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Úvod  

Disertační práce řeší problém z oblasti primární protidrogové prevence, který lze vyjádřit 

následující otázkou: Jsou programy realizované ve školách jako součást specifické 

primární prevence natolik efektivní, aby u žáků a studentů jako účastníků programu 

došlo k rozvinutí specifických protidrogových kompetencí? Vzhledem k tomu, že podle 

řady výzkumů jsou u mladých lidí v období dospívání nejčastěji užívané návykové látky 

konopné drogy, věnuje se disertační práce zjišťování efektivity u programu zaměřeného na 

preventivní působení v této oblasti. Zároveň se orientuje na prevenci realizovanou 

specializovanými poskytovateli ve školách, neboť školní prostředí sehrává v primární prevenci 

důležitou roli. 

Prevence užívání marihuany, obecně též konopných drog, je ve školním prostředí 

aktuálním a zásadním tématem. I když v roce 2015 došlo oproti roku 2011 k výraznému poklesu 

u kouření a konzumace alkoholu u 16letých studentů, v porovnání s Evropou jsou zkušenosti 

českých dospívajících dlouhodobě nadprůměrné (Chomynová et al., 2016). Šestnáctiletí Češi 

Evropě dominují v celoživotních zkušenostech s užitím jak legálních, tak i nelegálních látek. 

Ve srovnání s ostatními zeměmi vykazují čeští 16letí nejvyšší celoživotní a 12měsíční 

prevalenci užití konopných drog. Ačkoliv Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním 2019−2027 (dále také Národní strategie v oblasti závislostí 

nebo NSZ 2019–2027) konstatuje, že kvalita a dostupnost programů školské primární prevence 

rizikového chování roste, jsou realizovány a podporovány také neověřené preventivní programy 

(NSZ 2019–2027, s. 14). Realizace takových programů představuje nejen neefektivní 

vynakládání prostředků, ale zároveň není vyloučeno kontraproduktivní působení na cílové 

skupiny (například může paradoxně dojít ke vzbuzení zájmu o drogu).  

Strategie také upozorňuje, že kvalita a rozsah školské prevence jsou regionálně značně 

nerovnoměrné, a že naprosto chybí preventivní programy v místních komunitách zaměřené na 

rodičovskou veřejnost. Mezi identifikované slabé stránky patří také nezájem o prevenci 

rizikového chování ze strany rodičů. Víme, že existují relativně efektivní programy školské 

všeobecné primární prevence rizikového chování ve vztahu k návykovým látkám, ale zatím 

není přesně známo, na jakého jedince, s jakými charakteristikami působí a jakým způsobem 

(Mewton et al., 2018). Na místě by proto měl být požadavek, aby každý primárně preventivní 

program byl systematicky evaluován (EMCDDA, 2019). Provádění jakékoliv preventivní 

intervence s sebou totiž nese i iatrogenní rizika, a proto je při evaluaci třeba ověřit a zvážit 

poměr mezi očekávanými pozitivními dopady intervence a jejími nezamýšlenými nežádoucími 
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účinky (Gabrhelík, 2016; Miovský & Šťastná, 2015). V přehledové studii preventivních 

intervencí realizovaných v České republice do roku 2010 identifikovali Miovský et al. (2011) 

pouze pět programů1, jež byly podrobeny systematické evaluaci efektivity, jejíž výsledky byly 

následně publikovány. 

Z pohledu tématu disertační práce je klíčová evaluace dosažených pedagogických 

výsledků. V tomto smyslu je v rámci disertačního výzkumu provedeno hodnocení efektivity 

vybraného programu prevence v oblasti rozvoje protidrogových kompetencí účastníků. Tyto 

kompetence jsou pro výzkum operacionalizovány jako specifické protidrogové kompetence v 

oblasti znalostí a strategií chování, které ukazují odolnost vůči nabídce drogy, a hodnotově 

postojových kompetencí, které lze zjednodušeně označit jako protidrogové. Stupeň dosažení 

uvedených kompetencí je u účastníků programu statisticky porovnán s kontrolní skupinou, tedy 

se žáky a studenty, kteří se preventivního programu neúčastnili.  

 

Koncepce práce a užitá metodologie 

Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je věnována významu 

drogové prevence v kontextu protidrogové a vzdělávací politiky EU a ČR, problematice 

drogové závislosti u dětí a mladých lidí, prevenci užívání návykových látek od historie po 

současnost, školské a primární prevenci drogových závislostí a rozvoji kompetencí žáků a 

studentů v kontextu školní primární prevence. K užitým metodám této části patří teoretická 

analýza a interpretace klíčových konceptů prezentovaných v odborné literatuře. Dále se 

teoretická část opírá o realizované výzkumy a další zdroje, které umožnily získat inspiraci pro 

design výzkumu a načerpat podněty k diskusi výsledků. 

V empirické části je prezentováno výzkumné šetření se smíšeným sekvenčním designem. 

Výzkum hledal odpověď na výše uvedenou výzkumnou otázku. Hlavním cílem výzkumu 

(HCV) bylo zjistit, zda program primární protidrogové prevence poskytovaný ve školách 

efektivně přispívá k rozvoji specifických kompetencí žáků a studentů ZŠ a gymnázií. Na 

základě zjištění navrhnout doporučení na zlepšení efektivity programu. 

Šetření bylo založeno na metodologické triangulaci technik kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu a rozvrženo do tří fází. V první fázi výzkumu bylo realizováno 

dotazníkové šetření (n = 418), které zjišťovalo, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi 

skupinou účastníků a kontrolní skupinou v oblasti zjišťovaných kompetencí – ve znalostní 

 
1 Programy Kouření a já, Komunitní program na Praze 6, Připraveni pro život, DDD: Drogy-Důvod-Dopad a 

Unplugged. 
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kompetenci, v kompetenci resistence vůči nabídce, v hodnotově postojové kompetenci. Kromě 

toho byly vybrané výsledky dány do souvislostí s dosavadními zkušenostmi žáků a studentů 

s THC.  

V návazných krocích byly nálezy z dotazníkového šetření konfirmovány a hlouběji 

analyzovány z pohledu dalších aktérů – učitelů, kteří jsou v rámci programu přítomni, a lektorů, 

kteří jej realizují. Ve druhé fázi byla realizována kvalitativní sonda formou 

semistrukturovaných rozhovorů s pedagogickými pracovníky (n = 4) s cílem zjistit, jak 

realizovaný program hodnotí učitelé žáků a studentů, kteří se programu zúčastnili. Pozornost 

byla zaměřena na hodnocení přiměřenosti pro věkovou skupinu, na to, jaké specifické 

kompetence žáků a studentů se podle pedagogických pracovníků naplňují v programu nejlépe 

(nejvíce efektivně) a nejhůře a na zhodnocení silných a slabých stránek programu.  

Ve třetí fázi výzkumu byly výsledky dotazníku ověřovány na základě expertního šetření 

u lektorů programu, opět s využitím semistrukturovaného rozhovoru (n =4). Pozornost byla 

zaměřena na silné a slabé stránky programu a na reflexi dosažených kompetencí účastníků. 

V obou návazných kvalitativních fázích bylo hlavní technikou zpracování dat otevřené 

kódování. 

Výsledky jednotlivých fází výzkumu jsou přehledně shrnuty na základě zodpovězení 

výzkumných otázek. Závěry výzkumu jsou diskutovány a na jejich základě jsou formulována 

doporučení pro praxi a pro zkvalitnění programu. 

