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NÁZEV: 

Životní styl žáků střední odborné školy 

ABSTRAKT: 

     Bakalářská práce se zabývá výzkumem životního stylu žáků střední odborné školy. 

Zaměřuje se na zkušenosti žáků s návykovými látkami a využití volného času. 

     Těžiště práce tvoří průzkumné šetření mezi žáky prvních a třetích ročníků studijních 

a učebních oborů Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. 

     Získané informace v oblasti návykových látek jsou porovnány z hlediska věkové 

kategorie a z hlediska studijních a učebních oborů. 

    Výsledky průzkumu v oblasti využití volného času nebyly analyzovány ani podle 

věku, ani podle oborů. Jsou hodnoceny jako výpověď žáků střední školy o tom, jak tráví 

svůj volný čas. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 

Mládež, životní styl, drogy, rodina, škola, prevence, 

 

TITLE:  

Life style of middle-school students 

SUMMARY: 

    The aim of this thesis is to search for the importance of the middle-school students‘ 

life style.The focus stays on the experience of students with habit-forming substances 

and the pastime activities. 

     The framework consists of research among the first and third grade students of 

Commercial Academy and Hotel School in Havlíčkův Brod. 

Received information in the field of habit forming substances are compared from the 

age and the study subject point of view. 

The results of research in the field of pastime activities were not analysed neither from 

the age nor the study subject point of view. These are classified as a testimony of 

middle school students about their pactime activities. 

KEYWORDS: 

Youth, Life Style, drogs, family, school, prevention, 
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Úvod 

 
    Životní styl je sociologickou kategorií. Jeho obsah není přesně vymezen a jako termín 

je užíván v mnoha nejrůznějších kontextech i významech. Velmi často je zaměňován 

s termíny životní způsob, životní podmínky nebo životní úroveň (12).   Životní styl 

můžeme chápat jako kulturně podmíněný způsob uspokojování potřeb, spojený 

s hodnotami a normami (12). V životním stylu je zahrnuta hodnotová orientaci člověka, 

která se odráží v tom, jak se chová a jakými způsoby využívá a ovlivňuje materiální a 

sociální životní podmínky (9). 

    Obecně lze říci, že životní styl člověka vyjadřuje to, jakým způsobem žije. Jak se 

chová a jak  jedná v různých situacích, jak se obléká, stravuje, jak bydlí, jaké hodnoty 

vyznává, jak komunikuje s ostatními lidmi nebo jak tráví volný čas. Je tedy zřejmé, že 

životní styl je kategorií neobyčejně širokou, složitou a mnohodimenzionální (1). Životní 

styl může být vyjádřen ve vztahu k jedinci, skupině či celé společnosti. 

    Vzhledem k tomu, že pracuji více než 20 let jako vychovatelka s mládeží ve věku    

15 - 19 let, rozhodla jsem se svoji bakalářskou práci zaměřit na průzkum některých 

složek životního stylu dnešní mladé generace. Konkrétně se jedná o zjištění jejich 

zkušeností s návykovými látkami a získání informací o tom, jak tráví svůj volný čas. 

    Mládež je a vždycky byla významnou skupinou ve společnosti.  Mládež vždy ty starší 

provokovala svým chováním, jednáním, oblékáním, přístupem ke vzdělání a k práci, 

svým přístupem k životu i vyznáváním jiných hodnot než ti starší. Zkráceně řečeno, 

mládež vždy provokovala svým životním stylem, který se vždy lišil od životního stylu 

starší generace. Mladí lidé nikdy nepřebírají od svých rodičů a prarodičů žebříček 

hodnot, názorů a postojů jako hotový komplex pravidel a norem, ale přebírají jen to, co 

se jim zdá pro jejich život potřebné a aktuální na základě svých zkušeností a poznání a 

na základě vlastního sociálního vývoje. Životní styl mladé generace je také ovlivněn 

vývojem celé společnosti. 

    Jaká tedy je dnešní mladá generace? Jako pedagog se nemohu přidat na stranu těch, 

kteří říkají, že mladá generace je horší a špatná. Rozhodně je však jiná. Je mnohem 

sebevědomější a dravější. Narodila se do doby společenských změn, které nastaly po 

revoluci v roce 1989. Narodila se do období vývojových změn ekonomických, 
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politických, sociálních a také kulturních. Slova jako svoboda a demokracie jsou pro ni 

realitou, kterou považují za samozřejmost. Dnešní mladá generace má před sebou 

otevřený svět mnoha možností do budoucna. Jak je tedy možné, že statistiky posledních 

let ukazují, že v některých oblastech života narůstají problémy, které označujeme jako 

sociálně patologické, a to zvláště u dětí a mládeže (12). Setkáváme se s kriminalitou 

mládeže všeho druhu, celou řadou závislostního chování, extremistickými projevy a 

stoupající agresivitou. Dominantní roli při vzniku jakékoliv patologie hrají funkcionální 

výchovné vlivy, které hrají důležitou roli při utváření životního stylu (12). 

    Jsme to my dospělí, kteří jsme příkladem svým dětem ve všem, co děláme, jak se 

chováme, jak jednáme, zkrátka celou svojí osobností. Máme tedy ve své moci položit 

pevný základ pro jejich zdravý vývoj. Musíme si však uvědomit, že prvním 

socializačním prostředím dítěte je rodina. A právě toto období je pro dítě to 

nejdůležitější. Dítě přejímá životní styl svých blízkých. Pro zdravý vývoj dítěte jsou 

důležité citové vazby v rodině. Pocit dítěte, že někam patří, že je tu někdo, kdo ho má 

rád, kdo mu vždy poradí a pomůže a kdo se o něj zajímá, je pro dítě velmi důležitý. 

Pokud dítě vyrůstá v rodině, kde chybí citové pouto a vazby, vedou jeho cesty v době 

dospívání z chladné rodiny do part vrstevníků, v nichž hledá citovou odezvu (11).V této 

situaci se pak dítě stává snadnou kořistí těch skupin vrstevníků, které jsou nositeli 

sociálně patologických jevů ve společnosti. 

    Lidé, kteří se profesně zabývají výchovou mladé generace si uvědomují, že 

s narůstajícími výchovnými problémy žáků, studentů a dospívající generace se zvyšuje 

náročnost výchovných úkolů, a že je nutné hledat cesty vedoucí k výchově zodpovědné 

mladé generace s rozvinutými kladnými morálními vlastnostmi. 

    Je tedy na nás dospělých, abychom prostřednictvím výchovy dokázali ovlivnit 

správnou volbu životního stylu mladé generace, který bude uspokojovat zájmy a 

potřeby každého jedince a zároveň bude společensky akceptovatelným životním stylem. 
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1  Drogy jako součást životního stylu dětí a mládeže 

     

    Kouření, alkohol a drogy patří mezi rizikové složky životního stylu. Děti a mládež 

tvoří rizikovou skupinu, neboť právě v tomto věku se poprvé setkávají s drogou, která 

jim je nabízena a právě v tomto věku ještě nemají vybudované pevné postoje vedoucí 

k jednoznačnému odmítnutí drogy. Podle výzkumu Petra Saka se v současné době 

posunul průměrný věk první nabídky drog mezi 13. a 12. rok věku dítěte. Jednou 

z příčin, že se jedinec stane závislým na drogách je velmi nízký věk, kdy je mu droga 

nabídnuta, a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se pro něj droga stane problémem (11). 

    Dnešní mládež je v běžném životě vystavena mnoha rizikům a nebezpečím, s kterými 

se denně setkává a musí jim čelit. Mezi taková ohrožení patří i kontakt dítěte s drogou. 

Pokud není dítě na tuto situaci dostatečně připraveno, může snadno podlehnout. Mnozí 

tak činí i z důvodu vyzkoušet něco, co je za hranicí obyčejného, ze zvídavosti, z touhy 

být dospělý nebo nezaostat za svými vrstevníky. 

    Velkým společenským problémem je snadná dostupnost cigaret a alkoholu pro 

nezletilé. Naše společnost je velmi tolerantní k pití alkoholu a kouření cigaret. Děti a 

dospívající tak nabývají mylně dojmu a pocitu, že při jejich konzumaci se vlastně nic 

neděje, že se nechovají protizákonně nebo nevhodně. Alkohol a cigarety se tak stávají 

běžnou součástí jejich života. Často vyjadřují názor, že k pobavení je přítomnost 

alkoholu  a cigaret nutná a je vhodným doplňkem zábavy. 

    Touha dospívající mládeže vyzkoušet alespoň jednou i některou nelegální drogu je 

velmi častá. Zkusit něco nového, dosud nepoznaného, módního, je tajným přáním 

mnoha z nich. Nejčastějším prostředím, kde dospívající sáhne po droze, je prostředí 

vrstevnické party. Dalším prostředím, které vybízí k experimentu s tzv. taneční drogou 

je prostředí koncertů moderní hudby, různá technopárty a diskotéky. Užití taneční drogy 

v prostředí s hudební produkcí ještě více umocňuje prožitek a umožňuje dosáhnout 

příjemného stavu a pocitu uvolnění a osvobození od všednosti běžného dne. I tady se 

droga stává pro mladé prostředkem, který jim umožňuje intenzivnější prožitek ze 

zábavy. 
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    Nejoblíbenější a nejrozšířenější drogou mezi českou mládeží je marihuana. 

Marihuana patří spolu s alkoholem a tabákem mezi tzv. průchozí drogy, které zvyšují 

riziko problémů způsobených jinými drogami (6). V souvislosti s marihuanou se hovoří 

především o psychické závislosti, pokud k jejímu užívání dochází pravidelně. Její denní 

kouření není u některých mladistvých vůbec vzácností. Často se hovoří o legalizaci 

marihuany. Názory odborníků se však na tuto otázku liší. Je pravdou, že ve srovnání 

s riziky užívání alkoholu, který navíc řadíme mezi tvrdé, ale legální drogy, její účinky 

na jedince nejsou o moc drastičtější. Otázkou však zůstává, zda není marihuana vstupní 

branou k tvrdším drogám. 

    Podle průzkumu, který provedl CEPROS (Centrum výzkumu protidrogových služeb 

a veřejného zdraví) vyjádřily 2/5 oslovených respondentů zásadní nesouhlas s legalizací 

marihuany a částečný nesouhlas s legalizací marihuany vyjádřila 1/4 dotázaných. 

Z výsledků vyplývá, že cca 64,4 % občanů České republiky spíše nebo zcela nesouhlasí 

s legalizací marihuany. Z průzkumu vyplývá, že o legalizaci se více zasazují muži. 

Tolerování marihuany podporuje více mladší generace a dále pak svobodní respondenti 

žijící bez stálého partnera. Z hlediska povolání jsou to pak zejména studenti. 

    Přehled vývoje názorů na legalizaci marihuany podle šetření, které provedlo Centrum 

výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví CEPROS, a které probíhalo v letech 

1996 a 2006 uvádějí následující tabulky. 

 

Legalizace marihuany 

 ano ne nevím 

1996 9,9 % 71,2 % 18,9 % 

2006 19,5 % 64,4 % 16,1 % 

 

    Z výsledků vyplývá, že sice v roce 2006 stoupl o 10 % počet těch, kteří souhlasí 

s legalizací marihuany, přesto je 64,4 % těch, kteří s její legalizací nesouhlasí. Výsledky 

potvrzují fakt, že v naší společnosti se zvyšuje počet těch, kteří jsou k užívání této drogy 

tolerantní. 
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Legalizace marihuany podle pohlaví 

 ano ne nevím 

muž 12,4 % 70,7 % 16,9 % 1996 

žena 7,6 % 71,7 % 20,8 % 

muž 23,5 % 61,2 % 15,3 % 2006 

žena 15,7 % 67,5 % 16,9 % 

 

    Z celkového pohledu je zřejmé, že zhruba 3/4 lidí by marihuanu nezlegalizovalo. 

Z výsledků však vyplývá, že oproti roku 1996 se v roce 2006 podstatně zvýšil počet 

těch, kteří by legalizaci marihuany dali zelenou. Také je z výsledků vidět, že muži jsou 

směrem k legalizaci tolerantnější. 

 

Názory na legalizaci marihuany u mladé generace 

 ano ne nevím 

1996 15 – 24 let 17,7 % 58,1 % 24,2 % 

2006 15 – 24 let 35,5 % 45,5 % 19,0 % 

 

    Věk je ohledně názoru na legalizaci marihuany jedním z významných faktorů. 

Z výsledků je patrné, že stouplo velmi výrazně procento těch, kteří podporují legalizaci 

marihuany (13). 

 

    To, že drogy se staly součástí životního stylu dnešních dospívajících, dokazují 

výsledky mezinárodního projektu ESPAD (The European School Survey Project on 

Alcohol and Drugs). Průzkumy pro studii ESPAD se od roku 1995 opakují každé čtyři 

roky a jejich cílem je získat velmi spolehlivé informace o rozsahu užívání návykových 

látek mezi českou mládeží a sledovat trendy, k nimž dochází od roku 1995.  

    Mezinárodní zpráva z Evropské školní studie o kouření, alkoholu a jiných drogách 

(ESPAD) realizovaná v roce 2003 upozorňuje na to, že rozsah užívání vybraných 

návykových látek (legálních i nelegálních) mezi českými šestnáctiletými studenty 
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dosahuje relativně vyšších hodnot ve srovnání s průměrem za všechny země, které se do 

projektu zapojily  (celkem se jedná o 35 evropských zemí). 

    Na základě výsledků studie ESPAD v roce 2003 se ukázalo, že téměř všichni 

dotázaní studenti ve věku 15 – 16 let konzumovali v posledním roce alkohol (95 %), 

přičemž evropský průměr činil (83 %) 15 – 16letých respondentů. Zkušenosti 

s kouřením má v České republice oproti evropskému průměru (35 %) vyšší také 

zastoupení těch, kteří kouřili v posledním roce (43 %). 

 

Výsledky průzkumu ESPAD 2003 

 
Užívání návykových látek v ČR u šestnáctiletých ve srovnání s evropskými 

zeměmi. 

 Česká republika Evropské země 

Zkušenosti s užíváním 
konopných látek 

44 % 21 % 

Zkušenosti s užíváním 
nekonopných látek 

12 % 6 % 

Rozpouštědla 10 % 9 % 

Užívání sedativ 11 % 6 % 

Konzumace alkoholu spolu 
s léky 

12 % 7 % 

    

    Na základě výsledků studie se ukázalo, že česká mládež má v porovnání s 

průměrem mládeže v ostatních evropských státech větší sklony k návykovému chování. 

Příčiny situace mohou být v tolerantnějším postoji dospělé české populace k užívání 

legálních návykových látek (tabáku, alkoholu) i k jejich časté konzumaci v nadměrných 

dávkách (14). 

 

1.1   Postoje společnosti k problematice drog 

 
    Z výzkumu společnosti TNS Factum /Sofres Factum pro Cepros (2004) vyplývá, že 

2/3 občanů projevují zájem o informace o drogách a jejich účincích. Vyšší zájem lze 

vysledovat u mladé generace a mladší střední generace, tedy u mládeže a rodičů dětí a 

mladistvých.Reálná znalost drogové problematiky je značně rozdílná. Lidé mají 
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problém s rozlišením různých typů návykových látek, s povědomím o způsobu aplikace 

a částečně i o následcích jejich užívání. 

    K tvrdým drogám zastává česká veřejnost ve většině negativní a restriktivní postoj. 

Méně vyhraněný je její postoj k marihuaně. S legalizací měkkých drog by souhlasil 

přibližně každý pátý. Mezi mladými lidmi do 29 let by to byl každý třetí, podobně jako 

mezi lidmi, kteří deklarují velkou informovanost o drogové problematice. Legální drogy 

jako je tabák a alkohol jsou společností ve velké míře tolerovány. 

    V protidrogové prevenci lidé kladou důraz na osvětu a vysvětlování následků, 

kvalitní a smysluplné využívání volného času, sport a práci. 

Nejzávažnější riziko užívání návykových látek je podle respondentů riziko zničení 

zdraví, případně až smrti. 

    O drogách a jejich účincích získávají lidé nejčastěji informace z médií. Pro mladé lidi 

je typické získávání informací od kamarádů, ze školy a z internetu. Rodičovská 

generace se orientuje spíše na klasická média jako je televize, rozhlas a tisk. Největší 

důvěru mají u lidí zdroje odborné, tj. lékaři, psychologové a pracovníci v prevenci a 

speciální publikace o drogách. 

    Podle šetření Centra protidrogových služeb a veřejného zdraví (CEPROS) v letech 

1996 a 2006 byly zaznamenány posuny v názorech společnosti na problematiku drog. 

