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ABSTRAKT: 

Název: Primární drogová prevence- stav drogové problematiky na základních školách 

v Karloyých V arech 

The primary drug prevention- the drug issue situation at elementary schools 

in Karloyy V ary 

Cíle práce: 

Cílem diplomové práce bylo shrnout informace v oblasti drogové problematiky, 

zvláště otázku primární drogové prevence a vyhodnocení dat týkajících se drogové 

otázky na základních školách v Karlových Varech. Jedním z cílů diplomové práce bylo 

také vytvořit vhodný, ucelený projekt pro práci preventistů na základních školách. 

Metoda: 

Průzkum byl proveden v 8. a 9. ročnících 1 Oti základních škol v Karlových 

Varech v celkovém objemu 794 dotázaných respondentů. Průměrný věk respondentů 

činill3, 94 roků. Metoda průzkumu byla provedena formou písemné ankety. 

Dotazovaní jedinci obdrželi sestavenou anketu, jejíž součástí byly přesné instrukce 

k vyplnění. Anketa byla rozdělena na dvě části. Každá z částí obsahovala sedm otázek. 

První část označena jako A byla koncipována za účelem zmapování drogové situace u 

dotázaných respondentů na základních školách v Karlových Varech. 

Druhá část označena jako B se zaměřovala pouze na prevenci a její vnímání dotázanými 

respondenty. 

Výsledky: 

Z vyhodnocení ankety je patrné, že většina dotázaných respondentů se již setkala 

s některou omamnou a psychotropní látkou, a že 34% z celkového počtu dotázaných již 

některou nealkoholovou drogu vyzkoušelo. Z vyhodnocení preventivní části ankety je 

zřejmé, že dotázaní respondenti o drogovou problematiku v 52% neprojevují zájem a 

v 71% hodnotí znalosti vyučujících v tomto směruj ako dostatečné. 
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Úvod 

Zanícená debata na půdě Parlamentu, kdy se rozhodovalo jak jinak než o penězích, a 

při níž (naštěstí) zvítězil zdravý rozum a nedošlo k financování výstavby dětských hřišť 

z prostředků vyhrazených na drogovou prevenci, ve mně vyvolala potřebu napsat 

několik stránek k tomu, jak vypadá současný stav v oblasti primární drogové prevence, 

v širším rámci pak situace kolem drogové problematiky vůbec. 

Co že je tak špatného na dětských hřištích? Samozřejmě vůbec nic, jen si myslím, že je 

ranou pod pás získávat peníze na takové projekty z cizí kapsy, z kapsy, o které by se 

s trochou nadsázky dalo říct, že je beztak napůl prázdná, zpola vysypaná, z kapsy, do 

níž se neostýchají sáhnout mnozí poté, co zjistili, že vlivem současné situace ve 

společnosti není zdaleka neprodyšně uzavřená (touhy mnohých iniciativních jedinců 

"svézt" se v tom kterém aktuálním společenském problému, který je právě v kurzu, ať 

už se jedná o záležitosti kolem drog či např. o problémy národnostních menšin, 

odrážející se v mnohých projektech požadujících nejrůznější dotace, jsou více než 

zjevné). 

Přesuňme se však z roviny ekonomické - která ovšem současný stav věci ovlivňuje 

velmi intenzivně - do roviny společenské. Po velkých politických a celospolečenských 

změnách, jež následovaly po Listopadu 1989, byla naše společnost postavena kromě 

řady svobod také před určitá úskalí, která s otevřením (nejen hranic, ale též názorové 

plurality) souvisí. Problém drog je pak jedním z nich. Nechci vzbuzovat iluzi, že na nás 

tento jev dopadl jako blesk z čistého nebe. Drogy a jejich zneužívání jsou problémem 

prastarým nabývajícím určité univerzálnosti jak v čase, tak i v politickém uspořádání 

(Escohotado, 1996) a proto se nevyhnul ani české společnosti, žijící v totalitním režimu. 

Od pádu totality se však celá záležitost změnila a to nejméně ve dvou rovinách. Jednak 

se zvýšila dostupnost nelegálních drog a rozrostl černý trh s nimi a také se o problémech 

začalo otevřeněji diskutovat a informovat. Odborná i laická veřejnost začala tento 

fenomén do určité míry vnímat jako problém celospolečenský, který se může týkat 

v podstatě každého z nás, nejen "těch druhých", "těch zubožených feťáků", "těch, co 

zbloudili"(Lejčková, Csémy, 2005). Tím stojíme teprve na začátku nikdy nekončící 

cesty, která může přinášet jisté ovoce pouze v případě, že bude chápána jako výzva 
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k hledání nejlepších způsobů (na této cestě v podstatě není ideálních řešení), jako výzva 

k nalézání kompromisu ve vyváženosti postupů prevence -léčby- represe, jako výzva 

k nepřijímání jednoduchých populistických a líbivých řešení z úst i pera kohokoliv, 

neboť zde není takových řešení (Nešpor, Csémy, 1999). Slibuje-li je někdo, je podle 

mého názoru v lepším případě naivním snílkem, vyjadřujícím svá přání příliš hlasitě, 

v horším případě lhář. 

V této práci jsem se snažil přiblížit principy, formy, cíle a některé problémy primární 

prevence, což se samozřejmě neobejde bez alespoň zkratkovitého nastínění některých 

s tím souvisejících faktorů. Teoretické poznatky načerpané z dostupné literatury byly 

doplněny jednak o informace získané z rozhovorů s odborníky, pohybujícími se v dané 

oblasti, ale i z vlastních zkušeností. 

Více než o uvádění jednotlivých statistik a v nich porovnávání čísel, souvisejících 

s rizikovým chováním popřípadě s jeho vnímáním veřejností, jsem usiloval o popsání 

toho, co se za těmito čísly skrývá, přičemž předem přiznávám, že se mnohdy jednalo o 

můj subjektivní pohled na věc, o subjektivní hodnocení některých objektivních daností. 
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1 Přehled literatury 

O drogové problematice lze najít v zahraniční literatuře množství titulů a článků, ovšem 

většina z nich se týká pouze drogové problematiky na úrovni dané země. Každá 

problematika sociálně patologických jevů se více či méně odráží ve stanovených 

politických rovinách a možnostech. 

Problém prevencí sociálně patologických jevů je u nás velmi diskutované téma, nutno 

však ale zdůraznit, že většina domácích titulů se snaží přebírat některé jistě zajímavé 

zahraniční preventivní koncepce, ale jejich účinnost je na naší scéně minimální, mnohdy 

spíše nulová. 

Při výběru literatury jsem se ve většině případů soustředil na odkazy pouze předních 

odborníků v oblasti drogové problematiky. 

Většina literatury, kterou jsem měl k dispozici, byla opatřena z PrevCentra v Praze, K

Centra v Karlových V arech a z databáze Speciálního pedagogického centra v Karlových 

Varech. 
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2 Cíle a úkoly práce 

2. 1 Cíle práce 

Cílem závěrečné diplomové práce bylo setřídit informace v oblasti drogové problemati-

ky. 

Teoretická část by měla být souhrnem informací sloužících ke zlepšení a doplnění 

vědomostí pro výchovné poradce působící na základních školách, protože většina z nich 

současně zastává agendu prevence. 

Experimentální část by měla sloužit jako zpětná vazba pro Speciální pedagogické 

centrum v rámci primárních prevencí. V neposlední řadě by měl výsledek průzkumu 

sloužit ke zlepšení koncepce těchto programů. 

2. 2 Úkoly teoretické části 

• Zpracovat doporučenou a dostupnou literaturu z oblasti drogové problematiky. 

• Zpracovat doporučenou a dostupnou literaturu z oblasti drogové prevence. 

• Podat ucelený přehled dané problematiky. 

2. 3 Úkoly experimentální části 

• Na základě studia doporučené literatury a dalších odborných pramenů vytvořit 

metodický postup průzkumu. 

• Sestavit vhodnou anketu v závislosti k mentálnímu věku dotazovaných 

respondentů. 

• Provést pilotní průzkum na malé skupině respondentů. 

• Uskutečnit vlastní průzkum na základních školách. 

• Statisticky zpracovat a setřídit sebraná data. 

• Zhodnotit výsledky ankety. 
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2. 4 Základní otázky studie 

1. Jaká je % hodnota setkaní se s omamnými a psychotropními látkami u žáků 8. a 9. 

tříd na základních školách v Karlových Varech? 

2. Jaká je %hodnota incidence omamných a psychotropních látek mezi žáky 8. a 9. 

tříd na základních školách v Karlových Varech? 

3. Jaký je postoj žáků na základních školách v Karlových Varech k drogové 

problematice? 

4. Jak kvalitní informace získávají dotázaní respondenti o této problematice od 

vyučujících, rodičů i jiných pověřených osob? 
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3 Hypotézy 

H 1: Předpokládáme, že se více než 112 dotázaných respondentů 8. a 9. tříd na základ

ních školách v Karlových Varech již setkala s některou omamnou či psychotropní lát

kou. 

H 2: Předpokládáme, že více než 1/3 dotázaných respondentů, která se již s drogou 

setkala, některou nealkoholovou drogu také vyzkoušela. 

H 3: Předpokládáme, že většina dotázaných respondentů na základních školách v Karlo

vých V arech zaujímá vhodný postoj k drogové problematice. 

H 4: Předpokládáme, že většina dotázaných respondentů hodnotí znalosti vyučujících 

preventistů v tomto směru spíše jako nedostatečné. 
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4 Teoretická část 

4. 1 Vymezení pojmu droga 

Hovoří-li se na veřejnosti a zejména v médiích o problémech způsobených zneužíváním 

návykových látek, používá se často označení "drogový problém". Jistě, v běžném 

jazyce je třeba některých zjednodušení a není možné neustále definovat, co ten který 

pojem znamená, ale ovšem, že čas od času by se měl původce takového sdělení 

přesvědčit o tom, jestli si recipienti (popř. i on sám) pod zjednodušujícím označením 

ještě stále vybavují původní šíři sdělení. Není-li tomu tak, je řeč o "drogovém 

problému" absurdní minimálně z toho hlediska, že problémy nejsou způsobovány 

drogami samotnými, ale způsobem, jakým s nimi společnost a jednotlivci nakládají, 

jaké k nim zaujímají postoje atd. (Kedroň, Čtvretečková, 2005). Nabízí se sice mírně 

ohraná, avšak trefná analogie kuchyňského nože, který lze použít k ukrojení chleba 

podobně jako k zabití jiného člověka. 

I přes výše uvedené skutečnosti je důležité pokusit se o vymezení pojmu "droga". 

V literatuře se objevuje celá řada navzájem si více či méně podobných definic, z nichž 

nejvýstižnější jsou shledávány následující: Jako drogu lze chápat každou látku, ať již 

přírodního původu či synteticky vyrobenou, která splňuje následující dva požadavky: 

má tzv. psychotropní účinek, což znamená, že nějakým způsobem ovlivňuje naše 

prožívání okolní reality, mění naše "vnitřní" naladění- působí prostě na naši psychiku, 

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

někdy označuje jako "potenciál závislosti", který může být u různých drog větší či 

menší, ale přítomenje vždy (Presl, 1995). 

Budeme-li mít na paměti tato dvě kritéria a rozhlédneme se přitom kolem sebe, zjistíme, 

že ulice jsou plné drog. S trochou nadsázky lze říci, že na drogy narazíme na každém 

kroku, ať už se pohybujeme ve spleti ulic a obchodů velkoměsta či vychutnáváme krásy 

přírody (Hlásenský, 2005). Aby se v této džungli drog člověk vyznal, začal přistupovat 

k různým škatulkováním. Nejvžitější jsou pak rozdělení drog podle toho, jak se k nim 

staví právní systém dané země, dále podle toho, jaká skýtají společenská rizika a 

v neposlední řadě se etablovalo rozčlenění podle jejich účinků. 
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V souvislosti s prvním uvedeným kritériem můžeme drogy rozdělit na ty, jejichž 

požívání (alespoň od určité věkové hranice) je v naší společnosti tolerované, tedy jedná 

se o drogy legální, a na ty, jejichž výroba, distribuce a přechovávání jsou zákonem 

zapovězeny, tedy drogy nelegální. Zatímco k prvním je míra tolerance společnosti až 

nepochopitelně vysoká a konzumace alkoholu, pití kávy či kouření tabákových cigaret 

se nejenže staly běžnou součástí mnoha společenských událostí, ale tyto drogy nám jsou 

dokonce manipulativní reklamou vnucovány ke koupi na každém kroku. Tato situace 

vede ke zúženému chápání pojmu droga, který je v běžném vyjadřování a představách 

spojován právě s druhou skupinou látek, tedy s drogami ilegálními. Zároveň často 

obsahuje už i hodnotící příměs, kdy je jím označováno něco nelegálního, škodlivého, 

negativního, zničujícího. Za touto představou se často vytrácí realita o tom, že každá 

droga skýtá i určité výhody, že zacházení s ní může mít i pozitivní následky 

(nejilustrativnějším příkladem je užívání drog ve zdravotnictví, kde získávají podobu 

léků). 

Na druhé straně se kromě zužujícího chápání pojmu droga objevuje i chápání naopak 

rozšířené. Vývojem naší civilizace a vlivem už zmíněných polistopadových poměrů 

nabralo toto chápání na aktuálnosti i u nás. Hovoříme pak např. o hracích automatech 

jako o droze, o návykovém sledování televize, pro jiné se drogou mohou stát technické 

vymoženosti v podobě počítačů, internetu a chatů, mobilních telefonů a podobně, pro 

jiné se drogou číslo jedna stává jejich práce. Všechny takto vyjmenované drogy 

nesplňují sice úvodní předpoklad definice a člověk v tomto případě nepožívá žádnou 

látku (ať už přírodního či syntetického charakteru), ovšem o tom, že nadměrné věnování 

se těmto aktivitám má za následek změny v psychice i v chování, stejně jako o možnosti 

vzniku (psychické) závislosti u těchto lidí, nepanují žádné pochybnosti. 

Druhým kritériem, které se při rozdělování drog používá, je jejich rizikovost. Za 

největší riziko se v tomto případě považuje ztráta kontroly nad původně přijatelnou 

konzumací, jež je vystřídána nadužíváním a vznikem závislosti. Toto riziko v sobě 

samozřejmě už podle zvolené definice nesou všechny drogy, liší se však jeho míra. 

Podle toho pak rozlišujeme drogy s rizikem akceptovatelným (které se však přesto může 

některým lidem stát osudným). Mluvíme pak o tzv. drogách lehkých či měkkých, 

a drogách s rizikem vzniku závislosti pro společnost nepřijatelným, tedy drogách 

těžkých či tvrdých. Na první pohled by se mohlo zdát (a vykazovalo by to i jistou míru 
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logiky), že právě skupina drog lehkých bude totožná s drogami legálními, zatímco proti 

přílišnému riziku se společnost bude bránit zavedením určitých restrikcí a tvrdé drogy 

budou spadat do skupiny drog nelegálních. Tato shoda v České republice platí 

s některými výjimkami: do skupiny lehkých drog se řadí kromě například kávy, někdy 

i čaje a nejrůznějších tabákových výrobků také produkty konopí (marihuana, hašiš), 

jejichž legalizace je sice předmětem častých diskusí, zatím však u nás politicky věcí 

neprůchodnou. Druhou "výjimku" tvoří alkohol. Tato u nás nejrozšířenější droga, jejíž 

užívání - úzus a nadužívání - abúzus má na svém kontě zdaleka největší počet ztrát 

finančních, komplikací zdravotních, společenských i ztrát na životech, stojí někde na 

hranici mezi drogami lehkými a těžkými (Zábranský, 2003). Náš právní řád tuto 

"polohu" alkoholu nerespektuje a žádná opatření (kromě omezení konzumace 

v některých případech, jako třeba při účasti v silničním provozu či na pracovišti.), která 

by byla podobná opatřením při zacházení s tvrdými drogami, v tomto případě nepřijal. 

Posledním často používaným kritériem pro rozdělení drog je pak jejich účinek. Na 

tomto základě rozlišujeme skupinu opiátů, do níž spadají drogy s účinkem převážně 

tlumivým, skupinu drog s účinkem stimulačním, dále skupinu halucinogenů, 

samostatnou skupinu pak při vžitém rozdělení tvoří těkavé látky a dále konopí a jeho 

produkty. Výčet, popis, rozebírání a charakteristika jednotlivých návykových látek, 

jejich podob, výskytu, účinků a rizik patří do jisté míry k věcem notoricky známým, 

přesto je důležité už vzhledem k průzkumu drogové scény v závislosti na primární 

prevenci oprášit některé znalosti v této oblasti. Důvodem je i to, že by se mohla tato 

práce stát určitým vodítkem pro práci preventistů na základních školách. 

Do této části jsou vneseny i slangové výrazy používané nejen v regionu Karlových 

Varů, ale v celé ČR (Pokorný, Viktora, 2005). Řekněme si na rovinu- převážná většina 

preventistů působících na základních školách nejen, že nezná slangové výrazy, ale nemá 

ani tušení o tom, které drogy se v daném regionu vyskytují, o charakteristice a jejich 

nebezpečí nemluvě (Havlíček, 2005). Předem ujišťuji, že některé drogy se v našem 

regionu mezi mládeží nezneužívají. Je to např. kokain a heroin, důvod je nasnadě, cena 

těchto drog je tak vysoká, že si je naše mladá generace nemůže jednoduše zatím dovolit. 

Nutno podotknout, že to není způsobeno strachem ze závislosti, ale spíše ekonomickou 

situací, jež tyto jedince doprovází. 
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Úmyslně bylo snahou jen velice zkratkovitě přiblížit pouze nejznámější drogy, které lze 

najít ve výčtu položek v přiložené anketě. Podrobná charakteristika všech látek 

splňujících kritéria drog by totiž přesahovala rámec tohoto projektu. 

4. 2 Halucinogeny 

Jde o skupinu drog, přírodních i syntetických, charakteristických svým základním 

efektem, kterým je kvalitativní změna vědomí. Po požití drogy dochází často k 

výrazným změnám psychiky. Objevují se zrakové a sluchové halucinace, deformace 

času a prostoru. Největším nebezpečím bývá nesmyslné a nebezpečné jednání pod 

vlivem drogy. Mohou se dostavit příjemné prožitky, ale i různé vjemy, které mají 

takovou intenzitu a důvěryhodnost, že se intoxikovaný snaží uniknout bez ohledu na 

možné zranění nebo smrt. Rizikem halucinogenů je nevypočitatelnost jejich efektu. 

Porucha vnímání a duševní obtíže mohou přetrvávat i poté, co odezněla intoxikace např. 

toxické psychózy, flashbacky nebo deprese (Presl, 1995; Bomík, 2001). 

4. 2. 1 Marihuana 

Pravděpodobně nejznámější a nejzneužívanější drogou této skupiny, zejména mezi 

nezletilci (do 15 let) a mladistvými (15 - 18 let), je marihuana. Slangově "brko, brčko, 

jehla, joint, mary, josh, tráva". Jsou to sušené listy a květenství samičích rostlin konopě 

seté (Cannabis sativa). V našem klimatickém pásmu může dorůstat výšky i několika 

metrů. Je pěstována na ukrytých políčcích, ale vyskytují se případy, kdy je pěstována na 

balkoně v sídlištní zástavbě v truhlíku pro okrasné květiny. Tam dorůstá výšky asi do 

1 metru. Účinnou (psychoaktivní) látkou v konopí je delta - 9 - tetrahydrocannabinol 

(THC), který je 4 OOOkrát účinnější nežli alkohol. 