 

Charakteristika výzkumného problému a položení výzkumné otázky 

Podle Evropského průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zaměřenými na řešení 

drogového problému (EMCDDA, 2020, s. 47) je konopí celosvětově nejužívanější nelegální 

drogou. Podle odhadů užilo za poslední rok konopí 10 milionů mladých lidí ve věku od 15 do 

24 let (17,7 % lidí v této věkové skupině). Věk prvního užití konopí je nižší než u většiny 

dalších nelegálních drog, užívání má často experimentální povahu, ale obvykle k němu dochází 

pouze krátce v období rané dospělosti. U části uživatelů však dojde k rozvoji trvalejších 

a problematičtějších vzorců spojených s nadužíváním konopných drog (EMCDDA, 2020, s. 

47). K problémům patří (tamtéž, s. 47) somatické potíže (např. chronické respirační 

symptomy), potíže v oblasti duševního zdraví (např. závislost a psychotické symptomy) a 

sociální a ekonomické problémy plynoucí ze špatných studijních výsledků, předčasného 

odchodu ze školy, zhoršených výkonů v zaměstnání nebo problémů se zákonem. Tato rizika se 

ještě zvyšují při užívání vysoce potentních konopných produktů s velkou koncentrací 
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psychoaktivní složky tetrahydrokanabinolu (THC). Vyvstává nejen potřeba celostněji pojatých 

politik, ale také cílených preventivních intervencí a výzkumů, které by je fakticky ověřily. 

Preventivní programy pro dospívající mají často za cíl omezit nebo oddálit užívání konopí 

současně s pitím alkoholu a kouřením cigaret. Ukazuje se, že k nižší míře užívání konopí velmi 

přispívají také kvalitně koncipované školní preventivní programy. Tyto programy mohou (ale 

také nemusejí) vycházet ze standardizované metodiky a obvykle sledují více kompetenčně 

formulovaných cílů: rozvoj sociálních kompetencí a dovedností odmítání, zlepšení 

rozhodování a dovedností zvládání zátěžových situací (coping), zvyšování povědomí o vlivu 

sociálního prostředí na užívání drog, korekci falešných normativních přesvědčení o míře 

užívání drog mezi vrstevníky a poskytování informací o rizicích spojených s užíváním drog. 

V současnosti je snaha, jak vyplynulo z analýzy provedené v teoretické části práce, aby 

programy byly založené na vědeckých důkazech a průběžně evaluovány tak, aby to zaručilo a 

případně zvýšilo jejich efektivitu. V tomto smyslu zaměření výzkumu určuje následující 

otázka: Jsou programy realizované ve školách jako součást specifické primární prevence 

natolik efektivní, aby u žáků a studentů jako účastníků programu došlo k rozvinutí 

specifických protidrogových kompetencí? 

 

Design výzkumu 

Pro účely výzkumu, který ověřuje efektivitu preventivního programu poskytovaného 

v ČR, byla jako výzkumná strategie přijata práce s ad hoc vytvořeným sekvenčním smíšeným 

designem. Smíšený výzkumný design je metodologický přístup, který kombinuje kvalitativní a 

kvantitativní data v rámci jedné studie a tyto kombinace můžou mít řadu konkrétních podob. 

Pro výzkum se používají různé názvy jako například integrovaný výzkum či kombinovaný 

výzkum. Cílem smíšeného designu je porozumět danému jevu lépe, než při využití pouze 

kvalitativního či kvantitativního výzkumu (Vlčková, 2011). 

Použité metody pro smíšený design byly následující:  

• dotazníkové šetření ověřující a porovnávající tři oblasti specifických protidrogových 

kompetencí u žáků a studentů základních škol, gymnázií a víceletých gymnázií 

(kvantitativní fáze výzkumu), 

• polostrukturované rozhovory u pedagogických pracovníků (kvalitativní část šetření), 

• expertní šetření u pracovníků působících v rámci poskytovaného programu jako lektoři 

primární protidrogové prevence (kvalitativní část šetření). 
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Volbou více metod zohledňuje design požadavek metodologické triangulace technik 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu. V současnosti je triangulace výzkumných metod 

mnohými odborníky doporučována, ne-li přímo vyžadována. Podle Hendla (2016) například 

umožňuje komplementárně objevovat překrývající se i rozdílné aspekty fenoménu získaného 

různými metodami. V oblasti výzkumných metod je využívána nejen pro vzájemnou validizaci 

výsledků, ale současně i ke zlepšení reliability jedné metody a pro doplnění či obohacení 

výsledků s cílem maximalizovat validitu získaných dat (Skutil a kol., 2011). Též vycházím z 

myšlenky, že ač kvantitativní a kvalitativní přístupy vycházejí z jiných epistemiologických 

předpokladů, získané závěry mezi sebou nesoupeří, nýbrž vytvářejí hloubkovou teorii 

potvrzenou na širokém vzorku (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). 

Pokud jde o sekvenční povahu výzkumu, plán empirického šetření byl rozvržen do tří na 

sebe navazujících fází. První fází výzkumu byla příprava, sběr dat a následné zpracování 

dotazníkového šetření. Je také hlavním těžištěm empirické části. Po skončení analýzy a 

interpretace dat dotazníkového šetření se jevilo jako vhodné s výsledky dále pracovat a rozšířit 

výzkumné šetření o další pohledy ze strany pedagogických pracovníků a lektorů. Druhá fáze 

výzkumu se tedy týkala kvalitativního šetření u pedagogických pracovníků na základě 

semistrukturovaných rozhovorů, kteří byli jako pedagogové přítomni na programu primární 

prevence zaměřeného na marihuanu a jiné konopné látky. Smyslem bylo získání zpětné vazby 

na to, jaké specifické kompetence žáků a studentů se podle pedagogických pracovníků naplňují 

v programu nejlépe (nejvíce efektivně) a nejhůře a na zhodnocení efektivity programu (jeho 

silných a slabých stránek).  

Následovala třetí fáze výzkumu, která se týkala expertního kvalitativního šetření u 

pracovníků působících jako lektoři primární protidrogové prevence. Zde jsem se chtěla 

dozvědět zpětnou vazbu od lektorů, kteří přímo tento program primární prevence zaměřený na 

THC a jiné konopné látky lektorují a zjistit jejich úhel pohledu na efektivitu tohoto programu. 

V semistrukturovaných rozhovorech provedených s oběma skupinami bylo tedy cíleně 

směřováno k celkovému zvýšení validity výsledků získaných v kvantitativní fázi výzkumu. 

Bližší popis jednotlivých výzkumných kroků je podán v příslušných částech disertace. 

 

Cíl výzkumu a dílčí cíle výzkumných fází 

Na základě šířeji položené výzkumné otázky byl formulován hlavní cíl výzkumu. 

Hlavním cílem výzkumu (HCV) bylo zjistit, zda program primární protidrogové prevence 

poskytovaný ve školách efektivně přispívá k rozvoji specifických kompetencí žáků a 
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studentů ZŠ a gymnázií. Na základě zjištění navrhnout doporučení na zlepšení efektivity 

programu. 

Vzhledem k sekvenčnímu designu a triangulaci výzkumných metod byly na základě 

hlavního cíle formulovány dílčí cíle (DC) jednotlivých výzkumných fází. Jejich představení 

nabízí následující přehled. 

 

Cíle první fáze výzkumu: 

• DC1: Zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl v úrovni znalostní kompetence u 

respondentů ze skupiny účastníků a kontrolní skupiny. 

• DC2: Zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl u respondentů ze skupiny 

účastníků a kontrolní skupiny v kompetenci rezistence vůči nabídce. 

• DC3: Zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl u respondentů ze skupiny 

účastníků a kontrolní skupiny v hodnotově postojové kompetenci. 

• DC4: Zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl u respondentů ze skupiny 

účastníků a kontrolní skupiny v rámci dosavadních zkušeností s THC. 

