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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je zmapovat znalost o problematice návykových látek u žáků 3., 

5. a 7. tříd vybrané základní školy. Teoretická část se v úvodu věnuje návykovým látkám, 

tedy jejich rozdělení, účinkům, působení návykových látek na děti a mládež a drogovému 

slangu. Následně se popisuje psychologie dítěte mladšího a staršího školního věku 

z hlediska kognitivního, emocionálního, morálního a osobnostního vlivu a též se klade 

důraz na vliv vnějších faktorů. Praktická část s využitím kvantitativní metody v podobě 

dotazníkového šetření zjišťuje znalost žáků vybraných tříd základní školy o problematice 

návykových látek v závislosti na věku, zaměřuje se též na možné rozdíly znalosti 

z hlediska pohlaví žáka a vztah znalostí z formálních a neformálních zdrojů.   
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ABSTRACT 

The Bachelor's work aims to map out knowledge of addiction issues in pupils 3., 5th 

and 7th grades of elementary school. In the introduction, the theoretic section is devoted 

to addictive substances, their division, effects, effects of addictive substances exposure 

on children and young people, and drug slang. The psychology of a child of younger 

and older school age is subsequently described in terms of cognitive, emotional, moral 

and personality influence, as well as emphasis on the influence of external factors. The 

practical part, using a quantitative method in the form of a questionnaire investigation, 

research knowledge of pupils in selected primary school classes on addiction issues 

depending on age, also focuses on possible differences in information in terms of the 

pupil's gender and the relationship of knowledge from formal and informal sources.  
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Úvod  

Návykové látky odedávna byly, jsou a budou součástí našeho světa a našich 

životů. Lidé je užívají pro zpestření svých dnů, ale i pro zahnání smutků a prázdnoty ve 

svých životech. Tyto látky se od ostatních liší především tím, že si na nich lze vybudovat 

závislost, přičemž je rozdíl, jakou látku člověk užívá a také jak na látku reaguje jeho 

organismus. Zvláště citlivou skupinou v souvislosti s návykovými látkami jsou pak mimo 

jiné děti a dospívající.  

Problematika návykových látek a závislostí obecně mě dlouhodobě zajímá a jako 

tématu se jí již delší dobu věnuji, což byl pro mě také hlavní důvod k výběru tohoto 

tématu pro mou bakalářskou práci. Při výběru mě dále ovlivnilo několik osobních 

zkušeností s jedinci závislými na návykových látkách či návštěva Drop In centra v Praze. 

K výběru tématu přispělo také mé půlroční působení na základní škole v Praze, kde jsem 

se denně setkávala s žáky od první do deváté třídy. Vzhledem k tomu, že jsem na škole 

nepůsobila jako pedagogický pracovník, a i věkově jsem se žákům více blížila než většina 

členů učitelského sboru, je možné, že jsem v nich budila větší důvěru. Právě v průběhu 

působení na této škole jsem vypozorovala, že jedinci, o nichž jsem věděla, že měli nějaké 

zkušenosti s návykovými látkami, o nich byli také ve větší míře informováni. Zároveň 

někdy použili specifické výrazy, které nebyly srozumitelné pro ostatní děti. To mě 

přivedlo k myšlence možné souvislosti mezi znalostmi o návykových látkách a jejich 

současným užíváním.  

Z důvodu omezeného rozsahu bakalářské práce není možné zcela obsáhnout 

problematiku návykových látek, dětského a dospívajícího věku kvůli značné šíři všech 

těchto témat. Zkoumání problematiky návykových látek je velmi rozsáhlé, navíc výrazně 

zasahuje do osobní roviny jedince, a tedy není snadné získávat nezkreslená data. Mým 

původním nápadem bylo zkoumání drogové problematiky z hlediska užívání návykových 

látek. Takto zaměřený relevantní výzkum však vyžaduje hlubší spolupráci se 

zkoumanými osobami, vztah vzájemné důvěry a rozsáhlejší prostředky. Po důkladnějším 

prostudování tématu jsem proto zvolila specifičtější složku této problematiky, která by 

byla prokazatelnější v rámci dostupných podmínek. Zaměřila jsem se tedy na zkoumání 

teoretických znalostí v kognitivní rovině.  
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V teoretické části si představíme základní přehled návykových látek, jejich dělení, 

jednotlivé zástupce, účinky, dopady užívání na dětský organismus a též zmíníme drogový 

slang. Také si představíme mechanismus vzniku závislosti. Dále se seznámíme se 

základní charakteristikou jednotlivých etap vývoje dítěte mladšího a staršího školního 

věku. V empirické části nejdříve definuji výzkumný problém, poté si zvolím dostupný 

výzkumný vzorek a vhodné metody. Před zahájením vlastního šetření si definuji hlavní 

výzkumné otázky a ke každé z nich následně navrhnu jednu či více hypotéz. K vlastnímu 

šetření použiji dotazník, který kombinuje část dotazníku P. Doulíka (2005) a vybraný 

soubor slangových výrazů. K tomuto kroku jsem přistoupila, abych znalost pokryla 

ve větší šíři a vzala tak v potaz jak znalost formální, tzv. učebnicovou, tak znalost 

neformální, kterou žák získá spíše z neoficiálních zdrojů. Získaná data budu zpracovávat 

kvantitativní metodou a závěry mého šetření následně v rámci diskuse porovnám 

s obdobnými výzkumy této problematiky.  
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Teoretická část 

1 Návykové látky jako součást konceptu rizikového chování  

Rizikové chování je název souhrnně označující takové chování, které danému jedinci 

či společnosti způsobuje nárůst zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik 

(Miovský a kol., 2015). Z důvodu přílišné stigmatizace a důrazu na společenskou normu 

nahrazuje termín rizikové chování dosud užívané označení sociálně patologické jevy. 

Pojem patologické jevy zahrnuje celou společnost, a je proto převážně sociologický, 

zatímco pojem rizikové chování klade důraz spíše na jedince či určitou sociální skupinu 

a jasněji definuje, čím a jak dochází k poškození zdraví jedince (Miovský a kol., 2015). 

Kocourková a Šafránková (2014) upřednostňují užívání pojmu rizikové chování 

vzhledem k tomu, že se zde pohybujeme v oblastí školství a školské mládeže. 

V aktuálním dokumentu Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže na období 2019-2027 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se též užívá 

termín rizikové chování, a to z toho důvodu, že v rámci primární prevence jde o 

předcházení aktivit spadajících do rizikového chování, proto je zatím nelze označit za 

patologické (MŠMT, 2010).  

Miovský (2015) vyděluje v užším pojetí sedm typů rizikového chování: záškoláctví, 

šikanu a extrémní projevy agrese, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, rasismus 

a xenofobii, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování a problematiku 

závislostního chování. V širším pojetí bychom do rizikového chování mohli zařadit též 

poruchy příjmu potravy a syndrom CAN, nicméně u těchto dvou oblastí, na rozdíl od 

sedmi předchozích, neintervenuje škola, ale především rezort zdravotnictví a odborné 

péče. Rizikové chování jako koncept se nicméně vyvíjí a je podmíněn kulturně, sociálně 

i společensky, a proto některé chování do výčtu výše přímo zařadit nelze či se u jedince 

objevuje vícero typů rizikového chování současně a jedná se tedy spíše o kombinaci 

uvedených typů (Miovský a kol., 2015). Bělík a kolektiv autorů zahrnuje pod pojem 

rizikové chování škálu od běžných typů chování, jako je provozování adrenalinových 

sportů, až po chování hraničící s patologií, jako je např. užívání návykových látek (Bělík 

a kol., 2017).  
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1.1 Návykové látky  
Jelikož jsou návykové látky stěžejním tématem této práce, ráda bych na začátek 

ujasnila, co to návykové látky vlastně jsou a čím se liší od jiných látek.  

Jak již název napovídá, návykové látky jsou skupinou látek, na kterých si jedinec 

může vytvořit návyk neboli závislost a které zároveň nějakým způsobem mění jeho 

psychický stav. V širším pojetí bychom mohli návykové látky zařadit pod skupinu 

psychoaktivních látek (Fischer, Škoda, 2014). Psychoaktivní, resp. návykové látky jsou 

charakteristické již zmíněnou možností závislosti, která vzniká při dlouhodobém a 

pravidelném užívání. Další charakteristikou návykových látek je jejich psychotropní 

efekt na organismus člověka způsobující určitou (příznivou nebo nepříznivou) modifikaci 

prožívání a vnímání sebe i vnějšího světa kolem.  

Často se místo označení návykové látky setkáváme s pojmem droga. Hartl a Hartlová 

ve svém psychologickém slovníku definují drogu třemi významy, přičemž nejblíže 

k definici návykových látek výše má následující význam: 2. v psychopatologii látka, 

která je požívána a zneužívána pro změnu nálady, vědomí, povzbuzení či tlumení 

somatopsychických funkcí, ovlivňuje biochemické pochody v mozku, příp. v centrálním i 

periferním nervovém systému, při opakovaném užívání možnost vzniku závislostí.“1 

Někdy se uvádí, že pojem droga je lidmi používán pro označení takových látek, které 

splňují oba definiční body látek návykových, nicméně jejich výroba, distribuce a užívání, 

je zakázána zákonem čili je nelegální (Presl, 1995). Většinou se ale pojem droga a 

návyková látka dávají na roveň jakožto označení pro psychoaktivní látky. V této práci 

budu používat spíše pojem návyková než psychoaktivní látka či droga, a to kvůli 

zdůraznění možnosti vytvoření návyku či závislosti.  

1.1.1 Rozdělení návykových látek  

U různých autorů se můžeme setkat s různým dělením návykových látek 

zohledňujícím jiná kritéria. V tom úplně nejširším pojetí bychom mohli návykové látky 

rozdělit na skupinu látek legálních a nelegálních (Presl, 1995). Legální by byly takové, 

jejichž užívání a šíření není v rozporu se zákonem, a které jsou na trhu běžně dostupné. 

Nelegální návykové látky by naopak byly ty, které zákon sice zakazuje, ale ve společnosti 

 
1 Hartl, Pavel a Helena Hartlová. Velký psychologický slovník. Ilustroval Karel Nepraš. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-686-5.  
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se přesto vyskytují a lidé je zneužívají (Bělík, 2017). Rozdělení na látky legální a 

nelegální může ale být v jistém ohledu nepřesné a zavádějící. Kupříkladu konzumace 

alkoholu jakožto návykové látky v naší společnosti běžně dostupné, je sice legální, ale 

pouze v případě, kdy člověk dovršil osmnáctý rok věku. Požití alkoholu před osmnáctým 

rokem zákon zakazuje což v tu chvíli činí alkohol nelegálním, přesto je širokou veřejností 

alkohol považován za látku legální právě díky jeho velké dostupnosti a rozšířené 

konzumaci (Presl, 1995).  

Pro přehlednost zde uvedu rozdělení návykových látek podle Kaliny a kol. (2015), 

které je následující: 

1. Rozdělení drog dle účinku na psychiku 

Kalina v souvislosti s hlavním účinkem dané látky rozděluje následující tři druhy látek: 

• Látky tlumivé, jejichž hlavním účinkem je zpomalení psychomotorického tempa. 

• Psychomotorická stimulancia, které na rozdíl od látek tlumivých 

psychomotorické tempo zrychlují a zbavují člověka únavy. 

• Halucinogeny, jejichž užívání navozuje především změny vnímání. 

2. Rozdělení drog dle míry rizika 

V souvislosti s mírou rizikovosti užívání návykové látky rozděluje Kalina látky „tvrdé“ 

a „měkké“: 

• Tvrdé jsou ty, u nichž hrozí vyšší míra škodlivosti pro uživatele, ale též pro 

společnost. 

• Měkké drogy jsou pak látky, u kterých hrozí nižší míra rizika škodlivosti.  

1.1.2 Přehled jednotlivých návykových látek a jejich účinků 

Zde uvedu stručnou charakteristiku jednotlivých skupin návykových látek, 

přičemž budu vycházet z rozdělení podle Kaliny a kol. (2015).  

Alkohol 

Alkoholy jsou skupinou chemických látek, do nichž se řadí mimo jiné etanol či 

etylalkohol, což je hlavní složka alkoholických nápojů. Etanol vzniká kvašením 

některých rostlinných produktů, přičemž pro dosažení vyšší koncentrace alkoholu se 

užívá destilace (Popov in Drogy a drogové závislosti, 2003).  
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Alkohol patří jednoznačně k nejrozšířenějším, nejužívanějším a nejdostupnějším 

návykovým látkám. Dle výsledků mezinárodní Evropské školní studie o alkoholu a jiných 

drogách (ESPAD), která mapuje užívání návykových látek u mladistvých ve věku 15-16 

let, se Česká republika v mnoha kategoriích užívání umístila na předních příčkách. Co se 

alkoholu týče, tak se například zjistilo, že přibližně 96% českých dotazovaných 

mladistvých již za svůj život minimálně jednou ochutnalo alkohol, což tvoří největší % 

ze zkoumaných Evropských zemí.2 Vysoké procento užívání lze připisovat nejen velmi 

snadné dostupnosti, ale též všeobecnému tolerování a akceptování užívání alkoholu 

v našem sociokulturním prostředí. Důvodem proč se k alkoholu společnosti staví 

tolerantně může být mimo jiné i fakt, že jeho konzumace je spojena s různými 

společenskými zvyklostmi, především oslavami různého typu.  

Účinky alkoholu závisí na množství, jaké člověk požil, na procentuálním poměru 

alkoholu v konkrétním nápoji, ale též na řadě dalších okolností. Do výsledného efektu, 

jaký bude alkohol na daného jedince mít, zasahují též jeho biologické či osobní dispozice, 

psychologické okolnosti a také sociální vlivy (Popov in Drogy a drogové závislosti, 

2003). V menších dávkách působí alkohol na organismus většinou povzbudivým a 

stimulačním efektem, jindy se lidé cítí naopak příjemně utlumeně a uvolňuje se jejich 

psychické napětí. Při vyšších dávkách alkoholu může docházet k různým změnám 

chování a sebeovládání, s čímž velmi často souvisí i ztráta zábran v tom, co člověk říká 

a dělá. Při stále se zvyšujících dávkách alkohol zpomaluje svalovou koordinaci a 

mozkovou činnost, a to až do té míry, že může dojít k narušení paměťových funkcí (Illes, 

2002).  

Někteří lidé konzumují alkohol dlouhodobě pravidelně v přiměřeném množství, 

aniž by se u nich projevila závislost, nicméně i takové užívání může být pro lidský 

organismus velice rizikové. Často v souvislosti s tímto slýchávám názor, že horší dopad 

zanechá nárazové pití většího množství alkoholu jednou za čas než jedna sklenice vína 

každý den, ale je tomu právě naopak. Při častějším i když střídmějším pití alkoholu nemá 

lidský organismus čas na regeneraci, především pak játra, která alkohol metabolizují 

(Šotolová, 2019). U dlouhodobého užívání může docházet k různě závažným 

 
2ESPAD Group. ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. ISBN 978-92-9497-110-1. 
Str. 37 
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onemocněním, nejčastěji bývají poškozena právě játra, což může vést ke vzniku jaterní 

cirhózy. Vliv alkoholu na lidský organismus i psychiku je prokázán, záleží ale na 

dávkách, častosti a celkovém zdraví jedince jaký výsledný dopad užívání bude mít.  