Marihuana je převážně užívána ke kouření. Obsahuje 426 chemických látek, které se při 

spalování přemění na 2000. Kouří se buď samostatně nebo ve směsi s tabákem. Kouření 

je asi 3x účinnější nežli jiné formy užívání (Presl, 1995; Bomík, 2001; Miovský, 

Miovská, 2005). 
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4. 2. 2 Hašiš 

Je usušená pryskyřice z květů a listů horní části rostliny. Slangově "haš, čokoláda, 

modelína". Obsahuje stejnou psychoaktivní látku jako marihuana, tedy THC. Jeho 

obsah v hašiši je větší, může být až desetinásobný. Suchý má tendenci se drolit. Barva 

může být v různých odstínech hnědé až po černou, ale může být také tmavě zelený. 

Obvykle bývá kouřen s tabákem, ale lze jej také polykat s jídlem a nebo v nápoji, včetně 

nápoje alkoholického. Jeho účinky oproti marihuaně jsou samozřejmě až desetkrát 

vyšší. 

Intoxikace těchto dvou látek se projevuje různě. Vznikají stavy euforie, jedinec se stává 

empatickým, zvyšuje se srdeční frekvence, někdy se objevuje pocení se zarudnutím 

v obličeji, jedinec je utlumený (Presl, 1995; Bomík, 2001). 

4. 2. 3 Halucinogenní houby 

V poslední době se opět objevuje zneužívání halucinogenních hub. Slangově "houbičky, 

lysoně". Jsou to především houby z rodu lysohlávek, např. lysohlávka česká (Psilocybe 

bohemica), lysohlávka kopinatá (Psilocybe semilanceolata), lysohlávka modrající 

(Psilocybe cyanescens). Psychoaktivní látkou v nich je psilocybin a psilocin. Požívají se 

hlavičky houby, a to čerstvé, vařené (pije se vývar), usušené nebo naložené v medu. 

Problematický je odhad účinné dávky. Obsah psychoaktivní látky může být v každé 

jednotlivé houbě různý, to zvyšuje riziko předávkování. Lehká otrava se projevuje 

výraznou euforií, smíchem a hovorností. U silnějších otrav se objevují zrakové iluze, 

deformace předmětů, zvuků a změna barev (Presl, 1995; Borník, 2001; Vančura, 2005; 

http:/ /www .matt.j inak.cz/flytoj oint/tisk/mf45 563 23 .html). 

4. 2. 4 LSD (trip) 

Jde o syntetizovanou kyselinu lysergovou. Slangově "papír". LSD je asi třikrát silnější 

než psilocybin, působí už v nepatmých dávkách. Na diskotékách je LSD prodáváno 

nejčastěji ve formě tzv. tripů. Jsou to malé papírky, v nichž je napuštěno. Jsou označeny 

obrázky s poutavými názvy. Papírek se bud vloží do úst, nebo se nechá vylouhovat 

v nápoji. 
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Při jeho aplikaci dojde nejprve ke zrychlení, pak ke zpomalení tepu. Objevuje se 

rozšíření zorniček, zčervenání, horší sebeovládání, zhoršená schopnost rozhodování, 

oslabený kontakt s realitou, někdy abnormální chování, poruchy motoriky a nepříjemné 

pocity (Presl, 1995; Borník, 2001). 

4. 3 Opiáty 

Jsou to látky původně získávané z opia. V medicíně jsou používány pro tlumení silných 

bolestí a tišení kašle. K nejznámějším a nejčastěji zneužívaným látkám této skupiny 

patří opium, morfin, lék Dolsin, Kodein a Neokodin. 

Na uvedené látky vzniká poměrně rychle výrazná fyzická závislost, charakteristické 

příznaky odvykacího syndromu tzv. opiátového typu. Je to především bolest svalů 

a kloubů, pocení, slzení, průjmy apod. Způsob zneužívání opiátů je odlišný, závisí na 

typu látky (Presl, 1995; Borník, 2001). 

4 . 3. 1 Heroin 

Heroin (diacetylmorfin) je derivát morfinu. Slangově "háčko, hero, čína". Původně byl 

používán jako méně riziková, co do vzniku závislosti, náhražka morfinu. Dokonce se 

používal jako lék proti závislosti na morfinu. Velmi brzo se však přišlo na to, že vytváří 

daleko hlubší a vážnější návyk nežli morfin. Jeho užívání bylo proto zakázáno. Heroin 

je nejzhoubnější látkou morfinové skupiny. Vyznačuje se nejvyšší návykovostí. Rychle 

se rozvíjí somatická i psychická závislost a tolerance. Abstinenční příznaky se projevují 

ihned po odeznění účinku aplikované dávky. Heroin se zneužívá několika způsoby. 

Nejčastěji se aplikuje injekčně a nebo se kouří (Presl, 1995; Borník, 2001). 

4. 4 Látky se stimulačním účinkem 

Stimulační látky (psychostimulační) jsou látky s budivým účinkem. Užívají se 

k odstranění únavy a k všeobecnému povzbuzení. Ve vyšších dávkách však způsobují 

silné vzrušení, třes, nespavost a křeče. Některé z těchto látek vedou k výrazné závislosti 

a mohou způsobit poruchy některých orgánů. Jedním z negativních účinků může být 
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i vyvolání arytmie srdce, které může vést až k úmrtí. Akutní otravy mohou vyvolat i tež

ké duševní poruchy (Benschop, Rabes, Korf, 2002). Mezi tyto látky, které zneužívají 

toxikomané, patří především amfetamin, metamfetamin, jeho deriváty a kokain. 

V dřívější době byl užíván např. i fenmetrazin (Presl, 1995; Borník, 2001). 

4. 4. 1 Amfetamin (pervitin) 

V naší společnosti znám slangově jako "pervitin, péčko, peří, piko". Psychická závislost 

a tolerance na látkách typu amfetaminu se vyvíjí rychle a přetrvává díky silné touze 

dosáhnout maximální euforie a vzrušení. Následkem takového zneužívání mohou být 

akutní i chronické otravy. Při akutní otravě se objevují gastrointestinální poruchy, 

bušení srdce, arytmie, vzestup krevního tlaku, neklid, nespavost, myšlenkový trysk, 

dráždivost, poruchy koncentrace a někdy i kolaps, který může vést ke smrti. Hlavní 

příznaky intoxikace zmizí za šest až osm hodin. Jedinec se pak cítí unavený a vyčerpa

ný. Toxický syndrom, který amfetaminy vyvolávají, je charakterizován hlubokými změ

nami v chování, vizuálními, sluchovými a hmatovými halucinacemi. Člověk je ve 

stálém pocitu ohrožení. To jej vede k nenormálnímu jednání, panickým útěkům a 

zdánlivě sebeobranným útokům. Nápadné jsou široké nereagující zorničky, třes a stavy 

zmatenosti. Akutní intoxikace a paranoidními projevy způsobené amfetaminy jsou často 

nerozeznatelné od pravé schizofrenie. Toxikomané tyto stavy velmi dobře znají a mají 

pro ně i slangový výraz "stíha" (Presl, 1995; Borník, 2001). 

4. 4. 2 MDMA (extáze) 

Jde o syntetickou drogu. Slangový výraz je "éčko, extoška". Největší distribuce je na 

diskotékách a house party. Droga začíná působit asi půl hodiny po spolknutí tablety. 

Účinky trvají několik hodin. Jako nežádoucí stavy po užití jsou popisovány nervozita, 

nespavost, neklid, podrážděnost, pocity deprese a únava, někdy i halucinace nebo pocity 

pronásledování. 

Největší nebezpečí zneužívání je v poškození psychiky. Jako každá stimulační droga 

může vyvolávat toxické psychózy (Presl, 1995; Bomík, 2001; Fišerová, Páleníček, 

2002). 
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4. 4. 3 Kokain 

Kokain je alkoloid získávaný z listů stromu Erythoroxyl coca. Dá se ale vyrábět 

synteticky. Slangově "koks, prach". Má značný euforizující účinek, a proto je zneužíván 

jako droga. Zvyšuje subjektivní pocit síly, duševních schopností, odstraňuje pocit 

únavy, hladu a žízně. 

Kokain je označován jako jedna z nejnebezpečnějších drog. Způsoby užívání jsou velmi 

pestré: šňupání, polykání, vpichování nebo kouření. Závislost na kokainu je chara

kterizována především silnou psychickou závislostí. 

Jako brzké známky užívání můžeme sledovat rozšíření zornic očí, čočky se zploští. 

Výtok z nosu, pocení, chraplavý hlas, větší citlivost na zvuky a světlo, bledost, záchvaty 

vzteku, kolísání nálad, bdění v noci a spaní ve dne ( Presl, 1995; Borník, 2001). 

4. 5 Těkavé látky 

Sniffing, neboli čichání je specifickým druhem toxikománie. K tomuto účelu se užívají 

některé přípravky např. benzin, syntetická lepidla, aceton, éter a samozřejmě toluen. 

Bohužel tento způsob "fetování" byl a stále je co do počtu úmrtí přímo při zneužívání 

bezpečně vedoucí. Mezi euforií, kterou si osoba chce navodit, a intoxikací je rozdíl 

několika vdechů navíc. Omámená osoba to už přesně nerozliší a věc, do níž si před tím 

nechala těkavou látku vsáknout, z blízkosti dýchacích cest neodstraní. Někdy si pro 

větší efekt natáhne přes hlavu igelitový sáček a do něj vloží buničinu, hadr, ale také 

např. plyšovou hračku, kterou před tím polila těkavou látkou. Případy úmrtí již při 

prvním pokusu o tento způsob "fetování" nejsou výjimkou. Je potřeba si uvědomit, že 

látky, které jsou zneužívány, jsou rozpouštědla. Např. toluen se přes plíce dostává s krví 

do mozku, kde rozpouští tuk mozkových buněk. Ty pak odumírají. Na zneužívání 

rozpouštědel se dá usuzovat např. z toho, že dítě je neduživé, pobledlé, je mu špatně, je 

obluzené a jakoby nepřítomné duchem. Má rozšířené zornice, zarudlé oči, z dechu a 

oděvu je cítit chemikálie. Má poruchy vnímání, může být rozjařené, a nebo naopak silně 

utlumené. Při delším zneužívání se objevuje porucha krvetvorby, paměti, hrozí riziko 

poškození mozku, ohrožení srdce a d)Thání. Kolem úst a nosu se objevuje vyrážka 

(Presl, 1995; Borník, 2001). 
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5 Závislost, její vznik a vývoj 

Vznik závislosti je jedním ze společných rizik návykových látek, není však rizikem 

jediným a proto ani dobře vedená prevence se nezužuje pouze na ochranu před vznikem 

závislosti, ale má přirozeně na paměti i další možná rizika, jež užívání či nadužívání 

těchto látek působí (Csérny, Sovinová, Komárek, 2000; Kubů, Škařupová, Csérny, 

2005). Jsou to hlavně zdravotní problémy v podobě nejrůznějších onemocnění a úrazů, 

dopravní nehody a trestné činy způsobené pod vlivem drog atd. Přesto však právě 

závislost zaujímá centrální místo. V následujícím oddíle bude věnován prostor jednak 

její definici, popisu jejího vzniku a vývoje. 

5. 1 Definice závislosti 

Formálně lze závislost určit na základě Mezinárodní klasifikace nernocí ICD-10, kterou 

vytvořila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1997. Podle její desáté revize 

je tedy syndrom závislosti popsán takto: 

Jedná se o skupinu fyziologických, 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. Centrální popisnou charakteristikou syndromu 

závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které 

mohou, avšak nernusí být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání 

látky po období abstinence často vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů 

syndromu, než je tornu u jedinců, u nichž se závislost nevyskytuje. 

Definitivní diagnóza by se obvykle měla stanovit tehdy, jestliže během jednoho roku 

došlo ke třem nebo více z následujících jevů: 

• Silná touha nebo pocit puzení užívat látku. 

• Potíže v sebeovládání při užívání látky. 

• Tělesný odvykací stav. "Látka je užívána s úmyslem zmenšit příznaky vyvolané 

předchozím užíváním této látky, případně dochází k odvykacímu stavu, který je 

typický pro tu kterou látku. K mírnění odvykacího stavu se také někdy používá 

příbuzná látka s podobnými účinky. " 
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• Průkaz tolerance k účinku látky jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se 

dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami. "Jasné příklady lze 

nalézt u jedinců závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně takové 

množství látky, které by zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance. " 

• Postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch psychoak:tivní 

látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo zotavení se 

z jejího účinku. 

• Pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků. ,,Např. 

poškození jater nadměrným pitím (depresivní stavy vyplývající z nadměrného 

užívání látek) nebo toxické poškození myšlení. " 

Syndrom závislosti může být přítomen pro určitou látku, třídu látek nebo širší řadu 

různých látek. 

Definice závislosti podle Americké psychiatrické asociace obsažená v Diagnostickém 

a statistickém manuálu této asociace (DSM-IV) nabízí jiná kritéria pro diagnózu, která 

jsou však s předchozími v mnohém podobná: 

Pro diagnózu závislosti by měl pacient vykazovat alespoň tři ze sedmi dále uvedených 

příznaků ve stejném období 12 měsíců: 

• Růst tolerance. "Zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles 

účinku návykové látky při stejném dávkování. " 

• Odvykací příznaky po vysazení látky. 

• Přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu. 

• Dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky. 

• Trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo 

zotavováním se z jejich účinků. 

• Zanechání sociálních, pracovních a rekreačních aktivit v důsledku užívání látky 

nebo jejich omezení. 

• Pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, 

psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou způ

sobeny nebo zhoršovány užíváním látky. 

Podobnost mezi oběma klasifikacemi je zjevná, navzdory tomu, že například jev 

sníženého sebeovládání popisují každá jinými slovy. Podstatným rozdílem je však 
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skutečnost, že v DSM není explicitně zahrnuta kategorie touhy, bažení po užití 

návykové látky, která se v ICD-10 objevuje hned na prvním místě (srov. Nešpor, 2000, 

str. 14-26) a právě to patří v případě závislých k jejich hlavním charakteristikám. 

5. 2 Vznik závislosti 

Drogy, jak už bylo řečeno, nemají jen negativní dopad a zvláště v počátečním stadiu 

užívání člověku hodně poskytují: mj. to může být odpoutání se od reality a jejich 

problémů, útěk z nudy a stereotypnosti, pocity zvýšených schopností, vlastní hodnoty 

a poskytnutí možnosti existence nad osobní limity, zlepšuje se a vyhraňuje vnímavost 

tónů, barev, obrazů atd. Právě tato "nabídka" drog se stává pro řadu lidí lákavou cestou, 

něčím, k čemu lze upnout své snažení, zájmy a aktivitu. Není to však jen droga sama, 

která se na vzniku závislosti podílí. Při hledání vysvětlení, proč původně občasné 

experimentování s drogou se u někoho vyvine v závislost, zatímco v životě jiného droga 

po čase ztrácí své místo či se drží v mezích jí určených, dojdeme k faktorům, jež vznik 

závislosti spoluovlivňují. Schematicky je možné rozčlenit dané faktory do tří skupin, 

které se vzájemně ovlivňují (Heller, Pecinovská, 1996; Nešpor, 1996 a další): 

OSOBNOST 

PROSTŘEDÍ 

Chápat závislost jako nemoc zapříčiněnou pouze jednou z těchto tří oblastí by bylo 

realitě příliš vzdálené. Vždy jde o určité spolupůsobení těchto tří okruhů a příčina 

onemocnění je tak určitou kombinací těchto faktorů: 
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5. 2. 1 Faktor osobnosti jedince 

Prvním a asi nejvýznamnějším zjištěním v tomto směru je skutečnost, že neexistuje 

přímá kauzalita jakýchkoliv osobnostních ukazatelů se vznikem závislosti. Nikdo tedy 

není předem "předurčen" k dráze toxikomana, ale zároveň proti tomuto nebezpečí není 

nikdo stoprocentně chráněn. Z výzkumů však vyplývá, že jedinci mající určitou 

osobnostní strukturu, jsou více náchylní k případným problémům s návykovými látkami 

než jiní jedinci, jde však daleko spíše než o přímou kauzalitu o vyjádření pravděpodob

ností. 

K těmto predispozičním vlastnostem osobnosti, které riziko vzniku zvyšují, patří 

zejména: sklon k emočním poruchám (přecitlivělost, náchylnost k patologickému 

smutnění a depresím nebo naopak zvýšená dráždivost, impulsivita), dále poruchy 

v sebehodnocení - nízká úroveň sebevědomí doplněná často představou vlastní 

nedostačivosti a úzkostí, snížená odolnost k běžné denní zátěži, poruchy v sociálním 

chování (nadměrná sebestřednost, neschopnost navázání vztahů, snížení úrovně komu

nikačních dovedností), sklon k nestálosti, k nezdrženlivosti, k poživačství. 

Protože osobnost je komplex biopsychosociální, řadíme do této skupiny rovněž faktory 

biologické, kam patří hlavně otázka dědičnosti, otázka celkového zdravotního stavu aj. 

(Janík, Dušek, 1975; Bergeret, 1995). 

5. 2. 2 Faktor prostředí 

Tento faktor má při ovlivňování problémů s návykovými látkami význačné postavení. 

Mezi vlivy prostředí se řadí vše, co nás obklopuje a co ovlivňuje naše názory a postoje 

k světu (a tím i k drogám). Patří sem v první řadě působení rodiny, vliv vrstevnických 

skupin, vliv institucí- u mladistvích především školy, vliv veřejného mínění, masmédií, 

vliv těch, kteří drogy berou a naopak těch, kdo abstinují, vliv prevence a lidí, jež tuto 

prevenci provádějí. Na základě zejména sociálního učení a procesu identifikace dochází 

pak k utváření či změnám osobnosti, což poukazuje na sepětí s faktory osobnosti 

uváděné v předchozím odstavci. 
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5. 2. 3 Faktor droga 

O tomto faktoru už bylo mnohé řečeno. Omezování drogové nabídky a dostupnosti drog 

je sice možné, situaci to však příliš neřeší. Za výstižné považuji následující vyjádření: 

,,Smiřme se s tím, že drogy jsou všude kolem nás a těch ilegálních bude stále více 

a budou stále více vidět. Stát nás neochrání. Jedinou pomocí je si pomoci sami. Znát 

realitu a její rizika. Umět odmítnout. Umět zvolit menší zlo, pokud je to nutné. Přijmout 

zodpovědnost za vlastní chování. Zde vidím klíč k tomu, jak omezit působení výše 

zmíněného faktoru" (Presl, 1995). 

5. 3 Vývoj závislosti- ,Je~ácká kariéra" 

V rámci seminářů zaměřených na primární prevenci se setkáváme s příměrem, který je 

často používán i při práci ve škole. Je to pohled na závislost jako na trychtýř, po jehož 

vnitřní stěně se uživatel pohybuje ve spirále. Pohled shora pak vypadá zhruba 

následovně: 

Feťákova spirála 

Na vnějším obvodu trychtýře se nacházejí ti, kteří drogu ještě nikdy nezkusili. 