 

Cíle druhé fáze výzkumu: 

• DC5: Zjistit, jak pedagogičtí pracovníci hodnotí efektivitu programu primární 

prevence zaměřeného na THC a jiné konopné látky – silné a slabé stránky programu. 

• DC6: Zjistit, jaké specifické kompetence se dle pedagogických pracovníků naplňují 

v programu nejlépe (nejvíce efektivně) a nejhůře. 

• DC7: Zjistit, zda byl podle pedagogických pracovníků program přiměřený pro 

věkovou skupinu. 

 

Cíl třetí fáze výzkumu:  

• DC8: Zjistit silné a slabé stránky programu od lektorů, kteří přímo tento program 

primární prevence zaměřený na THC a jiné konopné látky lektorují. 

 

Analogicky k cílům byly vytvořeny výzkumné otázky, jejichž zodpovězení může přispět 

k evaluaci vybraného preventivního programu.  
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Výběr vzorku a charakteristika škol oslovených ke spolupráci na výzkumu 

Pro účely dotazníkového šetření lze jako základní soubor uvažovat všechny žáky a 

studenty pražských základních a středních škol, jak těch, na kterých jsou realizovány specifické 

programy primární prevence, tak těch, kde je primární prevence realizována jiným způsobem. 

Vzhledem k podmínkám pandemické situace byl zvolen záměrný výzkumný vzorek na základě 

dostupnosti.  

Záměrný výběr je účelný proto, „aby vybrané osoby byly pro výzkum vhodné a aby měly 

určité potřebné vědomosti a zkušenosti z dané oblasti nebo prostředí. Jen tak o něm mohou 

podat informačně bohatý a pravdivý obraz“ (Gavora, 2000, s. 144). Výběr na základě 

dostupnosti je výběr, který vychází z faktu, že ne každý z respondentů je pro výzkumníka 

dostupný (vzdálenost, neochota apod.), a proto jsou zvoleni ti respondenti, kteří jsou v aktuální 

chvíli dostupní (Hendl, 2016). Vhledem k tomu, že výběr není náhodný (randomizovaný), má 

výzkum kvazi-experimentální charakter.  

Byli vybrání žáci a studenti pražských škol, kteří podle Národní strategie primární 

prevence rizikového chování i podle vzdělávací politiky mají být cílovou skupinou školské 

primární prevence. Z těchto žáků studentů se někteří účastnili programu specifické primární 

prevence, jiní nikoli. Účast na programu je tedy ve výzkumu hlavní sledovanou proměnnou 

(zjednodušeně hovořím o skupině účastníků a kontrolní skupině). 

Jak připomíná Hendl, pro bližší obeznámenost se vzorkem je nutné popsat, v jakém 

prostředí se uskutečnil sběr dat (Hendl, 2016). Níže nabízím charakteristiku škol, přičemž 

vycházím z dokumentace škol, která mi byla poskytnuta k nahlédnutí, a z internetových stránek 

škol. Zcela záměrně neuvádím bližší identifikační údaje, aby byla zachována anonymita 

respondentů.  

Účastníci výzkumu (mládež ve věku 13−19 let) studovali na dvou gymnáziích a čtyřech 

základních školách. Skupina účastníků studovala na gymnáziu a na dvou základních školách. 

Gymnázium se nachází na Praze 9, jde o státní gymnázium, které ve školním roce 2018/2019 

oslavilo 45. výročí svého založení a těší se dobré pověsti. S jednadvaceti třídami patří k větším 

středním školám. Studium na gymnáziu je buď čtyřleté, nebo osmileté. Cílem gymnázia je 

dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zejména vysokoškolské. Škola cílí na kvalitní výuku 

hlavních světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. V posledních 

dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, 

aby si rozšiřovali znalosti v oboru, kterému se v budoucnu chtějí věnovat. Škola má téměř 

šedesátičlenný plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Gymnázium má nadstandardní vybavení 
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několika odborných učeben a laboratoří, disponuje školní knihovnou, včetně anglického 

oddělení. V budově jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál, na pozemku školy se nachází 

moderní sportovní areál. Škola disponuje i venkovním environmentálním centrem a 

víceúčelovým letním pavilonem. 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků je příspěvková organizace s právní 

subjektivitou, zřízená Městskou částí Praha 4. Škola je umístěna ve velmi hezkém prostředí 

uprostřed zeleně, na rozhraní městských čtvrtí Braník a Podolí. ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 

je fakultní školou PedF UK, spolupracuje také s FF UK, UPOL Olomouc. Školu navštěvují děti 

od 1. do 9. ročníku a její kapacita je 530 žáků. V současné době ji navštěvuje zhruba 350 žáků. 

Škola poskytuje základní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Filozofie školy je založena na tom, že všichni žáci a pracovníci jsou stejně důležití. 

Odborné skupiny specializovaných pracovníků jsou postaveny na týmovém duchu 

zaměstnanců, na kolegiálních a korektních pracovních vztazích na bázi vzájemné úcty a důvěry. 

Hlavním z úkolů školy je příprava žáků pro život. Nejde jen o pouhou přípravu k dalšímu 

úspěšnému studiu na středních školách, ale především o to, aby se všichni žáci dokázali 

orientovat v dnešním světě, uměli se zdravě a zcela samostatně prosadit tak, aby žili šťastně a 

naplněně a zároveň dokázali myslet i na druhé. V základním vzdělávání jsou třídy s rozšířenou 

výukou jazyků v 1. - 9. ročníku. Ve třídách je zajištěna speciálně pedagogická i psychologická 

pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž patří také žáci nadaní. Škola 

pravidelně vyhodnocuje studijní výsledky žáků, z nichž dva nejlepší dostávají za odměnu 

studijní pobyt v Anglii zdarma. Žáci školy píší i školní časopis. Škola také pořádá přípravné 

kursy k přijímacím zkouškám, školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyžařské výcvikové kurzy, 

adaptační a kohezní pobyty a letní tábory. 

Druhá základní škola je také zřízená Městskou částí Praha 4. Škola vyučuje podle 

školního vzdělávacího programu Vzdělání pro život. Škola se profiluje v oblastech matematiky, 

přírodovědných předmětů a také informatiky. Tradičně je na škole otevírána v 6. ročníku třída 

s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a se zaměřením na výpočetní 

techniku. V 8. a 9. ročníku je zde řada volitelných předmětů. Vzdělávání a výuku doplňují 

zájmové kroužky. Dále se škola zaměřuje na oblasti, které nejvíce odpovídají potřebám žáků a 

vytvářejí předpoklady pro další úspěšné studium, či začlenění žáků do života, jedná se o cizí 

jazyky, informatiku, matematiku a přírodovědné předměty. Pro výuku žáků má škola k 

dispozici 35 učeben, včetně poloodborných a odborných pracoven (jazykové, fyzika, chemie, 

dvě počítačové učebny apod.), dvě tělocvičny, fotbalové hřiště s umělým povrchem, 
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volejbalový kurt, tartanové hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem. Škola je od roku 2016 

součástí sítě Škola pro demokracii. 

Také v případě kontrolní skupiny byli vybráni studenti gymnázia a dvou základních škol. 