Opioidy a opiáty  

 Opioidy je širší termín označující takové látky, které jsou původu přírodního i 

syntetického. Opiáty by pak označovaly pouze látky přírodního původu, jejichž zdrojem 

je mák setý, nicméně látky sem spadající jsou všeobecně známější spíše pod pojmem 

opiáty (Šotolová, 2019). V máku setém se nachází opium či opiová šťáva, která obsahuje 

směs různých alkaloidů a jedním z těchto alkaloidů je morfium jakožto jedna z 

nejdůležitějších účinných látek opiátů. Dalšími alkaloidy, které můžeme v máku setém 

najít, jsou například kodein a thebain (Šotolová, 2019).   

 Opiáty a opioidy bychom mohli zařadit do látek tlumivých, jelikož po jejich užití 

dochází k utlumení psychomotorické aktivity a euforické náladě. V minulosti, ale i dnes, 

se některé látky opiové řady užívají na tišení bolesti právě z důvodu těchto účinků, 

protože opioidy působí tlumivě na centrální nervový systém (CNS) a zpomalují srdeční 

či dýchací činnost (Minařík in Drogy a drogové závislosti, 2003). 

Asi nejznámějším zastupitelem kategorie opioidů a opiátů je heroin, který sám o 

sobě není alkaloidem opia, ale vzniká sekundárně z morfia. Heroin je nicméně ještě 

účinnější a nebezpečnější než samotné morfium a též na něm vzniká rychleji závislost, 

přičemž se zdůrazňuje především vznik závislosti somatického typu (Minařík in Drogy a 

drogové závislosti, 2003). Další opiát, který byl v českém prostředí rozšířen především 

v 70. letech, je braun, který se vyrábí z různých preparátů obsahujících kodein. Účinky 

užívání této látky, povětšinou domácky vyráběné, jsou srovnatelné s účinky heroinu, 

přesto jím byl postupem času na české drogové scéně vytlačen (Kalina, 2015). 

Farmaka s psychotropním efektem 

 Do této skupiny patří takové léky (farmaka) s psychotropním efektem, které se 

zneužívají způsobem odporujícím doporučení lékařů či lékárníků, dochází tedy 

k překročení obvyklé předepsané dávky léku či k jinému způsobu zneužití. Farmaka 

nicméně nezneužívají pouze lidé, kterým lék byl předepsán na jejich obtíže, ale i lidé 

z široké populace a bez obtíží vyžadujících takových léků. V současné době je na trhu 

velké množství léků na nejrůznější potíže, mezi nimiž najdeme skupinu analgetik, 
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sedativ, hypnotik a anxiolytik, které právě pro své psychotropní účinky bývají zneužívané 

nejčastěji (Kalina, 2015).  

Látky této skupiny vyvolávají uvolnění a zklidnění, útlum CNS a někdy až 

spánek. Hampl (in Drogy a drogové závislosti, 2003) uvádí, že při vyšších dávkách může 

dojít k vyhasínání některých reflexů a při předávkování dokonce k bezvědomí až kómatu, 

což jen potvrzuje nebezpečnost zneužívání těchto léků. Při mírnější intoxikaci dochází 

kvůli zmíněnému útlumu CNS též ke zhoršení kognitivních funkcí či motorické aktivitě.  

 Závislost na psychoaktivních lécích se vyvíjí poměrně dlouho, přičemž vzniká i u 

člověka, který lék dostává na předpis vydaný lékařem, a to po zvýšení dávky léku, která 

způsobí i zvýšení tolerance na jeho účinky. Závislost je pak tělesné i psychické povahy 

(Kalina, 2015). 

Konopné drogy 

 Hlavní roli v této skupině návykových látek hraje rostlina konopí. Z konopí se 

získává marihuana, což jsou suché listy této rostliny a hašiš, což je pryskyřice získávaná 

z téže rostliny. Mezi nejznámější druhy konopí užívané pro své psychotropní účinky 

se řadí konopí seté, konopí indické a konopí rumištní (Kalina, 2015). Účinnou 

psychotropní látkou obsaženou v konopí, kvůli které je rostlina převážně vyhledávána, se 

nazývá tetrahydrokanabinol neboli THC. Další látkou, která působí na lidský organismus, 

je kanabidiol (CBD). Tato účinná látka snižuje účinky THC obsažené v konopí, čímž 

zmírňuje její negativní účinky na lidskou psychiku. Koncentrace CBD nicméně kvůli 

současným nevhodným způsobům pěstování v nepříznivých podmínkách klesá, což se 

projeví větší koncentrací látky THC a škodlivějším účinkem (Šotolová, 2019).  

 Nejčastěji se konopí užívá kouřením, méně často perorálně v podobě 

nejrůznějších pokrmů s příměsí této rostliny. Po užití drogy se psychotropní efekt 

dostavuje během krátké doby, záleží ale na množství obsahu aktivních psychotropních 

látek a dalších proměnných (Kalina 2015). V souvislosti s účinky konopných drog mnozí 

autoři zdůrazňují, že výsledný efekt, jaký bude látka na jedince mít, závisí mimo množství 

aktivní látky i na tzv. setu a settingu. Kromě individuálních vrozených dispozic (set) se 

na průběh intoxikace látkou podílí nastavení jedince těsně před užitím, tedy jeho 

očekávání, momentální psychický stav, ale též prostředí, ve kterém k užití dojde (setting) 

(Kalina 2015; Miovský in Drogy a drogové závislosti, 2003). Mezi nejčastěji očekávané 



 16 

hlavní účinky patří celková euforická nálada, psychické uvolnění či zklidnění. Skutečné 

účinky se mohou od těch očekávaných lišit a mohou zahrnovat poruchy krátkodobé 

paměti, zhoršenou motorickou činnost a smyslové vnímání, chuť k jídlu a v některých 

případech halucinace (Fischer, Škoda, 2014).  

 Konopné drogy jsou po celém světě nejzneužívanější ilegální skupinou 

návykových látek. Důvodem může být poměrně velká společenská tolerance užívání, 

někdy až vyzdvihování léčebných účinků konopí údajně prospěšných lidskému 

organismu. Dalším důvodem častého užívání konopných drog je nejspíš jejich snadná 

dostupnost, což také dokládá mezinárodní studie ESPAD. V této studii potvrdilo 50% 

českých studentů ve věku 15-16 let snadnou dostupnost konopné drogy, což bylo nejvyšší 

procento v porovnání s ostatními zkoumanými zeměmi. Česká republika zaujímá další 

prvenství, co se týče této skupiny látek, a to v samotném užívání – v porovnání 

s Evropskými zeměmi byla u českých studentů zjištěna nejvyšší míra prevalence užívání 

konopných drog.3 

 Dalším důvodem větší tolerance k užívání konopných látek může být fakt, že na 

droze nevzniká tělesná závislost a psychická jen zřídkakdy (Kalina, 2015). Existují 

názory, že největší riziko užívání konopných drog je následné přestoupení na drogy 

tvrdší, konopí se tedy často označuje jako tzv. „průchozí“ či „vstupní“ droga. „Průchozí 

drogou („gatewey drug“) se nejčastěji míní marihuana. Tento pojem označuje látku, 

která tvoří předstupeň k užívání jiných, ještě nebezpečnějších drog.“4. Nicméně ne každý 

uživatel konopných drog nutně přejde na drogy tvrdší, a naopak uživatel tvrdých drog 

v minulosti nemusel svou drogovou kariéru začít na drogách konopných. Autoři v této 

souvislosti zmiňují vliv party a společnosti, která iniciuje přechod k tvrdším drogám a 

zdůrazňují, že průchozími drogami mohou být stejně tak naší společností vysoce 

tolerovaný alkohol a tabák (Fischer, Škoda, 2014; Nešpor, 2018; Miovský, 2003). 

Halucinogeny 

Ve skupině halucinogenních drog najdeme látky přírodního původu i látky 

synteticky vyrobené. Asi nejznámějším zástupcem je LSD, což je syntetická droga 

 
3ESPAD Group. ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. ISBN 978-92-9497-110-1. 
Str. 30, 39 
4 Nešpor, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., rozšířené vydání. 
Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1357-4. Str. 63 



 17 

obsahující kyselinu lysergovou. Mezi přírodní halucinogen se řadí houby lysohlávky, 

které obsahují účinnou látku psilocybin, a dále pak bufotenin, získávaný ze specifických 

druhů ropuch (Šotolová, 2019). 

Účinky těchto látek můžeme odvodit již z jejich názvu, protože charakteristicky 

způsobují změny vnímání, což může v některých případech vyústit až v iluze či 

halucinace. V některých případech dotyčný po požití prožívá euforické pocity a dobrou 

náladu až nabuzení, nicméně může se též objevit deprese, úzkost či panika. Nepříznivé 

stavy, které můžou po požití halucinogenu nastat, se obecně označují jako „Bad trip“ 

(Kalina, 2015). K tomu, jak bude intoxikace probíhat a jaké stavy jedinec po požití drogy 

zažije ovšem opět záleží na tzv. setu a settingu, o čemž jsem se zmiňovala výše.  

Závislost na halucinogenech nebývá obvyklá, při častějším a dlouhodobějším 

užívání může nicméně způsobit organické změny a změny v psychice. U halucinogenních 

drog méně hrozí předávkování, se kterým se můžeme setkat u jiných drog (alkohol, 

opioidy atd.), při vysokých dávkách přesto může dojít k poškození některých orgánů 

(Miovský in Drogy a drogové závislosti, 2003). Největším rizikem užívání 

halucinogenních drog jsou již zmíněné změny vnímání až halucinace, díky nimž dotyčný 

může ublížit sám sobě, ale též druhým (nebezpečné chování) (Mahdalíčková, 2014). 

Psychomotorická stimulancia 

Psychomotorická stimulancia lidé povětšinou užívají, aby se cítili svěží a výkonní. 

Látky spadající do této skupiny totiž způsobují celkové nabuzení organismu, díky čemuž 

se člověk může cítit spokojenější a euforický, ale především pociťuje nárůst energie a 

bdělosti a zrychlené myšlení i vnímání. Některá stimulancia či jejich vyšší dávky můžou 

navodit psychedelické účinky (paranoidní stavy, halucinace) (Kalina, 2015). Asi 

nejznámější a nejvíce zneužívanou psychostimulační látkou je pervitin (metamfetamin) 

(Mahdalíčková, 2014). Pervitin jakožto syntetická droga se užívá převážně intravenózně 

pomocí injekční stříkačky či se šňupe v nerozpuštěné podobě. Zástupcem skupiny 

stimulancií je dále kokain, který se získává z listů rostliny koky (Coca) a nejčastěji se 

užívá šňupáním (Illes, 2002). Kalina a kol. (2015) do skupiny psychomotorických 

stimulancií řadí též mefedron, který se v ČR začal objevovat poměrně nedávno a který se 

v současné době vyskytuje a zneužívá především na taneční scéně.  
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Při pravidelném užívání stimulancií nedochází ke vzniku fyzické závislosti, ale 

rychle se vyvíjí návyk psychický (Kalina, 2015). Rovněž existuje názor autorů, že na 

kokainu vzniká nejtěžší psychická závislost z návykových látek vůbec (Minařík in Drogy 

a drogové závislosti, 2003). Po dlouhodobém užívání stimulačních látek může u člověka 

docházet k různým poškozením na organické úrovni (zhoršení paměti či motorických 

funkcí), k úbytku váhy v důsledku snížené chuti k jídlu, ale též ke změnám v psychice. 

Takzvaná toxická psychóza se může objevit i po užití jedné velmi vysoké dávky, častěji 

ale po chronickém užívání a charakteristický pro tento stav je neklid, výstřední chování, 

poruchy vnímání, halucinace atd. (Hartl, 2004). Někdy příznaky psychózy odezní 

samovolně, v některých případech ale přetrvávají i po vysazení látky.  

Těkavé látky 

 Těkavé látky jsou skupinou organických rozpouštědel, mezi jejichž zástupce se 

řadí např. toluen, benzin, aceton, rajský plyn, různá lepidla aj (Illes, 2002). Tyto látky 

obecně ovlivňují CNS člověka, a to způsobem podobným opilosti – od rychlého nástupu 

excitace a euforie s příjemným prožitkem uvolnění, útlumu až polospánku může být 

následně vystřídán různými halucinacemi (Kalina, 2015).  

Nejčastěji se těkavé látky užívají inhalováním, proto se tyto drogy též označují 

jako drogy inhalační. Inhalační způsob aplikace se na první pohled může zdát jako méně 

invazivní, a tudíž méně rizikový, nicméně opak je pravdou. Vstřebání látky inhalačním 

způsobem je velmi rychlé a k účinku drogy dochází v řádu minut (Kalina, 2015). 

Zároveň, a to bývá větším rizikem, se u těkavých látek dá těžko odměřit přesné dávkování 

drogy, což je také důvod, proč je zde větší šance k předávkování, než jaké hrozí u jiných 

skupin návykových látek (Presl, 1995).  

V souvislosti s těkavými látkami se neuvádí vznik závislosti somatické neboli 

fyzické, nýbrž závislosti psychické (Kalina, 2015). Při dlouhodobějším a častějším 

užívání dochází k omezení výkonnosti a zájmů člověka, po fyzické stránce je velkým 

nebezpečím narůstající poškození CNS, především mozku. Vzhledem k inhalačnímu 

způsobu aplikace je zde též větší riziko poškození dýchacích cest (Kalina, 2015). 

MDMA a taneční drogy 

Látky této skupiny někteří autoři řadí obecně pod skupinu stimulancií či léků se 

stimulačním účinkem (např. Presl, Illes, Mahdalíčková), jiní pod halucinogeny, nicméně 
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v publikaci Kaliny (2015), z jehož rozdělení skupin návykových látek vycházím, se 

vyděluje tato skupina od psychomotorických stimulancií samostatně. Nejspíše proto, že 

k užívání těchto látek dochází během specifických příležitostí, jimiž jsou různé hudební 

akce a večírky, na kterých lidé po jejich užití tančí do brzkých ranních hodin.  

Hlavním zástupcem této skupiny návykových látek je synteticky vyráběná droga 

extáze neboli MDMA, dalšími zástupci jsou pak její varianty a látky podobné (MDA, 

MDEA, MDAI) (Kalina, 2015). Extáze se užívá perorálně ve formě tablet či kapslí. Asi 

nejrizikovější na užití extáze je nepředvídatelnost jejich účinků, což je zapříčiněno 

způsobem výroby, který znemožňuje odhadnout a nadávkovat účinnou látku v jedné 

tabletě (Mahdalíčková, 2014). Extáze tak často bývá smíchána s nejrůznějšími 

příměsemi, které můžou být lidskému organismu velmi nebezpečné. Látky obsaženy 

v extázi, které nemají psychoaktivní účinek, se nazývají piperaziny a bývají obsaženy i 

v některých antidepresivech a jiných farmakách (Šotolová, 2019).  

Účinky těchto látek jsou v podstatě stejné jako u psychomotorických stimulancií. 

Kalina (2015) nicméně uvádí, že u extáze se krátce po užití objevuje nejprve mírný neklid 

a zmatenost, jež v další fázi obvykle ustoupí a nastává fáze klidu, vyrovnanosti a nárůstu 

energie. V souvislosti s velkým přívalem energie dochází k nadměrné ztrátě tělesných 

tekutin pocením, což je rizikem především proto, že lidé nemají potřebu chybějící 

tekutiny doplňovat, následkem čehož může dojít až k dehydrataci (Illes, 2002). U látek 

této skupiny vzniká závislost psychická (Kalina, 2015).  