Pohybujeme-li se ve spirále dále, dostáváme se do oblasti experimentování s drogou -

občasného braní. V další, plynule navazující fázi se člověk stává rekreačním (nebo 

víkendovým) uživatelem. Zde se situace velmi často láme. Zatímco doposud drogy 

pouze dávaly a umožňovaly jedinci cítit se ať už v jakékoliv podobě lépe než 

v normálním stavu, teď se začínají objevovat problémy - a droga v množství či 
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časových intervalech, v jakých byla podávána, nestačí - rozvíjí se závislost se všemi 

svými průvodními znaky, které byly popsány výše a s mnohými důsledky. Ty mohou 

být jednak finanční- i když tato kategorie v této fázi ještě nebývá dominantní, jednak 

sociální: problémy ve škole, ztráta některých zájmů a přátel atd. Subjektivně však tyto 

problémy vnímány příliš nejsou a převládá přesvědčení ,já jsem pánem situace". 

Dalším pohybem po naznačené spirále dochází k postupnému prohlubování závislosti, 

zpřetrhání sociálních vazeb, zintenzivnění problémů v rodině, ve škole či na pracovišti, 

kam postupně uživatel není schopen docházet, ke krádežím a jiné trestné činnosti. 

Droga už nefunguje jako něco, po čem je člověku dobře, ale přetváří se v něco, po čem 

člověku není zle, co ho dostane do takové úrovně, že se cítí alespoň normálně. 

Postupem času se z braní drog stává práce na plný úvazek, droga je hodnotou číslo 

jedna, na druhém místě jsou možná peníze umožňující drogu sehnat a ostatní hodnoty 

už byly dávno vytlačeny. Nezbývá na ně čas a prostor. Nastává ztotožnění podobné 

vyjádření ,já jsem droga", tato psychická bída je doplněná strádáním fyzickým, horšící 

se zdravotní stav pokročil. 

V samotném hrdle trychtýře je smrt. Je zřejmé, že doba, za kterou jedinec trasu urazí je 

různá, každý má svůj osobní trychtýř, jehož stěny jsou různě příkré. Stejně tak je jasné, 

že z každé polohy existuje cesta návratu zpět na okraj trychtýře, jen je to v závislosti na 

čase a délce již absolvované kariéry různě náročné (Informační centrum OSN, 1998). 
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6 Vymezení pojmů primární, sekundární, terciární prevence 

V této kapitole budou velice krátce přiblíženy pojmy, které charakterizují preventivní 

programy zaměřené na drogovou problematiku. 

6. 1 Primární prevence 

Do oblasti primární prevence patří všechny aktivity nebo lépe řečeno široké spektrum 

všech aktivit, směřujících k tomu, aby drogový problém vůbec nevznikl. Jsou to 

nejčastěji preventivní programy pořádané základní školou, rodinou nebo nevýdělečnými 

organizacemi. Nezastupitelnou úlohu zde sehrává příslušný krajský úřad, který 

vynakládá na tato preventivní opatření a programy finanční prostředky. 

V primární drogové prevenci jde zejména o to, aby se co možná nejvíce snížila 

poptávka po drogách, aby drogy nebyly vyhledávány a konzumovány, a aby vůbec 

nebyl důvod je vyhledávat a konzumovat. Je zde snaha ovlivnit chování jedince tím, že 

se vytvoří změna norem a hodnot společenství, ve kterém žije (populace jako celek, 

rodina, školní kolektiv ... ) a které do jeho života přináší určitá rizika, a tak je odstranit 

nebo alespoň oslabit, aby v jejich důsledku nemohl drogový problém vzniknout, a to ani 

na bázi experimentu. Primární prevence, aby byla efektivní, nemůže být disciplínou 

jednoho oboru (např. medicíny), ale naopak je zde široká spolupráce odborníků z 

nejrůznějších společenskovědních oborů. 

Účinnost přímé (specifické) prevence závisí na několika požadavcích: 

• Měli by ji provádět ti, kdož v drogové problematice přímo působí anebo ti, kteří 

byly náležitě proškolení a jsou schopni hlubšího pohledu v souvislostech 

(nejlépe pedagogové, kteří dobře znají své svěřence a dokáží drogovou 

problematiku nenásilně včlenit do výuky, popř. o ní s dětmi diskutovat). 

• Jednoduchá strategie zaměřená pouze na jednu společenskou oblast (např. 

přednáška pro dospívající) vyjde naprázdno, je nutná kombinace mnoha způsobů 

zaměřených na různé skupiny a prostředí, ve kterém se vytvářejí normy 

a hodnoty. 
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Působení v jakémkoli prostředí má prostřednictvím dětí nebo dospělých dopad i na 

rodinu. Bohužel směřovat prevenci takřka výhradně do škol, jak se to u nás zatím děje, 

je zužující (http://www.knihovna.adam.czldrogy/legis.htm). 

Podat základní, objektivní informace o druzích drog, jejich účincích, původu, rozšíření, 

vzniku závislosti, aktuální situaci ve státě, místě bydliště, jasně a pravdivě ukázat, kam 

drogy vedou, včetně širších společenských souvislostí. Čím pestřejší formy zvolíme, tím 

lépe. Je třeba k drogám přistupovat tak, že nejsou tak hrozné, aby se o nich nedalo 

otevřeně mluvit (Presl, 1995). 

Mám-li shrnout primární drogovou prevenci, pak se jedná víceméně o plošné působení 

na dosud nezasaženou populaci. Patří sem vše od informací v rámci vyučování přes 

přípravu na rodičovství, vytváření nabídky alternativních, společensky přijatelných 

aktivit až po ovlivňování názorů a postojů jedince i veřejnosti a podporu zdravého 

životního stylu. Primární prevenci se budu podrobně věnovat v nižších oddílech. 

6. 2 Sekundární prevence 

Zjednodušeně se dá říci, že sekundární prevence je vlastně vyhledání problému, který 

již vznikl a jeho léčba. Tedy jak pomoci těm, kteří již pravidelněji nebo pravidelně 

drogy berou najít cestu zpět do života bez drog. Jak to udělat, aby člověk drogu 

užívající ji opět přestal vyhledávat a konzumovat a aby byl zdravotními důsledky 

(otrava, různé infekce ... ) této konzumace co nejméně poškozen. 

Pro uživatele drog je utvářen určitý systém odborné pomoci, kde jeho jednotlivé složky 

nabízí odlišné služby podle určitých indikátorů - např. fáze závislosti, hloubky motivace 

změnit se, ochoty spolupracovat, sociální situace jedince i psychického poškození (např. 

Kuda, 2001). V této fázi prevence nezastupitelnou úlohu sehrávají jednotlivá zařízení 

pro pomoc uživatelům drog: 

• linky telefonické pomoci 

Některé z nich mají nepřetržitý provoz a slouží převážně pro první kontakt, radu, pomoc 

v krizi a podle druhu problému odkazují a nabízejí služby dalších specializovanějších 

pracovišť, pokud jimi sami nejsou. 
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• poradny 

Většina našich základních a středních škol má svého výchovného poradce, ale i poradce 

pro drogovou problematiku (obvykle v jedné osobě). Jejich úkolem je kromě 

zajišťování adekvátní primární prevence také mapování situace na konkrétní škole 

a včasné podchycení jedinců, kteří již s drogou mají zkušenost. Poté kontaktují 

odpovídající zařízení (SPC), rodiče a zajistí intenzivnější primární prevenci na škole. 

To, jak tito poradci pracují závisí kromě jich samotných také do značné míry na 

iniciativě samotných rodičů. 

• kontaktní centra 

Jsou určena přímo drogové klientele, u kterých není jiný poradenský přístup vhodný, 

nutný nebo možný. Jejich předpokladem je nízkoprahovost, tj. psychologická 

dostupnost pro každého, která zvyšuje pravděpodobnost jejich vyhledání (anonymita, 

široká nabídka služeb). 

• detoxifikační jednotky 

Detoxifikace je speciální krátkodobá (několik dnů) až střednědobá (několik týdnů) 

většinou medicínská a psychologická pomoc při vysazování drog. Jejím smyslem je 

zbavit organismus návykové látky, pomoci jedinci překonat možné odvykací příznaky 

a připravit jej na další léčbu. 

• denní stacionář 

Jedná se o denní psychiatricko-psychologickou a psychosociální péči o pacienty, pro 

které v danou chvíli není nutný nebo možný pobyt v lůžkovém zařízení a běžná 

ambulantní nebo poradenská péče je pro ně málo intenzívní. Jsou to převážně jedinci, 

kteří ukončili pobyt v psychiatrické léčebně nebo v nemocnici nebo se připravují na 

dlouhodobý léčebně-rehabilitační pobyt či se z takového pobytu vrátili a potřebují ještě 

určitou dobu denní kontakt. 

Jeho činnost se převážně skládá z individuální a skupinové psychoterapie, sociální 

terapie - nácvik sociálních dovedností a odpovědnosti, klubových a volnočasových 

aktivit a základního medicínského servisu. 

• terapeutické komunity 

Vedle tradičních metod a postupů při léčbě drogových závislostí existují i jiné formy 

léčení jako např. terapeutické komunity, ve kterých probíhá dlouhodobý léčebný a reso-
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cializační program. Mají tu zvláštnost, že se pacient co nejaktivněji podílí na léčbě, 

vytváří se zde obousměrná komunikace mezi pacientem a jednotlivými členy 

terapeutického týmu a mezi pacienty navzájem (http://www.knihovna.adam.czldrogy/ 

legis.htm). 

6. 3 Terciární drogová prevence 

V této oblasti prevence jde v podstatě o jakési, co možná největší zmírnění důsledků, 

které užívání drog způsobuje. Nelze ji chápat jako řešení, ale spíše jako volbu menšího 

zla. V programu zvaném Harm reduction se počítá s tím, že tu jsou lidé, kteří své braní 

drog dosud nevidí anebo nechtějí vidět jako problém a tudíž ani necítí potřebu se léčit. 

Je nutné si uvědomit, že to nejsou jen jedinci na první pohled rozeznatelní, žijící mimo 

společnost, ale že je to dost podstatná část naší mládeže. 

V rámci tohoto programu se např. provádí výměna použitých jehel a stříkaček za nové. 

Není to podporou braní drog, jak by se na první pohled mohlo zdát. Lidem, kteří si 

drogy píchají jen velmi málo záleží na tom, zda je to podporování anebo není. Jsou ve 

fázi, kdy svou drogu prostě mít musí. Nebudou-li mít čisté stříkačky a jehly, budou si 

brát použité třeba z nemocničních kontejnerů, budou si je vzájemně půjčovat, sdílet ve 

skupině. A právě skupina intravenózrúch toxikomanů je co do rizika přenosu infekčních 

onemocněrú nejnebezpečnější (http:/ /www. knihovna. adam. cz/drogyllegis. htm ). 

Do terciární prevence se hlavně zařazuje substituční program, tzv. metadonová léčba, 

u nás se jako náhražka nečisté drogy používá z důvodu finančrú náročnosti buprenorfin 

(Subutex®). Základem je náhrada ilegálrú nečisté drogy za drogu chemicky čistou, 

legálně podanou v k tomu určeném zařízení (Kotrbová, Hadravová, 2004). Je určena pro 

jedince, kteří prošli neúspěšně léčbou, popř. několika léčbami, preventivní postupy u 

nich selhávají, drogový životrú stereotyp již nelze změnit. Je to pomoc lidem, kterým 

jiní lidé pomoci neumí (Kuda, 2001). Substituce je možná pouze u závislostí na 

opiátech. 

V širší souvislosti lze do terciární prevence zahrnout i základní sociálrú i existenční 

výpomoc (potraviny, vitamíny, šatstvo, přechodné ubytování...). Také sem patří i tera

peutická práce s nejbližšími (rodiči, partnery) závislých, kteří léčbu dosud odmítají 

(např. Preston, 1996). 
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7 Stav drogové problematiky v ČR 

Rozumné bude nejprve uvést na pravou míru vývoj drogové problematiky, protože úzce 

souvisí s dnešní podobou. 

Obecně je uváděno, že drogový boom ve světě začal v šedesátých létech dvacátého 

století. Tato skutečnost s určitými specifiky platila i pro tehdejší ČSSR. Do roku 1989 

jsme patřili k tzv. "socialistickému táboru". Dopravit do tehdejší ČSSR drogy nebylo 

jednoduché. To ovšem neznamená, že se drogy u nás nezneužívaly. 

Stejně jako v okolním světě naše "drogová scéna" procházela určitým, byť specifickým, 

vývojem. Počátky zneužívání drog sahají nepochybně k drogám rostlinného původu. To 

v podstatě znamená konopí, houby, rostliny z čeledi lilkovitých, např. durman, blín aru

lík. V současné době se někteří toxikomané k jejich užívání vracejí. Specifickým 

druhem toxikomanie byl a do současné doby je sniffing- čichání těkavých látek. 

Později nastoupily dostupné léky jako Fenmetrazin, Ipecarin, Pleumolysin, Solutan, 

Alnagon, Benephorin, Di o lan, Y astyl apod. V sedmdesátých letech jsou u nás už určité 

skupiny lidí, které se toxikomanii intenzivně věnují. Dostupné léky se přepracovávaly k 

toxikomanské potřebě (např. tehdy volně dostupný lék Alnagon). Naší doménou je 

výroba ve světě dnes již oblíbeného pervitinu. 

Po roce 1989, kdy došlo k otevření hranic, k nám začaly proudit všechny druhy drog. 

Naši toxikomané nezůstávali v ničem pozadu. Náš pervitin se stával stále známějším. 

Nejprve byl vyvážen pervitin, později odjížděli do zahraničí naši toxikomané, kteří jej 

uměli "uvařit". Do České republiky se začali sjíždět toxikomané a obchodníci s drogami 

z jiných států. Naše benevolentní legislativa jim k tomu vytvářela ideální podmínky. 

Držení drogy pro vlastní potřebu nebylo trestné. Nikde nebylo stanoveno množství, 

které by mohlo být považováno za "množství pro osobní spotřebu". To umožnilo rozvoj 

obchodu s drogami do jinak ve světě netušených možností. Každý, kdo byl zadržen 

např. s kilogramem heroinu, mohl kdykoliv prohlásit, že je to pro jeho osobní potřebu. 

Dealeři drog byli v podstatě nepostižitelní. Dokonale toho využili. Z původně pouze 

tranzitní země jsme se stále více stávali zemí cílovou (Borník, 2001). 

Je pravdou, že se u nás začala rozvíjet tzv. drogová turistika, stejně jako našinci 

navštěvují se stejným záměrem Holandsko. Nevýhodou pro naše renomé je však to, že 
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drogová turistika se u nás oproti Holandsku zaměřuje pouze na drogy tvrdé. 

Benevolentní zákony, lehká dostupnost v podstatě všech drog a dumpingové ceny k 

nám přilákaly řadu mladých toxikomanů ze všech koutů světa. 

Současný stav drogové problematiky se nachází dle názoru odborníků na mezníku, při 

jehož překročení se může jak tato problematika zlepšit, tak i výrazně zhoršit. Záleží 

kdo, jak a s jakou intenzitou krok vpřed udělá. 

Hlavní problém odborníci shledávají převážně ani ne tak v legislativě samotné, ale ve 

vládě, jejímž prvořadým cílem je tu správnou legislativu vytvořit. Na jedné straně 

odsouhlasí novelu drogového zákona, která je v platnosti od 1. 1. 1999 a je tvořena 

v podstatě právně kontroverzní větou, kterou chtě nechtě musím citovat z § 187 a) 

trestního zákona: 

(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v 

množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu (http://www.mvcr.cz/navrh/protidro.html; 

http:/ /www. toxi-k. wz. czldrogy/legis. htm#dom _leg). 

Bohužel toto novelizované znění trestního zákona represivně potírá v prvním odstavci 

jak náhodného zneuživatele, tak dealera i drogového bosse téměř stejným metrem. 

Bohužel příliš nehodnotí s tím související záležitosti, jako např. to, že drogovým 

dealerům ani náhodou nehrozí zabavení majetku, který získali prodejem drog atd. Naše 

legislativa je, oproti jiným státům v této oblasti poněkud "bezzubá". 

Dalším faktorem sehrávajícím boj s drogami je to, že většina kapacit orientujících se na 

tuto problematiku k řešení strategických bodů není vůbec přizvána. Za nejznámější 

jmenujme odborníky na slovo vzaté, jako je MUDr. Presl a Doc. PhDr. Miovský, Ph.D. 

Právem se nám ve světě vysmívají, jelikož informace, na které je občan naší země 

odkázán, jsou naprosto mylné. Stačí jen otevřít měsíčník "Závislost a my", na který 

mimochodem stát přiznává dotaci v několikamilionové výši ročně a prolistovat jej. Není 

nutné se pouštět do čtení článků neboť zde najdete místo preventivních programů článek 

např. o exministru vlády nebo články o dopravních nehodách. Aby toho nebylo málo, 

tak tento měsíčník vesele putuje na všechny základní školy do rukou preventistů, kteří 

sice v dobré víře prezentují poznatky nabyté v tomto joumalu, ale nikde nemohou ověřit 
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jejich pravdivost a že většinou jde o absolutní nesmyly. Jak tedy má asi vypadat náš boj 

s drogovou problematikou, když média, která sehrávají nejpodstatnější roli při ovlivňo

vání široké veřejnosti podávají nepodložené, nepřesné a nepravdivé informace? Na tuto 

otázku by si měla odpovědět hlavně naše vláda. 

Největší kámen úrazu je však v koncepci prevence, která se sice zlepšila, ale ne natolik, 

aby mohla hlavně kvantitativně pomoci (Palm, 2001 ). Stát musí vynaložit více finan

čních prostředků zaměřených na prevenci. Je nutno také podotknout, že i preventivní 

programy mají své zatím neřešené problémy. Preventivní programy by totiž měly 

podléhat příslušnému kontrolnímu orgánu, neboť jak je známo, u nás neexistuje 

evidence jedinců na bázi terciární prevence. Nejnovějším trendem při zneužívání 

omamných a psychotropních látek je forma dealerství lékařských předpisů určených pro 

substituční léčbu. Pacient, který je zařazen do tohoto programu si může vyzvednout 

hned několik předpisů na buprenorfin (Subutex®), čili látku nahrazující heroin. Část si 

sice ponechá pro svojí potřebu, ale zbylou část prodá. 

Aktuální situace pro rok 2005 v oblasti drogové problematiky v Evropských zemích dle 

průzkumu EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti) 

je následující: "Zneužívání drog mezi mladými Evropany je na vzestupu. Ve srovnání 

s Američany zneužívá ilegální drogu sice méně Evropanů, ale v mladším věku. 

Spotřeba marihuany, kokainu, extáze a dalších drog je vysoká zvláště ve Velké Británii, 

Španělsku, Francii a České republice. Nejvyšší odhadovaná míra užívání konopí mezi 

školní mládeží ve věku 15 až 16 let je v ČR (44%)" (Teletext, 2005). 