 

 Celkově lze říci, že: 

- většina respondentů (63 %) očekává aktivní přístup společnosti k řešení 

drogového problému 

- více než polovina dotázaných (50,8 %) vidí jako řešení posílení prevence a 

osvěty 

- téměř dvě třetiny dotázaných (64,4%) odmítá společenskou toleranci vůči 

marihuaně 
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Vývoj postojů společnosti k problematice drog v letech 1996 – 2006 (CEPROS) 

 

Postoje společnosti k uživatelům drog (1996 – 2006) 

 Neomezovat Tolerovat, chránit 
ostatní 

Trp ět, ale žádat 
léčení a stíhat 

1996 3,8 % 19,8 % 76,4 % 

2006 4,4 % 32,2 % 63,4 % 

 

    Podle výsledků je zřejmé, že nejvíce souhlasných odpovědí přibylo u postoje 

uživatele drog tolerovat, ale posílit ochranu ostatních. 

 

Postoje společnosti k uživatelům drog podle věku (1996 – 2006) 

 neomezovat Tolerovat, 
chránit ostatní 

Trpět, ale žádat 
léčení a stíhat 

15 – 24 let 7,9 % 24,6 % 65,7 % 

25 – 34 let 4,2 % 18,9 % 77,0 % 

35 – 44 let 2,1 % 27,2 % 70,7 % 

45 – 54 let 1,3 % 12,6 % 86,1 % 

55 – 64 let 4,4 % 13,3 % 82,0 % 

1996 

65 a více let 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

15 – 24 let 5,5 % 43,7 % 50,9 % 

25 – 34 let 6,2 % 39,4 % 54,4 % 

35 – 44 let 3,6 % 33,0 % 63,4 % 

45 – 54 let 3,4 % 24,5 % 72,1 % 

55 – 64 let 2,9 % 26,2 % 71,0 % 

2006 

65 a více let 4,5 % 25,3 % 70,2 % 

 

    Výsledky průzkumů potvrzují, že mladší generace je ve svých postojích vůči 

uživatelům drog tolerantnější. Celkově lze říci, že průzkumy v roce 2006 ukázaly vyšší 

tolerantnost ve všech věkových skupinách ve srovnání s rokem 1996. 
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Vývoj názorů na řešení problémů s drogami (1996 – 2006) 

 Pomoc 
postiženým 

Nic Postihy Prevence 

1996 4,0 % 1,1 % 49,1 % 45,9 % 

2006 6,1 % 1,4 % 41,7 % 50,8 % 

 

    Podle výsledků průzkumu nebyl v názorech na řešení problémů s drogami 

zaznamenán žádný významný posun. Stále by jedna polovina respondentů volila postihy 

a druhá polovina prevenci (13). 

 

1.2   Co je droga 

 
    Nejstručněji lze drogu chápat jako každou látku, ať přírodní nebo syntetickou, která 

splňuje dva základní požadavky. 

1. má tzv. psychotropní účinek, tzn., že nějakým způsobem ovlivňuje naše 

prožívání okolní reality, mění naše vnitřní naladění – působí na psychiku 

člověka 

2. může vyvolat závislost, má tedy něco, co se z nedostatku vhodnějšího 

pojmenování někdy označuje jako potenciál závislosti (10).  

 

Droga - je jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do živého 

organismu  mění jednu nebo více psychických či tělesných funkcí (6). 

Zneužívání (Abúzus) – drog, znamená, že droga již působí tělesné, duševní, pracovní, 

rodinné či jiné problémy (7). 

 

    Drogy tvoří součást života lidí na celém světě. V medicíně přináší lidstvu velký 

užitek. Pokud jsou však užívány lehkomyslně a bez rozmyslu, pokud jsou dokonce 

zneužívány, jsou pro člověka velmi nebezpečné. 

    Běžnou součástí životního stylu většiny populace se staly naše „rekreační drogy“. 

Jedná se o alkohol a tabák. U dětí a mládeže je alkohol zvláště nebezpečný. Závislost na 
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něm vzniká mnohem rychleji než u dospělých. Kouření a alkohol sice automaticky 

neznamenají, že musí mít dítě nebo dospívající problémy s jinými drogami, ale 

podstatně toto riziko zvyšují. V dětství a dospívání vzniká závislost na návykových 

látkách mnohem rychleji než v dospělém věku. Je to dáno pomalejším zpracováním a 

vylučováním návykových látek, nižší tělesnou hmotností a psychickou nevyzrálostí. I 

když lidé vědí o nepříznivých účincích cigaret a alkoholu na lidský organismus, 

nepřikládají jejich zneužívání velkou váhu.    

    Nepříznivé důsledky zneužívání nelegálních drog jsou mnohem nebezpečnější. 

Experimentování se zakázanými drogami a vznik závislostí na návykových látkách 

bývá příčinou mnoha lidských tragédií a zmařených životů. V současné době se 

setkáváme se stále mladšími dospívajícími a dětmi, které mají zkušenosti s některou 

nelegální drogou nebo jsou na ní dokonce závislí. Jejich léčba je velmi náročná jak pro 

pacienta, tak pro rodinu a pozitivní výsledek léčby není nikdy zaručen. 

 

1.3   Drogová závislost  

 
    Mezinárodní klasifikace nemocí definuje závislost následovně: 

Jedná se o skupinu fyziologicky, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž 

užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, než 

jiné jednání, kterého si kdysi cenil více (4). 

    Závislý jedinec je drogou trvale ovlivňován, vyhledává ji a je ochoten za ni platit 

penězi i svými službami. Je ochoten udělat pro získání drogy cokoli. Droga se stává 

trvalou součástí jeho hodnotového žebříčku a dostává se postupně na jednu z jeho 

prvních pozic. Soustavným vlivem drogy na jedince dochází ke změně jeho osobnosti. 

Jeho osobnost se „mění chemicky“, rozpadá a degraduje. Z člověka, který do této doby 

žil normálním životem s rozvinutými vztahy k ostatním lidem (kamarádům, rodičům, 

učitelům,..) se stává osoba s omezenými zájmy a ztrácející citové vazby ke svému okolí. 

Takový jedinec přestává plnit své povinnosti ve škole i doma, nemá o nic zájem, 

zůstává společensky stále více izolován, stále více času tráví sám s drogou, která je pro 

něj to nejdůležitější. 

Znaky závislosti: 

- silná touha nebo pocit puzení užívat látku 
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- potíže v sebeovládání 

- somatický (tělesný) odvykací stav 

- růst tolerance 

- zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů 

- pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků (5) 

 

 

Závislost na droze způsobuje: 

a) Závislost tělesnou (fyzickou) – ta nastává, když někdo cítí tělesnou nepohodu a 

potíže při vysazení drogy nebo při výrazném snížení dávky. Bývá často vnímána 

jako příčina všech problémů 

b) Duševní závislost – ta se projevuje silnou touhou po droze, a to i tehdy, když je 

to v jasném rozporu se zájmy člověka.Bývá často zlehčována, mnozí si myslí, že 

stačí drogu vysadit a mít pevnou vůli. 

Některé drogy vyvolávají závislost pouze duševní a tu bývá často obtížnější překonat 

než závislost tělesnou (6). 
 

Společné známky škodlivého užívání návykových látek u dětí a mládeže: 

- nález drog nebo pomůcek k jejich zneužívání 

- změna či ztráta přátel a kamarádů 

- ztotožňování se s drogovou kulturou 

- zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek 

- zhoršení prospěchu a chování 

- neomluvená absence ve škole 

- změny v chování, náladovost, podrážděnost, lhaní 

- ztráta kvalitních zájmů a zálib 

- zhoršení schopnosti soustředění a paměti 

- podrážděnost a nervozita, když nemá drogu 

- možné problémy s úřady, rodiči, zákonem (8). 

 

Dospívající mají někdy tendenci popisovat problémy s nealkoholovými drogami jako 

věc osobní svobody a neškodnou záležitost. Možné budoucí problémy si ve vztahu 
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k sobě nepřipouštějí. Myslí si, že mají vše pod kontrolou a kdykoli mohou s užíváním 

přestat na základě vlastního rozhodnutí. 

 

1.4   Protidrogová prevence 

 
Prevence je soubor opatření, zaměřených na předcházení nežádoucím jevům, tedy i 

předcházení užívání návykových látek a vzniku závislostí. 

 

Primární prevence – je zaměřena na populaci celkově, vytváří podmínky pro optimální 

vývoj jedinců. 

Sekundární prevence – má zabránit vzniku patologických jevů u ohrožených jedinců 

nebo zachytit vznikající problémy v počátečním stadiu. 

Terciární prevence – předchází zhoršování stavu, snižuje důsledky sociálně 

patologických jevů. 

 

    Základem primární prevence je utváření postojů a výchova v rodině. V prostředí 

rodiny se vytvářejí normy a hodnoty pro celý život. 

    Děti, mládež a jejich nejbližší sociální okolí, kterým je rodina, škola a mimoškolní 

zázemí představují prostředí, ve kterém vynaložené úsilí, čas a finanční prostředky 

přinášejí největší vklad a naději pro budoucnost (2). 

    Výchova v rodině má velmi zásadní význam při vytváření životního stylu dítěte a 

vytváří základ pro jeho budoucí vývoj. Vychovávat není snadné a neexistuje žádný 

univerzální způsob výchovy, který by zajišťoval to, že dítě ve svém budoucím životě  

bude dělat jen správná rozhodnutí. Každá rodina má svůj vlastní způsob výchovy a 

většina z nich je určitě přesvědčena, že je to ten nejlepší. 

    První a zároveň nejdůležitější vztah, který dítě navazuje hned po narození, je vztah 

s matkou. Už v tomto období dítě vnímá cit a lásku a na tomto základě si buduje vztah 

založený na důvěře ke svému okolí. Výchova v rodině má pro dítě nesmírný význam, 

neboť prostřednictvím rodičů získává informace o okolním světě a jejich 

prostřednictvím je do tohoto světa uváděno. Na základě výchovy v rodině si vytváří své 

první názory, postoje, vztahy a žebříček hodnot. Výchova v rodině by měla být směrem 
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k dítěti vřelá a laskavá, ale měla by stanovovat vnitřní pravidla a omezení. Dítě se musí 

učit, že jsou  určité limity, které se v rámci pravidel musí dodržovat. 

    Výchova v rodině by měla být založena na vzájemné důvěře, na pocitu jistoty a 

bezpečí.  Rodiče musí vždy projevovat o dítě zájem, vždy mu být nablízku, vždy mu 

poradit, pokud o to požádá. Nikdy nesmí být dítě odmítáno a odstrkováno. Dítěti je 

nutné naslouchat, diskutovat s ním o jeho názorech, přijímat je nebo vysvětlit a 

zdůvodnit, proč je přijmout nelze. Důležitá je výchova k zodpovědnosti a kladným 

morálním vlastnostem. 

    Velký význam má výchova ve volném čase. Rodiče by měli rozpoznat, v jaké oblasti 

je jejich dítě nadané a již od dětství rozvíjet jeho nadání vhodnou zájmovou činností. 

Měli by znát i slabší stránky svého dítěte a nepožadovat od dítěte nereálné cíle tam, kde 

dítěti brání v rozvoji jeho vrozené dispozice. Kladením reálných cílů před dítě pomáhají 

rodiče budovat zdravé sebevědomí dítěte, sebedůvěru a sebepoznání. 

    Rodiče svojí výchovou připravují dítě na jeho budoucí život. Důležitým obdobím pro 

dítě je období dospívání, kdy se dítě začíná oddělovat od rodiny a hledá své místo mezi 

vrstevníky. K rodičům bývá kritické a pro rodiče je toto období zvlášť těžké. I přes 

velké problémy, které se někdy v tomto období vyskytnou, nesmí rodiče ztratit kontakt 

se svým dítětem a nesmí dojít k narušení vzájemné důvěry. V tomto období jsou děti 

nejvíce ohroženy. Přicházejí do styku s negativními vlivy společnosti a dostávají se do 

blízkosti prostředí, kde se mohou setkat s drogami. Jsou tak vystaveny zkoušce, jak 

dokáží těmto vlivům odolat. V tomto období je prevence zvláště důležitá. Velmi 

důležitá je též rodina, která musí být v tomto složitém období dítěti oporou a musí ho 

přijímat i s jeho problémy. Dobře fungující rodina je dobrou ochranou před nevhodnou 

společností. 

    Kromě rodiny je důležitou institucí škola. Cíle protidrogového vzdělávacího působení 

uplatňovaného ve školách a školských zařízeních vycházejí z Koncepce prevence 

zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže      

a jsou zaměřeny na dvě základní oblasti: 

- Výchova ke zdravému životnímu stylu 

- Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti negativnímu působení nabídky drog a dalších 

sociálně patologických jevů. 
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Každá škola má vlastní školní program prevence, který vytváří školní metodik 

prevence.  

 

Účinný program prevence: 

- oddaluje nebo brání začátku užívání drog nebo snižuje frekvenci užívání 

- snižuje sociální a zdravotní rizika a možné škody způsobené užíváním drog 

- zvyšuje schopnost studentů činit odpovědná rozhodnutí ohledně toho, zda budou   

užívat drogy či ne     

- má dlouhotrvající účinky 

 

Z hlediska efektivnosti a dosahovaných výsledků jsou podporovány programy zaměřené 

na rozvoj sociálních dovedností, osobní rozvoj a objektivní informace o drogách. 

 

V obsahu preventivního programu na školách se objevují tyto úkoly a cíle: 

- vytváření zdravého prostředí ve škole – učitel zná své žáky, pomáhá vytvářet zdravé 

vztahy mezi žáky, učit je vnímat individualitu každého jedince, umět se vzájemně 

tolerovat, pěstovat v dětech kamarádství, ochotu pomoci druhému,… 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

- učit děti odolávat negativním vlivům – schopnost jedince odolávat zneužití je 

nejúčinnější prevencí 

- učit děti smysluplně a plnohodnotně využívat volný čas – podporovat rozvoj zájmů, 

nabízet v rámci školy zájmové kroužky, soutěže, výlety, 

- otevřeně se žáky hovořit o problému kouření, alkoholu a drog (zdravotní rizika, vést 

děti k zamyšlení co jim droga dává a co jim bere) – rozhovory, diskuse, možnost se 

k problému vyjádřit i anonymně – dotazníky, ankety, schránka důvěry, 

- pomáhat dětem řešit jejich problémy – nezavírat dveře, když potřebují pomoci, 

nezklamat jejich důvěru 

- pěstovat v dětech sebedůvěru, zdravé sebevědomí – malá sebedůvěra a pocity 

méněcennosti jsou rizikové faktory při vzniku drogových problémů, dítě, které si věří a 

umí se prosadit v kolektivu, má větší šanci nenechat se strhnout negativním příkladem 

(potřeba dítě chválit, stanovovat mu reálné cíle) 

- pomoci vytvářet pevný hodnotový systém 
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- dbát na dodržování pravidel, která má škola nastavena (děti je musí znát a musí znát 

sankce při jejich porušení) 

- pedagog – pozitivní příklad v postojích vůči drogám (včetně alkoholu a kouření) 

- pomoci dětem při zvládání negativních tlaků ze strany vrstevníků 

- nutnost spolupráce s rodiči, s ostatními pedagogy, školním psychologem 

- v případě výskytu problému pomoci rodičům při zajištění kontaktu s odborným 

pracovištěm 

 

    Základním cílem primární prevence je to, aby společnost chápala problematiku drog 

jako nedílnou součást života celé společnosti a ne jenom jako problém jedinců. Prevenci 

je třeba chápat jako nepřetržitý, dlouhodobý a náročný proces, jehož cílem je pochopit 

příčiny, které vedou mladé lidi ke zneužívání návykových látek a pomoci jim 

překlenout období, kdy jsou návykovou látkou nejvíce ohroženi (14-18 let). Prevence 

musí vycházet z modelu zdravého životního stylu a spolupráce všech složek 

společenského života. Jedná se o spolupráci mezi resorty, především pak mezi 

zdravotní, sociální a školskou politikou s cílem vytvořit takové podmínky, které 

nebudou navozovat situaci vedoucí ke snadnému zneužívání drog (dostupnost drog, 

široká nabídka, nízké ceny). 
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2 Volný čas a jeho význam 
 
    Podle sociologických kritérií je za volný čas považovaná doba, ve které se jedinec 

může svobodně rozhodnout na základě svých zájmů, nálad a pocitů, jaké činnosti se 

bude věnovat. Jedná se o dobu mimopracovního a mimoškolního volna, která zůstane 

po zabezpečení individuálních, rodinných, existenčních a biologických potřeb (11). 

    Způsob využívání volného času je jedním z důležitých ukazatelů životního stylu. 

