
Abstrakt   

Tématem disertační práce je vliv programu primární protidrogové prevence na rozvoj 

specifických kompetencí žáků a studentů. 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, tak, aby byla 

získána východiska pro zaměření a design výzkumu. 

V empirické části je prezentován empirický výzkum se smíšeným designem. Hlavním cílem 

bylo zjistit, zda programy primární protidrogové prevence efektivně přispívají k rozvoji 

specifických kompetencí žáků a studentů ZŠ a gymnázií. Šetření je založeno na metodologické 

triangulaci technik kvalitativního a kvantitativního výzkumu a bylo rozvrženo do tří fází. V 

počáteční fázi výzkumu bylo realizováno dotazníkové šetření (n = 418), které porovnávalo 

rozvoj specifických kompetencí u účastníků programu primární prevence s těmi, kteří se 

programu neúčastnili. Rozdíl byl zjišťován ve znalostní kompetenci, v kompetenci resistence 

vůči nabídce a v hodnotově postojové kompetenci. Ve druhé fázi bylo realizováno kvalitativní 

šetření formou semistrukturovaných rozhovorů s učiteli žáků, kteří se programu zúčastnili (n = 

4). Cílem bylo zjistit, zda program považují za přiměřený pro věkovou skupinu, které specifické 

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

(nejvíce efektivně) a nejhůře a jak program hodnotí z hlediska silných a slabých stránek. 

Výsledky ukázaly, že informanti z řad pedagogických pracovníků zařadili mezi silné stránky 

programu otevřenou diskuzi, postojové nastavení lektorů a trpělivost a vstřícnost ze strany 

lektorů. Mezi slabé stránky programu řadí nedostatečné využití aktivit založených na bázi 

zážitkové pedagogiky. Také bylo zjištěno, že program je dle informantů přiměřený pro věkovou 

skupinu. Všichni informanti se shodli, že nejlépe je naplňována v programu zaměřeném na 

užívání THC a jiných konopných látek znalostní kompetence. Nejhůře je pak podle informantů 

naplněna kompetence resistence vůči nabídce – strategie jednání. Ve třetí fázi výzkumu byly 

výsledky dotazníku ověřovány na základě expertního šetření u lektorů programu, opět s 

využitím semistrukturovaného rozhovoru (n =4). Cílem bylo zjistit, jak hodnotí silné a slabé 

stránky programu samotní lektoři. Bylo zjištěno, že z pohledu lektorů patří mezi slabé stránky 

programu přímé techniky odmítání návykové látky, neakcentování sociálního tlaku vrstevnické 

skupiny, předávání malého množství informací o nových trendech v užívání konopí a téma 

týkající se legalizace konopí. Mezi silné stránky dle lektorů naopak patří kvalitní teoretický 

základ programu, osobnost lektora, didaktická stránka prezentování tématu a posilování 

neuživatelského postoje. V závěru práce jsou formulována doporučení pro další výzkumy a pro 

sociálně pedagogickou praxi.  

 