Shrneme-li tedy dosavadní situaci v oblasti drogové problematiky v ČR, vzniknou spíše 

zápory nežli klady. 
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8 Primární drogová prevence 

Musíme začít pesimisticky. Neexistuje žádný stoprocentně účinný model prevence, 

který by zaručoval, že ti, na něž bude působeno, budou zcela ochráněni. Ani pň 

sebelepším projektu, na jehož realizaci se budou podílet ti nejschopnější aktivisté s těmi 

nejlepšími úmysly se nedosáhne stoprocentního účinku. Souvisí to už s tvrzením 

v předešlém textu, že v této problematice není všeřešících receptů. Přesto však existuje 

celá řada strategií, u nichž se nejenže předpokládá, ale je i empiricky doloženo, že jsou 

účinnější než některé strategie jiné. V této kapitole se budeme věnovat jednak definici 

primární prevence, jednak jejímu vymezení vůči ostatním prevencím a léčbě, dále pak 

bližšímu prozkoumání složek i sociálních systémů, které se na prevenci podílí. V dalším 

kroku budou uvedeny zásady, které by se měly dodržovat, chceme-li dosáhnout co 

největší efektivity preventivního programu a ve světle těchto zásad bude představen 

preventivní program pražského PrevCentra. 

8. 1 Co je a co není primární prevence 

Slovo "prevence" pochází z latiny, kde znamená opatření učiněné předem, včasnou 

obranu či ochranu. Královským cílem primární drogové prevence je proto snaha, aby 

problém s drogami u dětí vůbec nevznikl. Takový cíl se ovšem jeví jako 

"maximalistický", proto v širším pojetí považujeme za cíl obecně vzato snížení škod 

působených návykovými látkami. Sem spadá jednak předcházení vzniku závislosti, ale 

i dalších problémů jako jsou intoxikace, zdravotní komplikace, úrazy atd. V tomto 

širším pojetí pak můžeme jako primární prevenci chápat všechny aktivity 

(viz. kap. č. 6. Vymezení pojmu primární, sekundární, terciární prevence), které vedou 

k vytvoření či změně chování a postojů (nesouvisí vždy nutně s mírou znalostí!), na 

základě kterých: 

• Nedochází vůbec k užívání návykových látek. 

• Nebo alespoň dojde k oddálení okamžiku setkání s těmito látkami do vyššího 

věku, kdy se předpokládá vyšší fyzická i psychická zralost osobnosti. 
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• V případě, že ke kontaktu s návykovými látkami už došlo, je cílem prevence 

snížit nebo zastavit toto experimentování a předejít tak různým zdravotním 

poškozením včetně strašáka jménem závislost. 

Z uvedených cílů je zřejmé, že primární prevence je zaměřená především na ty, kdo 

stojí na okraji trychtýře závislosti a do kontaktu s drogami se ještě nikdy nedostali a na 

ty, kdo se nachází těsně pod jeho okrajem, a kterým se preventivní aktivity snaží 

pomoci dostat se zpět na obvod nebo alespoň neklesat níž. 

Od primární drogové prevence se odlišuje prevence sekundární. Ta je zaměřená na lidi, 

kteří již přešli z fáze experimentování k pravidelnému zneužívání návykových látek 

a u nichž se začínají projevovat výše uvedené znaky závislosti v podobě zvýšené 

tolerance, abstinenčních příznaků, snížení sebekontroly, změny zájmů, hodnotových 

kritérií atd. (viz. kap. č. 6 Vymezení pojmu primární, sekundární, terciární prevence). 

Extenzivním cílem sekundární prevence je tedy zneužívání návykových látek zastavit 

nebo omezit na co nejnižší možnou míru. Potíž je v tom, že právě tito lidé se nacházejí 

ve fázi, kdy jim droga ještě relativně hodně dává a málo bere, takže jejich motivace ke 

změně stavu je často nulová. Pokud vyhledají nějakou odbornou pomoc, je tato 

návštěva daleko častěji spíše než touhou po změně motivovaná snahou uklidnit 

rozbouřené vody rodinného znepokojení, které se dostavilo po zjištění braní drog, 

a vyslat tak signál rodičům, že se s tím "teda něco dělá". V tomto světle je pak možné 

považovat za úspěch i navázání kontaktu s některým z odborných pracovišť, ať už ze 

státního či nestátního sektoru, s možností dosažení pozitivního výsledku v pozdější 

době. O jakou dobu by se mělo jednat (v absolutním čase jde samozřejmě o záležitost 

navýsost individuální), vypovídá následující Rubešovo schéma (podle Heller, 

Pecinovská a kol., 1996): 

37 



Rubešovo schéma kurability 

problémy 

optimální léčitelnost čas 

Optimální doba k zahájení léčby je tedy v momentě, kdy vzrůstající problémy působí 

jako motivační činitel a cesta k získání náhledu je již zaplacena reálnými škodami, 

nikoliv pouze penězi za jednotlivé dávky. Zároveň došlo již k úbytku schopnosti 

nemocného v důsledku postupné somatopsychické devastace. 

A dostáváme se ke třetímu typu prevence, k prevenci terciární. Někteří autoři ji 

ztotožňují s vlastní léčbou závislosti na návykových látkách (např. Nešpor, Csémy, 

Pernicová, 1998), někteří v ní spatřují spíše péči než léčbu, péči o lidi, kteří nepřicházejí 

s objednávkou léčit se, péči, která jim pomůže přežít do doby, než možná někdy léčbu 

nastoupí. Kromě pomoci těmto lidem chrání společnost terciární prevencí i sebe sama 

před možnými riziky. Tento přístup bývá proto označován i jako snižování negativních 

důsledků- harm reduction (např. Presl, 1995). 

Vymezení primární prevence vůči sekundární a terciární je tedy zřejmé: liší se ve svých 

cílech, v tom, na koho jsou zaměřené a v míře své specifity. Něco je jim však společné: 

usilují o změnu, nebo alespoň o přečkání do doby, než čas na změnu nadejde. 

Kromě uvedeného dělení preventivních aktivit se v americkém prostředí můžeme setkat 

i s jiným rozdělením (Nešpor, Csémy, Sovinová, 1998). Péči věnovanou zvládání 

problémů souvisejících se zneužíváním návykových látek rozdělují na prevenci, léčbu a 

udržování stavu. 
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Prevenci pak dělí do následujících tří podskupin: 

• Všeobecná prevence - ta je určena co nejširší cílové populaci, např. všem 

žákům ve třídě. Využívá především malých interaktivních programů, jakými 

jsou např. peer programy. 

• Selektivní prevence - zde tvoří cílovou skupinu ti, u nichž z nějakého důvodu 

existuje zvýšené riziko (např. děti, jejichž rodiče jsou závislí, děti, které ve škole 

opakovaně selhávají apod.). 

• Indikovaná prevence - je určena těm, u nichž sice ještě není možné 

diagnostikovat škodlivé užívání nebo závislost, ale už se u nich objevují některé 

varovné signály užívání návykových látek. 

8. 2 Hlavní preventivní strategie 

V podstatě lze strategie, které lemují výše popsané cíle prevence rozdělit do dvou 

velkých balíků. V prvním se nachází opatření, která vedou ke snižování nabídky, ve 

druhém pak strategie, jejichž snahou je dosáhnout snížení poptávky. Obě skupiny se 

mohou doplňovat, osobně však za perspektivnější považuji věnovat se spíše snižování 

poptávky, a to z několika důvodů: jednak už bylo předesláno, že existuje-li poptávka, 

nabídka vznikne vždy. Dalším dobrým důvodem, proč se zaměřit spíše na snižování 

poptávky je fakt, že jde o věc, kterou může ovlivnit každý, neboť k ní nemusí být 

vybaven legislativními či jinými politickými pravomocemi. Třetím a nejzávažnějším 

důvodem je víra v zodpovědnost a svobodu rozhodování každého člověka. Každý má 

právo mít přístup k pravdivým informacím a na jejich základě se po zvážení negativ a 

pozitiv svobodně rozhodnout. Nepotřebuje k tomu pretokcionismus ze strany státu a 

zákonů, nehledě k tomu, že tyto se často míjí účinkem, jak dokazují např. pokusy o 

zavedení prohibice v různých zemích světa, nebo - ať nechodíme příliš daleko - naším 

Parlamentem přijatý zákon, podle kterého je trestné držení drogy v množství "větším 

než malém". V mediální bouři kolem této záležitosti bylo těžké rozlišit, kdy se jedná o 

legitimní a podloženou argumentaci popř. protiargumentaci a kdy o projevy rozlícených 

emocí. Nicméně kýženého úspěchu - získat nástroj účinný v postupu proti dealerům -

dosaženo nebylo. 
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Přesto strategie usilující o snižování nabídky nelze zanedbávat a následující oddíl 

zahrnuje jejich výčet, který postihuje jen ty nejzjevnější postupy a nečiní si nárok na 

absolutní kompletnost. 

8. 3 Strategie snižování nabídky 

Většinu nástrojů následujícího výčtu má v ruce ekonomicko-politická elita státu, 

vybavená patřičnými pravomocemi. To samozřejmě nezbavuje řadového občana ani 

práv, ani odpovědnosti, neboť už více jak patnáct let se i u nás jedná o zástupce vzešlé 

z výsledků demokratických voleb (Radimecký, 2005). V občanské společnosti (která u 

nás ovšem zatím příliš rozvinutá není), mají však při rozhodování velký vliv i organiza

ce, zastupující nejrůznější zájmy skupin občanů - nejbližším sousedem, kde různé 

spolky a sdružení jsou důležitým politickým činitelem a jejich mínění je při přijímání 

rozhodnutí zohledňováno, je například Holandsko a Německo. 

Co tedy konkrétně může stát při omezování nabídky podniknout? Přijmout opatření 

v cenové oblasti a oblasti daňové. O nevelké účinnosti takovýchto opatření svědčí 

například neklesající počet kuřáků, přestože ceny tabákových výrobků neustále rostou a 

nejvýraznější efekt, jaký přineslo například zavedení povinného kolku v případě cigaret, 

je rozmach černého trhu s těmito výrobky. 

Omezit dostupnost návykových látek. Zde se jako možná řešení (která však v minulosti 

mnohde ztroskotala) nabízí zavedení částečné nebo úplné prohibice, dále uplatnění 

(státního) monopolu, kontrola počtu prodejních míst, omezení prodejní doby apod. 

V zemích evro-americké kultury se obvykle ve vztahu k omezení dostupnosti 

návykových látek používá zavedení věkové hranice, která by měla chránit děti a mla

distvé. Tato hranice je v různých zemích různá a většinou se shoduje s dobou, od kdy je 

v dané kultuře člověk považován za dospělého. U nás je to tedy hranice 18 let pro 

prodej alkoholických nápojů a hranice 15 let pro prodej tabákových výrobků. 

O tom, že v obou případech dochází k časnému obcházení, asi není třeba psát. 
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poptávku vzniklou u veřejnosti, což se proJeVUJe ve skladbě neJen zábavných, 

dokumentaristických, ale též zpravodajských pořadů. Naopak média formou a obsahem 

svých sdělení ovlivňují názory a postoje jednotlivců, kteří jsou "zákazníky" a zpětně 

tak ovlivňují, co se na stránkách ať už novinových či internetových, nebo na 

obrazovkách objevuje. Kruh se uzavírá. Jinými slovy postoj veřejnosti k celé záležitosti 

je významně ovlivňován médii. Zároveň společenská poptávka ovlivňuje, kolik a jakým 

způsobem se o návykových látkách dozvídáme. 

A setkáváme-li se v řadách veřejnosti s tvrzeními typu ,já bych ty feťáky zavřel, až 

zčernaj", nebo ,jaképak pomáhání, můžou si za to sami", či "to se nás, služných lidí, 

netýká", neudiví nás ani to, že média prokazují vzniklému problému často medvědí 

službu. Jejich sdělení jsou pak mnohdy jednostranná, dotýkající se ve většině případů 

represe (ať už jde o hodnocení represivních zásahů jako zdařilých či jako přehnaných 

a nepřiměřených), příznačná je i jistá povrchnost těchto sdělení, která jakoby vycházela 

z předpokladu, že kolem drog je stejně už vše jasné. Čas od času na stránkách novin či 

obrazovkách proběhne sice kampaň zaměřená tu proti šíření HIV ("I ty jsi součástí 

pyramidy" atd.), tu proti kouření (slogany "Šance pro 3 000 000", "Moderní je 

nekouřit" nebo "I my přestáváme kouřit" jsou ještě v živé paměti každého z nás), tu 

obecně proti drogám (odstrašující zchátralé postavičky s nápisem Drogy ne na nás 

koukaly z nejednoho billboardu). Tyto akce jsou jednak finančně velmi nákladné, což 

však není relevantní jejich dopadu. Tvůrci sérií plakátů, sloganů a videoklipů jako by 

měli pocit, že dobré věci bylo učiněno za dost a nezbývá než čekat, až začne 

preventivně působit. Toto čekání však připomíná čekání na Pána Boha, neboť takto 

podaná informace nemůže mít větší vliv na rozhodování v rizikových situacích. Prosté 

informování, stejně tak jako zastrašování či uvádění negativních příkladů kýžené ovoce 

nepřináší. Samostatnou kapitolou pro kritiku působení médií jsou pak reklamní 

kampaně na tabákové výrobky a alkohol. 

Ovšem role médií není jen negativní. Čas od času probleskne zpravodajský příspěvek či 

dokument, usilující o jistou hloubku a vyváženost, na trhu se objevuje řada populárně 

naučných či svépomocných publikací, z nichž mnohé mají charakter opravdu kvalitních 

a nápomocných příruček. I tyto jsou reakcí na společenskou poptávku po objektivních, 

nezkreslovaných informacích, umožňující zodpovědně činit rozhodnutí, případně 

korigovat vlastní postoje. Takové by myslím mělo být poslání médií. 
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8. 6 Prevence v rodině 

I v této oblasti platí, že neexistuje způsob, jak zcela zabránit výskytu problémů 

s drogami. Mýtus, že závislí pocházejí výhradně z rozvrácených a disfunkčních rodin 

nejenže je daleko od pravdy, ale přispívá k pocitům viny a sebeobviňování u rodičů, 

jejichž dítě se dostane do problémů. O tom, že takové pocity jistě k vyřešení situace 

nenapomáhají,nenípochyb. 

I zde se však respektováním některých zásad dá pravděpodobnost výskytu problému 

alespoň omezit. Obecně za vhodný výchovný styl, který je pro prevenci nejvýhodnější, 

označuje Nešpor a Csémy (1996), vřelou, středně omezující výchovu. Rodič má zájem, 

stará se, snaží se porozumět, prosazuje však také rozumná pravidla, na jejichž 

dodržování trvá". Autoři dále uvádějí osm zásad, jejichž dodržování působí v této 

oblasti preventivně: 

• Získat důvěru dítěte. "Tato zásada je obecně platná i pro mimorodinnou 

prevenci a bude jí věnována pozornost ještě v dalším textu. " 

• Umět s dítětem o návykových látkách hovořit. 

• Předcházet nudě. 

• Pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které mu usnadní návykové látky odmítat. 

• Vytvořit zdravá rodinná pravidla. 

• Posílit sebevědomí dítěte. 

• Pomoci dítěti bránit se nevhodné společnosti. 

• Spolupracovat s dalšími dospělými. 

Podobný itinerář zásad, z nichž vyplývá, že jde o působení na celkovou strukturu 

osobnosti dítěte, sestavil i Presl (1995), který jej nazval rodičovským desaterem. Mnohé 

z položek jsou s předešlými shodné. Co tedy doporučuje rodičům tento odborník? 

1) Mluvte s dětmi o všech drogách, legálních i ne legálních, způsobem přiměřeným 

věku. Pro takový rozhovor je třeba být dobře připraven, umět svá tvrzení zdůvodňovat, 

neříkat jenom, co je dobré či špatné, ale dodávat PROČ. Obavy některých rodičů, že tím 

budou jen dráždit zvědavost a čeřit hladinu klidných vod, jsou zbytečné, neboť pod hla

dinou se skrývá daleko více vědomostí z této oblasti, než by mnozí rodiče čekali. 

Samozřejmostí by pak mělo být, aby v rozhovoru o drogách padaly pravdivé, nejedno-
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stranné informace, zbavené mýtů, předsudků a čenobílého vidění. Taková totiž realita 

není, dítě ji jako takovou také nevidí a rodiče se tak mohou připravit o důvěru. 

2) Učte se skutečně poslouchat své děti. Stát se dobrými posluchači vyžaduje úsilí, které 

se však vyplatí. Je dobré vyjádřit- jak verbálně tak i neverbálně - že člověk skutečně 

naslouchá sdělovanému, aniž by se uchýlil k udělování rad, bagatelizování, 

zesměšňování či jiným neduhům, které spolehlivě uzavřou vrátka do duše druhého 

člověka. 

3) Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru. Osobnosti s přiměřeným 

sebevědomím a sebedůvěrou jsou ohroženi méně než ti, kteří žijí v představě o vlastní 

nedostatečnosti (viz. kap. č. 5. 2. 1 o podílu osobnostních faktorů působících při vzniku 

závislostí). Je proto dobré, umět dítě pochválit, umět věcně kritizovat, kdy dospělý dá 

najevo svůj nesouhlas s určitou věcí, přičemž zůstane jasné, že to není o odmítání dítěte. 

K budování sebedůvěry dítěte je také užitečná pomoc při stavbě reálných cílů, jejichž 

dosahování sebevědomí posiluje atd. 

4) Pomozte svému dítěti budovat pevný hodnotový systém. Ten se pak může stát 

oporou například při odolávání tlaku vrstevníků, ale samozřejmě "hodit" se bude i v ji

ných případech, což platí o uváděných pravidlech obecně. 

5) Staňte se pozitivním příkladem v postojích vůči drogám (včetně alkoholu a tabáku). 

Jelikož se nepředpokládá, že všichni rodiče, kteří se stávají svým dětem vzory, jsou 

abstinenty a nekuřáky, jako dobré doporučení platí vysílat dětem svým chováním 

alespoň následující sdělení: Dokážu zachovat kontrolu. Droga se nestává středem mé 

pozornosti. 

6) Pomozte svému dítěti zvládat negativní tlaky ze strany vrstevníků. Jako nejúčinnější 

se zde jeví podpora sebeuvědomování, podpora individuality dítěte, dávání najevo, že 

právě jeho myšlení, cítění, chování je něco jedinečného, i za cenu odlišnosti od 

ostatních (ostatně mezi častými důvody zneužívání návykových látek je snaha po 

odlišování se- jak pak smutné, že se nenašlo jiné odlišení, než jsou drogy). 

7) Podporujte pozitivní aktivity svého dítěte. Zde se myslí aktivní podpora užitečného 

trávení volného času, která však musí znát míru. Samotná existence možností (například 

sportovního vyžití, abychom se vrátili k dětským hřištím zmiňovaným v úvodu) nic 

neřeší, důležitá je aktivní podpora k jejich využívání. Škodlivý je však i opačný extrém, 
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kdy dítě chodí z kroužku na kroužek a volný čas nevyužívá podle svých představ, ale 

pouze podle představ rodičů. 

8) Nebojte se přiznat nevědomost. Je přirozené, že většina rodičů nejsou experty na 

tuzemskou drogovou scénu a neměli by se za ně proto ani vydávat. Blamáží v této 

oblasti riskují opět důvěru dítěte. To, že rodiče nejsou odborníky, ale současně 

nevylučuje nutnost projevit svůj postoj k rizikům drog, která jsou všeobecně známá. 

9) Spojte se s ostatními rodiči. Výměna informací a zkušeností s ostatními rodiči, kteří 

jsou v podobné situaci se osvědčuje i v případě, že už se nějaké problémy objevily. 