Každý člověk přisuzuje volnému času jiný význam a volný čas je pro každého člověka 

jinak důležitý. Není správné, když člověk volný čas přeceňuje, ale ani když ho 

podceňuje. Každý člověk by si měl umět najít tu správnou míru vyváženosti mezi 

pracovním vytížením a volným časem. 

    Tak jako v jiných oblastech života člověka, platí i zde, že první zkušenosti 

s využíváním volného času dítě získává v rodině. Rodiče jsou pro své děti prvními 

vzory  a děti od nich přebírají a napodobují jejich životní styl. Rozvoj zájmů a zálib je 

důležitou součástí výchovy a výchova ke kvalitnímu využívání volného času je důležitá 

již v útlém dětství. Hlavní roli zde sehrává rodina, která rozkrývá dítěti svět možností 

zájmových aktivit a pomáhá mu při výběru. Malé dítě však většinou kopíruje své rodiče, 

kteří své dítě většinou směřují do zájmových činností, které sami preferují. Pokud jsou 

rodiče založeni sportovně, je i dítě vedeno ke sportu. Pokud rodiče mají spíše zájmy 

uměleckého charakteru, vedou  touto cestou i své dítě. 

    V průběhu dalšího vývoje se dítě setkává s mnoha dalšími možnostmi zájmových 

činností a na základě svých potřeb, ale i nadání a talentu si svobodně volí a rozhoduje o 

tom, čím by se chtělo ve svém volném čase zabývat. Důležité je, aby se chtělo něčím 

zabývat. Volnočasové aktivity, které jsou založeny na zájmu dětí, jsou pro ně 

nejpřitažlivější a nejzajímavější (3). Pro další vývoj dítěte je důležité, aby rodiče své 

dítě v zájmových činnostech podporovali a pomáhali mu v jejich realizaci. 

    Díky volnému času a činnostem, které dítě v této době provozuje se dítě odreaguje a 

uvolní od pracovního vytížení ve škole, jak po stránce fyzické (pohybové), tak po 

stránce duševní. To přispívá jednak k upevnění zdraví i k celkovému zdravému vývoji 

dítěte. Kromě relaxace, uvolnění a odreagování se, má volný čas velký význam pro 

rozvoj samostatnosti, schopnost komunikace, navazování vztahů s vrstevníky, umožňuje 

citové prožívání, poznání sebe sama a svých schopností. Úspěchy, kterých dítě dosáhne 



 - 23 - 

při činnostech ve volném čase mohou být kompenzací případných dílčích neúspěchů ve 

škole nebo v jiných oblastech. Úspěchy, kterých dítě dosáhne při činnostech ve volném 

čase rozvíjejí jeho sebevědomí a důvěru v sebe sama a ve své schopnosti. Volný čas 

vytváří prostor pro tvořivost a sebevyjádření v mnoha činnostech (tělesných, 

uměleckých, duševních a jiných) (9). 

    Důležitou institucí, která předkládá dětem systém možností, jak trávit volný čas je 

škola. Pracovníci školy by měli stále nalézat nové formy a metody práce s dětmi, hledat 

možnosti zajímavých a přitažlivých činností. Vhodnou motivací umět děti vtáhnout do 

systému volnočasových aktivit.  

    Jestliže nejsou dítěti v době volného času nabízeny vhodné zájmové aktivity, je velmi 

pravděpodobné, že bude mít sklon vyhledávat nežádoucí činnosti, které mohou vést až 

k činnostem patologickým (3). Dítě se začne nudit, není spokojeno samo se sebou a 

vyhledává skupiny vrstevníků, kteří mají podobné problémy. Společně pak tráví volný 

čas nežádoucím způsobem, který může vést k problému s drogami, kriminalitou či 

agresí. 

    Proto je důležitá výchova k plnohodnotnému a smysluplnému využívání volného 

času již od útlého věku, aby dítě v době vlastního rozhodování, jak naloží se svým 

volným časem, dokázalo dělat správná rozhodnutí, jejichž cílem bude uspokojení jeho 

osobních individuálních potřeb. 

 

2.1  Volnočasové aktivity dětí a mládeže 

 
    Volný čas je doba určená pro odpočinek, relaxaci, obnovu sil, zábavu a rozvoj 

zájmových činností. Ve vztahu k dětem je to doba mimo vyučování, která nabízí mnoho 

možností volnočasových aktivit, které děti mohou využít či ne. Záleží na jejich přístupu 

k volnočasovým aktivitám a na jejich orientaci a zaměřenosti. 

    Pro období dětství je charakteristická široká škála zájmových činností, kterými děti 

vyplňují svůj volný čas a v tomto věku teprve hledají zájem, který má pro ně nejvyšší 

hodnotu a nejvíce uspokojí jejich potřeby. Se zvyšujícím se věkem se množství 

zájmových aktivit redukuje, ale ty, které přetrvávají, jsou uskutečňovány intenzivněji a 

hlouběji a většinou přetrvávají  až do dospělosti a stáří. Volnočasová orientace dětí a 

mládeže má vliv na jejich celoživotní orientaci (11). 
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    Současná generace vyrůstá v době, která je stále ještě poznamenána společenskými 

změnami způsobenými přechodem z jednoho systému do druhého. Tyto změny se 

dotýkají také oblasti volného času a odrážejí se v přístupu mladé generace 

k volnočasovým aktivitám. Dochází k tomu, že některé volnočasové aktivity ztrácejí na 

intenzitě a naopak do popředí se dostává řada činností nových, které přicházejí spolu 

s vývojem společnosti nebo souvisejí se změnou hodnotového systému mladé generace. 

    Podle činností, kterým se děti a mládež ve svém volném čase věnují lze u každého 

jedince vysledovat jeho volnočasovou orientaci. Petr Sak ve své knize Proměny 

současné mládeže zmiňuje 5 volnočasových orientací. Jedná se o orientaci kulturní, 

sportovní, extrovertní, manuální a introvertně – kulturní. Kulturně orientovaní jedinci se 

vyznačují hlubokým zájmem o kulturu a vyhraněným životním stylem. Jedinci 

orientovaní sportovně preferují ve svém volném čase právě vyžití sportovního 

charakteru, návštěvy sportovních utkání a získávání informací z oblasti sportovního 

světa. Extrovertní orientace znamená upřednostňování kontaktu s druhými. Tato 

orientace je mezi mládeží silně zastoupenou skupinou. Jedinci s manuální orientací jsou 

ti, kteří ve volném čase uplatňují své manuální dovednosti. Introvertně-konzumní 

orientace je charakteristická pro jedince upřednostňující pasivní přístup k volnému času. 

Upřednostňují činnosti konzumního charakteru jako je sledování televize, videa, 

odpočinek, nicnedělání nebo poslech hudby (11). 

    Struktura volnočasových aktivit závisí na věku dětí a mládeže. Frekvence některých 

aktivit se vzrůstajícím věkem klesá a naopak jiné aktivity nabírají na intenzitě. 

    Velký význam má pro mládež poslech populární hudby. Je to trend všech vyspělých 

společností. Díky technickému vývoji je možné sledovat či poslouchat různé hudební 

produkce na dokonalých přístrojích, které zaručují dokonalý přenos zvuku i obrazu. 

Hudba má výrazný vliv na mládež zvláště v období puberty a dospívání. Umožňuje jí 

citové prožitky a vjemy. S poslechem hudby také souvisí  návštěvy diskoték, koncertů 

populární hudby a různých technopárty. Spojením poslechu hudby s pohybem pomáhá 

mládeži k uvolnění vnitřního napětí, které je způsobeno krizí dospívání. 

    Nemalá skupina mládeže se věnuje sportovním aktivitám, které jsou důležitou 

součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu. Sportovní aktivity jsou prevencí před 

řadou civilizačních chorob jako je například obezita, srdeční choroby nebo choroby 

pohybového aparátu. Děti a mládež pohyb potřebují pro optimální růst a vývoj nervové 
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soustavy. Pozitivně pohyb působí také na zpevňování pohybového aparátu a zvyšování 

svalové hmoty. Ve všech směrech je prokázán pozitivní vztah mezi pravidelnou 

pohybovou aktivitou v dětství a jejím pozdějším vlivem na zdraví člověka v dospělosti. 

U chlapců zaujímají přední místo ve sportovních aktivitách kolektivní sporty. Silné 

zastoupení má hokej a fotbal. Jsou to sporty mediálně zviditelňované a celospolečensky 

podporované. V neposlední řadě i finančně. Vidina mladých hokejistů a fotbalistů, že 

budou hrát jednou v řadách národního týmu je silnou a přitažlivou motivací. Děvčata  

preferují spíše spojení pohybu s hudbou v rámci různých módních tanečních trendů. 

Poměrně často chlapci a děvčata navštěvují různá sportovní FIT centra, neboť v tomto 

období je krása těla pro mladou generaci důležitá a přisuzují jí poměrně velkou 

hodnotu. Současná mladá generace se dost výrazně také věnuje sportům, které jsou 

typické pro velkou část naší společnosti a to je lyžování  a jízda na kole. 

    Významnou část svého volného času mládež věnuje sledování televize, videa, práci 

na počítači a internetu. Mladá generace se velmi rychle přizpůsobila technickému 

vývoji naší společnosti a svými dovednostmi při práci s počítačem a umění užívat 

internet předstihla generaci svých rodičů a prarodičů. Osvojování si dovedností práce 

s počítačem a využívání internetu se stalo součástí vzdělávání dnešní mladé generace. 

Technika se stala běžnou součástí života mládeže a významně se zařadila mezi způsoby, 

jak trávit volný čas. 

    Volnočasové aktivity jako je návštěva kina, divadla, muzea, koncertů vážné hudby, 

výtvarná činnost či hudebně dramatické aktivity vykazují podle  průzkumů Petra Saka 

nižší zájem mladé generace. Důvod vidí autor výzkumů v komercionalizaci kultury a 

tedy v její nedostupnosti (11). Rozvoj těchto aktivit je silně vázán na rodinu. Pokud jsou 

rodiče zaměřeni umělecky, vedou i své dítě k činnostem s uměleckou hodnotou již 

v útlém věku. Dítě pak získá již v době dětství vztah k umění a uměleckým hodnotám, 

na který pak v dospívání naváže svým kladným přístupem a zájmem o aktivity 

umělecky zaměřené. 

    Sama mládež přikládá velkou hodnotu a význam trávení volného času se svými 

kamarády a přáteli. Pokud takto vytvořené skupiny nejsou vázány na nějakou zájmovou 

činnost, mládež uvádí, že spolu s ostatními se schází v restauračních zařízeních, 

kavárnách a klubech. V současnosti je to oblíbený způsob trávení volného času mladé 

generace. Bohužel toto rizikové prostředí přispívá k rozvoji působení nežádoucích vlivů 
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na dnešní mládež. Pokud mladé lidi spojuje zájem , pak pobyt v takovéto vrstevnické 

skupině je vhodným prostředím pro trávení volného času. Mládež se učí navazovat 

přátelské vztahy, učí se a rozvíjí  dovednosti přímé komunikace mezi sebou, učí se 

akceptovat jeden druhého, vzájemně se poslouchat a diskutovat o svých názorech. 

    Výchova k plnohodnotnému trávení volného času a rozvoje zájmových činností je 

důležitým úkolem celé společnosti. Hlavní roli zde sehrává rodina, která hraje 

dominantní úlohu při osvojování si aktivit dítěte ve volném čase. Ovlivňuje ho jednak 

vědomou výchovou, ale také svým každodenním životem a životním stylem.Realizace 

zájmů a potřeb dítěte a mladého člověka prostřednictvím aktivit ve volném čase je 

součástí jeho sociálního vývoje. Na základě tohoto vývoje je dítě schopno vybírat 

z nabízených možností volnočasových aktivit ty, které ho zajímají, které uspokojují jeho 

zájmy a potřeby, a které pro něj představují hodnotu, kterou je třeba upřednostnit před 

ostatními. 

    Důležitou úlohu při rozvoji zájmových činností ve volném čase sehrává také škola a 

mimoškolská zařízení.Pokud se zájem o volnočasové aktivity nezačne vytvářet už 

v útlém věku, dospělý člověk pak těžko sám v sobě hledá něco, co by uspokojovalo jeho 

potřeby a vytvořilo protipól k jeho pracovnímu vytížení 

    Úkolem celé společnosti a zvláště těch, kteří jsou nablízku dětem a mládeži, je 

výchova k plnohodnotnému a smysluplnému využívání volného času. Cílem je ukázat a 

nabídnout dětem a mládeži možnosti a způsoby, jak trávit volný čas, plně se jim 

věnovat, nenechávat je se nudit, hledat zajímavé a přitažlivé formy práce s dětmi i 

mládeží. Nechat jim možnost vlastní volby a rozhodnutí při výběru zájmů a činností, 

kterými budou naplňovat své potřeby a cíle. Jen tak budou ve volném čase spokojené a 

aktivní. 
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3  Praktická část 

    Průzkum zkušeností s návykovými látkami a způsobů využívání volného času u žáků 

Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. 

 

3.1   Cíle průzkumu 

    Průzkum měl ukázat, do jaké míry ovlivňují návykové látky životní styl dnešní mladé 

generace. Měl zjistit, zda existují  výrazné rozdíly podíváme-li se na problém 

zneužívání návykových látek z hlediska věku a z hlediska studovaného oboru. Způsob 

trávení volného času zjišťoval průzkum u mládeže jako celku, bez rozdílu věku a 

studovaných oborů. 

Byly stanoveny tyto cíle: 

- zjistit zkušenosti s kouřením, alkoholem a nelegálními drogami mezi žáky 

prvních a třetích ročníků ve studijních a učebních oborech 

- zjistit u těchto žáků, jak tráví volný čas 

 

3.2  Formulace předpokladů 

 
Úkolem průzkumu bylo potvrdit či vyvrátit tyto předpoklady: 

1) V porovnání mezi žáky učebních a studijních oborů:    

Zkušenosti s kouřením, alkoholem a nelegálními drogami má větší procento žáků 

učebních oborů. 

2) V porovnání mezi věkovými kategoriemi žáků 

a) kouří 

cca  45 % žáků 3. ročníku 

cca  30 % žáků 1. ročníku 

b) 1x – 3x týdně konzumuje alkohol 

cca  50 % žáků 3. ročníku 

cca  35 % žáků 1. ročníku 

c) vyzkoušelo některou nelegální drogu 

cca  30 % žáků 3. ročníku 

cca  20 % žáků 1. ročníku 
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V porovnání mezi věkovými kategoriemi žáků celkově předpokládám, že menší 

zkušenosti s návykovými látkami mají žáci 1. ročníku. 

 

3) Mládež a volný čas 

- cca  80 % žáků tráví volný čas se svými kamarády 

- cca  30 % žáků tráví volný čas u počítače 

- cca  35 % žáků se účastní volnočasových aktivit pořádaných školou 

- cca  40 % žáků je spokojeno s nabízenými volnočasovými aktivitami ve škole 

 

3.3  Charakteristika zkoumaného vzorku 

    Výzkumem jsem se snažila porovnat zkušenosti s návykovými látkami mezi žáky 

studijních a učebních oborů v 1. a 3. ročníku. Dále pak zjistit, jak žáci tráví volný čas. 

Dotazování se zúčastnilo: 

- 30 žáků 1. ročníku studijního oboru Obchodní akademie (26 dívek, 4 chlapci) 

- 30 žáků 3. ročníku studijního oboru Obchodní akademie (30 dívek) 

- 30 žáků 1. ročníku učebního oboru Kuchař – číšník (23 dívek, 7 chlapců) 

- 30 žáků 3. ročníku učebního oboru Kuchař – číšník (21 dívek, 9 chlapců) 

Žáci 1. ročníků: věk 15 – 16 let 

Žáci 3. ročníků: věk 17 – 19 let 

 

3.4  Postup 

    Pro získání údajů, které budeme potřebovat musíme určit techniku a metodu, kterou 

použijeme při sběru dat. 

V našem výzkumu: 

Z hlediska zdrojů: 

Jedná se o primární údaje, výzkumný pracovník si je získává sám. 

Z hlediska času: 

Jedná se o stavová data, jsou sbírána v jednom časovém okamžiku. 

Dle možnosti vyjádření: 

Jedná se o kvantitativní údaje, zjistitelné, s následným kvantitativním výzkumem. 
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3.5  Metody výzkumu 

    Pro svůj výzkum jsem si zvolila metodu dotazníku. Výhodou dotazníku je získání 

informací v krátkém časovém období a poměrně rychlé zpracování výsledků. 

Nevýhodou je, že neexistuje zpětná vazba. Při formulaci otázek v dotazníku je nutné 

sledovat cíle a to, jaké informace chceme získat. 