Tabák  

V širším pojetí tabák označuje rostlinu, jejíž listy se využívají k výrobě 

nejrůznějších tabákových výrobků. Tabák obsahuje velké množství různých chemických 

látek a sloučenin, z nichž jedna je specifická svými výraznými psychoaktivními účinky, 

a tou je nikotin (Kalina, 2015). Pro organismus škodlivé látky vznikají spalováním tabáku 

a některé z nich, především dehet, jsou vysoce karcinogenní a zvyšují tak šanci vzniku 

rakoviny (Šotolová, 2019).  

Nejčastěji se tabák užívá kouřením ve formě cigaret a doutníků, další způsob užití 

je perorálně žvýkáním (žvýkací tabák) či nasálně šňupáním (šňupací tabák). Především 

kouření cigaret je velmi rozšířené, a to jak po celém světě, tak u nás v České republice, 

kde za rok 2018 bylo z celé populace zjištěných 28,5 % současných kuřáků ve věku 15 
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let a více. Tři čtvrtiny z tohoto čísla pak tvořili kuřáci s denním užíváním cigaret.5 

Výsledky studie ESPAD potvrzují další prvenství České republiky v souvislosti 

s tabákovými výrobky, přesněji s cigaretami. V České republice přibližně 66% 

dotazovaných mladistvých alespoň jednou za život vykouřilo cigaretu, což bylo v této 

kategorii nejvyšší procento ze všech zkoumaných zemí. Dále více jak 80% dotazovaných 

uvedlo snadnou dostupnost cigaret v případě, kdy by si je chtěli opatřit6.  

 Důvodem rozšířeného užívání tabákových výrobků může být jejich legálnost, 

dostupnost a též celospolečenská tolerance. Přestože lze tabákové výrobky koupit až od 

18 let, mnoho mladších dětí se k cigaretám dostane dříve a odnese si tento zlozvyk i do 

svých dospělých let. Existuje také názor, že s kouřením cigaret vzniká větší 

pravděpodobnost, že jedinec přejde ke kouření marihuany a následně i k tvrdším drogám, 

což ovšem nemůžeme pokládat za pravidlo (Illes, 2002). Také Miovský (2014) uvádí, že 

tabák společně s alkoholem je návyková látka, se kterou se děti a mladiství setkají 

nejdříve a nejčastěji s ní přecházejí k pravidelnému užívání, které může a nemusí vést 

k užívání dalších návykových látek.  

Po užití tabáku kouřením začíná nikotin na lidský organismus působit v řádu 

vteřin a člověk má pocit zlepšené nálady a úbytku stresu či zvýšený pocit bdělosti (Kalina, 

2015). Organismus si na nikotin poměrně rychle zvyká, následkem čehož také rychle 

vzrůstá jeho tolerance a rychlý je tedy i vznik závislosti. Závislost na nikotinu či tabáku 

obecně bývá zpočátku psychosociální, po nějaké době vzniká též závislost fyzická 

(Králíková in Drogy a drogové závislosti, 2003). Ohledně psychosociální složky uvádí 

Kalina a kol. (2015), že „…zahrnuje osobní a skupinové rituály spojené s kouřením, 

efekty, jako je správné praskání při hoření a vinutí se tabákového dýmu, které způsobují 

cigarety díky příměsím…“7. Jedinci tedy bývají často závislí spíše na samotném aktu či 

situaci, ve které dochází k požití cigarety či doutníku, jelikož tento akt má pro ně jistý 

rituální charakter.  

 
5 Užívání tabáku a alkoholu v české republice 2018; SZÚ, 2019. Str. 5-6. 
6 ESPAD Group. ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. ISBN 978-92-9497-110-1. 
Str. 36. 
7 Kalina, Kamil. Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-
4331-8. Str. 80. 



 21 

1.1.3 Důsledky nadměrného užívání návykových látek  

Návykové látky jsou charakteristické a nebezpečné především tím, že si na ně 

jedinec při opakovaném a dlouhodobějším užívání může vytvořit návyk nebo závislost, 

přičemž tyto dva pojmy je dobré od sebe odlišovat. Návyk, který může nabývat formu 

žádoucí i nežádoucí, by znamenal sklon k vykonávání určité věci, jejíž nemožnost splnění 

vyvolává nespokojenost (Liba, 2016). Pokorný (2002) dodává, že drogový návyk splňuje 

všechna kritéria obecné drogové závislosti kromě abstinenčního syndromu (odvykací 

příznaky po vysazení látky). Závislost (či syndrom závislosti) by pak byl soubor 

behaviorálních, kognitivních a fyziologických stavů, který se objevuje po opakovaném 

užití látky (MKN, 2016). Závislost na jedné či více návykových látkách lze však 

diagnostikovat až když se u jedince objeví minimálně tři z následujících projevů během 

jednoho roku: silná touha užívat návykovou látku; potíže v sebeovládání při užívání 

návykové látky; užívání návykové látky k zmenšení příznaků tělesného odvykacího 

stavu; růst tolerance k účinkům látky a nutnost užití vyšších dávek k navození původního 

účinku; postupné zanedbávání zájmů ve prospěch užívané návykové látky; pokračování 

v užívání přes důkaz škodlivých následků (Nešpor, 2018).  

Závislost na návykové látce nevzniká náhle, ale spíše se jedná o proces, jež mnozí 

autoři dělí do čtyř odlišných a postupujících fází. V první fázi experimentální či 

experimentování dochází k občasnému užití, jež přináší nové a dosud nepoznané 

obohacující zážitky, převážně subjektivně pozitivního charakteru. Vágnerová (2012) 

v souvislosti s experimentováním, což je typický projev dospívajících a mladistvých, 

uvádí, že k užití drogy je často vede nuda, zvědavost, potřeba něčeho nového a 

vzrušujícího či dokonce tabuizovaného kvůli vyjádření nezávislosti na autoritách. Návyk 

ani pravidelné užívání v této fázi není přítomno. Jak uvádí Kachlík a kol. (2003), tzv. 

„experimentátorů“ tvoří přibližně až 30-50% dospívajících.  

V další fázi tzv. příležitostného či víkendového užívání jedinec látku užívá za 

účelem zahnání napětí a nudy, užívání se pomalu stává pravidelnější nicméně se ještě 

nejedná o závislost, jelikož člověk si stále uvědomuje, že užívání návykových látek je 

společensky nepřijatelné a záleží mu na tom, co si myslí okolí (Fischer, Škoda, 2014). 

Následuje fáze pravidelného či každodenního užívání, ve které jedinec užívá látku 

stále častěji až denně. Postupně dochází ke ztrátě zájmů, lhostejnosti vůči ostatním či 
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rozpadu sociálních vazeb s rodinou a dosavadními přáteli (Fischer, Škoda, 2014). Často 

také dochází ke ztrátě zaměstnání či přerušení studia. Jedinec v této fázi má iluzí kontroly 

a myslí si, že má vše pod kontrolou a může kdykoli přestat látku brát, nicméně 

s pokračujícím užíváním dochází k rozvoji závislosti, která je doprovázena typicky 

určitou změnou v chování a již zmíněným úbytkem zájmů (Vágnerová, 2012). 

Poslední fází dle Fischera a Škody (2014) by pak byla samotná závislost či návyk, 

ve které se veškeré volní jednání soustřeďuje na návykovou látku. Jedinec ji užívá 

navzdory negativním dopadům na jeho fyzickou, psychickou i sociální sféru života. 

Lhostejnost se v této fázi týká i ochoty skrývat užívání drogy před ostatními. 

Závislost si člověk může vytvořit též na látkách nelátkové povahy. Příkladem 

může být závislost na herních automatech, nakupování, internetu a na mnoha dalších 

věcech či činnostech. Tyto závislosti v mezinárodní klasifikaci nemocí nenajdeme, 

nicméně princip vzniku a průběhu závislosti by v takových případech byl podobný 

(Kalina, 2015).  

V souvislosti s nadměrným užíváním návykových látek se užívají též pojmy 

abúzus a misúzus, příp. ještě úzus. U abúzu dochází k nadměrnému užívání nějaké látky 

s negativním dopadem na fyzickou a psychickou stránku člověka8, úzus je naopak užívání 

látek, které není v rozporu s předpisy a normami společnosti. Misúzus znamená užívání, 

jež se neshoduje s lékařskými doporučeními, často ve formě překračování doporučených 

dávek či užívání v nevhodných situacích. Zneužíváním by se pak rozumělo užití látky 

v nadměrných dávkách či užívání po delší dobu (Liba, 2016; Bělík, 2017). 

1.1.4 Specifika působení návykových látek na děti a mládež 

S ohledem na zde probíranou problematiku návykových látek a dětského věku 

bych chtěla stručně zmínit specifika působení a možné dopady užívání návykových látek 

na tuto skupinu populace. Vzhledem k tomu, že každý člověk je jedinečnou individualitou 

disponující různým souborem vlastností, rysů, předpokladů atd. a každý člověk reaguje 

jinak na různé podněty, tak i účinek návykových látek se nutně projeví u každého člověka 

rozdílným způsobem. Účinky různých drog jsou tedy individuální záležitostí, u dvou 

 
8 Abúzus psychoaktivní látky najdeme v MKN-10 též pod názvem „Škodlivé použití“ 
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různých lidí může stejná látka navodit zcela jiný účinek. A co platí pro dospělé osoby, 

platí též pro děti a mladistvé.  

Celkově účinek návykových látek závisí na několika faktorech jako je hmotnost 

člověka, věk, pohlaví, způsob, jakým látku užil či prostředí, kde k užití došlo. Děti a 

mladiství se obecně řadí mezi rizikovou skupinu, a to z několika důvodů. Především je 

v této skupině největší hrozbou rychlejší rozvoj vzniku závislosti (Höschl, 2004). 

Dospělý si může na určité látce zakládat závislost roky, ale mladistvému to trvá třeba 

několik měsíců, ne-li méně. Vzhledem k absenci životních zkušeností, snížené toleranci 

a sklonem k riskování, který je pro děti, a především dospívající typický, u nich hrozí 

také zvýšené riziko předávkování (Nešpor, 2018).  

Experimentování s návykovou látkou se pojí s problémy v různých oblastech 

života, častější zneužívání pak může způsobit zaostávání v psychosociálním vývoji dítěte 

(Nešpor, 2018). Vzhledem k celkové nezralosti CNS a celého dětského organismu může 

už i jednorázové užití nějaké návykové látky nevratný dopad způsobující problémy 

v budoucím životě. Mladé tělo dospívajícího si s návykovými látkami nedovede poradit 

takovým způsobem, jako tělo dospělého, jelikož tělesné funkce a celkově organismus 

teprve dozrává. Užití této látky tak v nezralém těle může způsobit nedovyvinutí, narušení 

či nevratné poškození některých funkcí, které by u dospělého jedince narušení způsobit 

nemusely (Nešpor, 2018). Trvalejší důsledky pak mohou být jak fyzického, tak 

psychického rázu (Fišerová in Drogy a drogové závislosti, 2003). 

1.1.5 Drogový slang 

Slang se řadí do tzv. sociolektů či poloútvarů, které postrádají úplnou jazykovou 

strukturu a jsou typické pro určitou sociální skupinu v rámci níž se užívají. Mezi 

sociolekty (či sociolektismy) řadí Čechová (in Slang a argot, 2008) mimo slang též 

profesní mluvu a argot a zdůrazňuje, že jejich základním rysem je mluvenost, tedy že jsou 

to projevy primárně mluvené mezi lidmi v rámci komunikace. Slang může ale nemusí být 

srozumitelný pro tzv. nezasvěcené lidi mimo skupinu užívající slangovou mluvu.  

Slovník cizích slov definuje slang jako nespisovnou mluvu pracovní nebo 

zájmové skupiny.9 Též Čechová (in Slang a argot, 2008) rozlišuje slang jako mluvu 

 
9 Slovník-cizích-slov [online]. [cit. 3. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/slang.html 
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spojenou se zájmovou činností a profesní mluvu s pracovním prostředím, přičemž tyto 

dvě oblasti se mohou prolínat, a tak i profesní mluva či slang mohou v některých 

případech splývat, ale jejich funkce v daném kontextu mohou být odlišné.  

Ve světě drog, tedy v rámci drogové subkultury, se slangové výrazy užívají 

poměrně hojně, mnohé výrazy se nicméně plošně používají též mimo drogovou 

subkulturu. Hajný (in Drogy a drogové závislosti, 2003) uvádí, že jazyk neboli užívaný 

slang, je jedním z aspektů, který odlišuje a definuje určitou samostatnou kulturu, v našem 

případě drogovou. Některé výrazy jsou známé i mimo populaci drogových uživatelů, 

některé jsou naopak specifické pro určitou skupinu uživatelů. Různé slangové výrazy, 

které užívají jedinci v rámci určité sociální skupiny mohou tzv. opouštět tuto skupinu a 

stávat se součástí obecně známého slangu (či dokonce přecházejí do obecné češtiny), se 

kterým je obeznámena širší populace. Radková a spol. (2015) prováděly dotazníkovou 

studii za účelem zjistit, zda v užívání specifické mluvy v komunikaci uživatelů, 

distributorů a výrobců návykových látek hraje roli kryptická funkce, tedy zda je snaha 

těmito výrazy záměrně tzv. „utajit“ význam řečeného před nezasvěcenou populací. Názvy 

drog respondenti uváděli ochotně a v hojném počtu z čehož autoři usoudili, že samotné 

názvy pro drogy nepovažují uživatelé za tajné či utajení nutné, proto jsou mnohé z těchto 

výrazů srozumitelné pro jedince mimo skupinu uživatelů návykových látek. To neplatí 

pro výrazy ohledně výroby návykových látek, které uživatelé považují za tajné a 

nevhodné pro sdělování nezasvěceným (Radková a spol., 2015). Některá pojmenování 

pro určité návykové látky zjištěná tímto výzkumem jsou zahrnuta v krátkém výčtu 

slangových výrazů níže. Radková a kol. (2015) kromě tohoto výzkumu provedla sondu 

mapující to, nakolik jsou výrazy užívané v drogové subkultuře srozumitelné a známé 

lidem mimo tuto subkulturu, více se tomuto však věnuji v jiné části této práce.  

Pro ilustraci uvádím několik slangových výrazů pro vybrané návykové látky. 

Kromě výrazů ze studie od Radkové a spol. (2015) vycházím též z výčtu slangových 

výrazů z internetové stránky Substituční léčba a ze slovníku slangových výrazů od 

Rausové (2014), která jej zpracovala na základě provedeného výzkumu mluvy uživatelů, 

výrobců a distributorů drog v rámci České republiky. Také jsem zařadila několik výrazů 

ze slovníku Slangové výrazy pro drogy od Aleše Launera. Jak ovšem sám Launer (2001) 

ve svém slovníku uvádí, je třeba vzít v potaz fakt, že slang jako neformální a nestandardní 

jazyk se velmi proměňuje jak v průběhu času, tak též v souvislosti s místem. Následkem 
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toho tedy i na určitém místě, např. v jednom městě, mohou být různé skupiny používající 

odlišný drogový slang. Též Čechová (2008) poukazuje na slangovou variabilnost, 

proměnlivost, spontánnost a hravost.  