Gymnázium sídlí na Praze 10 a jde o státní školu s dlouholetou tradicí. Cílem gymnázia je 

poskytování kvalitního všeobecného vzdělání a příprava ke studiu na vysoké škole. Studenti 

jsou přijímáni do osmiletého (po ukončení 5. ročníku ZŠ), šestiletého (po ukončení 7. ročníku 

ZŠ) a čtyřletého (po ukončení 9. ročníku ZŠ) typu studia. Výuka probíhá podle osnov školního 

vzdělávacího programu osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia. První ročníky jsou 

zaměřené všeobecně a všichni studenti jednoho ročníku mají stejné předměty. V posledních 

dvou ročnících čtyřletého, šestiletého i osmiletého studia mají žáci možnost si částečně 

přizpůsobit obsah učiva svému zájmu a svým potřebám, a to formou výběru z řady volitelných 

předmětů – seminářů. Zvláště nadaní studenti mají možnost se účastnit řady projektů a soutěží. 

Skupina studentů je aktivně zapojena do celosvětového ekologického projektu Globe 

vyhlášeného americkým viceprezidentem Al Gorem, ten se zabývá sledováním různých faktorů 

životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí školy. Škola pořádá besedy s politiky, 

ekonomy, spisovateli či publicisty a přednášky známých vědců a odborníků. 

První základní škola vzdělává ve všech devíti ročnících cca 320 žáků. Od 1. září 2019 je 

na ZŠ zřízena i přípravná třída. Vizí školy je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu 

se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21. století, spočívajícím na třech 

základních pilířích: komunikace – v jazyce mateřském i světových jazycích, využití 

technologií, rozvoj osobnosti. Škola má vlastní i poradenské pracoviště. Na výborné úrovni je 

rovněž spolupráce školy s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou i dalšími odborníky 

v oblasti drogové prevence, komunikace mezi žáky, z oblasti etiky či právního vědomí. Se 

školou spolupracuje speciální pedagog – etoped, jenž pomáhá řešit krizové situace či 

dlouhodobé problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je otevřenou školou 

21. století, která se snaží, aby se její žáci uplatnili v moderní učící se informační společnosti.  

Druhá základní škola je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. 

Nachází se na Praze 5. Od 90. let je škola příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je 

příslušná městská část. Škola má devět ročníků, přípravnou třídu a též mateřskou školu. Má 

hlavní budovu a odloučené pracoviště a její kapacita je 540 žáků. Žáci obvykle docházejí z 

blízkého okolí – spádové oblasti. Školu navštěvuje 15 % dětí cizích státních příslušníků. V 

rámci inkluzivního vzdělávání se ve škole vzdělávají i žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, z nichž někteří vyžadují i podporu asistentů pedagoga. Škola disponuje kvalitním 

výukovým zázemím, má dvě počítačové učebny, informační centrum a pracovny 



11  

  

s interaktivními tabulemi. Součástí školy je také školní družina. Žáci mají také možnost využít 

pestrou škálu zájmových kroužků.  

Co se týká pedagogických pracovníků, zde výzkumný vzorek tvořili čtyři pedagogičtí 

pracovníci, jeden muž a tři ženy. Dva působili na základní škole, dva na víceletém gymnáziu. 

Nejmladší z pedagogů, osmadvacetiletý učitel, zastával funkci metodika prevence a byl téměř 

na počátku profesní dráhy. Z pedagožek byla služebně nejmladší třiatřicetiletá učitelka druhého 

stupně ZŠ. Další dvě učitelky měly praxi více než 20 let, jedna působila na víceletém gymnáziu, 

druhá zastávala navíc funkci zástupkyně ředitele i metodičky prevence. 

V rámci lektorů primární prevence, tvořili výzkumný vzorek čtyři lektoři. Byli vybráni 

na základě jejich aktivní účasti na hodnoceném programu primární prevence. Ze čtyř 

participantů je jeden muž a tři ženy. Dvě z lektorek byly téměř na počátku svého působení 

v organizaci. Profesně nejstarší z lektorů byl muž ve věku 33 let, který v organizaci zároveň 

působil jako metodický garant a podílel se na tvorbě metodik týkajících se látkové prevence. 

Jeho funkci nyní přebírá informantka č. 1, která má čtyřletou praxi v rámci látkové prevence. 

 

Etický rámec výzkumu a nakládání s osobními údaji 

V rámci pedagogického výzkumu je pro zajištění výzkumných dat a publikaci výsledků 

nutné, aby byly dodržovány konvence a etické zásady, které jsou nedílnou součástí každé 

výzkumné práce s použitím kvantitativního, kvalitativního či smíšeného výzkumného designu. 

V metodologických úvahách nad výzkumem je dle Průchy a Švaříčka (2009) důležité upřesnit 

následující otázky: kdo provádí výzkum, jaká jsou výchozí stanoviska, za jakým účelem se 

výzkum realizuje a jakým způsobem bude provedena analýza dat.  

V rámci provedených kvalitativních i kvantitativních šetření bylo pro zajištění 

výzkumných dat potřebné, aby rozhovory a dotazníkové šetření probíhaly v atmosféře 

otevřenosti a pocitu bezpečí nejen respondentů, ale i participujících organizací. Pro dosažení 

zmíněného cíle byly zvoleny následující postupy (Hendl, 2016; Průcha & Švaříček, 2009): 

• Participanti byli před začátkem šetření informováni o tom, že případná participace je 

dobrovolná a můžou ji kdykoliv odmítnout, případně v průběhu přerušit. Dále byli 

upozorněni, že dalším osobám nebudou poskytnuty žádné osobní údaje.  

• Dotazníkové šetření bylo zcela anonymní, realizované na principu dobrovolnosti, 

nebyly při něm zpracovávány osobní údaje.  
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• Veškeré údaje, které respondenti a participanti poskytli, byly anonymizovány tak, aby 

čtenář disertační práce (vyjma výzkumnice) nemohl identifikovat školská zařízení, 

organizaci nebo respondenta.  

• Přepis audiozáznamu rozhovoru nebo ruční zápis rozhovoru byl anonymizován a 

archivován pod číselným kódem. 

• Audiozáznam rozhovoru byl po přepsání vymazán. 

• Audionahrávka, transkript rozhovoru, ruční zápis rozhovoru a ani vyplněný dotazník 

nebyl poskytnut žádnému jinému subjektu (třetí straně).  

• V případě rozhovorů, během nichž byl pořizován audiozáznam, byl získán informovaný 

souhlas participantů vždy na samotném začátku rozhovoru a zaznamenán v rámci 

audionahrávky. Také vždy došlo k podpisu informovaného souhlasu. U online 

dotazníku došlo k potvrzení souhlasu výběrem možnosti souhlasím. Jednalo se o 

povinné pole, bez jehož vyplnění by nebyl dotazník odeslán.  

• V souladu s doporučeními budou participanti, a to včetně spolupracujících organizací, 

informováni o výsledcích výzkumu. 

Také bylo zapotřebí respektování názorové plurality, jež patří mezi základní zásady 

etického rámce výzkumu (Usnesení vlády ČR č. 1005/2005 a č. 951/2006).  

 

Výsledky  

Výzkum dospěl ve všech fázích k zajímavým výsledkům. V této části nálezy shrnu a 

zaměřím se též na diskutování některých klíčových aspektů. 

 

Znalostní kompetence 

V oblasti znalostní kompetence se ukázalo, že žáci a studenti, kteří se účastnili 

evaluovaného programu primární prevence, si vedli lépe v otázkách týkajících se znalostí o 

zdraví, způsobech užívání, prvním aspektu i v terminologii ohledně marihuany a dalších 

konopných produktů lépe než skupina kontrolní. Rozdíl se ukázal jako přesvědčivý, lze tedy 

konstatovat, že program je v této oblasti poměrně efektivní (síla efektu r = .62) a mohla být 

potvrzena věcná hypotéza, která rozdíl ve prospěch účastníků předpokládala. 