1 O) Vyhledejte pomoc pracoviště s dobrou pověstí v drogové problematice. Toto 

pravidlo platí jak pro příklad, že rodiče shání o problému informace "preventivně", tak 

pro případ, že vyhledávají pomoc už při vzniklém problému (což je častější případ). 

Vyplatí se o pracovišti zjistit co nejvíce, o tom, co jsou schopni a ochotni pro dítě udělat 

atd. 

Toto desatero, jak už bylo řečeno, není všemocné a i při nejlepší snaze rodičů dostát 

všem jeho bodům se může stát, že se problémům předejít nepodaří- dává však šanci 

menšího ohrožení. Na závěr této kapitoly je třeba oproti tomu uvést postupy, které 

situaci nijak nezlepšují a končí v lepším případě ve slepé uličce. Ničemu nepomůže, 

vzniku problému nezabrání a problém nevyřeší pouhé: udílení rad, proslovy, 

moralizující přednášky, vyčítání, citové vydírání, vyhrožování, zastrašování, trestání, 

zákazy, srovnávání s jinými atd. 

8. 7 Prevence ve školách 

Předtím, než budou kritizovány četné nedostatečnosti, musíme poukázat na to, že v této 

oblasti se za poslední roky mnohé zlepšilo. Zlepšila se informovanost o problému jak 

mezi učiteli, tak mezi žáky, zlepšila se spolupráce škol a státních či nestátních 

organizací nabízejících preventivní programy, popř. školení peer aktivistů. Co se jeví za 

zvlášť prospěšné v této spolupráci je vznik instituce protidrogového koordinátora, jímž 

se stává jeden z učitelů školy (a nemusí jít o stejnou osobu, která působí jako výchovný 

poradce) a jehož úkolem je zajištění určitého protidrogového programu, přičemž 

vytvoření určitého minimálního programu prevence sociálně patologických jevů je ze 

zákona povinné. Jedním z problémů, na který se naráží při volbě příslušného programu, 
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je problém financí. Že peníze ve školství nejsou, je známá skutečnost a když jsou, tak 

jako by se vždy našlo něco s vyšší prioritou. Pro vedení školy je pak snazší na místo 

některého z dlouhodobých a finančně náročnějších programů zvolit alternativu, která 

vypadá jako "za málo peněz hodně muziky" - jenže zdání klame. Jak takováto 

alternativa může vypadat v praxi? Nezřídka se několik tříd druhého stupně (nejlépe 

všechny) odebere do nějaké velké přednáškové místnosti například místního domu 

kultury, vyslechne zhruba jedno - až dvouhodinovou přednášku nějakého "odborníka na 

drogy" a navrátí se zpět do svých tříd. V kolonce "drogová prevence" se odškrtne 

splněno, ale to je tak asi jediná změna, ke které dojde. Přesvědčit školy, že investice do 

kvality se opravdu vyplatí je úkolem nelehkým. Najdou-li se přece jen prostředky, 

vyvstává otázka, podle čeho kvalitní projekt vybírat. Protože v posledních letech se 

rozrostl model prevence založené na peer-aktivistech, rád bych se mu věnoval blíže. 

8. 7. 1 Peer programy 

Tento model pochází z USA a k jeho etablování u nás po průkopnických pokusech 

došlo na začátku druhé poloviny devadesátých let. 

Principem těchto programů je aktivní zapojení předem připravených a vyškolených 

vrstevníků do procesu primární prevence. Pojem "peer" pak vyjadřuje nejen vrstevníka, 

ale také někoho, s nímž se cílová skupina může ztotožnit. Stávají-li se tito vrstevníci 

nositeli myšlenek primární prevence, mají tyto větší dopad, jinými slovy se předpo

kládá, že je ostatní děti víc "berou", jsou-li jim zprostředkovávány tímto způsobem, než 

je bude podávat třeba učitel (Nováková, 1993). 

Řada odborníků obecné nadšení kolem těchto projektů nesdílí, což neznamená, jejich 

odsouzení. Zdá se, že jim mnozí připisují větší moc, než opravdu mají. Jeden ze 

základních problémů je spatřován ve způsobu výběru. Když začátkem roku 1992 

proběhl první výcvik těchto aktivistů, byli přijati všichni, kdo o prezentovaný program 

projevili zájem. S těmi, co se na tuto činnost nehodili, se pak autoři taktně rozloučili 

nebo je prostě po vyškolení nezapojovali do konkrétní praktické činnosti. Já jsem se 

v Karlových Varech, kde bydlím, setkal s jinou praxí: na základě sociometrického 

šetření byli vytipování vůdčí osobnosti třídních kolektivů a ti potom, měli-li zájem a 

souhlas rodičů, prošli školením. V případě mnohých se k celé akci rodiče postavili 
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negativně a při zdůvodňování svých nesouhlasů uváděli nejčastěji (pokud vůbec něco) 

obavu, aby se jejich dítě nedostalo do "nějakého problému s drogami", poměrně častý 

byl i strach z toho, že by se tím jejich dítě mohlo dostat do izolace v rámci třídního 

kolektivu. 

Peer programy samozřejmě nejsou jedinou alternativou dlouhodobých preventivních 

programů a v dalším oddíle proto představujeme preventivní program pražského 

PrevCentra. 

Toto centrum se kromě realizace dlouhodobé a cílené prevence na školách zabývá 

realizací vzdělávacích akcí pro učitele a rodiče, vydáváním informačních materiálů a v 

neposlední řadě nabízí poradenské činnosti a infolinku. Jak formálně vypadá nabízený 

preventivní program? Jedná se o působení předem připravených lektorů (většinou 

studentů VŠ). Dvojice lektorů ve škole, která se do programu rozhodla vstoupit, působí 

od šesté do deváté třídy (po celou dobu školní docházky na druhém stupni jsou jakýmisi 

průvodci jedné a té samé třídy). Se třídou pracují v tříhodinových blocích, které se 

konají dvakrát ročně, celkem se tedy jedná o šest hodin za rok (i to je ale velice málo). 

V těchto blocích se pracuje nejen na vytváření postojů k drogám, ale také na získávání 

různých sociálních dovedností, na zvýšení sebereflexe, na osvojení postupů při zvládání 

konfliktů, stresu apod. Náplň jednotlivých setkání není striktně vymezená a lektoři 

reagují často na poptávku po tom, co děti zajímá (často se jedná o témata jako sex, 

náboženské sekty, národnostní menšiny apod.). Program staví na důvěře mezi žáky a 

lektory, na tom, že oproti učitelům mají jiné postavení (žáky za nic nehodnotí, 

neznárnkují atd. Oproti aktivistům z řad vrstevníků mají výhodu vyšší osobnostní 

zralosti a lepší předpoklady ke získání přirozené autority. Před začátkem celého 

programu jej vedoucí centra představí učitelskému sboru, lektoři se seznámí 

s protidrogovým koordinátorem, třídním svěřené třídy, s vedením školy a případně i s 

dalšími členy učitelského sboru. Rodiče jsou o zapojení školy do tohoto programu 

informováni na třídních schůzkách. 

Toto bylo představení ve zkratce, blíže program PrevCentra bude nastíněn na pozadí 

zásad efektivní primární prevence. 

Zásady účinné primární prevence (Nováková, 1997; Nešpor, Csémy, Savinová, 1998): 

,,Program začíná pokud možno brzy a odpovídá věku. Preventivní program by měl 

začínat již v mateřských školách, kolem 3. - 4. roku dítěte. Je samozřejmostí, že 
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program musí být adekvátní věku - obecně platí, že čím nižší je věk dětí, tím méně je 

prevence specifická a zaměřuje se obecně šířeji na ochranu zdraví. Program je malý a 

interaktivní. Při zachování tohoto kritéria se významně zvýší efekt ve srovnání s pouze 

vzdělávacími programy". 

Kritérium interaktivnosti je pro program PrevCentra jedním z hlavních kréd, neboť 

pouze aktivním zapojením žáků lze dosáhnout kýženého efektu. 

Program zahrnuje podstatnou část žáků. Jednou z výhod školní prevence je fakt, že tato 

probíhá (až na výjimky) v době výuky a je proto pro žáky povinná. To s sebou přináší 

ale i řadu negativ. Žáci, kteří se o program nezajímají často narušují jeho průběh na 

úkor těch, kteří spolupracují. 

Program zahrnuje získávání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných 

pro život. Z programu PrevCentra by zde bylo možné uvést osvojování dovedností 

odmítání, komunikačních dovedností, dovednosti rozhodování, řešení konfliktů, čelení 

a zvládání stresu a negativních emocí atd. 

Program bere v úvahu místní specifika. V literatuře se uvádí příklad, kdy aplikací 

preventivního programu z Velké Británie pro Nový Zéland došlo k probuzení zájmu o 

do té doby nijak výrazněji nezneužívané těkavé látky. Místní specifika však existují i 

v rámci jedné země (PrevCentrum, 1998). 

Program využívá pozitivní vrstevnické modely. Toto kritérium naplňují především 

zmiňované peer programy. 

Program zahrnuje legální i nelegální návykové látky. Zahrnutí i legálních návykových 

látek významně napomáhá vyváženějšímu zrcadlení reality, čímž program získává na 

opravdovosti a důvěryhodnosti. Legální drogy - zejména alkohol a tabákové výrobky 

jsou proto samozřejmými tématy programu. 

Program zajišťuje jak snižování dostupnosti návykových látek tak i poptávku po nich. 

Ve školním prostředí lze na poli nabídky snižovat dostupnost různými body ve školním 

řádu, hrozbami sankcí apod. Na této strategii se však aktivisté podílet nemohou, protože 

by to jednak znamenalo ztrátu důvěry žáků, jednak je filosofie celého projektu 

postavena na snaze o snížení na straně poptávky. 

Program je soustavný a dlouhodobý. Účinnost soustavných, déletrvajících postupů je 

vyšší než efekt krátkodobých, jednorázových či dokonce nahodilých akcí. PrevCentrum 

proto svůj program rozvrhuje do čtyř let v rozsahu tří hodin v jednom pololetí (tento 
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rozsah za dostatečný nepovažujeme, finanční důvody ovšem většinou neumožňují 

intenzivnější práci). 

Program je komplexní a využívá více strategií. Ideálním případem preventivru'ho 

programu na školách je nejen práce s dětmi, ale také s jejich rodiči a učiteli. To však 

bývá časově náročnější a naráží mnohdy na nezájem: mají-li se učitelé zúčastnit nějaké 

vzdělávací akce po své pracovní době, vyjadřují často svou nevolí. V programu 

PrevCentra se z učitelského sboru spolupracuje nejintenzivněji s protidrogovým 

koordinátorem, třídní učitelkou, vedením školy, popř. s výchovným poradcem. 

Podmínkou vstupu do programu je úvodní setkání se všemi učiteli a jejich seznámení se 

zásadami programu. To přispívá k jejich kladnějšímu postoji k práci lektorů, které 

přestávají brát jako konkurenty, ale spíše jako spolupracovníky. Stávají se také 

tolerantnější k poněkud neformální podobě vyučovacích hodin v době programu. 

Rodiče jsou oslovováni pomocí příruček a informačních materiálů, které centrum 

vydává a při jednotlivých blocích je žákům rozdává. 

Program je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně. Osobnosti aktivistů a způsob 

prezentace jistě efektivitu výrazně ovlivňují. Právě působení této proměnné způsobuje 

těžkosti při srovnávání účinnosti jednotlivých programů. 

Program počítá s komplikacemi a nabízí dobré možnosti, jak je zvládat. Tímto bodem se 

myslí případné zařazení prvků selektivní nebo indikované prevence, pakliže problém už 

vznikl, stejně jako rozpoznání kompetencí primárního preventisty a nabídnutí informací 

o tom, kde hledat další pomoc. 

Součástí PrevCentra je i poradenská činnost při už vzniklých problémech s návykovými 

látkami, samozřejmostí je nabídka kontaktů na ostatní pracoviště, na které se děti nebo 

jejich rodiče mohou podle své volby obrátit. 

Program nabízí příznivý poměr mezi cenou a efektivitou. V závěsu evropského trendu 

se již i u nás stává součástí jednotlivých preventivních intervencí i hodnocení jejich 

účinnosti . Škola, která o program projeví zájem, může potom porovnat tuto účinnost 

s cenou. 

Nenalezne-li škola dostatek peněz pro financování co možná nejefektivnějšího 

programu, nebo není-li pro školu takový program z nějakých jiných důvodů dostupný, 

je samozřejmě lepší, podniknout alespoň NĚCO, než sedět s rukama v klíně, odvracet 

od problémů hlavu a nadávat na poměry ... 
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9 Motivace 

Definic motivace je v odborném i laickém textu nespočetně, ale většina definic má 

podobný základ a ten je, že motivace je předpokládaný specifický proces, který rozdílně 

vyvolává určité akce. Obecně se dá říci, že motivace má hlavní úkol směřovat jedince 

k určitému tvoření nových hodnot. S pojmem motivace je velmi úzce spojen pojem 

motiv, který je dispozicí k procesu motivace a každý prvek, věc a událost se mohou stát 

motivem. 

Motivace se dále projevuje jako výrazně systémový jev, je ve funkčních vztazích se 

všemi ostatními psychickými procesy, je vázána na vlastnosti osobnosti, na fyziologii 

organismu i na životních podmínkách jedince. Za základní vlastnosti motivovaného 

chování Newcomb (1988) pokládá: 

• Energii - "energie chování je proporcionální síla motivu. " 

• Perzistenci- "motivace i chování setrvávají, dokud není dosaženo cíle." 

• Variabilitu motivovaného chování - "téhož cíle lze v různých situačních 

podmínkách dosahovat různými způsoby, což je funkcí situačních kognitivních 

klíčů." 

• Směr- "motivované chování je zaměřeno na dosažení určitého cíle. " 

Tyto základní vlastnosti motivace se objevují u všech jedinců v různé míře. 

Proto i u drogově závislýchjedincůje součástí jejich osobnosti motivace, ovšem mecha

nismy motivace se ve velké míře liší. 

Při studiu odborné literatury lze najít velké množství informací o motivaci jedinců 

k užívání, ale jen málo k motivaci uživatelů k léčbě a k prevenci. 

Je třeba si uvědomit ten fakt, že motivaci je možno rozlišit na motivaci nejen léčebnou, 

ale i motivaci směřující jedince ke snižování rizik spojených s počátkem "drogové 

kariéry", tedy k prevenci. 

Vždy je důležité si uvědomit, odkud motivace vychází, protože jedinec může být 

motivován vnitřními faktory, ale i vnějšími faktory. S ohledem na užívání drog, tak 

hlavním vnitřním mechanizmem jsou abstinenční biologické potřeby, neboli potřeba 

odstranit tzv. "absťák". Mezi vnější mechanizmy patří například neztratit vlastní hodno

tu ve skupině, ve které se nachází (např. skupina spoluuživatelů). 
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Pokud se zaměříme na motivaci k léčbě, tak opět mezi ty základní vnitřní motivační 

faktory budou jistě patřit faktory biologické (nezvládnutelnost a léčba tělesných problé

mů) a také faktory psychologické (snaha změnit svůj stav a začít žít bez drog). 

Mezi tuto skupinu faktorů můžeme počítat například vyhnutí se sociálním problémům, 

právě ony mohou být důležitým integračním prvkem pro tvorbu motivace. 

Všeobecně by se dalo říci, že aby člověk změnil své chování, tedy přestal zneužívat 

drogy a důvěřoval preventivním programům, musí mít jak vnitřní tak i vnější motivaci. 

Jenže, drogově závislí mají velké problémy, vydržet s léčbou. Protože je u nich motiva

ce k užívání větší a stálejší než motivace přestat a začít abstinovat. 

Jedny z nejdůležitějších faktorů v této situaci, jsou podpůrné sociální faktory. 

Mezi sociálně podpůrné faktory bychom mohli zařadit pomoc odborníků, pomoc sociál

ních institucí či organizací a v neposlední míře rodiny i společnosti, ve které se jedinec 

právě nachází. 

Posledním prvkem je motivace drogově závislých k primární prevenci. Jenže primární 

prevence by měla předcházet samotnému výskytu patologického chování neboli 

abúzusu těchto látek - to se ale zatím příliš nevede. Proto motivace uživatelů drog 

k primární prevenci je minimální až žádná. V danou chvíli je již důležitější motivace k 

prevenci terciární. 

9. 1 Hodnotové vědomí a hodnotová orientace 

Motivace je tedy určitá kategorie hodnot, obvykle tvořená hierarchicky uspořádanou 

strukturou tzv. hodnotovým vědomím, které integruje osvojené i osobní zkušenosti a za

bezpečuje tak po jistou dobu jednotný hodnotící a výběrový přístup k realitě (Heller, 

Pecinovská, 1996). 

9. 1. 1 Hodnotové vědomí 

Má podobu stálého vnitřního komentáře. Je to proces, který vyrůstá ze sebezáchovných 

tendencí a je podmíněný: 

1) Osobnostními vlastnostmijedince. 

2) Výchovou a v širším smyslu, vnějšími sociálně kulturními vlivy. 
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3) Aktuálními prožitky individua. 

Toto hodnotící vědomí nám tak umožňuje zaujmout vůči sobě i vůči objektu určitý 

subjektivní vztah. 

9. 1. 2 Hodnotová orientace 

Lze ji chápat jako aktuálně aktivizovanou, navenek uváděnou část hodnotového 

vědomí, zjednodušeně se dá říci, že se jedná o určitý projev vědomí a tím konkrétní 

chování. 

Je možné tedy shrnout, že konzumace drog představuje odchylný styl života některých 

jedinců v životních podmínkách pro ně náročných (Heller, Pecinovská, 1996). 

Je dokonce možné mluvit o samotné kultuře, která je definována hodnotami, estetický

mi znaky (hudbou, literaturou, oblečením), filosofií, politikou či náboženstvím. 

Sounáležitost s takto vymezenou skupinou a kulturou má významný vliv na vývoj a hle

dání vlastní identity. 
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10 Nároky kladené na osobnost lektora primární prevence 

Úspěšnost každého programu závisí značnou měrou na tom, kým je prováděn. Všichni 

lektoři by proto měli projít výcvikem, jehož součástí je kromě získávání informací 

především zlepšování sociálních dovedností, kultivace mluveného projevu a komunika

ce vůbec, práce s prostoji ajejich upevňování atd. (Bartošíková, Voříšek, 1998). 

Zde bychom chtěli důrazně upozornit na to, že do této práce by se neměli pouštět ti, 

kteří ještě nemají úplně jasno, na které straně fronty stojí. 

Po takovém výcviku nemusí znát lektor o látkách jako takových první poslední, 

mnohem důležitější je dokázat vzbudit zájem, důvěru a ovlivnit u dětí změnu či 

vytvoření žádoucích postojů. Důvěra je přitom jednou z nejpodstatnějších věcí ve 

vzájemném vztahu žáků a preventisty, je něčím, co se obtížněji získává než ztrácí. Proto 

jedno z důrazných doporučení lektorům zní: mluvte vždy pravdu, informujte a působte 

tak, aby to odráželo realitu. Zavádějící může být například uvádění nepravdivých 

příkladů "ze života", které sice podporují lektorovy teze, ale ve skutečnosti se nestaly. 

Nebezpečí, že to děti vycítí je značné, stejně jako risk toho, že děti pak neuvěří ani 

"pravdivým" částem programu. Důležité je však i udržování hranic ve vzájemném 

vztahu (např. Bartošíková, Voříšek). 