 

3.6  Pretest 

    Připravený dotazník jsem v malém předvýzkumu ověřila při jeho zadání 27 žákům       

2. ročníku studijního oboru Hotelnictví. Vyplnění dotazníku žákům trvalo 3-6 minut. Při 

ověřování srozumitelnosti došlo k jednomu problému. Žáci, kteří v dotazníku návykové 

látky zvolili ve 2. otázce odpověď c) nepiji, neměli možnost volby odpovědi v otázce 3) 

Alkohol konzumuješ : 

- když jsi sám 

- když jsi s přáteli 

- sám i s přáteli 

Proto byla v dotazníku rozšířena škála odpovědí v otázce 3) o variantu d) ani sám       

ani s přáteli. 

Ostatní otázky byly všem respondentům jasné a srozumitelné. Šíře škály v odpovědích 

všem vyhovovala. 
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4  Realizace průzkumu 

Sběr dat: 

    Průzkum byl realizován v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod. 

Škola vznikla v roce 2004 sloučením tří havlíčkobrodských škol a nabízí žákům 

vzdělání v oblasti ekonomiky, gastronomie, obchodu a podnikání. 

    Dotazník byl zadán po dohodě s třídními učiteli v rámci jejich třídnických hodin. 

Segment respondentů: 

30 žáků 1. ročníku studijního oboru Obchodní akademie 

30 žáků 3. ročníku studijního oboru Obchodní akademie 

30 žáků 1. ročníku učebního oboru Kuchař – číšník 

30 žáků 3. ročníku učebního oboru Kuchař – číšník 

Základní soubor: reprezentativní vzorek 

Velikost vzorku: 120 žáků 

Počet otázek:  

Dotazník – Návykové látky   13 

Dotazník – Volný čas   7 

Celkem: 20 otázek 

 

4.1  Vyhodnocení otázek 

    Při vyhodnocování dotazníku „Návykové látky“ byly výsledky porovnávány 

z hlediska  věkové kategorie žáků a z hlediska porovnávání žáků studijních a učebních 

oborů. Porovnáváním výsledků jsem zjišťovala, jaké jsou z těchto dvou hledisek rozdíly 

ve zkušenostech s návykovými látkami. Dotazník byl hodnocen bez rozdílu pohlaví. 

Dotazník „Volný čas“ byl také hodnocen bez rozdílu pohlaví. Výsledky však nebyly 

porovnávány ani z hlediska věku ani z hlediska oborů. Cílem bylo zjistit komplexně, jak 

žáci tráví svůj volný čas a jakým zájmovým činnostem se ve volném čase věnují. 
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Otázka č. 1    Zkušenosti s kouřením 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Zkusil jsem to a 

nekouřím 

 

19 (63,3 %) 

 

15 (50,0 %) 

 

15 (50,0 %) 

 

9 (30,0 %) 

Kouřím 

 

 

4 (13,4 %) 

 

11 (36,7 %) 

 

13 (43,3 %) 

 

18 (60,0 %) 

Nezkusil jsem 

to a nekouřím 

 

7 (23,3 %) 

 

4 (13,3 %) 

 

2 (6,7 %) 

 

3 (10,0 %) 

 

1.ročník studijní obor                                  3.ročník studijní obor 

64%13%

23% zkusil jsem to a
nekouřím

kouřím

nezkusil jsem to a
nekouřím

50%
37%

13% zkusil jsem to a
nekouřím

kouřím

nezkusil jsem to a
nekouřím

 

1.ročník učební obor                                   3. ročník učební obor 

50%
43%

7% zkusil jsem to a
nekouřím

kouřím

nezkusil jsem to a
nekouřím

30%

60%

10% zkusil jsem to a nekouřím

kouřím

nezkusil jsem to a
nekouřím

 

 

 

    Ze sledovaného vzorku 120 žáků je patrné, že kouří 4 žáci (13,4 %) 1. ročníku 

studijního oboru Obchodní akademie, 11 žáků (36,7 %) 3. ročníku studijního oboru 

Obchodní akademie, 13 žáků (43,3 %) 1. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník a 18 

žáků (60,0 %) 3. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník. Z výsledků vyplývá, že v       

1. ročníku i ve 3. ročníku studijního oboru je ve třídách více nekuřáků. U učebního 
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oboru je v 1. ročníku ve třídě více nekuřáků, ale ve 3. ročníku se situace obrací a ve 

třídě je více kuřáků. Lze říci, že ve studijním i učebním oboru se se vzrůstajícím věkem 

zvyšuje počet kuřáků. 

    Při porovnání výsledků z hlediska věkové kategorie je patrné, že ze 60 žáků               

1. ročníků kouří 17 žáků (28,3 %) a ze 60 žáků třetích ročníků kouří 29 žáků (48,3 %). 

V prvním ročníku je tedy méně kuřáků než ve třetím ročníku. Při porovnávání výsledků 

z hlediska studijního a učebního oboru kouří ze 60 žáků studijního oboru 15 žáků     

(25,0 %) a ze 60 žáků učebního oboru kouří 31 žáků (51,7 %). 

 

Otázka č. 2   Zkušenosti s alkoholem 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Piji denně 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Piji 1x-3x týdně 20 (66,7 %) 25 (83,3 %) 22 (73,3 %) 26 (86,7 %) 

Nepiji 10 (33,3 %) 5 (16,7 %) 8 (26,7 %) 4 (13,3 %) 

 

  1. ročník studijní obor                               3.ročník studijní obor 

0%

67%

33%
piji denně

piji1x-3x týdně

nepiji

0%

83%

17%
piji denně

piji1x-3x týdně

nepiji

 

   1.ročník učební obor                                  3.ročník učební obor 

0%

73%

27%

piji denně

piji1x-3x týdně

nepiji

0%

87%

13%
piji denně

piji1x-3x týdně

nepiji

 

    Průzkumem bylo zjištěno, že alkohol 1x – 3x týdně konzumuje 20 žáků (66,7 %)      

1. ročníku studijního oboru Obchodní akademie, 25 žáků (83,3 %) 3. ročníku studijního 
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oboru Obchodní akademie, 22 žáků (73,3 %) 1. ročníku učebního oboru Kuchař – číšník 

a 26 žáků  (86,7 %) 3. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník. Bohužel bylo zjištěno, že 

velké procento žáků 1. ročníku i 3. ročníku z učebního i studijního oboru konzumuje 

alkoholické nápoje.  

    Při porovnávání výsledků z hlediska věku bylo zjištěno, že z 60 žáků 1. ročníků pije 

alkohol 1x-3x týdně 42 žáků (70,0 %) a z 60 žáků 3. ročníků pije alkohol 1x-3x týdně 

51 žáků (85,0 %). Při porovnávání výsledků zkušeností s alkoholem podle studijního a 

učebního oboru bylo zjištěno, že z 60 žáků studijního oboru Obchodní akademie 

konzumuje alkohol 1x-3x týdně 45 žáků (75,0 %) a z učebního oboru Kuchař-číšník 48 

žáků (80,0 %). 

    Zjištěná čísla jsou alarmující. Sice se porovnáváním výsledků potvrdilo, že z hlediska 

oborů více alkohol konzumují žáci učebních oborů a z hlediska věku konzumují více 

alkohol  žáci 3. ročníků, ale rozdíly jsou jen velmi nepatrné. 

    Tyto výsledky ukazují na velkou toleranci společnosti vůči alkoholu. I když zákon 

zakazuje prodej a konzumaci alkoholu mládeži do 18 let, mnozí nezletilí přiznávají, že 

nemají problém se zakoupením alkoholu nebo jeho přímou konzumací v restauračních 

zařízeních či na diskotékách. Při rozhovorech, které se svými žáky vedu v DM mnozí 

přiznávají i fakt, že je jim alkohol dovoleno konzumovat i v rámci rodinných oslav. 

Někteří rodiče považují takovéto jednání za normální a neškodné. Nezvažují rizika, 

která i občasná konzumace alkoholu může přivodit u takto mladých jedinců. U 

mladistvých je tak vytvářen pocit, že pokud je konzumace povolena v rámci rodiny, 

proč by nemohla být tolerována i v rámci společnosti s vrstevníky na různých akcích. 

Postupně se tedy konzumace alkoholu pravidelně opakuje a u mladého organismu může 

během krátké doby z této pravidelnosti vzniknout závislost. 

 

 

 

 

 

 

 



 - 34 - 

Otázka č. 3   Alkohol konzumuješ 
Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Když jsi sám 1 (3,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Když jsi s 

přáteli 

 

13 (43,3 %) 

 

25 (83,3 %) 

 

17 (56,6 %) 

 

22 (73,3 %) 

Sám i s přáteli 6 (20,0 %) 2 (6,7 %) 5 (16,7 %) 2 (6,7 %) 

Ani sám ani s 

přáteli 

 

10 (33,3 %) 

 

3 (10,0 %) 

 

8 (26,7 %) 

 

6 (20,0 %) 

 

  1. ročník studijní obor                               3. ročník studijní obor 

3%

44%

20%

33%

když jsi sám

když jsi s přáteli

sám i s přáteli

ani sám ani s přáteli

0%

83%

7%
10%

když jsi sám

když jsi s přáteli

sám i s přáteli

ani sám ani s přáteli

 

1. ročník učební obor                                   3. ročník učební obor 

0%

56%
17%

27%

když jsi sám

když jsi s přáteli

sám i s přáteli

ani sám ani s přáteli

0%

73%

7%

20%
když jsi sám

když jsi s přáteli

sám i s přáteli

ani sám ani s přáteli

 

    Při této otázce jsem předpokládala, že většina respondentů odpoví, že alkohol 

konzumuje ve společnosti se svými přáteli. Můj předpoklad se potvrdil. Pití alkoholu    

o samotě by znamenalo, že tím žáci řeší určité problémové situace nebo by se mohlo 

jednat o začínající závislost na alkoholu. 

    Průzkumem bylo zjištěno, že s přáteli konzumuje alkohol 13 žáků (43,3 %) 1.ročníku 

studijního oboru Obchodní akademie, 25 žáků (83,3 %) žáků 3. ročníku studijního 

oboru Obchodní akademie, 17 žáků (56,6 %) 1. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník, 

22 žáků (73,3 %) 3. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník. To znamená, že ze 120 
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respondentů  konzumuje alkohol s přáteli 77 žáků (64,2 %). Z celkového počtu 

respondentů 120 žáků pouze 1 odpověděl, že alkohol konzumuje sám. Někteří zvolili 

variantu  „Sám i s přáteli“ – bylo to 15 žáků (12,5 %) ze 120 žáků. 

 

Otázka č.4  Stýkáš se s kamarády, kteří si myslí, že pití alkoholu je příjemná 

zábava? 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Ano 26 (86,7 %) 20 (66,7 %) 24 (80,0 %) 20 (66,7 %) 

Ne 4 (13,3 %) 10 (33,3 %) 6 (20,0 %) 10 (33,3 %) 

 

  1. ročník studijní obor                                   1.ročník učební obor 

87%

13%

ano

ne

67%

33%
ano

ne

 

   1. ročník učební obor                                     3. ročník učební obor 

80%

20%

ano

ne

67%

33%
ano

ne

 

 

    Touto otázkou bylo zjištěno, že většina respondentů se pohybuje v blízkosti 

vrstevníků, kteří považují pití alkoholu za příjemnou zábavu. Z celkového počtu 

respondentů 120 žáků je to 90 žáků (75,0 %). Výsledky ukázaly, že více žáků            

z 1. ročníku studijního i učebního oboru uvádí větší počet vrstevníků ve své blízkosti, 

kteří si myslí, že pití alkoholu je příjemná zábava. Výsledky ukazují na nutnost 

výchovného působení  na žáky ve výběru kamarádů a vytváření negativního postoje 
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k alkoholu. Alkohol je pro mládež velmi nebezpečný, neboť závislost na něm u 

mladých lidí vzniká mnohem rychleji než u dospělých. Výchovu je nutné více zaměřit 

na oblast volného času. Na vytváření podmínek pro zájmovou činnost a důraz klást na 

přitažlivou motivaci k těmto činnostem, které by měly vést k plnohodnotnému trávení 

volného času. Pobyt mezi vrstevníky by měl být spojován společným zájmem o 

volnočasové aktivity, které odvádějí mladé lidi od sociálně patologických jevů ve 

společnosti. 

 

Otázka č. 5   Piješ alkohol, protože máš problémy? 

Varianta Studijní obor  

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Ano 1 (3,3 %) 2 (6,7 %) 2 (6,7 %) 2 (6,7 %) 

Ne 29 (96,7 %) 28 (93,3 %) 28 (93,3 %) 28 (93,3 %) 

 

   1. ročník studijní obor                                 3. ročník studijní obor 

3%

97%

ano 

ne

7%

93%

ano

ne

 

    1. ročník učební obor                                   3. ročník učební obor 

7%

93%

ano

ne

7%

93%

ano

ne

 

 

    Pitím alkoholu někdy mladí lidé řeší určité problémové situace, které neumí jiným 

způsobem řešit a nedokáží se s danou situací jinak vyrovnat. Tyto zátěžové situace 

mohou být způsobeny špatnou situací v rodině, problémy ve škole nebo problémy 
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v blízkém okolí  mezi vrstevníky. Proto by se rodiče i učitelé měli snažit co nejvíce 

stresům předcházet a svým dětem, žákům být vždy nablízku, dokázat rozpoznat, pokud 

je něco trápí a dokázat včas vzniklý problém řešit. Při této otázce jsem předpokládala, 

že většina respondentů zvolí odpověď „ne“, což se také potvrdilo. Z celkového počtu 

120 respondentů nepije proto, že má problémy 113 žáků (94,2 %). Variantu „ano“ piji, 

protože mám problémy zvolilo 7 žáků (5,8 %). 

    I tato čísla stojí za zamyšlení a stanovení cíle pokusit se zjistit, kteří konkrétní žáci 

pijí alkohol, protože mají problémy. Dále by pak bylo dobré se na tyto žáky zaměřit, 

pokusit se zjistit o jaké problémy se jedná a snažit se jim podat pomocnou ruku. Toto 

zjišťování však musí probíhat nepřímo, zpočátku pouze pozorováním daného žáka, jak 

se chová, jak se k němu chovají ostatní, jaké místo zastává v kolektivu, jak prospívá ve 

škole a zda nenastaly v prospěchu nějaké změny. Pokusit se orientovat v jeho rodinném 

zázemí a jeho okolí. Vést s ním neformální rozhovory. Teprve až po zjištění 

konkrétních problémů, které žák řeší alkoholem, je třeba začít jednat a snažit se mu 

pomoci. Rozhovor s rodiči o společném postupu a možnost návštěvy odborníka, který 

se zabývá problémy spojenými s návykovými látkami, popřípadě návštěva u  dětského 

psychologa jsou prvními kroky, které mohou dítěti pomoci. 

 

Otázka č. 6   Vyzkoušel jsi někdy marihuanu ? 
Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Ano, kouřím ji 

pravidelně 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

2 (6,7 %) 

 

0 (0,0 %) 

Někdy s 

kamarády 

 

11 (36,7 %) 

 

12 (40,0 %) 

 

13 (43,3 %) 

 

15 (50 %) 

Nikdy 19 (63,3 %) 18 (60,0 %) 15 (50,0 %) 15 (50 %) 
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   1. ročník studijní obor                               3. ročník studijní obor 

0%

37%

63%

ano, kouřím ji
pravidelně

někdy s kamarády

nikdy

0%

40%

60%

ano, kouřím ji pravidelně

někdy s kamarády

nikdy

 

 

   1. ročník učební obor                                 3. ročník učební obor 

7%

43%
50%

ano, kouřím ji
pravidelně

někdy s kamarády

nikdy

0%

50%50%

ano, kouřím ji
pravidelně

někdy s kamarády

nikdy

 

 

    Marihuana patří k tzv. lehčím drogám, ale je pravda, že je předchůdce mnohem 

nebezpečnějších drog, a že jejím pravidelným užíváním je možné si na ní vypěstovat 

závislost. Podle informací od metodika protidrogové prevence u nás na škole, je 

v našem okrese  (Havlíčkův Brod) marihuana nejvíce rozšířenou drogou.  