Abych zmírnila pochybnost, že převaha znalostí skupiny účastníků programu byla dána 

jejich vyšším věkem vzhledem k věkově nerovnoměrnému rozložení vzorku, a tedy vyšší 

kognitivní zralostí, rozdělila jsem vzorek v obou skupinách na mladší (13–15 let, n = 59 

účastníci, n = 190 kontrolní skupina) a starší (16–19 let, n = 151 účastníci, n = 18 kontrolní 
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skupina) a porovnala je podle věku. V obou případech skórovali lépe účastníci programu 

(přičemž u mladší skupiny p <.001, r = .51, u starší p = .0162, r = .18). Z porovnání plyne, že 

přinejmenším v mladší skupině je rozdíl vysoce průkazný.  

Pozitivní hodnocení znalostního potenciálu program vyplynulo také z rozhovorů s 

pedagogickými pracovníky a lektory, kteří tuto stránku programu vysoce ocenili. Přestože 

mnohé výzkumy naznačují, že na znalostech založené programy nejsou příliš efektivní 

(Cuijpers, 2003; Faggiano, Vigna-Taglianti, et al., 2008; nebo vedou jen ke krátkodobým 

efektům v odložení nástupu užívání látky (Stewart-Brown, 2006 in Lemstra et al., 2010), 

informanti z řad lektorů, kteří jsou poměrně silně orientováni na obsah, se domnívají, že 

program by měl některé poznatky ještě posílit – např. vybírat obsah také z nových trendů 

v oblasti legalizace marihuany a konopí anebo nových forem užívání těchto látek. Přestože 

samy tyto skutečnosti mohou být pro účastníky programů zajímavé, k posilování 

neuživatelských postojů dle výzkumů příliš nepřispívají. 

Ani zkoumaný program s dominantní znalostní složkou navzdory zajímavým tématům 

nevedl k tomu, že by jeho účastníci byli v postojích a chování uvědomělejší než kontrolní 

skupina. Zdá se, že vhodnější by bylo posílit orientaci programu na dovednosti, protože 

výzkumy naznačují (Chang et al., 2014), že programy založené na dovednostech také efektivně 

zvyšují znalosti studentů a krom toho přispívají ke snížení prodrogových postojů a snižují 

tendenci užívat návykové látky.  

 

Resistence vůči nabídce – chování založené na odmítání drogy 

V oblasti kompetence resistence vůči nabídce, která znamená ochotu respondentů volit 

strategii jednání založenou na odmítání drogy, se věcná hypotéza vyjadřující předpoklad, že 

účastníci programu budou více ochotni volit jednání asertivního odmítání, nepotvrdila. 

Výsledky šetření ukázaly rozdíl ve prospěch kontrolní skupiny V řadě případů se totiž volbou 

nabídek jednání účastníci programu řadili k méně zodpovědným. Účastníci programu tedy 

nevykazují volbu kvalitnějších strategií. 

Byli svolnější přijmout drogu od kamarádů, spolužáků a rodinných příslušníků než 

kontrolní skupina. Jejich relativně často volená strategie jednání byla vysvětlující/obhajující, 

případně v některých položkách i drogu i přijímající, zatímco u kontrolní skupiny spíše 

asertivně odmítající. Vyhýbavá strategie souvisela také s partou, což lze interpretovat tak, že 

adolescenti nechtějí riskovat konflikt a raději se vyhnou střetu s přáteli.  

Slabiny programu při utváření protidrogových strategií jednání si uvědomovali jak 

pedagogičtí pracovníci, tak sami lektoři. Šlo zejména o malou orientaci na přímé techniky 
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odmítání návykové látky, zároveň v programu není podle participantů ani dostatečně 

zohledněno, jak čelit nátlaku vrstevnické skupiny. Na tlak vrstevníků v tomto směru upozorňuje 

řada výzkumů, které zdůrazňují nezbytnost formování sociální kompetence umožňující lépe 

čelit nabídce drogy od lidí z blízkého okolí (Arelingaiah, Pandian & Sinu, 2017.; Short et al., 

1995 in Arelingaiah et al., 2017; Tobler & Stratton 1997 in Lemstra et al., 2010).  

Nepotvrzení věcné hypotézy v posouzení celé škály naznačuje několik závěrů, které se 

nevylučují: a) program není dostatečně efektivní v nácviku (nebo alespoň v reflektování) 

vhodných strategií jednání; b) rozdíly nejdou na vrub programu, ale spíše specifik 

adolescentního dospívání, ve kterém hrají velkou roli sociální vztahy; c) v pokročilejší fázi 

adolescence se mladí lidé více spoléhají na svůj úsudek a odpoutávají se od autorit. Nelze 

vyloučit, že dva poslední důvody jsou ovlivněny věkovou nehomogenitou vzorku. 

 

Hodnotově postojové kompetence – upřednostňování protidrogových postojů 

V případě hodnotově postojové kompetence bylo předpokladem ověřované věcné 

hypotézy, že respondenti, kteří prošli programem, budou vykazovat zralejší protidrogové 

postoje. Tento předpoklad se nepotvrdil, pouze v jediné položce dotazníku projevili větší 

odpovědnost (položka řízení pod vlivem THC), zatímco kontrolní skupina inklinovala 

k nerozhodnému postoji. V řadě položek také skórovali lépe respondenti z kontrolní skupiny. 

Celkové porovnání škály pak mezi skupinami neindikovalo rozdíl. 

Účastníci nejsou tak zásadoví, pokud jde o zamítnutí konzumace marihuany a konopných 

produktů – méně odsuzují užívání látky pro zlepšení nálady nebo pro získání nových 

zkušeností. Přestože je otázka vzhledem k limitovaným datům, která mám k dispozici, otevírat 

úvahy o iatrogenních rizicích programu (na takovou skutečnost by nepochybně upozornili 

pedagogičtí pracovníci), bylo by vhodné se v případné další evaluaci na tuto skutečnost zaměřit, 

neboť nezamýšlené důsledky programů prevence jsou velkým tématem (Gabrhelík in Miovský 

a kol. 2016; Miovský & Šťastná, 2015).  

Pozitivní je, že ve většině jak účastníci, tak respondenti z kontrolní skupiny volili nabídky 

odpovědí v souladu s protidrogovými postoji. Nejvíce odmítli tvrzení, že marihuanu lze 

konzumovat za účelem získání místa v sociální skupině. To je zajímavé zejména proto, že 

v resistenci vůči nabídce se u účastníků programu ukázala větší ochota přijmout drogu od 

kamaráda a lidí z blízkého okolí. Také rozpor v těchto volbách by bylo vhodné dalším 

výzkumem víc objasnit. 

Naopak sdílený souhlas obou skupin se týkal postojů souvisejících s vlivem THC na 

zdraví, obě skupiny zamítly tvrzení, které tuto problematiku zlehčovaly či relativizovaly.  
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Zamítnutí věcné hypotézy svádí k závěru, že program nemá příliš velký vliv na formování 

hodnotově postojové kompetence. Důvodem neprokázání rozdílu mezi účastníky a kontrolní 

skupinou může být: a) Program příliš akcentuje znalostní složku a hodnotově postojové 

kompetence normativního odmítání drogy ponechává stranou. Podcenění normativního akcentu 

považuji za problematické, protože právě na školách je často základem úspěšných 

preventivních programů (Faggiano, Minozzi, Versino & Buscemi, 2014). Denormalizace 

užívání je ale obecně slabina i mezinárodně užívaných programů, jako např. Unplugged nebo 

Fresh start (Giannotta et al., 2014; Onrust, Van der Heijden, Zschamich a Speetjens, 2018). 