Marihuana – brčko, brko, hulení, mařena, sendvič, seno, chleba, bago10, matroš, skéro, 

ganja/gandža, majoránka, maruška, roští, tráva, zelí 

Hašiš – bahno, bláto, čokoláda, haš 

LSD – acid, čtverec, papír, dekl, kyselina, trip 

Extáze/Amfetamin – éčko, extoška, koláč, koule, kulatá, pilule, speed, Adam (MDA), 

Eden (MDA), koláč (MDA) 

Pervitin/Metamfetamin – péčko, peří, piko, perník, pergo, pedro, futro, džago, párno 

Heroin – ejč/eič, béčko, háčko, herák, héro, herodes, braun, kedr, čoko, hnědý, český 

heroin = 1. braun/2. kodein 

Toluen – téčko, techo, touloš,  

Kokain – cukr, káčko, Karel, koks, sníh, pudr, kokeš, kokos, peruánská vločka, vločka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Zde výraz „bago“ souvisí s marihuanou nicméně dle slovníku Slangové výrazy pro drogy od A. Launera 
znamená výraz „bago“ vatu nasáklou éterem, která se vkládá do úst.  



 26 

2 Psychologie dítěte školního věku  

V této části se budu zabývat psychickým vývojem dítěte školního věku, jelikož 

výzkumný soubor empirické části této práce je jimi tvořen, a proto pro nás bude přínosné 

znát duševní vývoj takových dětí. Z důvodu přehlednosti jsem použila rozdělení na 

mladší a starší školní věk, což odpovídá prvnímu a druhému stupni základní školy, 

nicméně se jedná pouze o didaktické rozdělení. Různí autoři též různě vymezují a 

označují období povinné školí docházky, Vágnerová kupříkladu rozděluje mladší školní 

věk na raný a střední (Vágnerová, 2012), Langmeier a Krejčířová zase člení starší školní 

věk na fázi prepuberty a fázi vlastní puberty. Při charakteristice obou období se zaměřím 

na kognitivní, emocionální, osobnostní a morální vývoj, ale též na vlivy vnějších 

podmínek, které mohou mít dopad na utváření psychiky dítěte.  

2.1 Psychologie dítěte mladšího školního věku 
Mladší školní věk odpovídá období prvního stupně základní školy. Etapa tedy 

začíná školní docházkou v šesti případně sedmi letech a končí zhruba v jedenácti letech 

věku žáka s nástupem známek pohlavního dospívání (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Vstup do školy představuje pro každé dítě velkou změnu, jelikož znamená konec období 

her, a naopak začátek vzniku nových povinností, které dosud dítě neznalo a nemuselo 

plnit. Dítě se musí přizpůsobit novému každodennímu režimu a naučit se poslouchat jinou 

autoritu než své rodiče (Říčan, 2004). Období mladšího školního věku bývá někdy 

označováno jako období poměrně klidné a méně dramatické, během něhož nedochází 

k velkým změnám. Kupříkladu Freud v rámci své psychosexuální teorie považoval 

období mezi šesti lety až po nástup puberty za stadium latence neboli mírného útlumu, 

kdy se dítě plně soustředí na plnění školní práce a zájmových aktivit. Dnes ale víme, že 

toto období je neméně důležitou vývojovou fází ve vývoji člověka, protože se zde 

především utváří postoje ke vzdělávání či sebepojetí (Thorová, 2015). 

2.1.1 Kognitivní vývoj  

„Rozumový vývoj dostává ostruhy. Jednak tím, že škola přiměje dítě pracovat, 

jednak i tím, že je učí myslet.“11 S nástupem do školy a postupným nárůstem znalostí 

dochází u dítěte k rozvoji poznávacích procesů, ustupuje fantazie charakteristická pro 

 
11 Říčan, P. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. 
ISBN 80-7367-124-7. Str. 148 
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předškolní období a myšlení dítěte začíná být vázáno na realitu. Proto se často setkáme 

s označením mladšího školního období jako období střízlivého realismu, kdy školáci 

chtějí pochopit věci tak, jak skutečně jsou a poznat tak objektivní pravdu (Říčan, 2004). 

Myšlení se nově vyznačuje schopností konkrétních logických operací, jak označil fázi 

v tomto období psycholog Jean Piaget, autor teorie kognitivního vývoje. Dítě je tedy 

schopné systematicky uvažovat o objektech, číslech, čase atp. bez nutnosti dané věci 

vidět, stále se ale toto myšlení vztahuje na objekty konkrétního charakteru (Langemier, 

Krejčířová, 2006). Dalo by se zde mluvit o obousměrném procesu, jelikož škola rozvíjí 

žákovy rozumové schopnosti, ale zároveň až když dítě dospěje k logickému uvažování, 

pak teprve může mít prospěch z řízeného školního vyučování a využívat jej k jeho 

dalšímu kognitivnímu rozvoji. Piaget též popsal několik typických významných 

charakteristik myšlení školáků mladšího školního věku, jimiž je kupříkladu schopnost 

decentrace (posuzování z více hledisek), konzervace (vědomí trvalosti objektů či 

vlastností), reverzibility (vratnost) a další (Vágnerová, 2012).  

Uvedené a další charakteristiky myšlení se nicméně mohou objevit dříve či naopak 

později, roli zde totiž hraje též rodinné či předškolní prostředí, které může určitými 

postupy logickému typu myšlení napomoci. Přesto se některé schopnosti vyvíjí a zlepšují 

později (s nástupem staršího školního věku a dospívání), což platí také pro schopnost 

posuzovat z více hledisek sociální situace či jevy, které jsou charakteristické svojí 

složitostí a menší konkrétností, a tedy až když je dítě schopné tohoto posouzení, je možné 

cíleně ovlivňovat jeho sociální chování a postoje (Langemier, Krejčířová, 2006). Zmiňuji 

to zde proto, že tato skutečnost se dotýká problematiky návykových látek a dětského 

věku, jelikož právě konec mladšího školního věku je nejvhodnějším obdobím pro 

utváření zdravých návyků, které mohou užívání či experimentování s návykovými 

látkami předejít (Krejčířová, Langmeier, 2006). Krejčířová a Langmeier dodávají: „Je 

ovšem třeba vždy počítat s tím, že motivy pro navození pozitivních i negativních 

zdravotních návyků mohou být různé a často zcela jiné než založené na hodnocení 

zdravotního významu (např. snaha vyrovnat se vrstevníkům, emancipovat se od autority 

rodiny, najít novou identitu)12. 

 
12Langmeier, Josef a Dana Krejčířová. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché 
(Grada). ISBN 978-80-247-1284-0. Str. 127 
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S nástupem do školy dochází obecně k rozvoji dětského vnímání. S tím, jak chce 

svět pochopit a poznat se zlepšuje jeho vytrvalost při řešení určitého problému, vnímání 

se stává cílevědomé a zaměřené na poznávání vlastností předmětů a jevů. Od začátku 

školní docházky se rozvíjí také pozornost, komunikační schopnosti a paměť. Dítě 

zpočátku disponuje především pamětí mechanickou, později si ale osvojuje různé 

strategie zapamatování (Vágnerová, 2012). Přes uvedené pokroky v myšlení a 

komunikaci má přesto mladší školák k plné zralosti kognitivních funkcí daleko, i 

v pokročilejším období mladšího školního věku je tedy myšlení stále nepřesné, což 

souvisí s nedostatkem zkušeností a vědomostí (Thorová, 2015).  

2.1.2 Emocionální vývoj  

Stejně jako na oblast rozumového vývoje tak i na emoční složku dětské osobnosti 

má vstup do školy značný vliv. Po dítěti je nyní nově vyžadováno, aby v zájmu úspěšného 

plnění školní práce bylo schopno tlumit impulzy ke hře, která byla hlavní náplní 

předešlého předškolního období. Nicméně jak uvádí Říčan: „Vydržet u práce sedět, to 

samo o sobě nestačí. Školák se musí také naučit prát se s překážkami, s nezdarem, zkoušet 

to znovu, případně se smířit s nevalným výsledkem.“13 Na rozvoj schopnosti seberegulace 

neboli volního řízení během tohoto má vliv celkové zrání dětského organismu, což také 

přispívá k postupně větší emoční stabilitě a odolnosti vůči zátěži, často spojené se 

školními požadavky. Emoce jsou postupně lépe regulovány vnitřně i navenek a během 

tohoto období děti také nově chápou možnost ambivalence emocí, tedy skutečnost, že se 

u člověka mohou vyskytovat negativní a pozitivní emoce současně (Vágnerová, 2012). 

Ústup emoční lability a impulzivity však nemůžeme chápat jako absolutní, protože stejně 

jako tomu bylo v oblasti kognitivní, tak i v rámci emočního vývoje má mladší školák 

k plné zralosti daleko. Často tak i v období pozdního mladšího školního věku dítě reaguje 

negativním afektem a pláčem, a ještě stále je značně citově ovlivnitelné (Thorová, 2015). 

Postupně nicméně nabývá emoční kompetenci v tom smyslu, že si je vědomé svých 

pocitů i pocitů druhých a nově dokáže i některé emoce skrývat. Mladší školák se učí 

porozumět skutečnosti, že různí lidé mají různé názory, k čemuž mu dopomáhá 

vrstevnická skupina ve školní třídě (Vágnerová, 2012).  

 
13Říčan, P. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. 
ISBN 80-7367-124-7. Str. 152 
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2.1.3 Socializace a vliv vnějších faktorů 

Vrstevnická skupina hraje roli také v souvislosti se socializací dítěte. Obecně 

vstup do školy znamená v životě jedince krok k začlenění do lidského společenství, kde 

se dítě nově setkává s jinými osobami, než jsou jeho rodiče, podle nichž může modelovat 

své vlastní chování (Krejčířová, Langmeier, 2006). Zpočátku je takovou osobou hlavně 

učitel, na kterého je dítě v prvních letech vázáno a někdy ho až adoruje. V průběhu 

mladšího školního věku však u dítěte autorita učitele postupně slábne a začíná naopak 

narůstat vliv vrstevníků, ve školní třídě spolužáků (Vágnerová, 2012). Vztahy se 

spolužáky bývají zpočátku poměrně nestále a málo diferencované, postupně vznikají 

přátelství trvalejšího charakteru a na významu nabývají osobnostní vlastnosti. Vrstevníci 

hrají důležitou roli také v oblasti sebepojetí, neboť poskytují jedinci zpětnou vazbu, na 

základě níž se sebepojetí formuje. Stále nicméně, a to především v počátcích mladšího 

školního věku, zůstává jako hlavní socializační centrum dítěte rodina a rodiče tak nadále 

představují pro dítě hlavní autoritu (Thorová, 2015). 

V rámci rodiny si děti vytváří základní postoje ke světu a k různým věcem a tématům 

v něm. Tyto postoje a názory mladší školáci nekriticky přijímají a akceptují, a to převážně 

od rodičů jakožto svých modelů (Vágnerová, 2012). V souvislosti s návyky zmiňuje 

utváření postojů v rámci rodiny Miovský (2014): „Moment kdy se rozhoduje a kdy se 

formují první postoje je velmi nízký. Děti zrcadlí nás nejen jako rodiče, ale i společensky 

a také to, co vidí v reklamě a s čím se potkávají na rodinných oslavách, večírcích, co je 

běžné ve škole.“14 Formování postojů k návykovým látkám a rizikovému chování se tedy 

děje již ve velmi časném věku, a především v rámci rodiny. 

Jako vnější faktory utvářející dětské postoje a názory na svět nemůžeme nezmínit 

média, která se společně s rodinou a školou řadí mezi nejvýznamnější činitele 

socializačního formování dětí. Média, televizní a jiná reklama ukazuje alkoholické nápoje 

v lákavých barevných baleních a spojují je se zábavou a hezkými zážitky. V různých 

televizních programech a filmech najdeme vyobrazení hlavních hrdinů, kteří např. pijí 

 
14Miovský, Michal. Odborník na závislosti dětí varuje: zašli jsme za únosnou hranici Nealkoholické pivo 
není limonáda [online]. Český rozhlas, 2014 [cit. 1. 6. 2020]. Dostupné z: 
https://radiozurnal.rozhlas.cz/odbornik-na-zavislosti-deti-varuje-zasli-jsme-za-unosnou-hranici-
nealkoholicke-6223650  
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alkohol či kouří (Miovský, 2014). Riziko spočívá v tom, že se může stát, že mladší školák 

či dospívající bude mít chuť svého hrdinu v tomto jednání napodobit a následovat.  

2.1.4 Osobnostní vývoj  

Do osobnostní složky jedince mladšího školního věku nově přibyla role školáka, která 

se stává součástí dětské identity. Mladší školáci berou status školáka skoro až za svůj 

vlastní rys osobnosti a důležitou charakteristiku, nicméně v průběhu mladšího školního 

věku se postoj k roli školáka může proměnit (Vágnerová, 2012). Na vývoj sebepojetí, 

sebevědomí a sebeúcty má vliv žákova úspěšnost ve vykonávání školních požadavků, 

školní hodnocení a přijetí učitelem. Dětské sebevědomí a sebedůvěra se posílí v případě 

pozitivního hodnocení výkonu, a naopak při neúspěšnosti či pocitu selhání se zvyšuje 

riziko méněcennosti (Vágnerová, 2012). 

V rámci vrstevnické skupiny dítě rozvíjí své kompetence a osobnostní vlastnosti, což 

dále ovlivňuje rozvoj jeho sebepojetí. V průběhu mladšího školního věku narůstá vliv 

vrstevníků a jejich zpětné vazby a jedinec tak již v tomto věku značně podléhá jejich tlaku 

(Thorová, 2015).  

2.1.5 Morální vývoj  

Slovo morálka z latinského moralitas znamená doslova správné chování či mrav a 

jedná se o určitý obecně přijímaný soubor představ o správném chování pro dané kulturní 

prostředí (Thorová, 2015). Morální chování pak chápeme jako to přijatelné a dobré, 

nemorální naopak jako špatné a nežádoucí. Dětská morálka se rozvíjí v souvislosti 

s vývojem emočním a kognitivním a do jisté míry souvisí i s teorií mysli neboli 

schopností rozumět emocím a duševním stavům druhých lidí (Thorová, 2015).   

„Děti raného školního věku chápou význam různých pravidel a požadavků, rozlišují 

mezi společenskými normami a obecně platnými morálními pravidly. Vědí, že morální 

pravidla jsou univerzální a týkají se spravedlnosti a ohledu na druhé.“15. Morální 

uvažování se vyvíjí postupným zvnitřňováním pokynů zpočátku především od rodičů, 

později od dalších autorit jako učitelů či vrstevníků. Na začátku školního období děti 

přijímají normy takové, jaké jsou a nezpochybňují je ani o nich nepřemýšlí, protože jsou 

to věci určené autoritou a jak již víme, zpočátku je malý školák na názoru autority 

 
15 Helwig a Jasiobedzka in Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a 
přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. Str. 351 
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(především učitele či rodiče) silně závislý. V průběhu mladšího školního věku však 

dochází k posunu vázanosti na názory vnějších autorit a děti postupně o chování uvažují 

samostatněji a více diferencovaně (Vágnerová, 2012). Podle Kohlberga, autora teorie 

morálního vývoje, se dítě přibližně do devíti let nachází ve stadiu předkonvenční 

morálky. V tomto stadiu dítě sice reaguje na kulturní pravidla jako na dobré nebo špatné, 

správné či nesprávné, ale pouze ve vztahu k očekávanému trestu či odměně. Dítě se tedy 

zaměřuje především na následky daného jednání a podle toho, jestli přijde trest nebo 

odměna, je chování žádoucí či není. Samotná morálka zde ještě není zvitřněna (Kohlberg, 

1973). Ke konci mladšího až na počátku staršího školního věku, podle Kohlberga 

přibližně do dvanácti let, se dítě nachází ve stadiu konvenční morálky. V tomto stadiu 

jedinec naplňuje očekávané chování od ostatních, aby dosáhl pozitivního hodnocení a 

přijetí, za čímž se skrývá snaha vyhnout se kritice a případnému odsouzení, a naopak 

získat uznání a pochvalu (Vágnerová, 2012). 