    Průzkumem bylo zjištěno, že k pravidelnému kouření marihuany se vyjádřili kladně  

2 žáci (6,7 %) z 1.ročníku učebního oboru Kuchař-číšník. Občas s kamarády kouří  

marihuanu 11 žáků (36,7 %) 1. ročníku studijního oboru Obchodní akademie, 12 žáků 

(40,0 %) 3. ročníku studijního oboru Obchodní akademie, 13 žáků (43,3 %) 1. ročníku 

učebního oboru Kuchař-číšník a 15 žáků (50,0 %) 3. ročníku učebního oboru  Kuchař-

číšník. Porovnáním zkušeností s marihuanou podle věku kouří marihuanu pravidelně 

nebo občas s kamarády 26 žáků (43,3 %) 1. ročníků studijního i učebního oboru a 27 

žáků (45,0 %) 3. ročníků studijního i učebního oboru. Porovnáním zkušeností 

s marihuanou podle oborů kouří marihuanu pravidelně nebo občas s kamarády 23 žáků 

(38,3 %) studijního oboru Obchodní akademie a 30 žáků (50,0 %) učebního oboru 

Kuchař-číšník. 
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    Tyto výsledky nejsou příliš uspokojivé. Žáci by se měli více zamýšlet nad 

zdravotními riziky, které způsobuje kouření marihuany a měli by si uvědomit, že tato 

droga je nebezpečná jako jiné nelegální drogy. 

    Marihuana je stále více celospolečensky tolerovanou drogou, což rozhodně přispívá 

k jejímu velkému rozšíření mezi mládeží. 

 

Otázka č.7    Máš přátele, kteří užívají drogy? 
Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Mám 6 (20 %) 7 (23,3 %) 8 (26,7 %) 5 (16,7 %) 

Nemám 8 (26,7 %) 5 (16,7 %) 8 (26,7 %) 8 (26,7 %) 

Znám některé 10 (33,3 %) 15 (50,0 %) 10 (33,3 %) 11 (36,7 %) 

Nevím 6 (20,0 % ) 3 (10,0 %) 4 (13,3 %) 6 (20,0 %) 

 

    1. ročník studijní obor                               3. ročník studijní obor 

20%

27%33%

20% mám

nemám

znám některé 

nevím

23%

17%
50%

10% mám

nemám

znám některé 

nevím

 

    1. ročník učební obor                                 3. ročník učební obor 

27%

27%

33%

13%
mám

nemám

znám některé 

nevím

17%

27%

36%

20% mám

nemám

znám některé 

nevím

 

    Odpovědi na tuto otázku měly poukázat na to, zda se žáci naší školy pohybují 

v prostředí svých přátel, kteří berou drogy. Bohužel se ukázalo, že velká většina 

respondentů má kamarády, kteří berou drogy nebo se pohybují v prostředí vrstevníků,   

o kterých vědí, že drogy berou. Z celkového počtu 120 respondentů nemá mezi 
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kamarády ty, kteří berou drogy pouze 29 žáků (24,2 %). Z výsledků vyplývá, že většina 

žáků se pohybuje v prostředí, které má na ně negativní vliv při rozhodování, zda 

vyzkoušet nebo znovu užít některou z drog. V tomto případě je důležité klást důraz při 

výchovném působení na důležitost volby svých přátel a kamarádů. Působit na žáky 

v oblasti prevence, uvědomění si problémů, které nastávají pro daného jedince, který 

užívá drogy. Napomáhat při budování pevného stanoviska „ ne drogám“, dokázat odolat 

nátlaku svých vrstevníků, kteří nabízejí drogu. 

 

 

Otázka č.8   S kým si povídáš o drogách ? 
Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

S kamarády 19 (63,3 %) 19 (63,3 %) 11 (36,7 %) 20 (66,7 %) 

S rodiči 7 (23,3 %) 4 (13,3 %) 2 (6,7 %) 5 (16,7 %) 

S nikým 1 (3,3 %) 2 (6,7 %) 15 (50,0 %) 3 (10,0 %) 

Internet   

literatura 

 

3 (10,0 %) 

 

5 (16,7 %) 

 

2 (6,7 %) 

 

2 (6,7 %) 

 

   1. ročník studijní obor                                 3. ročník studijní obor 

64%
23%

3% 10%

s kamarády 

s rodič i

s nikým

internet a literatura 63%13%

7%

17%

s kamarády 

s rodiči

s nikým

internet a literatura

 

    1. ročník učební obor                                 3. ročník učební obor 

37%

7%
49%

7% s kamarády 

s rodič i

s nikým

internet a literatura 66%

17%

10% 7%
s kamarády 

s rodič i

s nikým

internet a literatura
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    Drogy jsou velkým problémem současné společnosti. Důležitý úkol, který současná 

společnost má, je výchova mladé generace, která si bude uvědomovat nebezpečí             

a potíže, které užíváním drog vznikají. Prevence by měla být v první řadě záležitostí 

rodinné výchovy. Své významné místo v rámci prevence zaujímá i škola a působení 

různých odborníků zabývajících se drogovou problematikou. K dětem by se měly 

dostávat informace o drogách  a o jejich negativním působení na lidský organismus. 

S dětmi by se o drogách mělo hovořit otevřeně . Cílem výchovného působení by měla 

být pomoc najít dětem cestu k vytvoření negativního postoje k drogám a předejít tak 

mnoha problémům. V rámci výchovy je nutné děti naučit zvládat negativní tlaky ze 

strany vrstevníků, kteří berou drogy a snaží se přesvědčit k užívání drog i své okolí. 

Vím, že škola má protidrogový program a pedagogové s žáky na téma drogy diskutují   

a drogovou problematiku začleňují do výuky mnoha předmětů. 

    Touto otázkou jsem chtěla zjistit, kde jinde žáci získávají informace o drogách           

a o jejich negativních účincích. 

    Průzkumem bylo zjištěno, že o drogách si nejvíce žáků povídá se svými kamarády. 

Ze 120 žáků si s kamarády o drogách povídá 69 žáků (57,5 %), s rodiči o drogách 

hovoří 18 žáků (15 %), informace z internetu a literatury čerpá 12žáků (10 %) a s nikým 

si o drogách nepovídá 21 žáků (17,5 %). Ze zjištěných výsledků se domnívám, že je 

chybou, že se velmi málo hovoří o drogách v rámci rodiny. Rodina může velmi silně 

ovlivnit názory a postoje dětí. Je tedy velká škoda, že rodiče v mnoha případech tak 

nečiní a domnívají se, že děti se v problematice budou orientovat samy nebo za pomoci 

jiných. Rodina je právě to prostředí, které jako první má šanci zaznamenat, že se 

s dítětem něco děje, že něco není v pořádku a díky projevovanému zájmu o dítě tak 

odhalit, že dítě má problém s drogami. Rodiče jsou ti nejbližší, kteří by měli své dítě 

znát nejlépe, a právě proto by měli nejdříve zaznamenat změny v chování, vzhledu, 

vztahů mezi sebou a poznat, že dítě má problém. 
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Otázka č.9   Zkušenosti s drogami – marihuana ,hašiš 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Užívám 

pravidelně 

 

0 ( 0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

2 (6,7 %) 

 

0 (0,0 %) 

Setkávám se, 

ale nevyzkoušel  

 

5 (16,7 %) 

 

6 (20,0 %) 

 

5 (16,7 %) 

 

6 (20,0%) 

Vyzkoušel, ale 

neužívám 

 

11 (36,7 %) 

 

13 (43,3 %) 

 

13 (43,3 %) 

 

14 (46,7 %) 

Nesetkal ani 

nevyzkoušel 

 

14 (46,7 %) 

 

11 (36,7 %) 

 

10 (33,3 %) 

 

10 (33,3 %) 

 

    1. ročník studijní obor                                 3. ročník studijní obor 

0% 17%

37%

46%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0% 20%

43%

37%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

 

    1. ročník učební obor                                  3. ročník učební obor 

7%
17%

43%

33%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0% 20%

47%

33%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

 

 

    Průzkumem bylo zjištěno, že tyto drogy pravidelně užívají 2 žáci 1. ročníku učebního 

oboru Kuchař-číšník. Drogu vyzkoušelo 11 žáků (36,7 %) 1. ročníku studijního oboru 

Obchodní akademie, 13 žáků (43,3 %) 3. ročníku studijního oboru Obchodní akademie, 
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13 žáků (43,3 %) 1. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník a 14 žáků (46,7 %)             

3. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník. 

    Při porovnávání zkušeností s marihuanou a hašišem podle věku z výsledků průzkumu 

vyplývá, že pravidelně užívají tuto drogu  2 žáci (3,33 %) 1. ročníku studijního               

i učebního oboru. Z žáků ze 3. ročníku studijního a učebního oboru pravidelné užívání 

marihuany a hašiše neuvedl nikdo. 

    Při porovnávání výsledků podle oboru pravidelné užívání těchto drog ze studijního 

oboru neuvedl nikdo a z učebního oboru 2 žáci (3,33 %). 

    Porovnáváním výsledků odpovědí na otázku „Drogu jsem vyzkoušel, ale neužívám“ 

bylo zjištěno, že z hlediska věku drogu vyzkoušelo 24 žáků (40,0 %) 1.ročníků 

studijního i učebního oboru a 27 žáků (45,0 %) 3. ročníků studijního i učebního oboru. 

    Z hlediska porovnávání podle oborů tuto drogu vyzkoušelo 24 žáků (40,0 %) 

studijního oboru Obchodní akademie a 27 žáků (45,0 %) učebního oboru Kuchař-číšník. 

    Z výsledků průzkumu vyplývá, že mezi žáky při porovnávání podle věku i podle 

oborů nejsou velké rozdíly ve zkušenostech s marihuanou a hašišem. 

 

Otázka č. 10   Zkušenosti s drogami-pervitin 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Užívám 

pravidelně 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

Setkávám se, 

ale nevyzkoušel 

 

4 (13,3 %) 

 

4 (13,3 %) 

 

5 (16,7 %) 

 

0 (0,0 %) 

Vyzkoušel, ale 

neužívám 

 

1 (3,3 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

Nesetkal ani 

nevyzkoušel 

 

25 (83,3 %) 

 

26 (86,7 %) 

 

25 (83,3 %) 

 

30 (100,0) %) 
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    1. ročník studijní obor                               3. ročník studijní obor 

0% 13%
3%

84%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0% 13% 0%

87%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

 

    1. ročník učební obor                                3. ročník učební obor 

0% 17%
0%

83%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0%

0%

0%

100%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

 

    K otázce pravidelného užívání pervitinu se z celkového počtu respondentů 120 žáků 

nevyjádřil kladně ani jeden žák (0,0 %). Na otázku „Vyzkoušel jsem, ale neužívám“ 

odpověděl pouze 1žák (3,3 %) 1. ročníku studijního oboru Obchodní akademie. 

    Z hlediska porovnání oborů je z výsledků patrné, že žádný žák z učebního oboru 

pervitin nevyzkoušel, ze studijního oboru vyzkoušel pervitin 1 žák (1,6 %).  

    Z hlediska porovnávání podle věku vyzkoušel pervitin 1 žák (1,6 %) 1. ročníků a ze   

3. ročníků pervitin nevyzkoušel žádný žák. 

    Z výsledků je patrné, že někteří žáci se pohybují v prostředí, ve kterém se 

s pervitinem setkávají a vlivem tohoto prostředí mohou později tuto drogu vyzkoušet. 

Proto je důležitá otázka  prevence a výchova vedoucí k vytvoření negativního postoje 

k drogám. 
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Otázka č.11    Zkušenosti s drogami - extáze 
Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Užívám 

pravidelně 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0, %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

Setkávám se, 

ale nevyzkoušel 

 

5 (16,7 %) 

 

4 (13,3 %) 

 

6 (20,0 %) 

 

1 (3,3 %) 

Vyzkoušel, ale 

neužívám 

 

2 (6,7 %) 

 

1 (3,3 %) 

 

3 (10,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

Nesetkal ani 

nevyzkoušel 

 

23 (76,7 %) 

 

25 (83,3 %) 

 

21 (70,0 %) 

 

29 (96,7 %) 

 

   1. ročník studijní obor                                3. ročník studijní obor 

0% 17%

7%

76%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0% 13%
3%

84%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

 

    1. ročník učební obor                                  3. ročník učební obor 

0% 20%

10%

70%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0%

3%

0%

97%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale neužívám

nesetkal ani nevyzkoušel

    

 

    K pravidelnému užívání extáze se ze 120 respondentů kladně nevyjádřil ani jeden 

žák. Tuto drogu vyzkoušeli, ale neužívají ji 2 žáci (6,7 %) 1.ročníku studijního oboru 

Obchodní akademie, 1 žák (3,3 %) 3. ročníku studijního oboru Obchodní akademie,      

3 žáci (10,0 %) 1. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník. Ze 3.ročníku učňovského 

oboru Kuchař-číšník nevyzkoušel extázi žádný žák. 
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    Při porovnávání výsledků podle věku vyzkoušelo extázi 5 žáků (8,3 %) 1.ročníků 

studijního i učebního oboru a 1 žák (1,7 %) 3. ročníků studijního i učebního oboru. 

    Podle porovnání oborů lze konstatovat, že extázi vyzkoušeli 3 žáci (5,0 %) studijního 

oboru Obchodní akademie a 3 žáci (5,0 %) učebního oboru Kuchař – číšník. 

    I z výsledků odpovědí na otázku o zkušenostech s extází lze konstatovat, že rozdíly 

mezi žáky, jak v porovnání podle věku, tak v porovnání podle oborů jsou minimální. 

Dokonce zkušenosti s touto drogou mají o něco větší žáci 1. ročníků, což ukazuje, že 

drogy se dostávají stále mezi mladší věkovou kategorii. 

 

Otázka č. 12   Zkušenosti s drogami - LSD 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Užívám 

pravidelně 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

Setkávám se, 

ale nevyzkoušel 

 

5 (16,7 %) 

 

1 (3,3 % ) 

 

5 (16,7 %) 

 

3 (10,0 %) 

Vyzkoušel, ale 

neužívám 

 

2 (6,7 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

3 (10,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

Nesetkal ani 

nevyzkoušel 

 

23 ( 76,7 %) 

 

29 (96,7 %) 

 

22 (73,3) 

 

27 (90,0 %) 

 

   1. ročník studijní obor                                3. ročník studijní obor 

0% 17%

7%

76%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0%

3%

0%

97%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel
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    1. ročník učební obor                                 3. ročník učební obor 

0% 17%

10%

73%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0%
10%

0%

90%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

 

    K pravidelnému užívání LSD se kladně nevyjádřil nikdo z dotázaných respondentů. 

Drogu vyzkoušeli 2 žáci (6,7 %) 1. ročníku studijního oboru Obchodní akademie,0 žáků 

(0,0 %) 3. ročníku studijního oboru Obchodní akademie, 3 žáci (10,0 %) 1.ročníku 

učebního oboru Kuchař-číšník a 0 žáků (0,0 %) 3. ročníku učebního oboru Kuchař-

číšník. 

    Při porovnávání výsledků zkušeností s drogou LSD podle věku bylo průzkumem 

zjištěno, že tuto drogu vyzkoušelo 5 žáků (8,3 %) 1. ročníků studijního i učebního 

oboru. Ze třetích ročníků tuto drogu nevyzkoušel nikdo. Při porovnávání z hlediska 

oborů tuto drogu vyzkoušeli 2 žáci (3,3 %) ze studijního oboru Obchodní akademie       

a 3 žáci (5,0 %) z učebního oboru Kuchař-číšník. 

    Odpovědi opět potvrdily, že větší zkušenosti s drogou LSD mají žáci 1.ročníků a 

rozdíl mezi žáky učebního a studijního oboru je minimální. Opět jsou tu žáci, kteří se 

pohybují v prostředí, kde s touto drogou přicházejí do styku, ale zatím ji nevyzkoušeli. 

Potvrzuje se důležitost prevence a výchovy k vytváření negativních postojů k drogám, 

k uvědomování si rizik, ke kterým užívání drog vede. 
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Otázka č. 13   Zkušenosti s drogami – heroin, kokain 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Užívám 

pravidelně 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

Setkávám se, 

ale nevyzkoušel 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

1 (3,3 %) 

Vyzkoušel, ale 

neužívám 

 

1 (3,3 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

Nesetkal ani 

nevyzkoušel 

 

29 (96,7 %) 

 

30 (100,0 %) 

 

30 (100,0 %) 

 

29 (96,7 %) 

 

    1. ročník studijní obor                              3. ročník studijní obor 

0%

0%

3%

97%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0%

0%

0%

100%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

 

    1. ročník učební obor                                3. ročník učební obor 

0%

0%

0%

100%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale
neužívám

nesetkal ani
nevyzkoušel

0%

3%

0%

97%

užívám pravidelně

setkávám se, ale
nevyzkoušel 

vyzkoušel, ale neužívám

nesetkal ani nevyzkoušel

 

     Kladně na otázku pravidelného užívání heroinu, kokainu neodpověděl nikdo 

z dotázaných respondentů. Drogu vyzkoušel , ale neužívá 1 žák (3,3 %) 1.ročníku 

studijního oboru Obchodní akademie. 

    Při porovnání výsledků z hlediska věku bylo zjištěno, že ze třetích ročníků tyto drogy 

nevyzkoušel nikdo a z prvních ročníků vyzkoušel tyto drogy 1 žák (1,6 %). 