Dalším nárokem, kladeným na osobnost lektora, je schopnost vytrvat a nenechat se od 

nastoupené cesty odradit, i přesto, že výsledky se nedostavují hned a nejsou na první 

pohled viditelné. I zde může, jako u řady jiných pomáhajících profesí, dojít k vyhoření. 

Prevencí takového stavu je pak soustavné vzdělávání lektorů, supervizní setkávání 

apod. 

V této kapitole by mohlo být doplněno ještě mnohé, uzavřena však bude jednou 

z královských rad, udílenou primárním preventistům: NECHTĚJTE VŠE DOKÁZAT! 
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ll Experimentální část 

11. 1 Úvod do průzkumu 

V této části diplomové práce bylo cílem zmapování jak incidence užívání omamných 

a psychotropních látek, tak zájem o tuto problematiku v závislosti většinou na školních 

preventivních programech za podpory Speciálního pedagogického centra (dále jen 

SPC). 

Průzkum byl prováděn prostřednictvím ankety, která byla rozdělena na dvě části. Každá 

z částí obsahovala sedm otázek. První část označena jako A byla koncipována za 

účelem zmapování drogové situace u dotázaných respondentů na základních školách 

v Karlových V arech. 

Druhá část označena jako B se zaměřovala pouze na prevenci a její vnímání dotázanými 

respondenty (o metodě průzkumu bude hovořeno v nižších oddílech). 

11. 2 Cíle průzkumu 

Jak už vyplývá z názvu závěrečné diplomové práce "Primární drogová prevence", 

hlavním tématem průzkumu byla otázka, jak reagují dotazovaní respondenti na 

preventivní programy pořádané většinou příslušnou školou či programem SPC nebo 

jinou organizací. 

Do programu byli zařazeni žáci 8. a 9. ročníků 10ti základních škol v Karlových Varech 

a to v celkovém objemu 794 dotázaných respondentů. Na každé škole byla anketa 

snímána vždy ze dvou 8. a dvou 9. ročníků. Průměrný věk dotazovaných respondentů 

činil13,94 roků. Nejmladšímu respondentu bylo 12 roků a nejstaršímu 16 roků. 

Před zahájením průzkumu byl proveden pilotní vstupní test v 8. ročníku, v objemu cca 

60ti žáků, který se stával z téměř shodného dotazníku, ovšem jeho otázky a možné 

odpovědi byli koncipovány bez předchozí konzultace s psychologem. Někteří žáci 

reagovali na otázky neadekvátně, což pro celkové vyhodnocení a validitu testu bylo 

zcela nepřípustné. 
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Konečná verze ankety byla proto důkladně konzultována jak s hlavni preventistkou 

SPC, tak s katedrou psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

ll. 3 Popis průzkumné metody a zdůvodnění jejího výběru 

Průzkum byl zahájen v kalendářním měsíci květnu a to ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem bylo, že žáci 9. ročníků již absolvovali přijímací řízeni na středni školy. 

Někteří jedinci mnohdy tento prvni psychický tlak nevydrží a uchylují se k navozenému 

uvolněni prostřednictvím některé z měkkých drog, které získávají převážně od svých 

spolužáků. Dalším důvodem je fakt, že většina škol má již veškeré preventivni 

programy určené pro tuto oblast zdárně ukončené (Disman, 1993). 

Zkonstruovanou anketu (viz. příloha č.11) tvoří jednak oslovení a instrukce určené 

respondentům, následuje celkem 14 otázek vždy s různým počtem položek, které jsou 

uspořádány ve dvou oddílech. Při tvorbě této ankety byly jednotlivé otázky i jejich 

posloupnost voleny s ohledem na mentální vyspělost respondentů. 

Osloveni a instrukce určené respondentům objasňují účel, k němuž anketa slouží a za 

jakým účelem budou data zpracovávána, dále ujištění o anonymitě respondenta a vybízí 

jej k co možná největší upřímnosti. 

Otázky prvního oddílu-části A prozkoumávají skutečnosti o setkání respondentů 

s psychotropnimi a omamnými látkami a jejich incidenci. Tato část má poměrně 

vysokou výpovědní hodnotu právě pro pracovníky SPC v oblasti mapování zneužíváni 

omamných a psychotropních látek na základních školách. 

Druhý oddíl mapuje zájem o drogovou problematiku, možnosti získávání informací, 

znalosti vyučujících o této problematice dle poznatku respondentů a celkový postoj 

k prevenci vůbec. Tato část by měla být zpětnou vazbou jak pro vedeni škol, tak pro 

preventisty samotné. 

Analýza získaných dat byla provedena pouze procentuálně a dvojím způsobem. První 

vyhodnocení bylo provedeno systémem grafů vždy ke každé otázce a zvlášť 

selektováno ke zúčastněné základni škole. Důvodem byl záměr přehlednějšího 

vyhodnoceni pro práci preventistů na SPC. Druhé vyhodnoceni bylo celkové, dle 

odpovědí dotázaných respondentů bez ohledu na to, kterou základní školu navštěvují. 
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12 Vyhodnocování dat jednotlivých otázek ankety 

Na následujících stránkách proběhne celková analýza dat získaných z odpovědí na 

jednotlivé otázky ankety a samostatný grafický přehled škol (viz. přílohy). Při jejich 

zpracování byl nápomocen program vytvořený studenty MFF - UK, který vycházel z 

použitého programu Microsoft Excel 2000. Pro zhotovení grafické části pak Microsoft 

Word. 

12. 1 Celkové kvantitativní vyhodnocení dat v části A 

Otázka č.l: 

Setkal/a jsi se už někdy s drogami? Ano 62% 
Ne 38% 

Tato otázka měla vyhodnotit procentuální setkání dotázaných respondentů s drogami. 

Z vyhodnocení je patrné, že většina respondentů v tomto věku se již s některou 

z omamných a psychotropních látek setkala. 

Otázka č. 2: 

S jakými drogami jsi se setkal/a? Marihuana 48% 
Hašiš 16% 
Pervitin 3% 
Kokain 2% 
Heroin 2% 
LSD(trip) 3% 
Těk.látky 5% 
Jiné 21% 

Cílem bylo procentuální vyhodnocení s jakými drogami se dotazovaní setkali a v závis

losti na těchto odpovědích zmapovat nejfrekventovanější omamné a psychotropní 

látky. Z dotazníkového přehledu jmenovaných drog bych se rád pozastavil u položky 

,jiné", kde většina dotázaných uváděla nikotinové produkty, eukaliptové listy či 

lysohlávky. Překvapením pro mne bylo, že dotázaní respondenti v této položce zahrnují 

jen v ojedinělých případech alkoholické produkty jako omamné a psychotropní látky. Z 
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hodnocení je patrné, že převážná většina se setkala s marihuanou, jelikož dostupnost 

této drogy a jejích dalších produktů je relativně snadná. 

Otázka č. 3: 

Kde jsi se s nimi setkal/a? Doma ll% 
Ve škole 18% 
Jiné 71% 

V otázce vyhodnocuji, kde mají žáci základních škol možnost setkání s některou z drog. 

Dle odpovědí se většina dotázaných s drogou setkala venku, což je zahrnuto v položce 

,jiné". Ovšem velice výmluvné je, že téměř 90 respondentů se s drogou setkalo a je 

nutno podotknout stále setkává ve škole. 

Otázka č. 4: 

Zkusil/a jsi někdy drogu? Ano 34% 
Ne 66% 

Tato otázka již vřazuje procentuální incidenci omamných a psychotropních látek. 

Otázka č. 5: 

Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusil/a jako první? Marihuana 62% 
Hašiš 9% 
Pervitin 2% 
Kokain 0% 
Heroin 0% 
LSD(trip) 2% 
Těk.látky 1% 
Jinou 24% 

Zde je jistá korespondence s předchozím dotazem. Záměrem bylo zmapování jaké droze 

respondenti podléhají nejčastěji. Položka ,jinou" zahrnovala nejčastěji lysohlávky, ale 

za zmínku stojí i uvedení např. durmanu či surového opia. 
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Otázka č. 6: 

Užíváš některé ze jmenovaných drog i do dnešní do- Ano ll% 
by? Ne 89% 

Jak je z dotazu patrné, záměrem nebylo pouze vyhodnocení jakou drogu respondenti 

zneužili, ale také zda nějakou drogu zneužívají opakovaně. Podle celkového procentu

álního vyhodnocení je zřejmé, že asi 60 respondentů zneužívá některou z omamných 

a psychotropních látek opakovaně. 

Otázka č. 7: 

Od koho jsi ji (je) získal/a? Od kamaráda 57% 
Od spolužáka 10% 
Od sourozence 5% 
Z vlast. zdroje 9% 
Jiné 19% 

Sedmá otázka se zabývá vyhodnocením, od koho respondenti drogu získávají nejčastěji. 

Většina odpovědí byla soustředěna na položku "od kamaráda", což je zpětnou vazbou 

na otázku č. 3. Položka ,jiné" zahrnuje nejčastěji pouliční dealery. Je nutno podotknout, 

že právě Karlovy Vary se řadí na přední místa co do počtu jedinců zneužívajících drogy. 

To je dáno díky velikému množství dnes již stálých cizojazyčných občanů, ale také díky 

blízkosti hned několika hraničních přechodů, vítajících stálou drogovou klientelu. 

To s sebou logicky vzato nese také adekvátní množství lidí, kteří drogy nabízejí. 

12. 2 Celkové kvantitativní vyhodnocení dat v části B 

Otázka č.l: 

Zajímáš se o drogovou problematiku? Ano 48% 
Ne 52% 

Charakter této otázky je zaměřen na zájem o danou problematiku. Je logické, že pokud 

se jedinci o drogovou otázku příliš nezajímají, nemůže tedy ani preventivní program 

fungovat v kvantitativních intencích. 
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Otázka č. 2: 

O drogové problematice jsem se nejvíce dozvěděl/a? Doma 25% 
Ve škole 53% 
Ve sděl. prostř. 13% 
Na letácích 2% 
Jinde 7% 

V této preventivní části bylo také cílem zjistit, kde respondenti získávají informace 

o drogové problematice. Položka ,jinde" zahrnuje většinou K-Centrum Karlovy Vary. 

Za povšimnutí stojí skutečnost, že nejméně informací se dotázaní respondenti dle 

odpovědí dozvídají z letáků. 

Otázka č. 3: 

Domníváš se, že je na vaší škole informovanost o dro- Ano 70% 
gové problematice dobrá? Ne 30% 

Otázka je zaměřena na vyhodnocení kvality předávaných informací školou a jejich 

preventivními programy zaměřenými na tuto oblast dle názoru respondentů. 

Překvapením pro mě byla procentuální kladná hodnota neboť mám pocit, že právě 

prevence z řad vyučujících na ZŠ v Karlových Varech je nedostačující, patrně z toho 

důvodu, že preventistou je většinou některá nebo některý z vyučujících občanské či 

rodinné výchovy. Vzhledem k tomu, že na většině škol tyto předměty vyučují peda

gogové se starším datem narození a tedy s mnohogeneračním odstupem od vyučova

ných, není možné, aby se úplně ztotožnili s jejich vnímáním reality ohledně dané 

problematiky. 

Otázka č. 4: 

Domníváš se, že mají vyučující na vaší škole potřebné Ano 71% 
znalosti o drogové problematice? Ne 29% 

Čtvrtá otázka je úzce spjata s výše uvedeným dotazem. Na základě jejího vyhodnocení 

je patrná validita těchto dvou odpovědí. Mé hodnocení také odpovídá již výše popsané-

mu. 
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Otázka ě. 5: 

Kdy jsi poprvé získal/a informace o drogové proble- v 7. třídě 55% 
matice od rodiče? v 8. třídě ll% 

v 9. třídě 2% 
Dosud ne 4% 
Jindy 28% 

Touto otázkou jsem se pokusil zmapovat, kdy dotazovaní respondenti, získali poprvé 

informace o drogové problematice od rodiče. Musím podotknout, že nezpochybni

telným článkem v primární prevenci je právě rodina. Překvapením pro mě samotného 

jsou odpovědi v položce ,jindy". Téměř 1/3 dotázaných získala informace o drogové 

problematice ještě před postoupením na II. stupeň základních škol. 

Otázka ě. 6: 

Kdy jsi poprvé získal/a informace o drogové proble- v 7. třídě 52% 
matice od vyučujícího nebo jiné pověřené osoby? v 8. třídě 21% 

v 9. třídě 2% 
Dosud ne 3% 
Jindy 22% 

Tato otázka je shodná s předchozím dotazem, pouze se zaměřuje na informace v oblasti 

drogové problematiky získávané nejčastěji od vyučujících. Položka ,jindy" zahrnovala 

podobné odpovědi, zmíněné v otázce č. 5. 

Otázka ě. 7: 

Domníváš se, že pra~divé a kvalitní informace mohou Ano 67% 
snížit užívání/zneužívání drog? Ne 33% 

Závěrečná otázka si kladla za cíl vyhodnotit, zda vůbec dotázaní respondenti věří v 

preventivní programy a zda pravdivé informace mohou dle jejich názoru vyloučit 

a omezit rizika spojená se zneužíváním omamných a psychotropních látek. 
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13 Diskuse 

Mnohé výsledky získané tímto průzkumem považuji za zajímavé a inspirativní, ale také 

varující, a to nejen pro naší adolescentní mládež samotnou, ale i pro všechny ty, kteří se 

podílejí na přípravě a realizaci preventivních programů, přičemž nemusí jít výhradně o 

problém primárně preventivních programů, ale i problematiku prevencí sekundárních či 

terciárních. 

Tato diplomová práce se zabývala shrnutím informací v oblasti drogové problematiky, 

zvláště pak otázkami primární drogové problematiky. V experimentální části se 

diplomová práce zabývala jednak zmapováním incidence omamných a psychotropních 

látek mezi žáky 8. a 9. tříd na základních školách v Karlových Varech, tak i 

zmapováním postojů, kteří tito žáci zaujímají k drogové problematice samotné, jako 

např. důvěra k předávaným informacím od vyučujících, možnosti získávání vhodných a 

objektivních informací, a další. 

Hypotéza 1, která předpokládala, že se více než 112 dotázaných respondentů 8. a 9. tříd 

na základních školách v Karlových Varech již setkala s některou omamnou či 

psychotropní látkou se podle předpokladu potvrdila. Z analýzy dat získaných z ankety 

v části A tedy vyplývá, že 62 % (493) dotázaných respondentů se již s některou 

omamnou či psychotropní látkou setkalo. 

Hypotéza 2, která předpokládala, že více než 1/3 dotázaných respondentů, která se již 

s drogou setkala, některou nealkoholovou drogu také vyzkoušela se podle předpokladu 

také potvrdila. Z výsledků je zřejmé, že 34% (167) dotázaných respondentů, kterých se 

již s některou nealkoholovou drogou setkalo, také některou drogu vyzkoušelo. 

Za velice výstižné také pokládám data vyhodnocená z otázky č. 6, která byla zaměřena 

na pravidelnou incidenci omamných a psychotropních látek u dotázaných žáků. 

Z vyhodnocení plyne, že ll% (55) dotázaných respondentů užívá některou nealko

holovou drogu pravidelně. 

Další otázky v této části se zaměřovali např. ke kterým drogám dotázaní inklinují 

nejčastěji nebo od koho drogu získali atd. 

Celkový zájem dotázaných respondentů o drogovou problematiku a tedy hypotézu 3 se 

jednoznačně nepotvrdila. Z analýzy dat z ankety v části B je zřejmé, že 52% (413) 
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dotázaných respondentů odpovědělo záporně na otázku zaměřenou na zájem o 

drogovou problematiku. 

Predikovaná hypotéza 4, že vyučující, kteří zastávají agendu výchovných poradců, 

zároveň tedy preventistů nemají dostatečné znalosti o drogové problematice samotné se 

v 71% nepotvrdila. Z výsledků je patrné, že se 564 dotázaných respondentů domnívá, že 

mají vyučující- preventisté na jejich škole dostatečné znalosti o drogové problematice. 

Toto potvrzuje i vyhodnocení otázky č. 3, která byla zaměřena na kvalitu informo

vanosti o drogové problematice na dané škole. 70% (556) respondentů se totiž domnívá, 

že informovanost o drogové problematice je na jejich škole dobrá. 

Protože jsem se ve své praxi setkal s opačnou zkušeností, vyvolal tento stav ve mně 

určitá zamyšlení. Řada našich předních odborníků (např. Bartošíková, Voříšek, 1998; 

Borník, 2001) na prevenci sociálně patologických jevů a zvláště drogovou problematiku 

(Bergeret, 1995; Nešpor, Csémy, Pernicová, 1998) hodnotí znalosti vyučujících v této 

oblasti jako spíše nedostatečné. 

Jedním z kritérií tohoto stavu je podle autorů hlavně věkový rozdíl mezi vyučujícím a 

žákem. Předpokladem pro kvalitativní stránku preventivních programů je hlavně důvěra 

mezi oběma stranami (Bartošíková, Voříšek, 1998). Z některých knižních pramenů je 

zřejmé, že je velice obtížné, aby člověk s mnohdy několikaletým generačním odstupem 

získal důvěru takto mladých a psychicky nevyzrálých jedinců. Proto asi není snahou 

vyučujících získat důvěru, ale pouze předat, byť v dobrém úmyslu, mnohdy 

neobjektivní a smyšlené informace, jak se domnívá Dolejš a jiní (1998) ve svém pojetí 

primární drogové prevence při zasedání Valného shromáždění OSN věnovaného 

celosvětové problematice drog. 

Ve své diplomové práci si uvědomuji mnohé nedostatky, vyplývající zejména 

z omezenosti použité průzkumné metody. Tato kapitola se bude věnovat jednak kritice a 

limitám použité dotazníkové (anketové) metody v obecné rovině, ale i konkrétním 

nedostatkům a rezervám některých položek, ke kterým došlo při konstrukci této ankety. 

Tyto dvě roviny, jak obecná, tak konkrétní se však vzájemně překrývají. 

Z obecných nevýhod se mi jako nejzásadnější jeví otázka uzavřenosti v 

některých odpovědích na jednotlivé položky. Přesto, že anketa byla anonymní, tak v 

zadání byli všichni respondenti seznámeni s tím, že získané informace slouží ke 

zpracování této diplomové práce. To mohlo v řadě z nich vzbudit představu budoucích 
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čtenářů a do jisté míry ovlivnit jejich odpovědi. Nápadně tímto ovlivněnou sdílnost a 

poměrně jednostranné odpovědi v porovnání s první částí ankety pozoruji zvláště 

v otázkách části B, ve které se dotazuji na kvalitu předávaných informací o drogové 

problematice na školách a na znalosti vyučujících preventistů v téže problematice, 

neboť se jedná o oblast, kdy si žák mění role s vyučujícím a má hodnotit jejich znalosti. 

Protože byla anketa zadávána na všech základních školách v Karlových V arech, mohlo 

se provést rozdělení testovaného souboru jednak na dívky a chlapce a také alespoň 

rámcové rozdělení podle charakteru a náročnosti dané školy. To znamená, že některé 

školy, které jsou, jak je obecně známo náročnější, třeba osmileté gymnázium nebo 

matematické školy, kladou větší důraz na žáky, tím jsou žáci vystaveni psychickému 

presu a mnohdy se právě díky tomuto důvodu uchylují k uvolnění pomocí některé 

omamné a psychotropní látky. Je třeba si uvědomit toho, že by toto selektování mohlo 

změnit celkový výsledek ankety. 