2.2 Psychologie dítěte staršího školního věku 
Starší školní věk je souhrnným označením pro období odpovídající druhému stupni 

základní školy nicméně v odborné literatuře se setkáme spíše s širším pojmem 

adolescence neboli dospívání, přičemž toto období různí autoři dále vymezují a člení 

odlišně. Macek rozděluje adolescenci na tři fáze, a to na časnou, střední a pozdní 

adolescenci (Macek, 2003). Starší školní věk by zde pokrýval fázi časné a střední 

adolescence, tedy přibližně věk od deseti do šestnácti let. Říčan (2004) se ve vymezení 

období dospívání shoduje s členěním Langmeiera a Krejčířové (2006), kdy autoři období 

od jedenácti do patnácti let nazývají obdobím pubescence a od patnácti do dvaceti dvou 

let obdobím adolescence. Období pubescence by pak zhruba odpovídalo zde uváděnému 

staršímu školnímu věku. Krejčířová a Langmeier (2006) období pubescence dále 

rozdělují na fázi prepuberty trvající přibližně do třinácti let a fázi vlastní puberty, kterou 

vymezují patnáctým rokem. Pubescentní fáze dospívání je započata hormonálními 

změnami, které ovlivňují jak tělesný růst, tak pohlavní dozrávání a psychické funkce. 

Konec pubescence je pak vymezen dosaženou reprodukční schopností, přechodem do 

instituce středního vzdělávání či získáním občanského průkazu, čímž dospívající nabývá 

právní odpovědnost.  
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2.2.1 Kognitivní vývoj  

S přibývajícími roky strávenými ve škole a s postupujícím zráním organismu 

narůstá celková intelektová kapacita žáka. K tomu přispívá skutečnost, že kolem 

jedenáctého roku dochází k přechodu žáka na druhý stupeň, kde je výuka organizována 

jiným způsobem než doposud, objevují se nové a odbornější předměty a výuka různých 

předmětů je nově vedena více než jedním učitelem, přičemž každý může mít různé 

požadavky (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Na začátku období pubescence dochází k radikální změně v kvalitě myšlení a 

uvažování, kdy je žák schopen přemýšlet i o věcech, které si nelze v mysli přesně a 

konkrétně představit. Piaget řadil do období pubescence počátek vzniku formálních 

myšlenkových operací (Langmeier, Krejčířová, 2006). Žák dokáže pracovat 

s abstraktními pojmy, systematicky přistupuje k problémům a plánuje, postupuje 

metodicky. Na problémy a jevy začíná nahlížet z více perspektiv a je tedy je schopen vzít 

v úvahu více hledisek a možností jejich řešení. Období formálních operací se někdy 

označuje také jako hypoteticko-deduktivní myšlení, což značí schopnost uvažovat i o 

variantách, které by mohly nastat a schopnost postupovat od obecného ke konkrétnímu. 

Rozvoj introspekce, tedy schopnost reflektovat a pozorovat sám sebe, vede ke zvýšenému 

egocentrismu, kdy se pubescent domnívá, že každý se zajímá o jeho duševní pochody a 

názory (Thorová, 2015). Na druhou stranu začíná projevovat zájem o porozumění jednání 

a prožívání druhých lidí. Přes rozvoj formálního kognitivního myšlení a nárůst 

intelektových schopnosti je nutné brát v potaz, že staršímu školákovi stále chybí 

zkušenosti, proto i v tomto období dochází v myšlení k různým nepřesnostem, častým 

chybám a omylům.  

2.2.2 Emocionální vývoj  

V pubescentním období dochází také k velkým změnám emocionálním, což je 

způsobeno převážně hormonálním a celkovým zráním. V pubescenci, tedy období 

pohlavního dospívání, se tak můžeme často setkat se zvýšenou emoční nestálostí, kdy se 

u dítěte projevují časté výkyvy nálad a různé rozlady převážně negativního typu 

(Vágnerová, 2012). Někteří autoři dokonce v souvislosti s emocionálními projevy o 

tomto období hovoří jako o „hormonální bouři“, čímž zdůrazňují přítomnost lability, 

častých změn nálad a negativních emocí oproti předchozímu stadiu mladšího školního 

věku, které bylo v porovnání s nástupem puberty obdobím relativně klidným (Říčan, 
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2004). Na citové výkyvy pubescent reaguje jako na něco, co ho obtěžuje a často i 

překvapí, protože sám dosud není schopen vysvětlit příčinu tak náhlých a proměnlivých 

změn vlastních pocitů. Emoční labilita v období pubescence souvisí také se zvýšenou 

mírou egocentričnosti, kdy v rámci sebereflexe, stejně jako v oblasti myšlení, dospívající 

věnuje svým prožitkům a pocitům zvýšenou pozornost a domnívá se, že nikdo nemůže 

prožívat stejné pocity jako on, a tudíž mu ani nikdo nedokáže porozumět (Thorová, 2015). 

Následkem toho se stává introvertnějším a více své nitro zkoumá. S celkovým 

vyzráváním, hormonálním vyrovnáváním a nabývajícími zkušenostmi postupně dochází 

ke stabilizaci emočních prožitků a úbytku labilních a negativních reakcí, nicméně to se 

děje spíše až v období adolescence, tedy ke konci dospívání (Vágnerová, 2004).  

Intenzivní emotivita v období pubescence a teprve rozvíjející se sebereflexe a 

seberegulace zapříčiňuje vyšší zranitelnost a náchylnost k rizikovému chování. U 

pubescenta, na rozdíl od dětí mladšího školního věku, se nově vyvíjí motivační 

mechanismy umožňující prožívat různé věci jako příjemné (Thorová, 2015). Dospívající 

nicméně stále ještě nedisponuje vyspělou schopností seberegulace, což může vést právě 

k různým formám rizikového chování, do kterých mimo jiné řadíme zneužívání 

návykových látek. Souvisí to také se zvýšenou impulzivitou a reaktivitou, která je pro 

pubescenta typická a následkem níž má větší sklony k impulzivnímu, někdy až 

riskantnímu chování. Říčan (2004) k tomuto dodává, že „není vůbec divu, že se 

problematické, pro dítě nové, protikladné city občas projeví výbuchem destruktivního 

chování, výtržnostmi i násilností.“16 

2.2.3 Socializace a vliv vnějších faktorů 

V období pubescence se začínají měnit sociální vztahy, především probíhá 

proměna vztahu k rodičům, ale i k vrstevníkům a dalším autoritám (Thorová, 2015). 

V průběhu pubescence dochází k odklonu závislosti na rodičích, a naopak narůstá vliv 

vrstevníků. Jedinec se odpoutává a osamostatňuje, nicméně rodina i nadále zůstává 

důležitým sociálním zázemím, kdy pevné, hluboké a bezpečné vztahy usnadňují onu 

emancipaci (Vágnerová, 2012). Vztah k rodičům se v průběhu dospívání musí proměnit 

z původně vertikálního polohy, kde byl rodič jednoznačnou autoritou a dítě ho muselo 

 
16 Říčan, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. 
ISBN 80-7367-124-7. Str. 178 
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poslouchat, do horizontální polohy, kde je vztah více symetrický (Thorová, 2015). Říčan 

(2004) v souvislosti s proměnou vztahu k rodičům poukazuje i na důležitost fyzického 

růstu, díky kterému se pubescent svou výškou doslova dostává na úroveň rodiče.   

Jestliže ke konci období mladšího školního věku začínal vliv vrstevnické skupiny 

narůstat, nyní je tento vliv stále důležitější, ne-li nejdůležitější vůbec. Vrstevnickou 

skupinou se míní především školní třída, ale často se jedná i o žáky napříč ročníky. Plní 

funkci především v tom, že usnadňují osamostatňování se z rámce rodiny a poskytují 

pubescentovi onu jistotu, kterou v důsledku emancipace ztrácí. Kromě toho slouží také 

jako komunikační a interakční platforma, kterou psycholožka Seltzerová nazvala „peer 

arenou“ (vrstevnickou arénou), na níž může adolescent testovat sám sebe a zkoušet si 

různé identity, která se v této době formuje (Thorová, 2015).  

Vrstevníci mohou mít na vývoj pubescenta také negativní vliv. V tomto období se 

stává názor a hodnocení vrstevníků velmi důležitým, což se vztahuje také na formy a 

způsoby chování. Dospívající proto koriguje své chování takovým způsobem, aby od 

vrstevníků získal pozitivní zpětnou vazbu a byl tzv. přijat mezi ně (Vágnerová, 2012). 

V tomto ohledu jsou pubescenti zvýšeně sugestibilní, a tak velmi snadno podléhají 

vlivům vrstevníků a jejich způsobům chování, které může být i rizikového charakteru. 

Macek (2003) udává, že nejvyšší vrstevnická konformita neboli změna názoru, chování 

či postoje jedince pod tlakem většiny, se objevuje a je typicky vyšší právě v období 

staršího školního věku. Potřeba ke skupinové příslušnosti a konformitě pak může vést 

k rizikovému chování, kupříkladu ke konzumaci návykových látek, delikvenci aj., jelikož 

pro takové chování je typické, že se objevují ve skupinách (Macek, 2003). Právě v rámci 

vrstevnických skupin dochází nejčastěji k prvnímu experimentování s drogami, což může 

vést k pravidelnějšímu užívání a někdy až ke vzniku závislosti (Vágnerová, 2012).  

Na dospívajícího jedince mají značný vliv též média a reklama. Citlivý 

dospívající, který je přemýšlivý a všímá si různých rozporů si také musí všimnout 

rozporů, které generuje sama společnost (Miovský, 2014). Tímto Miovský (2014) 

poukazuje na fakt, že v naší společnosti je sankciováno užívání určitých návykových 

látek a vedle toho dochází k propagaci jiných látek, kupříkladu většinovou společností 

tolerovaného alkoholu, který se běžně v reklamách a médiích objevuje jako něco 

zábavného. Také obraz uživatelů návykových látek není v rámci médií prezentován 
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jednotně, a pak tedy jako tzv. „závislí“ lidé na drogách budou pravděpodobně 

prezentováni jako jedinci s injekčními jehlami v ruce apod., a ne jako lidé, co popíjejí 

pivo v hospodě (Radimecký in Drogy a televize, 2007). Dospívající pak snadno mohou 

nabýt dojmu, že užívání alkoholických nápojů není tak nebezpečné a sami ho užívají.  

2.2.4 Osobnostní vývoj  

V období pubescence se začíná vytvářet a formovat osobní identita a vlastní 

totožnost. Psycholog a autor teorie psychosociálního vývoje E. Erikson považoval 

v rámci osobnostního vývoje za hlavní vývojový úkol v období adolescence právě hledání 

a formování identity (Vágnerová, 2012). Macek (2003) odlišuje dva aspekty identity, 

přičemž ten první, osobní, spočívá ve vědomí vlastní jedinečnosti, neopakovatelnosti a 

ohraničenosti od druhých lidí a odpovídá na otázku „Kdo jsem?“. Druhý aspekt je 

sociální, v jehož rámci si pubescent odpovídá na otázku „Kam patřím?“, a který je 

odpovědný za pocit začlenění. Příslušnost k určité sociální skupině vrstevníků je v tomto 

období důležitá i z hlediska vývoje identity pubescenta. Během dospívání a hledání 

osobní identity pomáhá právě identita skupinová překlenout ono období nejistého hledání 

a vede k případnému nalezení osobní identity (Thorová, 2015). Zpočátku je jednodušší 

přijmout již vytvořenou identitu nějaké skupiny či společenství než dojít k té vlastní, ke 

které se dospívající dopracovává postupně.   

V souvislosti s fyzickým růstem a měnícím se vzhledem začíná pubescent zvýšeně 

dbát o svůj zevnějšek a fyzický vzhled má také značný vliv na utváření identity. Srovnává 

se nicméně i s tím, jaký je uvnitř, tedy se svými vlastnostmi a předpoklady (Říčan, 2004). 

Kromě toho se také u pubescenta rozvíjí sebeúcta, sebevědomí a to, jak si váží sám sebe.  

2.2.5 Morální vývoj  

Následkem rozvoje formálních myšlenkových operací dokáže již pubescent 

uvažovat o abstraktních pojmech, tedy i o morálních pravidlech či principech, 

spravedlnosti, právu atp. Toto myšlení umožňuje myslet o neexistujícím a jedinec je tedy 

nově schopen mravního usuzování, a to především vůči dospělým (Říčan, 2004).   

Podle Kohlbergovy teorie morálního vývoje se žáci na počátku staršího školního 

věku nacházejí ve stadiu konvenční morálky. Jedinec naplňuje očekávané chování od své 

rodiny, vrstevníků či národa, a to bez ohledu na bezprostřední následky. Neznamená to 

plnou konformitu v tom smyslu, že by jedinec jen slepě splňoval očekávání od společnosti 
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na základě jeho sociálního postavení, ale sám se s tím, co je od něj očekávané identifikuje. 

Zároveň začíná nějakým způsobem reflektovat pocity a potřeby druhých lidí (Kohlberg, 

1973). Výjimečně se v tomto věku může jedinec dostat na úroveň postkonvenční, neboli 

autonomní, kdy se snaží vystoupit ze své identifikace v rámci skupiny a pokouší se 

definovat morální hodnoty a principy, jež by nezávisely na autoritách daných skupin 

(Kohlberg, 1973). 

Morální vývoj souvisí s vytvářením hodnot a hodnotové orientace. Vágnerová 

(2012) uvádí, že zvolení závazných hodnot a norem je součástí hledání osobní identity, 

které probíhá v tomto období. Názory autorit začínají být zpochybňovány, následkem 

čehož jedinec hledá jiný normativní systém. Pubescenti se projevují radikálně v těch 

pravidlech a normách, které jsou pro ně důležité a na jejichž dodržování jsou 

nekompromisní. „Tendence k radikalismu ovlivní i vztah k neformálním vrstevnickým 

pravidlům. Dospívající se identifikují s normami skupiny, k níž patří, a kladou důraz na 

jejich dodržování. Řídí se tzv. „morálkou sociální konformity“, které nebere ohled na 

situaci a kontext.“17 Až v pozdějším věku je dospívající schopen zaujmout vlastní 

stanovisko ohledně norem skupiny a nepodléhat tak jejímu tlaku. Již bylo řečeno, že 

jedinec je v tomto období značně sugestibilní a zároveň přejímá skupinovou identitu, 

protože je to pro něj dosud snazší. Když vezmeme v potaz tyto skutečnosti, stává se 

pubescent náchylnější k převzetí norem skupiny, a to i takové, která se projevuje rizikově 

(kupříkladu požíváním návykových látek, delikvencí apod.). 