 - 49 - 

    Při porovnání podle oboru nevyzkoušel tyto drogy žádný žák z učebního oboru          

a drogu vyzkoušel 1 žák (1,6 %) studijního oboru. 

 

 

Celkové shrnutí výsledků odpovědí na otázky číslo 9-13 
 
Užívám pravidelně 
 Studijní obor 

1. ročník 
Studijní obor 
3. ročník 

Učební obor 
1. ročník 

Učební obor 
3. ročník 

Marihuana, 
hašiš 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

Pervitin 0 0 0 0 
Extáze 0 0 0 0 
LSD 0 0 0 0 
Heroin, kokain 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
Vyzkoušel jsem, ale neužívám 
 Studijní obor 

1. ročník 
Studijní obor 
3. ročník 

Učební obor 
1. ročník 

Učební obor 
3. ročník 

Marihuana, 
hašiš 

 
11 

 
13 

 
13 

 
14 

Pervitin 1 0 0 0 
Extáze 2 1 3 0 
LSD 2 0 3 0 
Heroin, kokain 1 0 0 0 
 
    Z celkového počtu 120 respondentů má zkušenosti s nějakou z uváděných drog 66 

žáků (55 %), což je více než jedna polovina oslovených. Pokud porovnáváme zjištěné 

údaje o žácích podle oborů, výsledek ukazuje, že zkušenosti s některou z uváděných 

drog má 35 žáků (58,3 %) z učebního oboru  a 31 žáků (51,7 %) ze studijního oboru. 

Tato čísla ukazují, že mezi žáky učebního oboru a studijního oboru ve zkušenostech 

s některou uváděnou drogou je rozdíl minimální. Po rozebrání těchto čísel v rámci 

oborů podle věku jsem s překvapením zjistila, že jak v učebních, tak ve studijních 

oborech mají větší zkušenosti s některou z uváděných drog žáci 1. ročníků. Z počtu 66 

žáků, kteří mají zkušenost s nějakou z uváděných drog je17 žáků (25,8 %) 1.ročníku 
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studijního oboru Obchodní akademie a 14 žáků (21,2 %) 3. ročníku studijního oboru 

Obchodní akademie. V učebním oboru Kuchař-číšník má v 1.ročníku zkušenosti 

s drogou 21 žáků (31,8 %) a ve 3. ročníku učebního oboru má zkušenosti s některou 

z uváděných drog 14 žáků (21,2 %). 

    Tyto výsledky jsem nepředpokládala. Domnívala jsem se, že žáci současných prvních 

ročníků budou vykazovat menší zkušenosti s drogami než žáci 3. ročníků. Pokud se 

zamyslím nad těmito výsledky průzkumu, tak se musím domnívat, že žáci 1. ročníků se 

pravděpodobně setkávají s drogami již na základní škole a mnozí z nich již také 

některou drogu vyzkouší. Z průzkumu lze také vyčíst, že nejvíce užívanou drogou je 

marihuana a hašiš. 

    Souhrnně je nutné konstatovat, že se potvrzuje důležitost prevence a výchovy, na 

jejímž základě by si žáci měli uvědomit všechna rizika, která případným užíváním drog 

na sebe berou. Výchova by měla vytvořit pevné postoje odmítající drogu. Žáci by si 

měli uvědomit, že braní drog je sice otázka svobodné volby každého z nich, ale, že 

braní drog člověka osobní svobody zbavuje.  

 

Vyhodnocení dotazníku – Volný čas mládeže 
 
Otázka č.1   S kým nejraději trávíš volný čas 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Sám 2 (6,7 %) 2 (6,7 %) 3 (10,0 %) 0 (0,0 %) 

S rodiči 3 (10,0 %) 0 (0,0 %) 6 (20,0 %) 3 (10,0 %) 

S kamarády 24 (80,0 %) 23 (76,7 %) 21 (70,0 %) 22 (73,3 %) 

S někým jiným 1 (3,3 %) 5 (16,7 %) 0 (0,0 %) 5 (16,7 %) 
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  Sohrnné výsledky 

75%

10%

9% 6%

s kamarády

s rodiči

s někým jiným

sám

 

 

Z celkového počtu 120 oslovených žáků tráví nejraději volný čas : 

Pořadí: 

1. S kamarády  90 žáků (75,0 %)          

2. S rodiči  12 žáků (10,0 %)                

3. S někým jiným 11 žáků (9,2 %)    

4. Sám     7 žáků (5,8 %)                        

    Ve variantě s někým jiným respondenti uváděli nejčastěji zvířecího kamaráda, 

prarodiče, přítele nebo přítelkyni. 

    To, že 75 % žáků uvádí, že nejraději tráví volný čas se svými kamarády jen potvrzuje 

fakt, že je to přirozený jev v době dospívání. 

 

Otázka č.2     Jak nejraději trávíš volný čas ? 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Televize,video 6 (20,0%) 5 (16,7 %) 4 (13,3 %) 3 (10,0 %) 

Počítač 9 (30,0 %) 8 (26,7 %) 10 (33,3 %) 10 (33,3 %) 

Diskotéka 6 (20,0 %) 7 (23,3 %) 3 (10,0 %) 6 (20,0 %) 

Restaurace 2 (6,7 %) 1 (3,3 %) 3 (10,0 %) 4 (13,3 %) 

Sport 3 (10,0 %) 5 (16,7 %) 6 (20,0 %) 5 (16,7 %) 

Četba 2 (6,7 %) 3 (10,0 %) 3 (10,0 %) 1 (3,3 %) 

Zájm. kroužky 0 (0,0 %) 1 (3,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Jinak (jak) 2 (6,7 %) 0 (0,0 %) 1 (3,3 %) 1 (3,3 %) 
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  Souhrnné výsledky 

31%

18%16%

15%

8%
8% 3%1%

u počítače

na diskotékách

sportem

televize, video

restaurace

četba

jinak(jak)

zájmové kroužky

 

Ze 120 oslovených žáků tráví volný čas nejraději: 

Pořadí: 

1. U počítače   37 žáků (30,8 %)                               

2.  Na diskotékách  22 žáků (18,3 %)                       

3.  Sportem   19 žáků (15,8 %)                                  

4.  Televize, video  18 žáků (15,0 %)                      

5.  Restaurace   10 žáků (8,3 %)                               

6.  Četba     9 žáků (7,5 %)                                         

7.  Jinak (jak)     4 žáci (3,3 %)                                  

8.  Zájm. kroužky    1 žák (0,8 %)                            

 

    Ve variantě jinak (jak) respondenti uvedli cestování, hra na hudební nástroj, zpěv. 

Toto pořadí možností, jak trávit volný čas dokazuje, že současná mládež nerada tráví 

volný čas organizovaně v nějakých zájmových útvarech, kde je svazována pravidelností 

a povinností účasti. Preferuje volbu rozhodnutí v daném okamžiku podle nálady a 

konkrétních možností. Počítače a internet patří mezi nové volnočasové aktivity dnešní 

mladé generace. Je to současný trend, který souvisí s technickým rozvojem celé 

společnosti. Počítače a internet se staly i pevnou součástí vzdělávání. Žáci jejich 

prostřednictvím získávají mnoho informací, osvojují si mnoho dovedností. Děti, které 

však tráví u počítače celý svůj volný čas se tak vzdávají možnosti kontaktu se svým 

okolím, kamarády, přáteli a ztrácejí dovednosti v oblasti přímé komunikace a 

navazování vztahů mezi vrstevníky i dospělými. 
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Otázka č. 3     Nudíš se ve volném čase? 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Nikdy 4 (13,3 %) 6 (20,0 %) 3 (10,0 %) 14 (46,7 %) 

Občas 23 (76,7 %) 24 (80,0 %) 26 (86,7 %) 16 (53,3 %) 

Vždy 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Často 3 (10,0 %) 0 (0,0 %) 1 (3,3 %) 0 (0,0 %) 

 

  Souhrnné výsledky 

74%

23%

3%

0%

občas

nikdy

často

vždy

 

120 oslovených žáků na otázku jestli se nudí ve volném čase odpovědělo takto: 

Pořadí: 

1. Občas                   89 žáků (74,2 %) 

2. Nikdy                   27 žáků (22,5 %)   

3. Často                      4 žáci (3,3 %) 

4. Vždy                       0 žáků (0,0 %) 

 

    Odpovědi na tuto otázku ukázaly, že 74,2 % respondentů se občas ve volném čase 

nudí, což není příliš potěšující výsledek. Nuda u mladého člověka může vést k prvním 

experimentům s cigaretami, alkoholem a později i nelegálními drogami. Je důležité se 

zamyslet, jaké jsou příčiny toho, že mnozí jedinci v tomto věku nemají rozvinutý zájem 

o nějakou činnost, která by uspokojovala jeho potřeby a zájmy. Proč se nedokáží zapojit 

do volnočasových aktivit, které jim nabízí škola nebo mimoškolní zájmové organizace. 
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    Nenechat děti nudit, znamená nabízet jim dostatečné množství zajímavých 

mimoškolních aktivit, které jim pomohou smysluplně a plnohodnotně využít volný čas. 

Vhodná a zajímavá motivace, netradiční nabídky, netradiční metody a formy práce, to 

vše může zaujmout děti a mládež při rozhodování, jak naložit s volným časem. Další 

možností je také informovat je o možnostech využití volného času v rámci různých 

zájmových organizací, které připravují pro volný čas dětí a mládeže zajímavé akce buď 

formou kroužků, kurzů nebo formou jednorázových akcí. 

 

Otázka č. 4       Víš, jaké mimoškolní aktivity škola nabízí? 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Ano 1 (3,3 %) 16 (53,3 %) 12 (40,0 %) 12 (40,0 %) 

Ne 29 (96,7 %) 14 (46,7 %) 18 (60,0 %) 18 (60,0 %) 

 

  Souhrnné výsledky 

34%

66%

ano

ne

 

    Průzkumem bylo zjištěno, že ze 120 oslovených žáků, je větší procento těch, kteří 

nevědí, jaké mimoškolní aktivity škola nabízí. 

Pořadí: 

1. Ne                         79 žáků (65,8 %) 

2. Ano                       41 žáků (34,2 %) 

 

    Škola by se měla zamyslet nad propagací mimoškolních činností, které svým žákům 

nabízí. Z průzkumu vyplývá, že je potřeba nabízené aktivity více zviditelnit a volit 

takové formy propagace, které zajistí kontakt se všemi žáky, kteří na ně pak mohou 
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reagovat. Možná právě někteří z žáků, kteří se občas ve volném čase nudí jsou právě ti, 

ke kterým se nabídka volnočasových aktivit nedostala. 

    Možnost volnočasových aktivit je důležité zviditelňovat v průběhu celého školního 

roku, nestačí jen na jeho začátku. Mnozí žáci, zvláště ti v 1. ročnících, musí na začátku 

školního roku vstřebat mnoho nových informací souvisejících s jejich studiem a je 

možné, že v tomto chaotickém období si nabízených aktivit nevšimnou. 

 

Otázka č. 5     Zúčastňuješ se těchto aktivit? 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Občas 1 (3,3 %) 9 (30,0 %) 10 (33,3 %) 7 (23,3 %) 

Nikdy 29 (96,7 %) 20 (66,7 %) 18 (60,0 %) 23 (76,7 %) 

Často 0 (0,0 %) 1 (3,3 %) 2 (6,7 %) 0 (0,0 %) 

 

  Souhrnné výsledky 

74%

23%
3%

nikdy

občas

často

 

Průzkumem bylo zjištěno, že ze 120 žáků se mimoškolních aktivit účastní. 

Pořadí: 

1. Nikdy                          90 žáků (75,0 %) 

2. Občas                          27 žáků (22,5 %) 

3. Často                             3 žáci (2,5 %) 

 

    Pokud bychom sloučili varianty občas a často dostaneme počet 30 žáků (25,0 %).      

I tak je to velmi nízký počet těch, kteří se zapojují do mimoškolních aktivit. Bylo by 
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dobré se zamyslet nad tím, zda je tento fakt způsoben špatnou nabídkou nebo 

nedostatečnou propagací aktivit. Určitě by stálo za úvahu vytvářet nabídky 

volnočasových aktivit na základě předběžného průzkumu u žáků (např. formou ankety 

či dotazníku) o jaký druh činností by měli žáci zájem. Negativní roli zde také sehrává 

to, že poměrně velké procento žáků do školy dojíždí z okolních vesnic. 

 

Otázka č. 6    Které mimoškolní aktivity bys v naší škole uvítal? 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Sportovní 

kroužky 

 

5 (16,7 % ) 

 

8 (26,7 %) 

 

5 (16,7 %) 

 

6 (20,0 %) 

Kurzy počítače 2 (6,7 %) 2 (6,7 %) 6 (20,0 %) 4 (13,3 %) 

Výtvarné 

kroužky 

 

8 (26,7 %) 

 

3 (10,0 %) 

 

4 (13,3 %) 

 

2 (6,7 %) 

Taneční 

kroužky 

 

8 (26,7 %) 

 

7 (23,3 %) 

 

6 (20,0 %) 

 

9 (30,0 %) 

Čítárnu 0 (0,0 %) 2 (6,7 %) 0 (0,0 %) 1 (3,3 %) 

Jsem spokojen 

s tím, co je 

 

7 (23,3 %) 

 

6 (20,0 %) 

 

8 (26,7 %) 

 

7 (23,3 %) 

Další (jaké) 0 (0,0 %) 2 (6,7 %) 1 (3,3 %) 1 (3,3 %) 

 

  Souhrnné výsledky 

25%

23%20%

14%

12% 3% 3%
taneční kroužky

spokojeno s tím, co je

sportovní kroužky

výtvarné kroužky

kurzy počítače

další

čítárnu
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    Podle zpracování výsledků odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že jsou zájmové 

aktivity, jejichž realizace na škole žákům chybí, a které by si přáli na škole mít. 

Pořadí : 

1. Taneční kroužky                    30 žáků (25,0 %) 

2. Spokojeno s tím, co je           28 žáků (23,3 %) 

3. Sportovní kroužky                 24 žáků (20,0 %) 

4. Výtvarné kroužky                  17 žáků (14,2 %) 

5. Kurzy počítače                       14 žáků (11,7 %) 

6. Další                                         4 žáci (3,3 %)  

7. Čítárnu                                      3 žáci (2,5 %) 

    Velmi mě překvapil a zároveň potěšil fakt, že poměrně vysoké procento ze 120 

respondentů projevilo zájem o taneční a výtvarné kroužky. Tento druh zájmové 

umělecké činnosti je v poslední době odsouván do pozadí, což považuji za velkou 

chybu. V dnešním přetechnizovaném světě je nedostatek možností, při kterých mohou 

děti rozvíjet své city a estetické cítění spolu s vnímáním všeho hezkého, co je 

obklopuje. 

    Poměrně dost žáků by si také přálo rozšířit nabídku sportovních kroužků. Škola 

nabízí pouze klasické míčové hry jako je volejbal, košíková, fotbal. Děvčata by zřejmě 

uvítala aerobic, kondiční cvičení nebo jiné cvičení spojující pohyb a hudbu. Chlapci by 

jistě přivítali nějaké novodobé netradiční sporty. 

    Vybavenost školy pro tyto sporty však vyžaduje značné finanční prostředky a právě 

mnohdy školu brzdí tento problém. 

 

Otázka č.7     Jsi spokojen s tím, jak trávíš volný čas? 

Varianta Studijní obor 

1. ročník 

Studijní obor 

3. ročník 

Učební obor 

1. ročník 

Učební obor 

3. ročník 

Určitě ano 11 (36,7 %) 11 (36,7 %) 15 (50,0 %) 17 (56,7 %) 

Určitě ne 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Spíše ano 16 (53,3 %) 19 (63,3 %) 11 (36,7 %) 11 (36,7 %) 

Spíše ne 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (6,7 %) 0 (0,0 %) 

Nevím 3 (10,0 %) 0 (0,0 %) 2 (6,7 %) 2 (6,7 %) 
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  Souhrnné výsledky 

47%

45%

6% 2%

0%

spíše ano

určitě ano

nevím

spíše ne

určitě ne

 

Z výsledků odpovědí na tuto otázku vyplývá, že většina ze 120 oslovených žáků je 

s tím, jak tráví volný čas spokojena. 