Samotné načasování průzkumného šetření v závěru školního roku přineslo sice některé 

výhody, které byly zmíněny v kapitole ll. 3, z nichž připomínám zejména to, že žáci 9. 

ročníků již absolvovali přijímací řízení na střední školy a že většina základních škol má 

své preventivní programy již ukončené, ovšem to přineslo i řadu nevýhod. Jedná se 

především o značnou retrospektivnost některých otázek zejména v části B, které 

vyžadují zpřítomnění si některých momentů (například kdy dotazovaní získali první 

informace od rodiče, vyučujícího či jiné pověřené osoby aj.), ale i to, že respondenti už 

nad zmiňovanou problematikou v závěru školního roku příliš nepřemýšlejí a je jim jak 

oni říkají všechno "fuk". 

Z názorů některých respondentů bylo zřejmé, že anketa pro ně byla nudná, někteří ji 

hodnotili jako zbytečně náročnou. Je škoda, že do ankety nebyly zařazeny některé 

položky z oblasti psychologické, jako například, proč jsem drogu vyzkoušel, co jsem od 

ní očekával a co mi droga přinesla. Některé oblasti tedy zůstali nepokryté, jelikož se na 

ně položky této ankety nezaměřovaly a které by se snáze postihovaly jinou metodou, 

například doplňujícím rozhovorem, ve kterém se některým zvláště aktuálním tématům 

může dát prostor a není tu "svázanost" kolonkami ankety. 

Kromě těchto obecných nevýhod a jistého omezení, v jednorázově prováděném šetření 

pomocí ankety se v průběhu sběru dat ukázala i celá řada konkrétních nedostatků při 

volbě a formulaci jednotlivých položek. Přestože jsem při konstrukci ankety postupoval 
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s vysokou obezřetností a provedl pilotní test na skupině věkově totožné, nepodařilo se 

mi vyvarovat se některých chyb a nepřesností, které se ovšem projevili až při 

vyhodnocování dat. 

Budu-li postupovat podle pořadí jednotlivých položek a částí, pak na první nepřesnost, 

která hraje jistě důležitou roli, narazíme v položce č. 1 a č. 4 v části A, kde bylo cílem 

zmapování setkání s drogou a jejich incidence u žáků 8. a 9. tříd na základních školách 

v Karlových V arech. Otázka však mohla být formulována tak, aby předem bylo 

respondentům jasné, že cílem bylo zmapování především drog nealkoholového původu. 

Další otázky této části ankety již byly formulovány přesněji a dotazovaní tak mohli 

reagovat poměrně rychle a přesně. 

Výraznější nepřesnosti však vykazují položky v části B. Položky č. 2; 5 a 6 byly zřejmě 

díky své retrospektivnosti u některých respondentů nevyplněné. Další rezervu 

shledávám v tom, že v této části ankety mohla být zařazena otázka, jak respondenti 

hodnotí kvalitu preventivních programů na jejich školách. Což mohlo nahradit položku 

č. 4. Nedošlo by k přímému hodnocení vyučujících a odpovědi mohly být validnější. 

Formální koncepce práce (nestejný obsah teoretické a praktické části), je v projektu 

řešen početným grafickým zpracováním ankety pro každou školu, hodnocení otázek 

proč výsledky této školy jsou takové či jiné nespadají do původního záměru projektu. 

Jsem si také vědom toho, že z této práce mohlo být vyvozeno mnohem více hypotéz a 

určitě i v přesnějším znění, než skýtá rozsah tohoto projektu. 

Výhody se ukázaly v tom, že díky tomuto průzkumu, který byl velice objemný mohou 

získaná data jistě poukázat alespoň rámcově na postoj adolescentů k drogové problema

tice. 

Další výhodou je také to, že pracovníci Speciálního pedagogického centra v Karlových 

Varech mají v rukou % výsledek šetření v oblasti incidence omamných a 

psychotropních látek na jejich "tak říkajíc" půdě. Mohou tak sestavit a načasovat 

vhodnější a snad i kvalitnější preventivní programy. 

Rád bych upozornil na to, že zadávání ankety s sebou neslo řadu úskalí. Jako 

nejvýraznější vidím neochotu u vedoucích pracovníků některých základních škol, kdy 

se do tohoto programu nechtěli zapojit s tvrzením toho, že na jejich škole drogový 

problém neexistuje. Celá atmosféra při zadávání ankety pak byla velice napjatá a 

neochota z jejich strany znatelná. 
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Závěry pro praxi: 

• žáci ve věku 13ti až 15ti roků, tj. věk, kdy navštěvují základní školu neshledávají 

v drogovém problému nebezpečí 

• je třeba vhodnou formou proškolit vyučující zastávající agendu výchovných poradců, 

aby předávali objektivní a kvalitní informace o aktuálním stavu 

• vytvořit kvalitnější preventivní programy 

• správně načasovat preventivní působení na tuto věkovou skupinu 

• těsnější spolupráce se speciálním pedagogickým centrem v tomto směru 

• provádět retesty s cílem zjišťovat aktuální stav a následně provést příslušná opatření, 

která sníží negativní důsledek vznikajícího drogového problému 
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Závěr 

Problematika související s návykovými látkami je téma daleko širší, než skýtá rozsah 

této práce, proto byl prostor některým tématům věnován pouze zkratkovitě, jiná byla 

pominuta zcela. Logika uvedeného výběru byla přibližně taková, že bylo snahou uvést 

fakta relevantní k získání základní orientace v oblasti primární drogové prevence, které 

se při bližším zájmu dají samozřejmě prohlubovat. Při čerpáni z literatury byl kladen 

důraz nejčastěji na díla našich předních odborníků působících v této oblasti. Není 

náhodou, že většina citovaných prací pochází z druhé poloviny devadesátých let. U tak 

dynamicky se vyvíjející záležitosti, jakou je problematika drog, se jednotlivé příručky a 

statistiky stávají často rychle zastaralými. 

Důvodem je však také to, že vlivem stále vzrůstajícího zájmu veřejnosti se v posledních 

letech počet vydávaných titulů rapidně zvýšil a stejně tak vzrostla jejich dostupnost. 

Velmi slušnou zásobou literatury pak disponují i jednotlivá preventivní zařízení, kde 

jsem se setkal s ochotou při umožňování nahlížení do jednotlivých materiálů, 

nápomocná mi byla též knihovna PrevCentra. 

Napsáni této práce by mohlo pomoci ujasnit a upřesnit si některé názory a postoje vůči 

prevenci v drogové problematice. 

Cílem je, aby tento projekt byl nápomocen jak pedagogickým pracovníkům při jejich 

preventivním působení na své svěřence i jejich rodiče, tak pracovníkům speciálních 

pedagogických center při řešení problémů s tvorbou, načasováním a bezesporu kvalitou 

vlastních preventivních programů. 
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Seznam příloh 

Vysvětlivky 

Příloha č. 1: grafické vyhodnocení ankety, Gymnázium 

Příloha č. 2: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ Kollárova 

Příloha č. 3: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ Konečná 

Příloha č. 4: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ Krušnohorská 

Příloha č. 5: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ Libušina 

Příloha č. 6: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ 1. máje 

Příloha č. 7: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ Moskevská 

Příloha č. 8: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ Poštovní 

Příloha č. 9: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ Šmeralova 

Příloha č. 10: grafické vyhodnocení ankety, ZŠ Truhlářská 

Příloha č. ll: použitá anketa 

Příloha č. 12: ukázka vyplněné ankety 

Příloha č. 13: anketa použitá v pilotním testu 

Příloha č. 14: DVD s drogovou tématikou 

Seznam stop na DVD: 

• Děti okamžiku 
• Dlouhá kocovina 
• Pomoc člověku 
• V pasti a stále v pasti 
• Ženy a drogy, drogy a ženy 
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Přílohy 
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Vysvětlivky odborných a slangových výrazů 

Abúzus: nadměrné užívání, nadužívání, zneužívání 

Abstinence: zdrženlivost, zřeknutí se požitku 

Agenda: pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání 

Amfetamin: látka se stimulačním účinkem 

Arytmie: poruchy srdečního rytmu 

Brko: slangový výraz pro marihuanu 

Brčko: slangový výraz pro marihuanu 

Čokoláda: slangový výraz pro hašiš 

Definice: slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu 

Detoxifikace: odstranění jedovatosti, jedovatých látek 

Distribuce: prodej, šíření 

Droga: psychoaktivní látka, surovina rostlinného nebo živočišného původu 

Euforie: příjemný subjektivní pocit tělesné a psychické pohody, rozjařenost 

Éčko: slangový výraz pro MDMA- Extasy 

Extoška: slangový výraz pro MDMA - Extasy 

Flashback: psychicky podmíněný návrat do stavu intoxikace 

EMCDDA: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti 

Gastrointestinální: týkající se zažívacího ústrojí 

Halucinogen: přírodní i syntetická droga kvalitativně ovlivňující vědomí 

Harm reduction: snižování negativních důsledků drogové závislosti 

Haš: slangový výraz pro hašiš 

Houbičky: slangový výraz pro halucinogenní houby 

Intoxikace: otrava 
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Jehla: slangový výraz pro marihuanu 

Joint: slangový výraz pro marihuanu 

Josh: slangový výraz pro marihuanu 

Kauzalita: příčinnost, příčinná souvislost, podmíněnost 

Kodein: lék tišící a potlačující bolest 

Kokain: droga patřící do skupiny opiátů 

Koks: slangový výraz pro kokain 

Koncepce: pojetí, rozvržení, představa 

Lysoně: slangový výraz pro halucinogenní houby 

LSD: droga patřící do supiny halucinogenů, obsahující kys. lysergovou 

Methadon: čistá náhražka drogy, používaná pro léčbu závislosti na opiátech 

Morfin: lék tišící a potlačující bolest 

Metamfetamin: látka se stimulačním účinkem 

Neokodin: lék tišící a potlačující bolest 

Opiát: lék obsahující opium nebo omamnou látku 

OPL: zkratka pro omamné a psychotropní látky 

Paranoia: psychická porucha vyznačující se bludy vztahovačnosti, podezíravosti 

Péčko: slangový výraz pro pervitin 

Pervitin: stimulační droga 

Peří: slangový výraz pro pervitin 

Peer program: preventivní program uskutečňovaný vrstevníky určité skupiny 

Piko: slangový výraz pro pervitin 

Pluralita: mnohost, četnost 

Prach: slangový výraz pro kokain 
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PrevCentrum: centrum prevence drogových závislostí 

Prevence: předcházení něčemu, ochrana před něčím 

Preventista: jedinec zabývající se prevencí 

Populismus: úsilí o získání přízně bez ohledu na věc samu 

Potenciál: souhrn schopností, celková možnost něco udělat 

Primární: počáteční 

Psilocybe semilanceolata: lysohlávka kopinatá- halucinogenní houba 

Psilocybe bohemica: lysohlávka česká- halucinogenní houba 

Psilocybe cyanescens: lysohlávka modrající- halucinogenní houba 

Psilocybin: psychoaktivní látka obsažená v halucinogenních houbách 

Psilocyn: psychoaktivní látka obsažená v halucinogenních houbách 

Recipient: příjemce 

Represe: potírání, potlačování, stíhání 

Sebereflexe: sebehodnocení 

Sekundární: druhořadý 

Schizofrenie: psychická porucha, spočívající v rozdvojení osobnosti 

Snifing: forma zneužívání těkavých látek čicháním 

SPC: speciální pedagogické centrum 

Stimulační: povzbuzující 

Stíha: proměna psychiky 

Substituce: léčba závislých na opiátech, využívaná v terciární prevenci 

Subutex: čistá náhražka drogy, používaná v ČR pro léčbu závislosti na opiátech 

Syntetický: uměle, chemicky vytvořený nebo získaný 

Syndrom: soubor příznaků doprovázejících určité onemocnění nebo stav 
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Terciární: třetí v řadě ve spojení s prevencí 

Toxická psychóza: pranoidně-halucinatorní syndrom, duševní porucha 

Tráva: slangový výraz pro marihuanu 

Trip: slangový výraz pro LSD 

Úzus: užívání 

WHO: Světová zdravotnická organizace 
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Při1oha č. 1 
1. České Gymnázium v Karlových Varech 

1. Setkal jsi se u! někdy s drogami? 

55% 

2. S jakými drogami jsi se setkal/a? 

20% 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 

44% 

4. Zkusil/a jsi někdy drogu? 

76 

o Marihuana 

• Ha~iš 

o Pervitin 
o Kokain 

• Heroin 
oLSD(trlp) 

• Tékavé Látky 
o Jiné 

o Doma 

• Ve~kole 

o Jiné 

Část A 



Přt1oha č.l 

s. Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusil/a jako prvnl? 

oMan'huana 

•Ha~ll 

oPefVitrn 

o Kokain 

• Heroin 

% o LSD(trip) 

• Tékavé Látky 
o Jiné 

6. Uffvéi některé ze jmenovaných drog I do dndnl doby? 

6% 

94% 

7. Od koho jsi jl Oe) zlskal/a? 

77 

c Od kamaráda 

• Od spoluil!ka 

o Od sourozence 

oZ vlastn lho zdroje 

•Jiné 



Příloha č. 1 
1. České Gymnázium v Karlových Varech 

1. Zajlmllil se o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice jsem se nejvfce dozvědeUa 7 

0% 

39% 

o Doma 

• Ve$kole 

o Ve sdělovaclch 
prostfedcfch 

o Na letácfch 

3.Domnlvllil se, že je na vall Akole Informovanost o drogové 
problematice dobré? 

4.Domnlvllil se, fe majl vyučujlcl na vall Akole poti'ebné 
znalosti o drogové problematice? 

46% 
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Při1oha č. 1 

5% 

S.Kdy jsi poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od rodiče? 

1% 
o v 7. tfldé 

• v 8. tfldé 

o V9. tfldě 

o Dosud ne 

•Jindy 

6.Kdy jsi poprvé zlskalla lnfonnace o drogové problematice 
od vyučujlclho nebo Jiné pověfené osoby? 

42% 
o v 7. tfldé 

1,';1 v 8. lffdťi 

o v 9. /fldé 

o Dosud ne 

•Jindy 

7.Domnlvéi se, le pravdivé a kvalltnllnfonnace mohou 
snlllt ulfvlllnllzneullvénl drog? 

92% 
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Příloha č. 2 
ZŠ -Kollárova 

1. Setkal jsi se uf někdy s drogami? 

2. S jakými drogami jsi se setkal/a? 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 

9% 

4. Zkusil/a jsi někdy drogu? 

80 

o Marihuana 

rEJHa~i~ 

OPeNitin 

o Kokain 

a Heroin 

OLSD(trip) 

• Těkavé Látky 

o Jiné 

o Doma 

!i!! Ve~ole 

o Jiné 

Část A 



Phloha č. 2 

36% 

5. Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusil/a jako prvnl? 

o Marihuana 

• Ha$!$ 

oPeNitin 

o Koka in 

• Heroin 

57% oLSD(trip) 

• Tékavé Látky 

o Jiné 

6. Uflvét některé ze jmenovaných drog I do dnrinl doby? 

7. Od koho jsi Jl Oe) zfskalla? 

10% 

81 

Odkaman!Jda 

• Od spolutáka 

o Od sourozence 

oz v/astnlho zdroj 

• Jiné 



Příloha č. 2 
ZŠ - Kollárova 

1. ZajlmlliA se o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice jsem se nejvfce dozvědel/a ? 

65% 

Doma 

• Ve§kole 

o Ve sdélovaclch 
prosti'JJdc!ch 

oNa letáclch 

3.Domnlvél se, fe je na vaěl lkole lnfonnovanost o drogové 
problematice dobrá? 

4.Domnlvél se, fe majl vyučujlcl na vaěl ěkole potřebné 
znalosti o drogové problematice? 

13% 

87% 

82 

[DAN01 
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ČástB 



Pnloha č. 2 

S.Kdy jsi poprvé zfskalla lnfonnace o drogové problematice 
od rodiče? 

0% 

o V 7. Wd~J 
OV 8. /fldé 

• v 9. tfld~J 

oDosudne 

•Jindy 

&.Kdy jsi poprvé zfskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od vyučujlclho nebo Jiné pověhlné osoby? 

[]v 7. lfldé 

ova. tlldé 

• VY. tlldé 

o Dosud ne 

•Jindy 

7.Domnlvi!IA se, fe pravdivé a kvalltnllnfonnace mohou snlflt 
u!lvi!lnUzneu!lvi!lnl drog? 

89% 

83 



Příloha č. 3 
ZŠ-Konečná 

1. Setkal jsi se už někdy s drogami? 

32% 

2. S jakými drogami jsi se setkal/a? 

51% 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 

16% 

75% 

4. Zkusil/a jsi někdy drogu? 

84 

O Marihuana 

• Hašiš 
O Pervitin 

O Kokain 

•Heroin 

O LSD(/rip) 

• Tékavé Lát}(y 

O Jiné 

O Doma 

EJ Ve škole 

O Jiné 

Část A 



Přiloba č. 3 

5. Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusil/a jako prvnl? 

50% 50% 

o Marihuana 

• Hašiš 
DPeNilin 

o Kokain 

•Heroin 

DLSD(trlp) 

• Tékavé Látky 

O Jiné 

6. Utivě§ některé ze jmenovaných drog I do dnrinl 
doby? 

2% 

98% 

7. Od koho jsi Jl Oe) zlskalla? 

85 

Od kamaráda 

• Od spolutáka 

D Od sourozence 

D Z v/aslnlho zdroje 

•Jiné 



Příloha č. 3 
ZŠ-Konečná 

1. Zajlmlii 8e o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice jsem 8e nejvfce dozvědella ? 

60% 

o Doma 

• Ve~kole 

O Ve sdélovaclch 
pTO$Ifedcfch 

o Na letácfch 

•Jiné 

3.Domnlv6A se, fa Je na vatllkole lnfonnovanost o drogové 
problematice dobrá? 

4.Domnlvaii se, fe majl vyučujlcl na vůl Akole pottebné 
znalosti o drogové problematice? 

86 

laANOl 
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ČástB 



Přiloha č. 3 

S.Kdy jsi poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od rodiče? 

33% 

oV7. ttldé 

• VB. Ifldé 

o V9. tffdé 

54% o Dosud ne 

•Jindy 

&.Kdy jsi poprvé zlskalla lnfonnace o drogové problematice 
od vyučujlclho nebo Jiné pověfené osoby? 