2.3 Dítě školního věku a návykové látky 
Již bylo uvedeno, že děti a dospívající jsou v souvislosti s problematikou 

návykových látek ohroženou skupinou, a to především kvůli jejich dosud nezralému 

organismu. Nezralost se projevuje v účinku návykových látek, který má na mladé tělo a 

psychiku závažnější důsledky. Kalina (2003) považuje za rizikovou skupinu věkovou 

kategorii od třinácti do osmnácti let, nicméně výjimkou nejsou případy nižšího věku 

dítěte užívajícího návykové látky. Negativní dopady úměrně souvisí s věkem počátku 

užívání, tedy čím nižší je věk, tím je logicky větší riziko nežádoucích důsledků.   

 
17Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 
2012. ISBN 978-80-246-2153-1. Str. 447 



 37 

Nezralost se též projevuje v dětském myšlení, převážně mladší školáci věnují 

pozornost a zpracovávají informace, které považují za subjektivně důležité nebo zajímavé 

a v průběhu vývoje se význam těchto informací mění (Vágnerová, 2012). Thorová (2015) 

dodává, že přestože dítě dělá v myšlení pokroky, ke zralosti má ještě daleko. Menší žáci 

tak hůře zpracovávají informace, které se k nim dostávají z okolního prostředí, což se 

týká také problematiky návykových látek jakožto problematiky celospolečensky široce 

diskutované a pro žáky velice atraktivní (Doulík, 2005). Na základě těchto informací si 

žáci utvářejí k návykovým látkám určité postoje, které jsou do značné míry ovlivňovány 

právě množstvím dostupných informací o drogách, jak dokládá Csémy a Lejčková (2005 

in Miovský, 2015). Miovský a kol. (2007) v souvislosti s tímto mluví o tzv. drogovém 

uvědomění, které spočívá ve znalostech konkrétních látek, jejich účincích a následcích a 

ve formování správných postojů. Je tedy žádoucí žáky o návykových látkách dostatečně, 

a především včas informovat, jelikož nedostatek informací může vést k podceňování rizik 

jaké návykové látky mohou mít, což může následně vést i k vyšší toleranci jejich užívání 

(Epstein a kol., 1995 in Miovský, 2015).  

Problematika návykových látek spadá do konceptu rizikového chování a aby se 

předešlo případnému styku s těmito látkami a jejich užívání, je žádoucí včasné působení 

prevence (Miovský, 2015). Ve smyslu předcházení nežádoucího chování mluvíme o 

prevenci primární, která pracuje s populací jedinců dosud nevykazujících rizikové 

chování. Primární prevence, aby byla účinná, by měla působit na děti již od jejich útlého 

věku, nejlépe již od mateřských škol či na prvních stupních základních škol, a to zpočátku 

pomocí nespecifických informací a později se zaměřovat specificky (Kachlík a kol., 

2003). Součástí takové prevence je poskytování potřebných informací o drogách, jejích 

účincích či učení se aktivní obraně proti drogám. Snahou je tedy ovlivnit žádoucím 

směrem postoje žáků vůči problematice návykových látek a naučit uvědomělému chování 

a rozhodování (Kachlík a kol., 2003).  

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO in Drogy a drogové závislosti, 2003) 

dále rozlišujeme prevenci sekundární, která se zaměřuje na populaci již užívající 

návykové látky (kdo se chová rizikově) a snaží se předejít vzniku, rozvoji a případně 

přetrvávání závislosti. A v neposlední řadě terciární prevence se snaží předejít vážnému 

či trvalému zdravotnímu či sociálnímu poškození z užívání návykových látek (či z jiného 

rizikového chování).  
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Empirická část  

3 Výzkum 

Náplní druhé části mé bakalářské práce je provedený výzkum, ve kterém se 

zaměřuji na teoretickou znalost drogové problematiky žáků vybraných tříd základní 

školy. Z různých zdrojů se můžeme dozvědět, že všeobecně problematika drog či 

návykových látek a návyků a pojetí drog jako takových je mnohovrstevnatý problém, 

který je ovlivňován mnoha různými faktory a proměnnými. Z důvodu omezení rozsahu 

bakalářské práce jsem se rozhodla zaměřit a zkoumat jednu dílčí část související s touto 

problematikou, a to právě kognitivní znalost u dětí navštěvujících základní školu.  

 K volbě zkoumání pouze dílčí části problematiky návykových látek mě přivedla 

též skutečnost, že sama nejsem pedagogický pracovník na škole, kde byl výzkum 

proveden, tudíž by se dala pravděpodobně předpokládat menší ochota žáků sdílet 

citlivější informace v případě, kdy bych se zaměřila na jiný dílčí problém této tématiky, 

kupříkladu na samotné užívání návykových látek. Znalost by nicméně žáci měli být 

schopni sdělit bez problému vezmeme-li v potaz fakt, že ve škole jsou testovány jejich 

znalosti různými prověrkami velmi často. Žáci by se tak měli ke sdílení informací cítit 

poměrně bezpečně a jejich odpovědi by se měly spíše blížit pravdě.  

Ke zkoumání kognitivní složky dané problematiky jsem se rozhodla také proto, že 

samotné zneužívání návykových látek je obtížné zkoumat. Jedná se o velmi osobní 

sdělení ze strany respondentů, což předpokládá vztah důvěry mezi tazatelem a 

dotazovaným. Zároveň je problematika zneužívání návykových látek výrazně 

ovlivňována sociokulturním prostředím a jeho proměnnými, což by bylo v rámci této 

práce obtížně postižitelné. Kognitivní rozměr dané problematiky můžeme nejlépe 

abstrahovat od faktorů této sociokulturní podmíněnosti.  

3.1 Cíl výzkumu 
Jak bylo uvedeno výše, ve výzkumu se zaměřuji na kognitivní znalosti z oblasti 

drogové problematiky u vybrané cílové skupiny žáků. Inspiraci pro to se zaměřit na 

kognitivní dimenzi jsem získala z výzkumu od Pavla Doulíka (2005), který zkoumal 

pojetí a genezi dětských fenoménů z různých oblastí, přičemž jedním z fenoménů byla 

právě droga. Doulík ve svém výzkumu zkoumal dětská pojetí v rámci více dimenzí, 
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přičemž kognitivní dimenze je charakterizována obsahem a rozsahem určitých informací, 

afektivní emocionální reakcí na daný fenomén, dimenze zastrukturování pojmu popisuje 

jeho interakce s dalšími pojmy a plasticita je dimenze popisující vývojový potenciál 

pojetí různých fenoménů. Jím vytvořený dotazník pro účely zjištění kognitivní dimenze 

jsem se rozhodla použít také ve svém výzkumu jako jednu z částí dotazníku vytvořeného 

právě pro účely mého výzkumu.  

Vedle Doulíkova dotazníku na kognitivní znalost jsem použila ještě soubor 

slangových výrazů, které demonstrují kognitivní znalost problematiky návykových látek 

z neformálních zdrojů, přičemž k tomuto kroku mě inspirovala vedoucí mé bakalářské 

práce. Také P. Doulík (2005) ve svém výzkumu uvádí, že problematika návykových látek 

je téma celospolečensky a mediálně značně diskutované a žáci se s ním tedy významným 

způsobem setkávají i v mimoškolním prostředí. Lze tedy předpokládat, že na utváření 

kognitivní dimenze problematiky návykových látek má vliv mimoškolní prostředí a 

žákovy znalosti tak nebudou pouze výsledkem cílené školní výuky. S vědomím této 

skutečnosti se jeví vhodné užití právě slangových výrazů, které dokreslí onu znalost 

z neformálních zdrojů.  

Vlastním cílem mého zkoumání je zjistit, zda a jakým způsobem znalost dané 

problematiky v závislosti na věku stoupá a ověřit na nereprezentativním vzorku 

respondentů zjištění P. Doulíka na současných žácích základní školy. Pozornost budu 

věnovat také případným rozdílům mezi znalostmi chlapců a dívek. Vhodným doplňkem 

zkoumání se jeví užití slangových výrazů, které zdokumentují vědomostní složku 

z neformálních zdrojů, proto porovnám výpovědi plynoucí ze standardizovaného 

dotazníku od Doulíka se znalostí nestandardních výrazů. Součástí toho zkoumání bude 

také zjistit, zda dotazník na slangové výrazy vytvořený pro účely tohoto výzkumu je 

vnitřně konzistentní (reliabilní).  

3.1.1 Výzkumné otázky a hypotézy  

V první výzkumné otázce se zabývám mírou teoretické znalosti problematiky 

návykových látek v závislosti na věku. Při formulaci hypotézy jsem vycházela z výzkumu 

P. Doulíka (2005), který prováděl výzkum na dětská pojetí různých fenoménů, přičemž 

jedním z těchto fenoménů byla právě droga. Doulík zjistil, že v průběhu školní docházky 

v intervalu od 3. do 9. tříd dochází k nárůstu kognitivní znalosti ohledně drog či 
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návykových látek, a že již žáci 3. tříd mají značné znalosti o této problematice. Tento 

výsledek jsem tedy předpokládala také a dále jsem očekávala, že onen nárůst bude spíše 

kontinuální než skokový, jelikož též Doulíkův výzkum prokázal spíše plynulý nárůst 

teoretické znalosti. Rovněž výzkum Kachlíka, Pazderkové a Havelkové (2003) prokázal, 

že informovanost či znalost návykových látek je jednoznačně vyšší, a to již mezi žáky 4. 

a 5. ročníku základní školy. 

Výzkumná otázka č. 1: Existují statisticky významné rozdíly formální a neformální 

teoretické znalosti problematiky návykových látek mezi žáky vybraných tříd?   

H1.1: Míra teoretických formálních znalostí problematiky návykových látek se 

v závislosti na věku zvyšuje.  

H1.1.0: Míra teoretických formálních znalostí problematiky návykových látek se 

v závislosti na věku nezvyšuje. 

H1.2: Míra teoretických neformálních znalostí problematiky návykových látek se 

v závislosti na věku zvyšuje. 

H1.2.0: Míra teoretických neformálních znalostí problematiky návykových látek se 

v závislosti na věku nezvyšuje. 

H1.3: Teoretická znalost problematiky návykových látek stoupá kontinuálně.    

H1.3.0: Teoretická znalost problematiky návykových látek stoupá skokově. 

 

 Druhým cílem je zjistit, zda existuje rozdíl v teoretické znalosti (formální i 

neformální) problematiky návykových látek u chlapců a dívek, tedy zda se znalost liší 

v závislosti na pohlaví žáka. Vycházím zde z výzkumu mapujícího zneužívání a 

informovanost o návykových látkách u žáků prvního stupně základní školy od Kachlíka 

a kol. (2003), kde se ukázalo, že chlapci mají vyšší znalosti a jsou více informovaní 

ohledně návykových látek. Na základě tohoto výzkumu tedy předpokládám, že mezi 

sledovanými skupinami bude statisticky významný rozdíl a že chlapci budou dosahovat 

vyšších hodnot v rámci formálních i neformálních znalostí.  

Výzkumná otázka č. 2: Existují statisticky významné rozdíly formální a neformální 

teoretické znalosti problematiky návykových látek mezi dívkami a chlapci?  
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H2.1: Mezi dívkami a chlapci existuje statisticky významný rozdíl formální složky 

znalosti problematiky návykových látek.  

H2.1.0: Mezi dívkami a chlapci neexistuje statisticky významný rozdíl formální složky 

znalosti problematiky návykových látek. 

H2.2: Mezi dívkami a chlapci existuje statisticky významný rozdíl neformální složky 

znalosti problematiky návykových látek.  

H2.2.0: Mezi dívkami a chlapci neexistuje statisticky významný rozdíl neformální složky 

znalosti problematiky návykových látek. 

 

Třetím cílem je zjistit, zda existuje souvislost mezi formální a neformální 

teoretickou znalostí žáka ohledně problematiky návykových látek, tedy zda lze 

předpokládat, že žák s vysokou teoretickou formální znalostí bude též vykazovat vysokou 

znalost neformální. Zde vycházím z vlastní zkušenosti a praxe, kdy jsem zpozorovala, že 

žák užívající určité slangové výrazy též vykazuje jistou znalost problematiky návykových 

látek.  

Výzkumná otázka č. 3: Existuje vztah mezi formální teoretickou znalostí a neformální 

znalostí problematiky návykových látek u žáka?  

H3.1: Mezi formální teoretickou znalostí a neformální znalostí problematiky návykových 

látek u žáka existuje vztah.  

H3.1.0: Mezi formální teoretickou znalostí a neformální znalostí problematiky 

návykových látek u žáka neexistuje vztah. 

 

Součástí výše uvedeného cíle je též zjistit, zda dotazník na slangové výrazy 

vytvořený pro účely tohoto výzkumu je vnitřně konzistentní, tedy reliabilní.  

3.2 Výzkumný soubor 
Pro tuto práci byli jako výzkumný soubor vybráni žáci z jedné základní školy na 

Praze 6, přesněji se jedná o žáky 3., 5. a 7. ročníků. Celkem se mého výzkumu zúčastnilo 

99 žáků, z toho 57 chlapců a 42 dívek ve věku od 8 do 14 let. Počet respondentů 
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zastoupených v jednotlivých skupinách ročníků byl poměrně vyrovnaný, žáků třetích tříd 

bylo 30, pátých 37 a sedmých 32 (viz tabulka níže).  

Počet 

respondentů 

3. ročník 5. ročník 7. ročník Celkem 

Chlapci 14 23 20 57 

Dívky 16 14 12 42 

Celkem 30 37 32 99 

Tabulka č. 1 – výzkumný soubor 

Výběr školy a zkoumaného vzorku byl dán ochotou konkrétní instituce umožnit mi 

zkoumání v rámci jejich výchovně-vzdělávacího procesu. Proto nebude možné výsledky 

z tohoto výzkumu zobecňovat na celou populaci, ale pouze na daný soubor. Navzdory 

nereprezentativnosti zkoumaného souboru nicméně můžeme alespoň získat představu o 

tom, jakou mají žáci v dnešní době znalost o návykových látkách a zda a jak se tato 

znalost liší napříč ročníky základní školy. Žáky 3., 5. a 7. tříd jsem si vybrala proto, abych 

mohla případně výsledky porovnat s výsledky z výzkumu Doulíka z roku 2005, jehož 

výzkum zahrnoval žáky od 3. do 9. tříd, nicméně blíže pak mezi sebou srovnával právě 

žáky 3., 5., 7. a 9. tříd. U dětí mladších než třetích ročníků bych nemohla využít jeho 

dotazník na kognitivní dimenzi, který byl určen pro děti od třetích ročníků výše.  

3.3 Použité metody 
Data pro empirickou část své bakalářské práce jsem sbírala pomocí 

nestandardizovaného dotazníku vytvořeného pro účely této práce, který se skládá ze tří 

částí. Dotazník jsem žákům předkládala elektronickou formou pomocí Google formuláře.  

 První část dotazníku obsahuje položky uzavřené s jednou možnou volbou 

odpovědi. Jedná se o položky anamnestické, které zjišťují pohlaví, věk a příslušnost žáka 

k dané třídě.  

Druhá část dotazníku sestává ze šesti uzavřených a jedné otevřené otázky. Jedná se 

o dotazník z výzkumu Doulíka (2005), který zjišťuje kognitivní složku či dimenzi 

dětského pojetí drogy. Testový dotazník je tvořen šesti uzavřenými otázkami, na které 

respondent odpovídá možností ano, ne nebo nevím. Všechny tyto otázky jsou tvořeny 
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výroky týkající se drogové problematiky. Doulík je vybral na základě jím provedeného 

předvýzkumu, kterým chtěl docílit a zajistit srozumitelnost výroků pro žáky třetích až 

devátých tříd, jelikož právě tito žáci tvořili jeho výzkumný soubor. Poslední otázka 

v dotazníku od Doulíka je otevřená a respondent má za úkol napsat alespoň tři zástupce 

drog, které zná. Tímto dotazníkem bychom měli zjistit oficiální, učebnicovou kognitivní 

znalost či informovanost žáků o této problematice.  