 

Pořadí: 

1. Spíše ano   57 žáků (47,5 %)                          

2. Určitě ano   54 žáků (45,0 %)                         

3. Nevím     7 žáků (5,8 %)                                

4. Spíše ne     2 žáci (1,7 %)                              

5. Určitě ne     0 žáků (0,0 %)                             

 

    Je potěšitelné, že většina žáků je spokojena s tím, jak tráví volný čas. Pocit 

spokojenosti je pro každého jedince velmi důležitý. Rodiče by však měli vědět, jak 

jejich děti tráví volný čas. V mnoha případech právě to, s čím jsou děti spokojeny, 

nepřispívá k jejich zdravému vývoji. Škola by měla umět žákům nabídnout zajímavé 

aktivity, které žáky naučí plnohodnotně a smysluplně využívat svůj volný čas. Měla by 

je vést k rozvíjení zájmů a koníčků, protože právě v tomto věku se člověk zaměřuje na 

něco, na co pak dále navazuje ve svém dalším životě, a co jako koníček a zájem 

setrvává až do seniorského věku, kdy potom zájmy a koníčky plní velmi důležitou roli 

v životě člověka. 
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4.2  Potvrzení či vyvrácení daných předpokladů 

 
1) V porovnání mezi žáky učebních a studijních oborů. 

Zkušenosti s kouřením, alkoholem a ostatními drogami má větší procento žáků 

učebních oborů. 

  Tento předpoklad se potvrdil. 

 

Souhrn výsledků 

 Kouření Alkohol Drogy 

Studijní obory 15 (25,0 %) 45 (75,0 %) 31 (51,7 %) 

Učební obory 31 (51,7 %) 48 (80,0 %) 35 (58,3 %) 

 

    Průzkum sice potvrdil předpokládaný výsledek, ale u zkušeností s alkoholem a 

drogami je rozdíl mezi žáky studijních a učebních oborů jen nepatrný. 

2) V porovnání mezi věkovými kategoriemi žáků 

a) kouří 

cca 45 % žáků 3. ročníků 

cca 30 % žáků 1. ročníků 

Tento předpoklad se potvrdil. 

    Průzkumem bylo zjištěno, že ve třetích ročnících kouří 48,3 % žáků a v prvních 

ročnících kouří 28,3 % žáků. 

    S rostoucím věkem se procento kuřáků zvyšuje. Tento výsledek potvrzuje, že 

prováděná prevence v této oblasti je nedostatečná a nemá pozitivní výsledky. Pozitivní 

je, že někteří žáci kouření vyzkoušeli, ale dále v tomto zlozvyku nepokračují. V obou 

ročnících je vyšší procento nekuřáků, i když ve třetím ročníku se počty kuřáků a 

nekuřáků téměř vyrovnávají.  

 

b) 1x-3x týdně konzumuje alkohol 

cca 50 % žáků 3. ročníků 

cca 35 % žáků 1. ročníků 

Tento předpoklad se nepotvrdil. 
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    Průzkumem se zjistilo, že ve třetích ročnících konzumuje alkohol 1x-3x týdně 85,0 % 

žáků a v prvních ročnících konzumuje alkohol 1x-3x týdně 70,0 % žáků. Zjištěné údaje 

se velmi odlišují od mých předpokladů. Výsledky průzkumu jsou alarmující.Zvláště       

u žáků 1. ročníků, kteří nedosahují věku 18 let. 

 

c) Vyzkoušelo některou drogu 

cca 30 % žáků 3.ročníků 

cca 20 % žáků 1. ročníků 

Tento předpoklad se nepotvrdil. 

 

    Průzkumem se zjistilo, že některou z uváděných drog vyzkoušelo 63,3 % žáků 

prvních ročníků a 46,7 % žáků třetích ročníků. Zjištěné údaje se opět rozcházejí s mými 

předpoklady.Výsledky ukázaly, že je vyšší procento žáků 1. ročníků, kteří mají 

zkušenosti s některou z uváděných drog, což jsem nepředpokládala. Ukazuje se, že se 

drogy dostávají stále k mladším uživatelům. Nejvíce užívanou drogou je marihuana a 

hašiš. U žáků 1. ročníků tvoří marihuana a hašiš 43,7 % a u žáků 3. ročníků tvoří 

marihuana a hašiš 45,0 %. Z těchto výsledků vyplývá, že žáci prvních ročníků mají více 

zkušeností s tvrdšími drogami než žáci 3. ročníků. 

    Celkový předpoklad, že žáci prvních ročníků mají menší zkušenosti s návykovými 

látkami než žáci třetích ročníků se potvrdil pouze v případě kouření a alkoholu. 

V případě ostatních drog se předpoklad nepotvrdil. 

 

3) Mládež a volný čas 

 

a) cca 80 % žáků tráví volný čas se svými kamarády 

Tento předpoklad se potvrdil. 

    Průzkumem se zjistilo, že volný čas se svými kamarády tráví 75,0 % žáků. Tento 

výsledek se přiblížil mému předpokladu. Tento jev je pro mládež v tomto věku typický. 

Snaha odpoutat se od rodiny a navazovat vztahy ve vrstevnických skupinách je 

přirozenou potřebou mladé generace. Je velmi důležité, aby ve snaze odpoutat se od 

rodičů vyhledávali mladí lidé takové skupiny svých vrstevníků, které bude sdružovat 



 - 61 - 

zájem o určitou zájmovou činnost a svůj volný čas budou využívat smysluplně a 

plnohodnotně. 

 

c) cca 30 % žáků tráví volný čas u počítače 

 Tento předpoklad se potvrdil. 

    Průzkum ukázal, že 30,8 % žáků tráví volný čas u počítače, což potvrdilo můj 

předpoklad. Umět zacházet s počítačem je určitě důležitou součástí výbavy každého 

současného mladého člověka do budoucna. Na druhé straně se domnívám, že trávení 

volného času tímto pasivním způsobem není pro mládež v tomto věku příliš vhodné. 

Mnohem větší přínos má určitě volný čas trávený sportovními aktivitami, které jsou 

vhodnou kompenzací sedavého zaměstnání a psychického zatížení ve škole. 

 

c) cca 35 % žáků se účastní volnočasových aktivit pořádaných školou 

Tento předpoklad se nepotvrdil. 

    Průzkumem se zjistilo, že volnočasových aktivit pořádaných školou se účastní 25,0 % 

žáků, což je o 10 % méně než jsem předpokládala. Tato otázka souvisí s otázkou, jestli 

žáci vědí jaké mimoškolní aktivity škola nabízí a s otázkou spokojenosti nabízených 

aktivit. Cílem školy by mělo být zapojit co nejvíce žáků do mimoškolních aktivit, což 

znamená nabízet netradiční a neokoukané činnosti, které žáky zaujmou a rozšíří jim 

škálu zájmových činností. Mimoškolní činností škola podporuje navazování 

neformálních vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky a napomáhá rozvíjet 

zdravé školní prostředí a zdravé vztahy mezi žáky. 

 

d) cca 40 % žáků je spokojeno s nabízenými volnočasovými aktivitami ve škole 

Tento předpoklad se nepotvrdil. 

    Průzkumem bylo zjištěno, že s nabízenými volnočasovými aktivitami je spokojeno 

pouze 23,3 % žáků. V případě dalších aktivit, které by žáci ve škole uvítali se na 

předních místech umístil taneční kroužek a výtvarný kroužek. Tyto výsledky mě 

příjemně překvapily, protože se osobně domnívám, že v současné přetechnizované době 

je zájmová oblast s uměleckým zaměřením opomíjena a neprávem jí je přisuzován malý 

význam. Přitom je velmi důležitá pro rozvoj citové složky osobnosti každého jedince, 

zvláště v dnešním světě plném násilí, agresivity a hrubosti. 
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4.3  Rozhovor s metodikem protidrogové prevence o výsledcích 

průzkumu 

    Po zpracování výsledků průzkumu, který měl ukázat, jaké zkušenosti s návykovými 

látkami mají žáci 1. a 3. ročníků studijního oboru Obchodní akademie a učebního oboru 

Kuchař-číšník a jak tito žáci tráví volný čas, jsem se sešla s metodičkou protidrogové 

prevence na škole a seznámila ji se závěry a výsledky průzkumu. Při našem rozhovoru 

jsme se shodly na tom, že výsledky nejsou příliš optimistické, ale podle slov metodičky 

protidrogové prevence korespondují s výsledky průzkumu v bývalých okresech kraje 

Vysočina. Společně jsme nahlédly do výsledků studie NEAD 2000, která je výsledkem 

výzkumného projektu v kategorii školních studií zaměřených na užívání alkoholu, 

nikotinu a nelegálních drog mezi středoškolskou mládeží. Mezi nejvýznamnější 

výsledky regionální studie NEAD 2000 v okrese Havlíčkův Brod, které má metodička 

protidrogové prevence na naší škole k dispozici patří tyto údaje: 

- s marihuanou nebo hašišem  má zkušenost 39,7 % středoškoláků 

- celkově kouří pravidelně cigarety 40 % oslovených středoškoláků 

- zkušenost s alkoholem do 15 let uvádí 61,8 % a 12,9 % do věku 13 let 

- 44,6 % oslovených středoškoláků má zkušenost s nelegální nealkoholovou 

drogou 

    Při porovnání těchto výsledků s výsledky průzkumu na naší škole je možné vidět, že 

výsledky se od sebe příliš neliší. Narůstajícím problémem je velmi rozšířená konzumace 

alkoholu mezi mladými lidmi a kouření, které často začíná již u dětí na základní škole. 

V souvislosti s těmito problémy jsem položila metodičce protidrogové prevence několik 

otázek. 

Otázka:  
    V čem spočívá práce metodika protidrogové prevence na škole? 

Odpověď: 

    Metodik protidrogové prevence zpracovává minimální preventivní program školy, 

v němž jsou naplánovány jednotlivé činnosti a akce během školního roku a zároveň také 

úkoly, které jsou postupně plněny. 

    Mezi hlavní činnosti metodika protidrogové prevence patří: 

- získávání informací o různých akcích zaměřených na boj proti drogám, zajišťuje 

besedy a přednášky s odborníky 
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- aktualizuje nástěnku v budově školy, která je tematicky zaměřena na boj proti 

drogám a jejíž součástí jsou uvedené kontakty na odborníky, kteří se zabývají 

drogovou problematikou 

- seznamuje žáky s možností zapůjčení knih a časopisů, které  se týkají 

problematiky drog, kouření a alkoholu, dále pak zprostředkovává zapůjčení 

videokazet a DVD týkající se závislostí a zdravého životního stylu 

- zajišťuje besedy a přednášky z oblasti problematiky viru HIV a nemoci AIDS 

- účastní se systémového vzdělávání školního metodika prevence 

- seznamuje pedagogické pracovníky školy s preventivním programem 

- pomáhá při řešení problémů poskytováním rychlé a účinné intervence 

- plní úkoly školního poradenství 

Otázka: 

    S jakými problémy se škola potýká v oblasti sociálně patologických jevů? 

Odpověď: 

    Velkým problémem, který škola řeší je kouření žáků.Tento problém je problémem 

všech středních škol. Žáci před příchodem do školy postávají v hloučcích, aby stihli 

vykouřit několik cigaret než zasednou do školních lavic. Během přestávek mezi 

vyučovacími hodinami vybíhají žáci do postranních uliček u školy, aby si opět mohli 

zapálit alespoň jednu cigaretu. Škola má sice ve školním řádě pevně stanovená pravidla 

- zákaz kouření ve škole a v okolí  (okolí je vymezené tabulkami se zákazem kouření), 

ale tím škola jen vytěsňuje žáky ze svého okolí a oni pak stejně postávají kousek dál. 

Je velmi těžké ovlivnit tyto žáky směrem k nekuřáctví, když mnozí z nich si tento 

zlozvyk přinášejí již ze základní školy. Někteří mají silnou oporu v rodičích, kteří sami 

kouří a mnozí zastávají názor, že je lepší když děti kouří cigarety než když berou drogy. 

    Pedagogičtí pracovníci se v rámci výchovy a vzdělávání snaží  působit na své žáky a 

přesvědčit je o negativních vlivech kouření, alkoholu a drog na lidský organismus. Tato 

témata zařazují v rámci výuky svých předmětů. Tato témata jsou řešena i v rámci 

třídnických hodin. Důležitou úlohu sehrávají neformální rozhovory s žáky , osobní 

příklady a negativní postoje dospělých ke kuřáctví, alkoholu a drogám. 

Otázka: 

    Jak v tomto směru spolupracuje škola s rodiči? 
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Odpověď: 

    S rodiči škola spolupracuje na schůzkách Sdružení rodičů, individuálními pohovory  

s třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem protidrogové prevence. Rodiče 

dostávají informační materiály o problémech, které způsobuje kouření, alkohol a drogy. 

Mohou se v nich dočíst, jak poznat, že dítě má problémy a jak reagovat. Třídní učitel 

poskytuje rodičům kontakty na odborníky, kteří mohou rodičům pomoci zvládnout 

situaci, pokud zjistí, že jejich dítě bere drogy nebo má jiné problémy. Škola poskytuje 

rodičům také informace o mimoškolních aktivitách a nabídkách, jak trávit volný čas. 

Zástupci z řad rodičů jsou členy Školské rady, kde se rodiče mohou vyjádřit ke všem 

otázkám týkajících se školy a jejího provozu. Spokojenost rodičů se školou, kterou 

navštěvují jejich děti škola zjišťuje prostřednictvím dotazníku 1x ročně v rámci 

třídnických hodin. 

Bohužel ne všichni rodiče mají snahu se školou spolupracovat. Někteří rodiče za celou 

dobu studia svých dětí na střední škole nepřijdou na Sdružení rodičů a mnozí nereagují 

ani na výzvu učitele dostavit se do školy k projednání nějakého problému. 

Otázka: 

    Čím se snaží škola ovlivnit životní styl svých žáků? 

Odpověď: 

    Škola vzdělává své žáky v ekonomických  a gastronomických oborech. Cílem vedení 

školy i všech pedagogů je snaha předat svým žákům co nejvíce informací a poznatků    

a rozvíjet zájem žáků o zvolené obory. Zodpovědná příprava žáků na budoucí povolání 

by měla být cílem žáků i pedagogů. 

    Organizace života školy je postavena na vytváření předpokladů pro uplatňování 

zdravého životního stylu, optimalizace sociálně patologického klimatu školy a 

minimalizace vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků. Škola se snaží o optimalizaci 

vztahů mezi žáky a učiteli.Velký význam je kladen na rozvoj vzájemné komunikace 

mezi žáky  i mezi žáky a pedagogy. Tomu přispívá činnost Studentské rady. Pravidelně 

1x měsíčně se uskutečňují schůzky zástupců žáků z jednotlivých tříd a ředitele školy. 

Žáci mají možnost při společné diskusi vyjádřit své pozitivní i negativní názory 

k organizaci školy, používaným metodám ve výuce, vybavenosti školy, atmosféře mezi 

žáky a jednotlivými učiteli, stravování a k mnoha dalším věcem, které by chtěli změnit 

nebo alespoň najít s vedením školy společné řešení. Ze strany dětí je kladně hodnocena 
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snaha školy o vytváření kulturního a příjemného prostředí ve škole. To dokazuje 

například barevné oživení prostor školy. Své místo  tu má i provoz školního bufetu a 

kavárny. Posezení v příjemném prostředí v době přestávek a volných hodin má pro žáky 

velký význam. Výrobky studené kuchyně a cukrářské výrobky, které se zde prodávají 

jsou dílem žáků školy z jednotlivých oborů. Obsluhu zajišťují žáci studijního oboru 

Hotelnictví. Význam provozu kavárny a bufetu nespočívá pouze v tom, že žáci mají 

možnost trávit volné chvíle v příjemném prostředí. Význam  má také to, že žáci zde 

zastávají několik rolí – role obsluhovaného zákazníka, role obsluhujícího, role výrobce 

a vzájemně se hodnotí. Tyto role se mění a každý má možnost si vyzkoušet roli toho 

druhého. Kritika ze strany vrstevníků je pro žáky velmi nepříjemná, mnohdy má větší 

váhu než kritika ze strany vyučujícího a je motivací pro kritizovaného ke zlepšení. 

    Další možností, jak trávit volné hodiny a přestávky je nově zbudované informační 

centrum, jehož součástí je knihovna a počítačové centrum. Kladně žáci hodnotí také 

školní stravování, které probíhá formou restauračního zařízení. Žáci usedají rovnou ke 

stolům, vybírají si jídlo z jídelního lístku, který nabízí polévku, výběr ze tří hlavních 

jídel, nápoj a ovoce, zeleninový salát nebo dezert. Obsluhu zajišťují žáci učebního 

oboru Číšník. Tato forma stravování je kladně hodnocena i ze strany rodičů, kteří mají 

zájem, aby se jejich děti ve školní jídelně stravovaly. 