Z dominance znalostní složky programu plyne, účastníci programu jsou dobře informováni o 

léčivých aspektech konopí, je tedy možné, že nepřistupují k hodnocení marihuany tak striktně 

jako respondenti z kontrolní skupiny; b) Hodnoty a postoje jsou spojeny nejen s normativním 

hodnocením týkajícím se nebezpečnosti marihuany a jiných konopných látek vůči jedinci a 

společnosti, ale také odpovídají hodnotám jedince a subjektivně vnímaným sociálním normám 

v jeho okolí. Člověk se tedy může vztahovat k situacím, lidem a ke všemu, co má pro něj osobní 

význam, který může být negativní, pozitivní nebo ambivalentní. Program tyto faktory zřejmě 

nemůže podchytit, a proto neovlivňuje pohled či názor, ke kterému jedinec dochází na základě 

svých životních zkušeností a také následkem řady vlivů převážně sociálního charakteru.  

 

Zkušenost s THC a konopnými produkty 

Pokud jde o zkušenost s látkou, bylo nutno zamítnout věcnou hypotézu. Účastníci na tom 

nejsou lépe než respondenti z kontrolní skupiny. Jejich zkušenost s marihuanou není sice častá, 

ale u řady z nich lze hovořit o experimentálním užívání. Mírně častěji, než kontrolní skupina 

marihuanu konzumují, častěji ji vídají požívat i svoje kamarády. Také lidé, kteří na ně mají vliv, 

problém konzumace látky méně řeší. Program vzhledem ke svým cílům otázku vlivu sociálního 

prostředí nereflektuje. Výzkumy ale ukazují (Cuijpers, 2003), že např. propojení školní 

prevence s působením na rodiny je slibnější cestou k efektivitě, která zdaleka není využívaná. 

 

Rozhovory s pedagogickými pracovníky 

Zjištění ze semistrukturovaných rozhovorů s pedagogy, kteří se programu účastnili v roli 

tichých pozorovatelů dění, potvrdily v několika aspektech závěry dotazníkového šetření. 

Především jde o postřehy ohledně vlivu sociálního prostředí, které se prokázalo jako důležité i 

v porovnání zkušenosti s THC mezi účastnickou a kontrolní skupinou. Dále se prokázalo, že 

program rozvíjí efektivně znalostní stránku kompetencí. Této skutečnosti jsou si vědomi také 

pedagogičtí pracovníci, kteří tuto skutečnost hodnotí vysoce pozitivně. Stejně tak si ale 
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povšimli, že program není příliš orientován na nácvik asertivní dovednosti odmítat drogu, což 

potvrdilo i dotazníkové šetření, ze kterého plyne, že kontrolní a účastnická skupina se v této 

kompetenci neliší.  

V oblasti postojů a sociálních dovedností pedagogičtí pracovníci zmiňují, že by je 

program měl ukotvovat. Postrádají ale metody zážitkové pedagogiky, které by mohly mít dopad 

na afektivní složku protidrogových postojů. Potenciál zážitkově laděných programů spočívá 

v oblasti komplexního osobnostního rozvoje a sociálních a intrapersonálních kompetencí. 

Takové efekty jsou často využívány při primární i sekundární prevenci (Lorenzová a Burešová, 

2016). To je důležité i ve světle nálezů kvantitativní výzkumné fáze, ze které vyplynulo, že 

v této kompetenci není skupina účastníků pokročilejší než kontrolní skupina. Pedagogičtí 

pracovníci tedy poměrně přesně vystihli přednosti i slabiny programu a poukázali, kromě 

chvály, i na nedostatky, které jsou s ním spojeny. 

 

Rozhovory s lektory 

Nálezy z expertního šetření u lektorů programu jsou v zásadě v souladu se závěry 

pedagogů, v některých aspektech se ale rozcházejí se závěry z dotazníkového šetření. Podle 

lektorů je předností programu jeho dobře a na důkazech založený teoretický základ, což 

potvrdilo jak dotazníkové šetření, tak názory pedagogů. Také vyzdvihují nehodnotící 

partnerský přístup posilující sebeúctu účastníků, což opět potvrdily i závěry z rozhovorů 

s pedagogy.  

Po didaktické stránce vyzdvihují diskuse a interaktivitu programu, stejně jako věcnost a 

nezveličování problému užívání konopných drog. Tento pohled by bylo vhodné více 

prozkoumat, protože u účastníků byly drogy poněkud lépe hodnoceny než u kontrolní skupiny. 

Lektoři také soudí, že program posiluje neuživatelský postoj k droze, nicméně v porovnání 

s výsledky kvantitativní fáze se zdá být toto přesvědčení mírně zpochybněno, neboť 

v některých postojích byli účastníci programu méně „protidrogoví“ než jejich vrstevníci. 

Při celkovém hodnocení programu ve světle nálezů je vhodné vzít v potaz, že při 

formování postojů a hodnot, stejně jako při utváření vhodných vzorců chování, je důležité 

komplexní a dlouhodobé působení na celou osobnost. Program však orientací na znalosti 

postrádá prvek komplexity, na který se jako na klíčový faktor efektivity odvolává řada výzkumů 

(Jesor, 1991; Tobler & Stratton 1997 in Lemstra et al., 2010; Fuente, Kauffman & Díaz, 2017). 

Požadavek komplexity je také základním požadavkem strategických preventivních doporučení 

(Protidrogová strategie EU 2021–2025). Limitem programu také je, že nemá dlouhodobý 

charakter, který je pro efektivitu prevence zásadní (Miovský, Zapletalová & Skácelová, 2010; 
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MacBeath & Mortimore, 2001, Nešpor, Csémy & Pernicová (1999). Podle některých badatelů 

(Lemstra et. al. 2010) je totiž prokázáno, že takové programy by měly trvat alespoň rok.  

 

Doporučení pro praxi   

Kromě výzkumu zaměřeného na efektivitu programu bylo cílem disertačního projektu 

navrhnout doporučení do školní praxe a pro zlepšení efektivity programu. Tato doporučení jsou 

v této subkapitole formulována na základě analýzy literatury, odborných stanovisek, 

přehledových i výzkumných studií i na základě vlastního empirického šetření a rozdělena na 

doporučení obecná a specifická (určená pro realizovaný program). 

K obecným doporučením patří, že primární prevence závislosti na marihuaně a dalších 

konopných látkách musí být včasná, zároveň přiměřená vývojovým a kognitivním potřebám 

žáků a studentů. Školy, které ji chtějí zařazovat, by ji měly zahájit již na prvním stupni, protože 

v této době již děti začínají experimentovat i s jinými látkami, např. tabákem a alkoholem, a 

pravidelně se k tématu vracet.  

Prevence musí být dlouhodobá. Krátkodobý preventivní program může být pro žáky 

atraktivitou tématu, interaktivností prezentace obsahu nebo vstřícným a respektujícím 

naladěním lektorů zajímavý, ovšem z hlediska ukotvení postojů a hodnot a žádoucích vzorců 

chování neefektivní.  

Prevence by měla být také propojena se zohledněním sociálního prostředí a rodinného 

zázemí žáků a studentů. Přestože se může zdát na základě rozhovorů s pedagogickými 

pracovníky, že školy jsou v tomto směru bezmocné, školní prevence by měla vycházet 

z konkrétních znalostí silných i slabých stránek prostředí, ve kterém mladí lidé žijí (čím je toto 

prostředí pro mladého člověka rizikovější, tím více je třeba multidisciplinární spolupráce školy 

s orgány sociálně výchovné péče a s poskytovateli preventivních služeb). Z výzkumu plyne, že 

prostředí žáků a studentů může být vůči marihuaně a konopným produktům relativně vstřícné, 

s tímto faktem by měly školy počítat a požadovat, aby poskytovatelé programů toto téma 

s frekventanty v bezpečném rámci reflektovali. 