Třetí část dotazníku je tvořena osmnácti slangovými výrazy, které označují různé 

návykové látky. Respondent má za úkol napsat ke každému výrazu co si myslí, že daný 

výraz znamená, tedy jakou věc daný slangový výraz označuje. Do dotazníku jsem 

zahrnula slangové výrazy týkající se tří návykových látek, a to alkoholu, cigaret a 

marihuany. Důvodem pro tento výběr byl fakt, že s těmito látkami se mladí lidé většinou 

setkávají nejdříve, a to především s alkoholem a cigaretami, které jsou v naší společnosti 

široce tolerované a dostupné. Marihuana bývá označována jako tzv. průchozí droga (viz 

v textu výše) často vedoucí k užívání dalších návykových látek, proto jsem mezi slangové 

výrazy zahrnula i výrazy na tuto návykovou látku. Se slangovými výrazy a jejich výběrem 

mi pomáhali pacienti protialkoholického oddělení závislostí psychiatrické nemocnice 

v Bohnicích. Ke každé ze tří návykových látek uvedli několik slangových výrazů, 

přičemž každý jednotlivě poté přiřadili do jedné ze tří kategorií – hodně známý výraz, 

středně známý výraz a málo známý výraz. Náhodně jsem pak z každé této kategorie 

vybrala šest slangových výrazů, čímž jsem získala osmnáct slangových výrazů, které 

tvořily třetí část dotazníku vytvořeného pro tento výzkum. Níže uvádím vybrané výrazy 

a jejich význam.  

Cíga = cigarety  

Delírko = delirium; delirium tremens 

Alkáč = alkoholik; člověk, co pije alkohol; pijan 

Máčka = cigarety; cigarety Marlboro  

Vylejt se = opít se alkoholem, pít alkohol 

Tráva = marihuana 

Zpiťar = opilec, pijan, alkoholik 

Zbombit se = opít se alkoholem 
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Hulení = marihuana, cigareta marihuany 

Spářka = akce, jejímž hlavním účelem je konzumace alkoholu; alkoholická akce 

Vykouslej = být opilý/pod vlivem alkoholu; být pod vlivem návykových látek 

Nakoupit / Mít nakoupeno = být opilý/pod vlivem alkoholu 

Hasič = alkoholik; pijan; opilec 

Bejt upravenej = být opilý/pod vlivem alkoholu 

Zipáč = benzínový zapalovač; intoxikace návykovými látkami 

Bago = marihuana; kolečko v rámci nějž si uživatelé mezi sebou podávají cigaretu 

marihuany 

Hrnout to tam = pít alkohol; opíjet se  

Zelí = marihuana  

Tímto dotazníkem na slangové výrazy bychom mohli zjistit kognitivní znalost tzv. 

z druhé strany, tedy neoficiální či neformální informovanost, která se povětšinou 

nezískává v průběhu školního vyučování, ale z jiného, neformálního zdroje. Zkoumání 

znalostí ze dvou stran nám tak přinese lepší a ucelenější obraz o celkových znalostech 

problematiky návykových látek u žáků.  

3.4 Realizace výzkumu 
Za účelem realizace mého výzkumu jsem oslovila základní školu na Praze 6. Výběr 

této základní školy byl založen na ochotě tamní ředitelky, která mi umožnila volný přístup 

do tříd a na ochotě pedagogů, kteří mi umožnili výzkum vykonat, a to dokonce během 

vyučovacích hodin. Rodičům žáků 3., 5. a 7. tříd byly ještě před samotnou realizací 

zaslány prostřednictvím emailu informace o povaze výzkumu s ujištěním o anonymitě a 

prosbou k povolení účasti jejich potomků. Do školy jsem se posléze vydala celkem 

dvakrát, v obou dnech jsem měla k dispozici počítačovou učebnu a počítače, pomocí 

nichž žáci dotazník vyplňovali. V úvodu jsem se každé třídě žáků nejprve představila, 

vysvětlila jim, co budou dělat a ujistila je, že dotazník je zcela anonymní. Dále jsem se 

ujistila, že všichni žáci úspěšně našli odkaz k dotazníku a v případě potřeby jsem jim 

s nalezením pomohla. Po dobu, co žáci dotazník vyplňovali jsem byla přítomna pro 

případ, že by se objevily nějaké dotazy či problémy. V obou dnech výzkumného šetření 
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se nicméně nevyskytly žádné závažnější potíže či nesrovnalosti, žáci byli většinou 

aktivní, spolupracující a dle dotazů mohu soudit, že i zvídaví.   

3.5 Způsob zpracování dat 
Data sesbíraná v rámci tohoto výzkumu jsem nejprve převedla do číselného 

formátu v excelové tabulce. Odpovědím z Doulíkova (2005) dotazníku bylo přiřazeno 

číslo 1 v případě odpovědi „ano“, 0 v případě odpovědí „nevím“ a -1 v případě odpovědí 

„ne“. U otevřené položky, kde měli žáci vyjmenovat alespoň tři drogy, které znají, jsem 

přičetla vždy po jednom bodu za jednu správně uvedenou drogu, přičemž maximálně bylo 

možné získat tři body za tři správně uvedené názvy drog. Odpovědím žáků na slangové 

výrazy jsem přiřadila 1 pokud žák vystihl výraz správně či se správné odpovědi velmi 

blížil a 0 pokud jeho odpověď zcela neodpovídala významu daného výrazu. Následně 

byla data zpracována pomocí statistického programu Jamovi, kde jsem se nejprve 

zaměřila na základní deskriptivní charakteristiky souboru, jako průměr, směrodatnou 

odchylku, minimum, maximum, zešikmenost či špičatost. Poté jsem pomocí Anova testu 

neboli testu analýzy rozptylu zjišťovala rozdíly znalostí mezi zkoumanými soubory, tedy 

mezi jednotlivými třídami, a to pro oba dotazníky zvlášť. Rozdíly znalostí mezi pohlavími 

jsem zjišťovala pomocí t testu pro dva nezávislé soubory, a to opět pro formální a 

neformální znalosti zvlášť. Posléze jsem pomocí korelačního koeficientu zjišťovala 

souvislost či vztah znalostí formálních a neformálních. Na závěr jsem provedla analýzu 

reliability ke zjištění vnitřní konzistence dotazníku na slangové výrazy.  

3.6 Výsledky  
V tabulce č. 2 jsou základní deskriptivní charakteristiky souboru, jako je celkový 

počet souboru (N), průměr (Mean), směrodatná odchylka (Standard deviation) či 

minimum a maximum naměřených hodnot. Tyto hodnoty jsou zde uvedeny jak pro 

dotazník na formální znalost (D_total), tak též pro dotazník slangových výrazů (S_total). 

Také je zde uvedena míra zešikmenosti a špičatosti, což jsou dvě důležité metrické 

hodnoty pro posouzení normality rozložení. Zešikmenost neboli skeweness v případě pro 

Doulíkův dotazník nepřesáhla hranici od -1 do +1, což nám ukazuje, že se jedná o 

normální rozložení. Špičatost neboli kurtosis má také zápornou hodnotu, což nám říká, 

že rozdělení je plošší, než by mělo být normální rozložení, nicméně opět můžeme říci, že 

je v tolerovatelném rozsahu (-3 a +3). U dotazníku slangových výrazů hodnota 
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zešikmenosti a špičatosti lehce přesáhly tolerovatelné hodnoty, což může být způsobeno 

malým množstvím dotazovaných respondentů. Z toho důvodu bylo u dotazníku na 

slangové výrazy nutné provést neparametrickou variantu statistických testů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci první výzkumné otázky jsem se zaměřila na to, zda a jakým způsobem se 

teoretická znalost problematiky návykových látek zvyšuje s věkem žáka. Předpokládala 

jsem, že teoretická znalost žáků bude v závislosti na jejich věku narůstat, přičemž jsem 

též předpokládala, že tento nárůst bude kontinuální. Tabulka č. 3 a 4 nám ukazuje 

klíčovou hodnotu p, která udává, zda rozdíly mezi skupinami jsou nebo nejsou statisticky 

významné. V obou případech je p hodnota menší než 0,001, což nám jasně říká, že mezi 

skupinami jsou statisticky významné rozdíly. Ve sloupcích s průměrem (Mean) v tabulce 

č. 5 a 6 níže vidíme, že hodnoty postupně od 3. do 7. třídy narůstají. To nám potvrzuje 

hypotézu, že znalosti problematiky návykových látek v průběhu věku narůstají, a to jak 

ty formální (tabulka č. 5), tak neformální (tabulka č. 6).  

Můžeme tedy přijmout hypotézy H1.1, H1.2 a H1.3. 

 

 

 

  D_total S_total 

N  99  99  

Missing  0  0  

Mean  4.88  3.62  

Median  5  3  

Standard deviation  2.45  2.29  

Minimum  -1  0  

Maximum  9  13  

Skewness  -0.446  1.25  

Std. error skewness  0.243  0.243  

Kurtosis  -0.364  3.12  

Std. error kurtosis  0.481  0.481  

Tabulka č. 2 – Deskriptivní charakteristiky souboru 
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  F df1 df2 p 

D_total  36.1  2  61.2  < .001  

Tabulka č. 3 – statistická významnost, formální znalosti      Tabulka č. 4 - statistická významnost, neformální znalosti      

  Třída N Mean SD SE 

D_total  3  30  3.27  2.26  0.412  

   5  37  4.35  1.93  0.318  

   7  32  7.00  1.52  0.269  

 

Tabulka č. 5 – Deskriptivní charakteristika, formální znalosti    Tabulka č. 6 - Deskriptivní charakteristika, neformální znalosti 

 

Graf č. 1 – míra formálních znalostí v závislosti na věku             Graf č. 2 – míra neformálních znalostí v závislosti na věku 

 

V rámci druhé výzkumné otázky jsem se zaměřila na to, zda existují rozdíly ve 

formální teoretické znalosti zjišťované Doulíkovým dotazníkem a neformální znalostí 

zjišťované slangovými výrazy mezi chlapci a dívkami. Můj předpoklad byl, že chlapci 

budou obecně vědět více, a to jak z hlediska formálních, tak i z hlediska neformálních 

znalostí. Tabulka č. 8 nám ukazuje naměřené hodnoty pro jednotlivé skupiny 

participantů, tedy dívek a chlapců zvlášť. Již ve sloupci průměr (Mean) vidíme, že 

průměrné získané hodnoty v obou znalostních testech (D_total a S_total) jsou o něco 

vyšší u chlapců než u dívek, nicméně tyto rozdíly nejsou tak významné. Klíčovou 

hodnotou pro určení významnosti je hodnota p, kterou najdeme v tabulce č. 7 a ta udává 

  F df1 df2 p 

S_total  24.2  2  60.9  < .001  

  Třída N Mean SD SE 

S_total  3  30  1.97  1.27  0.232  

   5  37   3.59 1.82  0.299  

   7  32  5.19  2.47  0.436  
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pravděpodobnost, od níž odvíjíme právě statistickou významnost naměřeného výsledku. 

Vidíme, že na 5% hladině významnosti jsou hodnoty p vyšší než 0,05, proto nelze 

výsledek považovat za statisticky významný a rozdíl mezi skupinami za signifikantní. 

Kdybychom se podívali na Cohenovo d, které udává velikost efektu, zjistíme, že v obou 

případech nepřesahuje hodnotu 0,3, tudíž naměřený efekt je malý. To nám ukazují též 

grafy (graf č. 3 a 4), které znázorňují 95% rozpětí souboru, přičemž vidíme, že soubory 

se ve velké míře potkávají a že tedy rozdíl mezi nimi není významný.  

Z toho důvodu nulové hypotézy nemůžeme vyvrátit, ale přijmout, a naopak 

musíme zamítnout stanovené hypotézy alternativní. Platí tedy hypotézy H2.1.0 a H2.2.0.  

 
                

    statistic df p Mean 
difference 

SE 
difference 

Cohen's 
d 

D_total  Welch's t  0.977  84.0  0.331  0.492  0.504  0.2013  

   Mann-
Whitney U 

 1053    0.305  1.000     0.2013  

S_total  Welch's t  0.428  86.7  0.669  0.202  0.471  0.0876  

   Mann-
Whitney U 

 1134    0.653  1.20e-5     0.0876  

Tabulka č. 7 – hodnoty pro určení statistické významnosti formálních a neformálních znalostí 
v závislosti na pohlaví 
 

              

  Group N Mean Median SD SE 

D_total  Chlapec  57  5.09  6.00  2.35  0.312  

  Dívka  42  4.60  5.00  2.57  0.396  

S_total  Chlapec  57  3.70  3.00  2.27  0.300  

  Dívka  42  3.50  3.00  2.35  0.363  

 

Tabulka č. 8 – Deskriptivní charakteristiky formálních (D total) a 
neformálních (S total) znalostí v závislosti na pohlaví 
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Graf č. 3 – míra formálních znalostí v závislosti na pohlaví       Graf č. 4 – míra neformálních znalostí v závislosti na pohlaví 

V rámci třetí výzkumné otázky jsem si pokládala dotaz, zda existuje vztah mezi 

formální teoretickou znalostí problematiky návykových látek se znalostí neformální, tedy 

se znalostí slangových výrazů. Na základě svých pozorování z působení na základní škole 

jsem předpokládala, že formální a neformální znalost spolu bude souviset, tedy že žák, 

který bude mít znalosti formální, bude též mít vysoké znalosti neformální. Korelaci jsem 

zjišťovala pomocí korelační analýzy a ta ukázala, že hodnota korelačního koeficientu 

Spearmanova rho, které se užívá pro neparametrické testy a je tedy vhodnější pro 

posouzení korelace mezi oběma znalostními testy, je 0,512 s p hodnotou menší než 0,001, 

jež obecně říká, že naměřený výsledek je statisticky významný (viz tabulka č. 9). 

Korelační koeficient má hodnotu středně silného až silného vztahu, čímž dojdeme 

k závěru, že mezi znalostním testem na formální a neformální znalosti ohledně 

problematiky návykových látek existuje statisticky významný vztah.  

Tímto můžeme přijmout hypotézu H3.1 a zamítnout hypotézu nulovou, tedy 

H3.1.0. 

Graf č. 5 – 
graf korelace  

    D_total S_total 

D_total  Pearson's r  —     

   p-value  —     

   Spearman's rho  —     

   p-value  —     

S_total  Pearson's r  0.474  —  

   p-value  < .001  —  

   Spearman's rho  0.512  —  

   p-value  < .001  —  

Tabulka č. 9 – vztah formálních a neformálních znalostí                                                               
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Na závěr jsem provedla analýzu reliability dotazníku na slangové výrazy, který 

byl vytvořený pro účely tohoto výzkumu, abych zjistila jeho vnitřní konzistenci neboli 

reliabilitu. Tu nám udává hodnota Cronbachovy alfy, která měla v tomto případě hodnotu 

0,704, což je dostatečně vysoká hodnota a na základě ní můžeme říci, že míra vnitřní 

konzistence tohoto testu či dotazníku je dostatečná a že všechny položky měří přibližně 

podobně. 