    Škola pro své žáky organizuje další aktivity v rámci výuky nebo v rámci 

volnočasových aktivit, které přispívají jednak k prohloubení učiva  nebo k vyplnění 

volného času a mohou být považovány za formu relaxace. Pro žáky 1. ročníků jsou 

organizovány lyžařské výchovně výcvikové zájezdy a pro žáky 2. ročníků jsou 

organizovány sportovní kurzy na kolech.       

    K rozvoji pohybových aktivit škola nabízí tělocvičnu, posilovnu, hřiště a možnost 

zapojit se do sportovních kroužků (volejbal, fotbal, futsal a košíková). 

    V rámci rozšíření odborností v gastronomických oborech se mohou žáci přihlásit do 

mnoha kurzů a získat tak certifikát o jeho absolvování ( kurz vykrajování ovoce, kurz 

vaření kávy, kurz studené kuchyně, barmanský a sommeliérský kurz ). V rámci 

absolvování odborné praxe jim škola zajišťuje kromě tuzemské i zahraniční praxi 

v hotelech a restauračních zařízení v době letních prázdnin. 

    Během školního roku žáci absolvují mnoho exkurzí v rámci rozšíření výuky 

jednotlivých oborů. 
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    Z akcí, které jsou škole nabízeny jsou pro žáky vybírána vhodná divadelní 

představení, filmy, koncerty, výchovně-vzdělávací pořady a besedy pořádané krajskou 

knihovnou. Žáci školy jsou připravováni pro účast v různých soutěžích vědomostních i 

praktických. Probíhají výměnné pobyty mezi žáky naší školy a žáky družebních škol ze 

Slovenska a Polska. V rámci výuky cizích jazyků organizují učitelé poznávací zájezdy 

do Francie, Rakouska, Itálie a Belgie. 

    Přesto, že škola nabízí poměrně bohatou a různorodou škálu akcí a aktivit pro 

doplnění výuky v rámci vzdělávání a pro vyplnění volného času, je z výsledků 

průzkumu patrné, že jsou žáci, kteří si v rámci této nabídky nedokáží vybrat, 

nevyužívají ji a nemají o nic zájem. Přesto se ve volném čase nudí. 

    Škola se snaží žáky zaujmout atraktivností oborů a propagací školy již v době, kdy se 

na základních školách žáci rozhodují, na kterou střední školu se mají přihlásit. Cílem 

školy je poskytnout kvalitní vzdělání i výchovu, poskytovat ve škole žákům pobyt 

v kulturním a příjemném prostředí s pozitivními vztahy mezi všemi pracovníky školy a 

žáky. Důraz je kladen na kamarádské a přátelské vztahy ve třídách a spolupráci 

s třídními učiteli, kteří by měli garantovat zdravé vztahy mezi žáky ve svých třídách, 

popřípadě by  měli jako první zaznamenat projevy sociálně patologického chování žáků. 

Závěr rozhovoru: 

    Spolu s metodičkou protidrogové prevence, která je zároveň i výchovnou poradkyní 

na škole přemýšlíme, proč někteří žáci i přes výčet mnoha akcí a aktivit, které škola pro 

své žáky pořádá zůstávají stranou, nemají zájem se zapojit a vyhledávají spíše skupiny 

svých vrstevníků, kteří tráví volný čas nežádoucím způsobem. Přemýšlíme, kde je 

chyba nebo spíše kde se stala chyba. Obě jsme přesvědčeny, že základ všeho je 

v rodině. Pokud dítě vyrůstalo bez zájmu rodičů a nebylo vedeno k zájmovým 

činnostem od útlého věku, těžko bude téměř v dospělosti hledat něco, co ho baví, když 

nemá položené základy k tomu, jak plnohodnotně a smysluplně vyplnit svůj volný čas. 
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5  Závěry a doporučení vyplývající z výsledků průzkumu 

 
    Průzkum byl realizován za účelem získání informací, jaké zkušenosti s návykovými 

látkami mají žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Součástí 

průzkumu bylo také zjistit, jak žáci tráví svůj volný čas. Šetření se účastnili žáci  

1.a 3. ročníků studijního oboru Obchodní akademie a učebního oboru Kuchař-číšník. 

    Není příliš potěšitelné zjištění, že naše „rekreační drogy“ jako je tabák a alkohol se 

stávají běžnou součástí životního stylu dnešní mládeže. Konzumace alkoholu mezi 

mládeží je velmi nebezpečná, neboť závislost na něm vzniká mnohem rychleji než u 

dospělých. Výsledky průzkumu ukázaly, že alkohol je nejvíce užívanou drogou žáků 

naší školy. Žáci se pohybují v prostředí, kde je alkohol konzumován a jeho konzumaci 

považují za součást zábavy při setkání s kamarády. Čísla, která udávají, že 85 % žáků 

3.ročníků a 70 % žáků 1. ročníků konzumuje alkohol 1x-3x týdně jsou velmi vysoká a 

měla by přinutit rodiče i pedagogy k vážnému zamyšlení a následně k návrhům řešení 

s cílem snížit procento žáků konzumujících alkohol. U kouření je situace o něco málo 

pozitivnější. Kouří 48,3 % žáků 3. ročníků a 28,3 % žáků 1. ročníků. Pozitivní je, že 

v obou ročnících je více nekuřáků. I tady je důležitá prevence ze strany rodičů a školy.  

    Úkolem je  utvrdit nekuřáky v tom, že není důvod začít kouřit a kuřáky se snažit 

přesvědčit, že kouření člověku škodí ve všech směrech. 

    Alkohol a kouření sice automaticky neznamenají, že dospívající, kteří kouří a 

konzumují alkohol budou mít v budoucnu problémy s jinými drogami, ale podstatně se 

toto riziko zvyšuje. 

    V rámci průzkumu bylo zjištěno, že ze 120 oslovených žáků má zkušenost s nějakou 

nelegální drogou 66 žáků (55,0 %). Nejvíce zastoupená je zkušenost s marihuanou a 

hašišem. 

Navrhovaná opatření: 

    Důsledná prevence v oblasti této problematiky, jak ze strany rodičů, tak ze strany 

školy. Hledat možnosti užší spolupráce mezi školou a rodiči. Rozhodně svoji funkci 

plní rodičovské schůzky a kontakt s třídním učitelem. V rámci těchto schůzek bych 

navrhovala přizvání odborníka, který se zabývá problematikou kouření, alkoholu a drog 

u mládeže. Mohl by rodiče přímo informovat o situaci v dané problémové oblasti a  

přiblížit jim rizika, která kouření, alkohol a drogy pro mládež představují. Poradil by 
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jim, jak poznají, že jejich dítě má problém s drogou, jak se v případě takového zjištění 

zachovat. Zároveň by jim mohl nabídnout  svoji pomoc přímo na místě, kdy po 

skončení třídnické schůzky by se na něj mohli obrátit ti rodiče, kteří již takové 

podezření mají. Mnozí rodiče totiž mnohdy tuší problém, ale ostýchají se někam zajít, 

informovat se a požádat o pomoc. Tato konkrétní situace a přítomnost odborníka na 

místě, by je mohla donutit k okamžitému řešení. 

     Důležitou roli sehrává kvalitní práce třídního učitele. Rodiče by se měli zajímat o 

prospěch a chování svého dítěte ve škole i mimo třídnické schůzky. Měli by více 

využívat osobní kontakt s třídním učitelem a po dohodě s ním školu navštívit a na své 

dítě se informovat. Informace je možné získat i při telefonickém kontaktu nebo přes 

webové stránky školy. Naopak učitele by mělo po několikadenní žákově neomluvené 

absenci zajímat, proč žák není přítomen a snažit se spojit s rodiči. Provázanost 

informovanosti o žákovi mezi rodiči a třídním učitelem je dobrou prevencí a možností 

zachytit začínající problémy v oblasti sociálně patologických jevů. Získat si u žáků 

přirozenou autoritu je důležité jak pro učitele , tak pro žáky.Žáci jsou k učiteli 

vstřícnější a otevřenější, což mu pomáhá při navazování neformálních rozhovorů s žáky 

a může je tak lehčeji ovlivňovat při budování negativních postojů ke kuřáctví, alkoholu 

a drogám. Žáci by měli být seznamováni se všemi negativy, která návykové látky 

přinášejí do budoucna – závislosti, zdravotní problémy, ekonomické problémy, 

problémy s navazováním vztahů, problémy v zaměstnání nebo se založením rodiny. 

K vytváření těchto postojů přispívají vhodné výchovně-vzdělávací programy s touto 

problematikou. Důležitou úlohu může sehrát i doporučená literatura nebo doporučené 

zdroje na internetu, kde se žáci mohou dočíst potřebné informace a na jejich základě si 

dotvářet své postoje k návykovým látkám. Celá tato problematika by měla vhodnou 

formou prolínat do výuky všech předmětů. Důležitou roli  při působení školy na žáky  

sehrává jednotnost všech pedagogických pracovníků při působení na žáky a také to, 

pokud všichni pedagogičtí pracovníci chápou nutnost a význam prevence. Pokud mají 

všichni oči otevřené a jsou schopni kromě předávání informací v oblasti vzdělávání také 

vidět problémy v oblasti výchovy. Žáci by však neměli být jen pasivními příjemci 

informací, ale měli by přispět i svojí aktivní činností např.při tvorbě nástěnek a 

informačních tabulí, které poukazují na problémy s návykovými látkami, měli by sami 

vyhledávat informace a zviditelňovat je pro ostatní spolužáky. Názory žáků na kuřáctví, 
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alkohol a drogy lze zjistit též literární soutěží na toto téma. Ti, kteří rádi pracují 

s počítačem, mohou vytvořit prezentaci zaměřenou na boj proti drogám a uspořádat pro 

své spolužáky besedu. Názory dětí lze zjišťovat pomocí dotazníků, anket, třídní 

schránky důvěry. 

    Významnou složkou prevence je využívání volného času. Dostatečná nabídka 

zajímavých volnočasových aktivit zamezuje tomu, že se žáci nudí a nevědí, jak 

s volným časem naložit.Vyhledávají pak skupiny vrstevníků, kteří mají podobný 

problém a společně nacházejí zábavu v experimentování s návykovými látkami, což 

může dále vést až k páchání trestné činnosti a kriminalitě mládeže. 

    Důležitá je tedy vhodná a přitažlivá motivace ze strany rodičů i pedagogů v oblasti 

volnočasových aktivit a tím přivést děti na cestu plnohodnotného a smysluplného 

využívání volného času. Rozvoj sportovních a zájmových aktivit v rámci kroužků a 

zájmových organizací přispívá k navazování zdravých vztahů mezi vrstevníky. 

    Škola by měla podporovat více sportovních aktivit. Vhodné jsou různé soutěživé 

formy mezi třídami, učiteli a žáky nebo i mezi školami. Soutěže mohou být 

uskutečňovány pod hlavičkou výzev Stop drogám, Chraňme si své zdraví, Neškoďme 

sami sobě apod. V rámci pohybových aktivit by měl být zdůrazňován pobyt v přírodě a 

s tím související ochrana životního prostředí. 

    Dětem je potřeba vytvořit prostor pro diskusi a umět jim ze strany dospělých 

naslouchat. Dokázat přijímat jejich názory a umět jim vysvětlovat názory těch druhých. 

Být vůči nim všímavý, být schopen vidět změny v jejich chování a hledat příčiny těchto 

změn. Být dítěti nablízku a vždy mu podat pomocnou ruku je úkolem všech dospělých. 

Na druhé straně je třeba vyžadovat v rámci výchovy v rodině i ve škole dodržování 

dohodnutých pravidel a řádu. Dospělí však musí být příkladem a vzorem a pravidla 

dodržovat spolu s dětmi. Vychovávat bez vlastního příkladu nemá význam.  
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Příloha 1 – Úvod k dotazníku 

 

Příloha 2 – Dotazník „Návykové látky“ 
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Příloha 1 
 
 
 
 
 

Dotazník 
 

Životní styl (návykové látky, volný čas) 
 
 
 
 
Milí žáci! 
 
   Děkuji Vám, že jste projevili ochotu podílet se na vyplnění tohoto dotazníku. 
Dotazník má ukázat, jaké jsou Vaše zkušenosti s návykovými látkami a jak trávíte svůj 
volný čas. 
   Tento dotazník je anonymní a slouží jen pro účely výzkumu. V žádném případě 
nebude proti Vám zneužit. Prosím Vás proto, abyste jej vyplnili podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí pravdivě. Odpověď uvádějte tak, že u každé otázky zakroužkujte 
pouze jednu odpověď (písmeno), která vystihuje Vaši zkušenost či názor nebo je svým 
významem nejblíže. 
    Pokud při vyplňování dotazníku vzniknou nějaké nejasnosti, obraťte se s prosbou  
o vysvětlení na osobu, která Vás při zadávání oslovila. 
 
 
 
 
Těším se na naši spolupráci. 
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Příloha 2 
 
 

Dotazník – návykové látky 
 
 
 
1. Zkušenosti s kouřením 

a) zkusil jsem to a nekouřím 
b) kouřím 
c) nezkusil jsem to a nekouřím 

 
 
2. Zkušenosti s alkoholem 

a) piji denně 
b) piji 1x – 3x týdně 
c) nepiji 

 
 
3. Alkohol konzumuješ 

a) když jsi sám 
b) když jsi s přáteli 
c) sám i s přáteli 
d) ani sám ani s přáteli 

 
 
4. Stýkáš se s kamarády, kteří si myslí, že pití alkoholu je příjemná zábava? 

a) ano 
b) ne 

 
 
5. Piješ alkohol, protože máš problémy ? 

a) ano 
b) ne 

 
 
6. Vyzkoušel jsi někdy marihuanu ? 

a) ano, kouřím ji pravidelně 
b) někdy s kamarády 
c) nikdy 

 
 
7. Máš přátele, kteří užívají drogy ? 

a) mám 
b) nemám 
c) znám některé 
d) nevím 
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8. S kým si povídáš o drogách ? 

a) s kamarády 
b) s rodiči 
c) s nikým 
d) informace čerpám z internetu a literatury 

 
 
9. Zkušenosti s drogami – marihuana, hašiš 

a) užívám pravidelně 
b) setkávám se s nimi, ale nevyzkoušel jsem je 
c) vyzkoušel jsem, ale neužívám je 
d) nesetkal jsem se s nimi a nevyzkoušel jsem je 

 
 
10. Zkušenosti s drogami – pervitin 

a) užívám pravidelně 
b) setkávám se s ním, ale nevyzkoušel jsem ho 
c) vyzkoušel jsem, ale neužívám ho 
d) nesetkal jsem se s ním a ani jsem ho nevyzkoušel 

 
 
11. Zkušenosti s drogami – extáze 

a) užívám pravidelně 
b) setkávám se s ní, ale nevyzkoušel jsem ji 
c) vyzkoušel jsem , ale neužívám ji 
d) nesetkal jsem se s ní a nevyzkoušel jsem ji 

 
 
12. Zkušenosti s drogami – LSD 

a) užívám pravidelně 
b) setkávám se s ní, ale nevyzkoušel jsem ji 
c) vyzkoušel jsem, ale neužívám ji 
d) nesetkal jsem se s ní a nevyzkoušel jsem ji 

 
 
13. Zkušenosti s drogami – heroin, kokain 

a) užívám pravidelně 
b) setkávám se s nimi, ale nevyzkoušel jsem je 
c) vyzkoušel jsem, ale neužívám je 
d) nesetkal jsem se s nimi a nevyzkoušel jsem je 

 
 
 
 
 
 



 - 76 - 

Příloha 3 
 
 

Dotazník – volný čas 
 
 
 
 
1. S kým nejraději trávíš volný čas ? 

a) sám 
b) s rodiči 
c) s kamarády 
d) s někým jiným ( s kým ? )………………………… 
 

 
2. Jak nejraději trávíš volný čas ? 

a) u televize a videa 
b) u počítače 
c) na diskotékách 
d) v restauraci 
e) sportem 
f) četbou 
g) v zájmových kroužcích 
h) jinak ( jak ? )……………………………………… 
 

 
3. Nudíš se ve volném čase ? 

a) nikdy 
b) občas 
c) vždy 
d) často 
 

 
4. Víš, jaké mimoškolní aktivity škola nabízí ? 

a) ano 
b) ne 
 

 
5. Zúčastňuješ se těchto aktivit ? 

a) občas 
b) nikdy 
c) často 
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6. Které mimoškolní aktivity bys v naší škole uvítal ? 

a) více sportovních kroužků 
b) kurzy počítače 
c) výtvarně zaměřené kroužky 
d) taneční kroužky 
e) čítárnu 
f) jsem spokojen s tím, co je 
g) další ( jaké)……………………………………. 

 
 
 
7. Jsi spokojen s tím, jak trávíš volný čas ? 

a) určitě ano 
b) určitě ne 
c) spíše ano 
d) spíše ne 
e) nevím 

 
 
 