Prevence nesmí přispívat k uživatelsky vstřícným postojům vůči marihuaně a konopným 

látkám. V případě konopných drog by školy měly počítat nejen s tím, že jsou relativně snadno 

dostupné, ale že ani sama společnost nemá ujasněný názor na právní a zdravotní stránky jejich 

užívání. Tuto problematiku by měly preventivní programy zohledňovat, zároveň by ale neměly 

přispívat k normalizaci jejich užívání. Bylo by vhodné, aby se zaměřovaly na analýzu důsledků 

a na vědecky podložená fakta, zároveň je předávaly formou komplexního působení, neboť: 
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Prevence má být svým působením komplexní, ovlivňovat všechny stránky osobnosti, 

neměla by cílit jen na zvyšování znalostí a povědomí o účincích zneužívání konopných látek, 

ale také na změnu hodnot, postojů a přesvědčení, které v důsledku ovlivňují chování. Pokud 

tedy školy vybírají z nabídky programů prevence, měly by se snažit o pestré zastoupení 

programů všech typů (nejen na znalosti, ale například na ovlivnění školní třídy) případně volit 

programy, které mají komplexní charakter – typicky programy orientované na životní 

dovednosti, ve kterých jde ruku v ruce třísložková struktura protidrogových kompetencí.  

Prevence má pokrývat celé spektrum problémů, které mladé lidi ohrožují. Školy by měly 

zvážit, jaká témata pro ně budou v oblasti prevence prioritou, zároveň by neměly zanedbat 

prevenci rizik spojených s dalšími sociálně patologickými jevy. Všechny formy rizikového 

chování a sociálně patologických jevů také ohrožují edukační proces. Bylo by vhodné zařadit 

tedy do programů primární prevence všechny oblasti rizikových faktorů a sociálně 

patologických jevů, čímž se může zmírnit riziko jejich pozdějšího vzniku a výskytu. 

Propojením těchto témat a zařazením prevence do všech oblastí vzdělávání může pozitivně 

ovlivnit působení prevence a oddálit, nebo celkově zamezit vzniku rizikového chování, popř. 

závislostního chování. 

Prevence má být odborně poskytovaná. Školy by se měly zaměřit vzdělávání pedagogů 

v preventivní oblasti i na spolupráci s organizacemi, které nabízí preventivní programy a 

umožnit, aby prevence být pro žáky zajímavější, proměnlivá a efektivnější. Více by školy měly 

využívat také tzv. peer programy, které jsou ve větší míře zaměřeny právě na užívání 

návykových látek, včetně konopných drog. 

 

Konkrétní doporučení pro program 

Z analýzy konkrétního programu primární prevence v oblasti marihuany a jiných 

konopných látek plyne, že je nutné poskytovat žákům a studentům nejen věcné informace o 

těchto drogách, ale také formovat jejich hodnotově postojové kompetence a resistenci vůči 

nabídce formou nácviku konkrétních alternativ chování. Z toho plynou následující praktická 

doporučení: 

• Více se zaměřit na konkrétní body v legislativě – posouzení protiprávnosti jednání osob 

manipulujících s rostlinami obsahujícími THC, legislativa týkající se pěstování 

marihuany a držení rostliny. Do informací týkajících se legislativy ve vztahu k užívání 

látky zapojit informace o zákazu užívání při všech činnostech souvisejících se školními 

aktivitami. 
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• Doplňovat program průběžně o informace o nových trendech v užívání konopí a dát 

v programu větší prostor tématu týkajícího se legalizace konopí, ale s akcentem na 

reflexi možných rizik, a to nejen zdravotních, ale také sociálních a ekonomických. 

• Více informovat o krátkodobých a dlouhodobých rizicích a následcích užívání 

marihuany. 

• Program obohatit o metody na bázi zážitkové pedagogiky, a ještě více začlenit 

interaktivní metody. 

• Zařadit přímé techniky odmítání návykové látky. Na tomto faktu se shodli jak lektoři 

programu, tak pedagogičtí pracovníci. 

• Více se zaměřit na akcentování tématu sociálního tlaku vrstevnické skupiny.  

• Posílit negativní postoj třídního kolektivu i jednotlivců k užívání marihuany. 

• Více zapojovat reflexi a zpětnou vazbu vztahující se k programu od žáků a učitelů. 

• Nabídnout pozitivní alternativy vedoucí ke zdravému způsobu života.  

• Rozvíjet komunikativní dovednosti, schopnosti autonomního rozhodování, posilování 

sebevědomí a sebejistoty při řešení problémů, nácvik asertivního jednání, 

zodpovědnosti apod. 

 

Na závěr těchto doporučení je nutné říci, že nejefektivnější programy primární 

protidrogové prevence, jsou ty, na kterých by se podílely všechny strategie prevence a působení 

na žáka by tak bylo účinnější. Vzhledem k tomu, že Minimální preventivní program je na 

školách uplatňován často formálně, může být jeho efekt sporný. Pozitivní vliv na potencionální 

rizikové chování by mohla mít větší spolupráce škol s preventivními zařízeními, středisky 

výchovné péče a jinými dalšími institucemi, které se zabývají problematikou sociálně 

patologických jevů a rizikového chování. Pedagogové by také měli vést žáky ke zdravému 

životnímu stylu, a to hned od zahájení školní povinné docházky a společně se zákonnými 

zástupci žáka i jeho nejbližšího okolí ho podporovat ve zdravém vývoji, který je vzhledem k 

budoucnosti každého jedince, velmi důležitý. Je tedy nutné apelovat na osvětu nejen 

v institucionálních zařízeních, ale i mimo ně, napříč celou naší společností.  
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Závěr  

Prevence užívání marihuany (obecně konopných drog) je ve školním prostředí aktuálním 

a zásadním tématem, a to nikoli pouze s ohledem na středoškoláky, ale taktéž i na jedince 

navštěvující základní školu. V České republice jsou v praxi používány jak domácí, tak převzaté 

zahraniční preventivní programy, z nichž je převážná část dále modifikována. Úspěšně 

evaluovaný účinný program realizovaný v určitém konkrétním kontextu nelze totiž jednoduše 

přenést na jiné místo, na jinou cílovou skupinu nebo pokračovat v jeho realizaci prostě dál (tedy 

v jiném čase) a automaticky očekávat, že bude i nadále efektivní. Každá z těchto změn, ať už 

jsou zapříčiněny aktivitou realizátorů či přirozeným vývojem, vyvolává další potřebu ověření 

efektivity takového programu v novém nebo jiném kontextu. Navíc většina realizovaných 

preventivních intervencí nejen v České republice ani ve světě neprošla žádným systematickým 

vědeckým hodnocením účinnosti (Gabrhelík in Miovský a kol., 2016). 

Právě z důvodu, že většina realizovaných preventivních intervencí neprochází 

systematickým vědeckým hodnocením účinnosti, jsem se rozhodla sledovat efekt intervence 

zaměřené na prevenci užívání marihuany a jiných konopných látek. Jako hlavní závěr 

z provedeného šetření plyne, že je důležité rozvíjet nejen znalostní kompetence, ale budovat 

také sociální dovednosti, jako jsou strategie jednání v rámci odmítnutí návykové látky, či 

hodnotově postojové nastavení jedince. 

Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část shrnuje na základě 

metod teoretické analýzy problematiku drogové prevence v kontextu protidrogové a vzdělávací 

politiky EU a ČR, drogové závislosti u dětí a mladých lidí, školské a primární prevence 

drogových závislostí a rozvoje kompetencí žáků a studentů v kontextu školní primární 

prevence.  