3.7 Diskuze 
Na základě předchozích vlastních zkušeností z působení na základní škole jsem si 

určila za cíl zjistit informovanost či teoretickou znalost žáků základní školy o 

problematice návykových látek. Primárně jsem vycházela z výzkumu P. Doulíka (2005) 

a z výzkumu Kachlíka, Pazderkové a Havelkové (2003) zkoumající teoretické znalosti 

žáků o problematice návykových látek. Zmíněné výzkumy pro mě byly inspirací při 

samotném vytváření výzkumu a zároveň oporou pro navrhované hypotézy. Můj 

výzkumný návrh nicméně navíc zkoumá teoretické znalosti z neformálních zdrojů, které 

jsem se rozhodla zjišťovat pomocí slangových výrazů z oblasti drogové problematiky.  

K dosažení cíle jsem pro účely tohoto výzkumu vytvořila dotazník složený ze dvou 

částí. První část tvořil dotazník na kognitivní znalost o návykových látkách od zmíněného 

P. Doulíka (2005), kterým jsem zjišťovala formální stránku znalosti návykových látek. 

Druhou část tvořil dotazník slangových výrazů, kterým jsem zjišťovala neformální 

znalost této problematiky. Ve svém výzkumu jsem si jako cílovou skupinu respondentů 

vybrala žáky ze 3., 5. a 7. třídy základní školy, obdobně jako Doulík (2005). Důvodem 

byla také možnost aplikace vybraných metod s ohledem na schopnost dostatečného 

reagování na zadané úkoly ze strany žáka a zachycení vnímání této problematiky 

s měnícím se intelektem a obecně narůstajícími znalostmi.  

V rámci první výzkumné otázky jsem se zaměřila na to, zda se teoretická znalost 

problematiky návykových látek zvyšuje s věkem žáka. Šetření přineslo statisticky 

významné výsledky, že mezi sledovanými skupinami žáků znalost návykových látek 

postupně narůstá, a to jak znalost formální, tak neformální (slangové výrazy). Tento 

výsledek je v souladu s výzkumem P. Doulíka (2005) i Kachlíka a kol. (2003), které 

shodně dokazují nárůst teoretických znalostí problematiky návykových látek 

s narůstajícím věkem žáků. Zároveň výzkum potvrdil Doulíkovo zjištění, že nárůst 
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kognitivních znalostí žáků narůstá plynule. Doulík předpokládal nejvýznamnější progres 

mezi žáky 7. a 9. ročníku z důvodu zařazení dané problematiky mezi učební látku, 

nicméně jeho předpoklad se nepotvrdil a největší rozdíl byl zachycen mezi žáky 3. a 5. 

ročníku. V mnou provedeném šetření největší rozdíl vykazovali žáci 5. a 7. ročníku ve 

formální kognitivní znalosti a žáci 3. a 5. ročníku ve znalosti slangových výrazů. Větší 

nárůst formálních kognitivních znalostí mezi 5. a 7. než mezi 3. a 5. ročníkem si vysvětluji 

zařazením problematiky návykových látek do učebního obsahu některého z vyučovaných 

předmětů, což se provádí na dané základní škole od 6. tříd. Následkem toho získávají žáci 

více informací o problematice návykových látek, přičemž tyto informace bychom mohli 

označit jako formální. Rozdíl ve znalosti neformálních výrazů naopak byl větší mezi 3. a 

5. ročníkem, což nám říká, že již žáci 5. ročníků mají značné znalosti drogové 

problematiky z neformálních zdrojů. Těmito zdroji jsou nejčastěji média, jak dokazuje 

výzkum provedený Radkovou (2015b) zabývající se znalostmi významu drogových 

výrazů, kde více než polovina dotazovaných uváděla jako zdroj svých znalostí 

předkládaných výrazů právě média. Dalším důležitým zdrojem informací v tomto věku 

začíná být také skupina vrstevníků, protože jak uvádí Vágnerová (2012) právě přibližně 

ve 4. ročníku (střední školní věk) výrazně stoupá akcent na autoritu vrstevníka a potřeba 

skupinové identity. Žák potřebuje být nově přijat vrstevníky, a nejen dospělými ke kterým 

vzhlížel doposud a tento kontakt s vrstevníky je zdrojem nových zkušeností a učení, díky 

kterému dítě může získávat informace z oblasti návykových látek, pokud je toto téma 

danou skupinou vrstevníků probíráno. To tedy může být jedním z důvodů, proč je 

znatelnější rozdíl v neformálních znalostech mezi 3. a 5. než mezi 5. a 7. třídou. Vidíme 

tedy, že dříve, než se s problematikou návykových látek žáci setkají během školního 

vyučování, mají již nějaké znalosti z neformálních zdrojů. Proto by bylo vhodné včasnější 

působení primární prevence k případnému zabránění užívání návykových látek, jelikož 

jak dokázal výzkum Smarta a kol. (1997 in Prevence rizikového chování ve školství, 

2015), žáci s dobrými znalostmi o drogách je posléze méně často sami užívali a také od 

jejich užívání spíše ostatní odrazovali.  

V další výzkumné otázce jsem se zabývala rozdíly informovanosti o návykových 

látkách v závislosti na pohlaví žáka, tedy zda bude informovanost jiná u dívek a u 

chlapců. Předpokládala jsem, že chlapci budou obecně informovanější než dívky, a to 

v obou složkách znalostí problematiky. Tento můj předpoklad jsem si potvrdila 
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výzkumem Kachlíka a kol. (2003), který jednoznačně prokázal větší znalosti návykových 

látek u chlapců. Co se týče samotného užívání návykových látek (alkohol, cigarety, 

marihuana), tak se ukazuje, že chlapci mají obecně větší zkušenosti (WHO, 2018), proto 

jsem také předpokládala, že budou též více informovaní o této problematice než dívky. 

Výsledky mého šetření nicméně neprokázaly, že by byl statisticky významný rozdíl 

v míře informovanosti o návykových látkách mezi chlapci a dívkami, a to jak u formální, 

tak neformální znalosti. Tímto se můj předpoklad a výsledek zmíněného výzkumu 

v tomto šetření nepotvrdil, a to i přes skutečnost, že chlapci měli v mnou provedeném 

výzkumu větší zastoupení. Jedním z možných vysvětlení toho, proč výsledky mého 

výzkumu neprokázaly signifikantní rozdíl znalostí mezi chlapci a dívkami, může být 

celkově vzrůstající informovanost populace, tedy i dětí bez rozdílu pohlaví. V dnešní 

době získávají děti a mládež informace o této problematice převážně z médií, jak doložil 

výzkum Radkové (2015b) a také z internetu. Výsledky validizační studie ESPAD z let 

2016-2018 prokázaly postupné vyrovnávání v užívání návykových látek mezi chlapci a 

dívkami oproti dřívějším letem, kdy rozdíl byl větší a častěji užívali chlapci18. Rozdíly 

mezi pohlavími v užívání se tedy stírají, což by mohlo také souviset s tím, proč se 

neprokázal rozdíl informovanosti u chlapů a dívek v našem šetření. Důvodem 

nepotvrzení původního předpokladu může být také nereprezentativnost zkoumaného 

vzorku, který neodráží skutečné složení společnosti, jelikož je příliš sociokulturně 

jednostranný.  

V rámci třetí výzkumné otázky jsem se zabývala vztahem či existencí souvislosti 

mezi formální a neformální znalostí. Na základě poznatků mého působení na základní 

škole jsem předpokládala, že žáci, kteří mají určité formální znalosti o návykových 

látkách budou také znát význam některých slangových výrazů z oblasti drogové 

problematiky. Výsledky mého šetření dospěly k závěru, že formální znalost skutečně 

souvisí s neformální znalostí a že tedy žák, který zná slangové výrazy bude mít 

pravděpodobně též více formálních informací o této problematice. Na základě porovnání 

poznatků z teoretické části práce (1.1.5), tedy s vědomím skutečnosti, že slangová mluva 

je jedním z aspektů, který odlišuje a definuje samostatnou kulturu (v tomto případě 

drogovou) (Hajný in Drogy a drogové závislosti, 2003), a závěrů mého šetření lze 

 
18 Drogová situace: Přehled aktuální situace v oblasti drog v České republice [online]. [cit. 15. 7. 2020]. 
Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/drogova-situace-2018/#adiktologicka_prevence 



 53 

usuzovat, že vyšší znalost slangových výrazů může predikovat příslušnost respondenta 

k sociální skupině, která vykazuje potenciálně rizikové chování. To kupříkladu dokazuje 

již starší výzkum Kulika, Sarbina a Steina (1971), kteří respondentům předkládali test 

slangových výrazů a zjistili, že znalost těchto výrazů pozitivně koreluje s delikvencí, a 

naopak konvenční slovní zásoba s delikvencí souvisí negativně. Tato i má nynější zjištění 

otevírají prostor dalšímu zkoumání, které by se zaměřilo na cílenější screening 

potenciálně ohrožených jedinců v dané věkové kategorii.  

V závěru praktické části jsem zjišťovala, zda dotazník na slangové výrazy, který 

jsem vytvářela pro účely tohoto výzkumu je reliabilní neboli spolehlivý a zda tedy měří 

to, co má měřit. Ukázalo se, že tento dotazník je vnitřně konzistentní, a tedy vhodný 

k získání informací o žákových znalostech drogové problematiky z neformální stránky. 

Pro zajímavost jsem analýzu reliability udělala též pro dotazník od P. Doulíka (2005), 

přestože již je standardizovaný a ověřený na velkém počtu respondentů. Cronbachova 

alfa u tohoto dotazníku měla o něco menší hodnotu, nicméně byla dostatečná, a proto 

můžeme říci, že oba dotazníky spolehlivě měřily mnou určené cíle a jsou vhodnými 

nástroji pro zkoumání znalostí žáků v rámci problematiky návykových látek.  
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4 Závěr 

V této práci jsem se zabývala problematikou návykových látek, konkrétně 

teoretickou znalostí na kognitivní rovině. V rámci přípravy na vlastní zkoumání jsem 

prostudovala dostupnou odbornou literaturu k uvedené problematice a seznámila jsem se 

s několika výzkumy, které se staly podnětným zdrojem k mému vlastnímu zkoumání. Na 

jejich základě jsem si stanovila výzkumný problém a charakterizovala tři výzkumné 

otázky, které jsem specifikovala pomocí hypotéz.  

Na základě studia dostupné literatury jsem dospěla k rozhodnutí zkoumat nárůst 

kognitivní znalosti z formálních a neformálních zdrojů v závislosti na věku respondenta, 

rozdíly kognitivních znalostí u chlapců a dívek a souvislost znalostí z formálních a 

neformálních zdrojů. Mým původním záměrem bylo zkoumání užívání návykových 

látek, během studia literatury jsem si ale uvědomila, že užívání ovlivňují faktory 

(především rodina a společenská skupina), které bych nemohla v rámci bakalářské práce 

relevantně prozkoumat. Díky svému předchozímu pracovnímu působení jsem však měla 

snadný přístup k žákům konkrétní základní školy, čehož jsem se rozhodla využít. 

V prostředí školy se žáci standardně setkávají s úlohami, které ověřují jejich kognitivní 

znalost, proto se uchopení tématu tímto způsobem jevilo jako nejefektivnější. Zároveň 

jsem tak mohla eliminovat z šetření vlivy způsobené rodinou a sociální skupinou.  

Ve vlastním výzkumu jsem vycházela především z šetření P. Doulíka (2005) a 

Kachlíka, Pazderkové a Havelkové (2003). Jimi dosažená zjištění jsem se pokusila ověřit 

na mnou vybraném vzorku respondentů. Jsem si vědoma, že tento vzorek není 

reprezentativní, není však v možnostech bakalářské práce oslovit takový počet 

respondentů, který by zrcadlil skutečné sociokulturní zastoupení společnosti.  

Přestože uváděné výzkumy pracovaly s reprezentativním vzorkem respondentů a 

pochází z první dekády tohoto tisíciletí, podařilo se mi v rámci vlastního šetření většinu 

vybraných závěrů potvrdit. Nepotvrdil se pouze předpoklad vyšší teoretické znalosti u 

chlapců. Tento závěr v rámci mého výzkumu však může být ovlivněn faktem malé 

sociální rozvrstvenosti respondentů. Výsledky mého šetření jsem v rámci práce 

prezentovala v tabulkách a grafech získaných z programu Jamovi, které jsem následně 

komentovala. V rámci diskuze jsem poté porovnala mnou zjištěné závěry se závěry 

výzkumu Doulíka (2005) a Kachlíka a kol. (2003) a dalších. 
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K volbě daného tématu mě přivedl osobní zájem o uvedenou problematiku. 

Prostudováním odborné literatury, výzkumným šetřením a sepsáním bakalářské práce se 

tento můj zájem nevyčerpal, ale naopak spíše prohloubil. Uvědomila jsem si, že daná 

problematika má mnoho vrstev a také značný přesah do různých oblastí praktického 

života. Přestože jsem zvolila užší téma zkoumání a určitou výzkumnou metodu, 

uvědomila jsem si, že na danou problematiku lze nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu 

a bylo by možné (a pravděpodobně i společensky žádoucí) provést další šetření, která by 

pomohla danou problematiku u žáků a dospívající mládeže lépe zmapovat. Tímto 

způsobem a mnou navrženým nástrojem by bylo možné (a možná i žádoucí) nejen zjistit 

úroveň znalostí žáků o drogové problematice a na základě toho uzpůsobit preventivní 

programy, ale též detekovat potenciálně ohrožené jedince. Nabízí se tak široké pole pro 

další zkoumání a praktický přesah těchto možných šetření. Tato bakalářská práce by tak 

neměla být definitivní odpovědí na problémy nastíněné v rámci tohoto tématu, ale spíše 

inspirací pro další výzkum.  

.  
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Seznam příloh 

Příloha 1 – Testový dotazník na téma drogy 

 

U každé věty označ jednu z odpovědí podle toho, jestli si myslíš, že je daná věta pravdivá 

nebo ne. 

Některé drogy (návykové látky) se využívají jako léky. 

Ano 

Ne  

Nevím 

Látky podobné drogám vznikají i v lidském mozku. 

Ano 

Ne  

Nevím  

Drogy (návykové látky) způsobují otravu organismu. 

Ano 

Ne   

Nevím 

Čím více je člověk na droze (návykové látce) závislý, tím více ji potřebuje. 

Ano 

Ne  

Nevím 

Drogy (návykové látky) narušují nervovou soustavu člověka. 

Ano 

Ne  

Nevím 

Drogy (návykové látky) se nacházejí i v muchomůrce červené. 

Ano 

Ne  

Nevím 

Napiš alespoň 3 drogy (návykové látky), které znáš. 
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Příloha 2 – Dotazník na slangové výrazy 

 

K jednotlivým výrazům napiš, co si myslíš, že daný výraz znamená. Napiš to na řádek 

pod daný výraz. 

 

Cíga 

 

Delírko 

 

Alkáč 

 

Máčka 

 

Vylejt se 

 

Tráva 

 

Zpiťar 

 

Zbombit se 

 

Hulení 

 

Spářka 

 

Vykouslej 

 

Nakoupit / mít nakoupeno 

 

Hasič 

 

Bejt upravenej 
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Zipáč 

 

Bago 

 

Hrnout to tam 

 

Zelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