Empirická část obsahuje kvazi-experimentální výzkumné šetření se smíšeným, ad hoc 

vytvořeným výzkumným designem. Hlavním cílem bylo zjistit, zda program primární 

protidrogové prevence poskytovaný ve školách efektivně přispívá k rozvoji specifických 

kompetencí žáků a studentů ZŠ a gymnázií. Na základě zjištění navrhnout doporučení na 

zlepšení efektivity programu.  

Při výběru specifických kompetencí jsem vycházela z programu „Unplugged“, jež je 

školním programem pro prevenci užívání návykových látek, který je založen na komplexním 

přístupu sociálního vlivu. Tento program je také prvním celostním programem v Evropě, který 

je realizovaný i v České republice, u něhož byla hodnocena účinnost v řadě evropských zemí a 

je tedy dobrým příkladem teoreticky založeného a „evidence-based“ programu zaměřeného na 
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prevenci užívání drog u mladých lidí. Mimo jiné tento program uplatňuje i komplexní přístup 

sociálního vlivu.  

Pro výzkum jsem zvolila následující specifické kompetence:  

• kompetenci znalostní, konkrétně o specifické znalosti týkající se vlivu marihuany a 

ostatních konopných látek na zdraví a rozvoj závislostí; 

• kompetenci resistence vůči nabídce, kterou lze chápat jako odhodlání jedince volit 

takové specifické komunikačně-interakční strategie, které povedou k chování 

odmítajícímu nabídku marihuany a jiných konopných látek; 

• kompetenci hodnotově postojovou, která zahrnuje normativní postoje týkající se 

nebezpečnosti marihuany a jiných konopných látek vůči jedinci a společnosti.  

 

Výzkum se za účelem naplnění stanového hlavního cíle skládal ze tří na sebe navazujících 

fází, jedné kvantitativního a dvou kvalitativního charakteru:  

• dotazníkového šetření u žáků a studentů základních škol, gymnázií a víceletých 

gymnázií, 

• šetření u pedagogických pracovníků na základě semistrukturovaných rozhovorů, 

• expertního šetření u pracovníků působících jako lektoři primární protidrogové prevence. 

 

V počáteční fázi výzkumu bylo realizováno dotazníkové šetření, cílem bylo zjistit, zda 

existuje statisticky významný rozdíl v úrovni specifických kompetencí mezi skupinou 

účastníků a kontrolní skupinou. Zúčastnilo se 418 respondentů. Výzkumný soubor je zastoupen 

skupinou žáků 8 a 9. ročníku ZŠ a žáky z gymnázií a víceletých gymnázií. Jednalo se o 

informanty z pražských škol. 

V oblasti znalostní kompetence se ukázalo, že žáci a studenti, kteří se účastnili 

evaluovaného programu primární prevence, si vedli lépe v otázkách týkajících se znalostí o 

zdraví, způsobech užívání, prvním aspektu i v terminologii ohledně marihuany a dalších 

konopných produktů lépe než skupina kontrolní. Rozdíl se ukázal jako přesvědčivý, lze tedy 

konstatovat, že program je v této oblasti poměrně efektivní 

V oblasti kompetence resistence vůči nabídce, která znamená ochotu respondentů volit 

strategii jednání založenou na odmítání drogy, se věcná hypotéza vyjadřující předpoklad, že 

účastníci programu budou více ochotni volit jednání asertivního odmítání, nepotvrdila. 

Výsledky šetření ukázaly rozdíl ve prospěch kontrolní skupiny V řadě případů se totiž volbou 
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nabídek jednání účastníci programu řadili k méně zodpovědným. Účastníci programu tedy 

nevykazují volbu kvalitnějších strategií. 

V případě hodnotově postojové kompetence bylo předpokladem ověřované věcné 

hypotézy, že respondenti, kteří prošli programem, budou vykazovat zralejší protidrogové 

postoje. Tento předpoklad se nepotvrdil, pouze v jediné položce dotazníku projevili větší 

odpovědnost (položka řízení pod vlivem THC), zatímco kontrolní skupina inklinovala 

k nerozhodnému postoji. V řadě položek také skórovali lépe respondenti z kontrolní skupiny. 

Celkové porovnání škály pak mezi skupinami neindikovalo rozdíl. Pozitivní je, že ve většině 

jak účastníci, tak respondenti z kontrolní skupiny volili nabídky odpovědí v souladu 

s protidrogovými postoji. 

Ve druhé části bylo realizováno kvalitativní šetření formou semistrukturovaného 

rozhovoru s pedagogickými pracovníky (n = 4). Předmětem zájmu bylo zjistit, zda je program 

přiměřený pro věkovou skupinu, jaké specifické kompetence žáků a studentů se podle 

pedagogických pracovníků naplňují v programu nejlépe (nejvíce efektivně) a nejhůře a 

zhodnotit efektivitu programu (jeho silných a slabých stránek).  

V rámci výzkumu se ukázalo, že je program přiměřený pro věkovou skupinu a dle 

pedagogických pracovníků je v něm nejlépe naplňována znalostní kompetence, nejhůře pak 

kompetence resistence vůči nabídce – strategie jednání. Pedagogičtí pracovníci se shodli, že 

mezi silné stránky programu patří otevřená diskuze, postojové nastavení lektorů a trpělivost a 

vstřícnost ze strany lektorů. Mezi slabé stránky programu pak řadí zážitkovou pedagogiku.  

Završením výzkumu bylo expertní šetření s lektory, které opět využilo semistrukturované 

rozhovory (n =4). Předmětem zájmu bylo zjistit, jaké jsou podle lektorů, kteří přímo tento 

program primární prevence zaměřený na THC a jiné konopné látky lektorují, silné a slabé 

stránky programu. 

K nálezům této části patří, že lektoři hodnotí jako silné stránky programu kvalitní 

teoretický základ, osobnost lektora, prezentování tématu a posilování neuživatelského postoje. 

Mezi slabé stránky pak řadí přímé techniky odmítání návykové látky, neakcentování sociálního 

tlaku vrstevnické skupiny, informace o nových trendech v užívání konopí a témata týkající se 

legalizace konopí. 

Pokud jde o doporučení do praxe, primární prevence závislosti na marihuaně a dalších 

konopných látkách musí být včasná, školy by ji měly zahájit již na prvním stupni, protože v této 

době již děti začínají experimentovat např. tabákem a alkoholem. Dále musí být z hlediska 

šance na ukotvení postojů a hodnot a žádoucích vzorců chování dlouhodobá. Dále by měla být 

propojena se sociálním rodinným prostředím a vycházet ze znalosti jeho silných i slabých 
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stránek. Z výzkumu plyne, že prostředí žáků a studentů může být vůči marihuaně a konopným 

produktům vstřícné, s tímto faktem by měly školy počítat a požadovat, aby poskytovatelé 

programů toto téma s frekventanty v bezpečném rámci reflektovali. Prevence také nesmí 

přispívat k uživatelsky vstřícným postojům vůči marihuaně a konopným látkám, aby 

nedocházelo k normalizaci jejich užívání. V neposlední řadě má být komplexní, neměla by cílit 

jen na zvyšování znalostí a povědomí o účincích zneužívání konopných látek, ale také na změnu 

hodnot, postojů a přesvědčení. 

Na závěr považuji za vhodné zdůraznit, že školské programy primární prevence mají na 

zúčastněné děti pozitivní dopad a při vhodném zacílení a správné kompozici mohou oddalovat 

či dokonce snižovat míru užívání návykových látek. Je však třeba si znovu připomenout, že je 

nutná evaluace každého preventivního programu a dodržování doporučovaných zásad efektivní 

prevence.  
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