22% 

oV7. ttrdé 

. v 8. tffdé 

oV9. tffdé 

oDosudne 

•Jindy 

7.DomnlváA se,le pravdivé a kvalltnllnfonnace mohou 
snwt uffvánllzneullvánl drog? 
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Při1oha č. 4 
zš _Krušnohorská 

1. Setkal jsi se ui někdy s drogami? 

2. S jakými drogami jsi se setkal/a? 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 

78% 

4. Zkusil/a Jsi někdy drogu? 

88 

o Marihuana 

• Ha!i! 

o Pervitin 

o Kokain 

•Heroin 
oLSD(trip) 

• Těkavé Látky 

oJiné__j 

cDoma 

• Ve!kole 

o Jiné 

Část A 



Přiloha č. 4 

5% 
1 

5. Jakou nealkoholovou drogu Jsi zkusil/a jako prvnl? 

o Marihuana 

• Ha§i§ 

o Pervitin 

o Kokain 

•Heroin 

oLSD(Irip) 

m Tékav~ Letky 

o Jiné 

6. UllvU něktBré ze jmenovaných drog I do dneinl doby? 

45% 

7. Od koho Jsi jl Qe) zlskalla? 

24% 

89 

o Od kamaráda 

• Od spo/utllka 

o Od sourozence 

o Z vlastnlho zdroje 

•Jiné 



Příloha č. 4 
ZŠ- Krušnohorská 

1. ZajlmU se o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice jsem se nejvlce dozvědella ? 

7% 

45% 

o Doma 

EJ Ve ~kole 

o Ve sdélovaclch 
prosttedclch 

o Ni! /etac/ph 

3.DomnlvU se, fa je na vail Akole Informovanost o drogové 
problematice dobré? 

4.DomnlvU se, fa majl vyueujlci na vail Akole pottebné 
znalosti o drogové problematice? 

45% 

55% 

90 

ČástB 



Pnloha č. 4 

6% 

&.Kdy Jsi poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od rodli!e? 

o v 7. tndě 

1>1 v 8. tffdě 

o v 9. tfldě 

o Dosud ne 

mJindy 

&.Kdy Jsi poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od vyui!uJiclho nebo Jiné pověfané osoby? 

18% 

35% 

o v 7. tndě 

• v 8. tffdě 

o v 9. tffdě 

o Dosud ne 

•Jindy 

7.Domnlvllii se, te pravdivé a kvalltnllnfonnace mohou 
snltlt utlvtinl/zneutlvtinl drog? 

45% 

55% 

91 



Příloha č. 5 
ZŠ - Libušina 

1. Setkal Jsi • ui někdy s drogami? 

2. S jakými drogami jsi se setkal/a? 

47% 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 

4. Zkusil/a jsi někdy drogu? 

92 

~
o Marihuana 

oHa§i§ 

o Pervitin 

o Kokain 

~ Heroin 

OLSD(trip) 

• Tékavé Látky 

O Jiné 

Doma 

I!J Ve§kole 

o Jiné 

Část A 



Pnloha č. 5 

S. Jakou nealkoholovou drogu Jal zkusil/a jako prvnl? 

O% 7% 0% 

93% 

o Marihuana 

D Ha~i!; 

o Pervitin 

o Kokain 

•Heroin 

O LSD(trip) 

113 Tákavé látky 

o Jiná 

6. utlvii něld&ré ze jmenovaných drog I do dneěnl doby? 

9% 

91% 

7. Od koho Jal Jl Oe) zlskalla? 

86% 

93 

o Od k amanlda 

• Od spolut ák a 

o Od sourozence 

o Z llfastniho zdroje 

•Jiné 



Phloha č. 5 

25% 

ZŠ - Libušina 

1. Zajlmaii se o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice jsem se nejvlce dozvědel/a ? 

36% 

o Doma 

oo Ve skole 

o Ve sdělovaclch 
pros tfedc leh 

o Na leláclch 

•Jině 

3.Domnlvái se, !e je na vail ikole lnfonnovanost o drogové 
problematice dobnll? 

4.Domnlvái ae, !e majl vyučujlcl na vail ikole pottebné 
znalosti o drogové problematice? 

94 

ČástB 



Phloha č. 5 

&.Kdy jsi poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od rodiče? 

9% 49% 

DV 7. tfldě 

Cl v 8. třldé 

o v g_ tfldě 

o Dosud ne 

• Jindy 

&.Kdy Jsi poprvé zlskalla lnfonnace o drogové problematice 
od vyučujlclho nebo Jiné povélené osoby? 

8% 2% 10% 

o v 7. tfldě 

1!1 v 8. tfldě 

o v 9. tfíd4 

o Dosud ne 

•Jindy 

7.DomnlvU 88, ie pravdivé a kvalltnllnfonnace mohou 
snlllt ullvénl/zneullvénl drog? 

95 



Příloha č. 6 
ZŠ-1. máje 

1. Setkal Jsi se uf někdy s drogami? 

2. S Jakými drogami Jsi se setkal/a? 

85% 

3. Kde Jsi se s nimi setkal/a? 

7% 

4. Zkusil/a Jsi někdy drogu? 

96 

o Marihuana 

• Hi!.~i~ 

• Pe!Vitln 

o Kokain 

•Heroin 
oLSD(trip) 

• Tékavé Látky 

o Jiné 

o Doma 
0Ve~kole 

o Jiné 

Část A 



Příloha č. 6 

5. Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusil/a jako prvnl? 

100% 

o Marihuana 

• Ha$i$ 
DPeNitin 

oKol<ain 

•Heroin 

oLSD(tnp) 

• T~l<avé Látl<y 

o Jiné 

6. UilvM některé ze jmenovaných drog I do dnetnl doby? 

4% 

96% 

7. Od koho jsi Jl Oe) zlskal/a? 

100% 

97 

l 
·-- -- ---~ D Od l<aman!da 

• Od spolutál<a 

D Od sourozence 

oZ vlastnfho zdroj 

•Jiné 



Ph1oha č. 6 

0% 

ZŠ-1. máje 

1. Zajlmllili se o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice jsem se nejvfce dozvědel/a ? 

7% 
21% 14% 

~~~ ', ~---·----=-.-.- r . . -

58% 

o Doma 

121Ve!iko/e 

o Ve sdélovaclch 
prosttedclch 

oNa IeMe/ch 

3.Domnlvllili se, fe je na valil likole Informovanost o drogové 
problematice dobn!i? 

4.Domnlvllili se, fe majl vyučujlcl na valil likole potřebné 
znalosti o drogové problematice? 

14% 

98 

ČástB 



Příloha č. 6 

S.Kdy jsi poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od rodiče? 

22% 

OV 7. tffdé 

. v 8. tffdé 

OV9. tffdé 

oDosudne 
I!! Jindy 

&.Kdy jsi poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od vyučujlclho nebo jiné pověfené osoby? 

38% 54% 

o v 7. /lidé 

• VB. If/dé 

o v 9. tffdé 

oDosudne 

•Jindy 

7.Domnlvél se, fe pravdivé a kvalltnl lnfonnace mohou snlžit 
užfvénllzneu!lvénl drog? 

99 



Pň.1oha č. 7 
zš _Moskevská 

_. ui někdy 8 drogami? 1. Setkal J .. 88 

2. S Jakými drogami )sl se setkal/a? 

o Marihuana 

• Ha§i§ 

o Pervitin 

o Kokain 

•Heroin 
53% o LSD(trip) 

3. Kde Jal se s nimi setkal/a? 

O% 
f --- - · -s---. "';.-

26% 

,_ -
,_, 

4. 2kusll/a jsi někdy drogu? 

--·::---• 27% 

~c~,~~"' . .· 
1.._ 

73% 

100 

• Tél<avé Látky 

o Jiné 

[~ Doma Ve§kole 

o Jiné __ 

Část A 



Při1oha č. 7 

6. Jakou nealkoholovou drogu Jal zkuall/a jako prvnl? 

85% 

oMan"huana 

• Hašiš 

o Pervitin 

oKolt.aln 

•Heroin 

oLSD(trip) 

• Ukallé Látky 

o Jiné 

6. U!lvU ni které ze jmenovaných drog I do dneinl doby? 

10% 

90% 

7. Od koho Jal Jl Oe) zlskal/a? 

101 

o Od k amarada 

!JOd spolutáka 

o Od sourozence 

o Z vlastnlllo zdroje 

•Jiné 



Přlloha č. 7 
ZŠ- Moskevská 

1. ZajlmU se o drogovou problematiku? 

48% 

52% 

2. O drogové problematice jsem se najvlca dozvědal/a ? 

7% 6% 15% 

58% 

j : :::o/e~ 
o Ve sdělovaclch 

prostfedc/ch 

o Na letác/ch 

mJiné 

3.Domnlvéi se, fa je na vdl ikola lnfonnovanost o drogové 
problematice dobrá? 

12% 

88% 

4.Domnlvéi se, fa majl vyuěujlcf na vail ikola potfebné 
znaloatl o drogové problematice? 

102 

ČástB 



Příloha č. 7 

&.Kdy Jal poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od rodl~e? 

[J v 7. tfld~ 

• v 8. tfld~ 

[J v 9. tfld~ 

S4% c Dosud ne 

I!IJindy 

&.Kdy Jal poprvé zlskal/a infonnace o drogové problematice 
od vyufuJiclho nebo Jiné povělané osoby? 

o v 7. třfd(J 

• v 8. třfd{l 

o v 9. tfldě 

o Dosud ne 

•Jindy 

7.Domnlvéi ea, ie pravdivě a kvalltnllnfonnace mohou 
anlilt uilvánl/zneuilvillnl drog? 

103 



Pn1oha č. 8 
ZŠ - Poštovní 

1. Setkal jsi se u! někdy s drogami? 

2. S Jakými drogami Jsi se setkal/a? 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 

Marihuana 

• Ha!l! 
oPeNilin 
o Kokain 

•Heroin 
oLSD(trip) 

1!!1 Těkavé Látky 

o Jiné 

21% DDoma 

4. Zkusil/a jal někdy drogu? 

104 

1% 

• Ve !kole 
DJiné 

Část A 



Pnloha č. 8 

5. Jakou nealkoholovou drogu Jal zkuall/a jako prvnl? 

o Marihuana 

•Hasi~ 

o Pervitin 

o Kokain 

•Heroin 

oLSD(trip) 

• Tllkavé Latky 

o Jiné 

6. UllvU nikt&ré ze jmenovaných drog I do dneěnl doby? 

7. Od koho Jal Jl Oe) zlskalla? 

15% 

105 

oOdkamarllda 

l!l Od spolužáka 

o Od sourozence 

o Z vfastnlho zdroje 

•Jiné 



Přtloha č. 8 
ZŠ -Poštovní 

1. ZaJimU se o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice Jsem se neJvlc:e dozvidal/a ? 

0%5% 

60% 

o Doma 

• Ve~ko/e 

o Ve sdělovac/cl! 
pros tfedc leh 

o Na le.hlclch 

•Jíně 

3.DomnlvU se, Ia Je na vaif ikola lnfonnovanost o drogové 
problematice dobrá? 

4.Domnlvéi ae,la maJI vyučujlcl na vaii ikole potlvbné 
znaloatl o drogové problematice? 

106 

fOANol 
~J 

íoANol 
~~ 

ČástB 



Přlloha č. 8 

&.Kdy Jsi poprvé zfskal/a Informace o drogové problematice 
od rodlěe? 

43% 
o v 7. tl'ld~ 

o v a. tl'lde 

o v 9. tfídé 

o Dosud ne 

•Jindy 

&.Kdy Jsi poprvé zfskal/a Informace o drogové problematice 
od vyuěuJfcfho nebo Jiné povéiené osoby? 

o v 7. třídé 

lll V8. tňdě 

o v 9. tfldé 

o Dosud ne 

•Jindy 

7.Domnlvéi ee, ie pravdivé e kvalltnllnformace mohou 
snlilt uilvánl/zneuilvinl drog? 

107 



Přlloha č. 9 
zš _ Šmeralova 

1. Setkal Jel ee ui někdy s drogami? 

2. S jakými drogami jsl se setkal/a? 

o Marihuana 

f!JHa$i$ 

o Pervitin 

o Kokain 

•Heroin 
57% o LSD(trip) 

l. Kde jsi se s nimi setkal/a? 

4. Zkusil/a jsi někdy drogu? 

108 

111 Těkavé Látky 

o Jiné 

o Doma 

• Ve~kole 

o Jiné 

Část A 



Při1oha č. 9 

45% 

&. Jakou nealkoholovou drogu ]sl zkusllla jako prvnl? 

55% 

o Marihuana 

cHa§i$ 

o Pentitin 

o Kokain 

•Heroin 

o LSD(tn'p) 

11 Tl!kave Látky 

o Jiné 

6. Uilvéi něktllré ze jmenovaných drog I do dneinl doby? 

8% 

92% 

7. Od koho Jsi Jl Oe) zlskalla? 

109 

o Od kamaráda 

o Od spoltdáka 

o Od sourozence 

o Z vlastního zdroj11 

•Jiné 



Příloha č. 9 
ZŠ - Šmeralova 

1. ZajlmU se o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice jsem se nejvlce dozvědel/a ? 

o Doma 

23% • Ve skole % 
0% ----- -5% 

40% 

o Ve sdě/ovac/ch 
prostfedclch 

o IVa letác/ch 

3.Domnlvét se, le Je na val! ikole lnfonnovanost o drogové 
problematice dobrá? 

4.DomnlvU ae, le majl vyučujlcf na val! ikole potfabné 
znalosti o drogové problematice? 

110 

ČástB 



Při1oha č. 9 

&.Kdy Jal poprvé zlakal/a lnfonnace o drogové problematice 
od rodiče? 

0% 16% 
o v 7. /lidé 

o v a třídé 
DV 9. tlldé 

51% o Dosud ne 

•Jindy 

&.Kdy Jsi poprvé zlakalla lnfonnaca o drogové problematice 
od vyuěuJiclho nebo Jiné pověi'ané oaoby? 

DV 7. lfldé 

• v 8. /lidé 

DV 9. tfldll 

55% oDosudne 

•Jindy 

7.Domnlvéi 88, le pravdivé a kvalltnllnfonnace mohou 
.. rtlt uilvénl/zneuilvénl drog? 

111 



Příloha č. 10 
zš _ Truhlářská 

1. Setkal jsi se u! někdy s drogami? 

2. S jakými drogami jsi se setkal/a? 

o Marihuana 

•Ha!~ 

o Pervitin 

o Kokain 

mHeroin 
55% o LSD(trip) 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 

5% 20% 

4. Zkusil/a jsi někdy drogu? 

3% 

97% 

112 

• Těkavé LfJtky 
o Jiné 

Část A 



Phloha č. 10 

5. Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusil/a jako prvnl? 

o Marihuana 

• Ha~/~ 

o Pervitin 

o Kokain 

•Heroin 

oLSD(trip) 

1111 Tákavé Látky 

o Jiné 

6. utlvái některé ze jmenovaných drog I do dnelnl doby? 

0% 

100% 

7. Od koho jsi Jl Oe) zlskal/a? 

0% 

100% 

113 

c Od kamaráda 

• Od spo/ufáka 

o Od sourozence 

oz vlastnlho zdroje 

•Jiné 



PřUoha č. 10 
ZŠ - Truhlářská 

1. ZajlmáA se o drogovou problematiku? 

44% 

I
I:JANOl 
• NE I 
-~-J 

problematice jsem se nejvlce dozvědel/a ? 

67% 

o Doma 

rn~Ve !;kole 

o Ve sdi!lovac/ch 
prostfedc/ch 

oNaletáclch 

3.Domnlvál se, fe je na vall Akole lnfonnovanost o drogové 
problematice dobrá? 

4.DomnlváA se, fe rnajl vyučujlcl na vdl Akole pottebné 
znalosti o drogové problematice? 

114 

ČástB 



Přiloha č.lO 

S.Kdy jsi poprvé zfskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od rodiče? 

12% 

o v 7. tfldě 

. v 8. tfldě 

oV9. t!fdě 
o Dosud ne 

•Jindy 

&.Kdy jsi poprvé zlskal/a lnfonnace o drogové problematice 
od vyučullclho nebo jiné pověfené osoby? 

8% 

v 7. tffdě 

• VB. tffdlJ 

OV9. tffd{J 

54% o Dosud ne 

•Jindy 

7.DomnlvéA se, fe pravdivé a kvalltnllnfonnace mohou 
snwt uflvénllzneutlvénl drog? 

48% 

115 
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ANONYMNÍ ANKET A ZAMĚŘENA NA DROGOVOU 
PROBLEMATIKU 

Vážený žáku, dostal se Ti do rukou dotazník zabývající se drogovou problematikou, 
pomoci kterého bychom se chtěli pokusit zmapovat vědomosti a v mnoha pffpadech 
už i zkušenosti s drogou. Výsledky této ankety budou použity v diplomové práci na téma 
primárnl drogová prevence. 
Chtěli bychom Tč požádat, abys tento dotazník vyplnil pravdivě- vše je ANONYMNÍ. 

Část A 

I. Setkal/a jsi se už někdy s drogami? 

2. S jakými drogami jsi se setkal/a? 
marihuana 
hašiš 
pervitin 
kokain 
heroin 
LSD (trip) 
těkavé látky (toluen) 
jiné (veďte) 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 
doma 
ve škole 
jin·é (uveďte) 

4. Zkusil/a jsi někdy drogu'! 

5. Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusiUa jako první? 
marihuanu 
hašiš 
pervitin 
kokain 
heroin 
LSD (trip) 
těkavé látky (toluen) 
jinou (uveďte) 

6. Užívá~ nčktcré ze jmenovaných drog i do dnešní doby? 

7. Oc..l koho jsi ji Uc) získal/a? 
od kamaráda 
od spolužáka 
od sourozenec 
z vlnstního zdroje 
jiné (uveďte) 

ANO 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

NE 
o 

o 

o 

Příloha č. ll 

Část B 

I. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

ANO NE 
Zajímáš se o drogovou problematiku? o o 

O drogové problematice jsem se nejvíce dozvčděVa? 
doma o 
ve škole o 
ve sdělovacfch prostředcích o 
na letácích o 
jinde (uveďte) 

Domníváš se, že je na vaši škole informovanost 
o drogové problematice dobrá? o o 

Domníváš se, že maji vyučujlcl nn vaší škole 
potřebné znalosti o drogové problematice? o o 

Kdy jsi poprvé získaUa informace o drogové 
problematice od rodiče? 

v 7. ti'fdě o 
v 8. třídě o 
v 9. tffdě o 
dosud ne o 
jindy (uveďte) 

Kdy jsi poprvé zlskaUa informace o drogové 
problematice od vyučujícího nebo jiné pověfenél>soby? 

v 7. tffdě o 
v 8. třídě o 
v 9. tffdč o 
dosud ne o 
jindy (uveďte) 

Domníváš se, že pravdivé a kvalitní informace 
mohou snlžit uživúnUzneužívánll.lrog? o o 

Děkujeme za odpovědi 

~ňovat! 

~00000000 



ANONYMNÍ ANKET A ZAMĚiillNA NA DROGOVOU 
PROBLEMATIKU 

Vážený žáku, dostal se Ti do rukou dotazník zabývající se drogovou problematikou, 
pomocí kterého bychom se chtěli pokusit zmapovat vědomosti a v mnoha pflpadech 
ul. i z.ku~enosti s drogou. Výsledky této ankety budou použity v diplomové práci na téma 
primární drogová prevence. 
Chtěli bychom Tč požádat, abys tento dotazník vyplnil pravd i vč- vše je ANONYMNÍ. 

Část A 

I. Sctkal/n jsi se už nčkdy s drogami'? 

2. S jakými drogami jsi se setkal/a'? 
marihuana 
hašiš 
pervitin 
kokain 
heroin 
LSD (trip) 
tčkavé látky (toluen) 
.i iné (veďte) 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a'? 
doma 
ve škole 
jiné (uveďte) 

4. Zkusil/a jsi nčkdy drogu? 

5. Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusiVa jako první? 
marihuanu 

6. 

7. 

hašiš 
pervitin 
kokain 
heroin 
LSD (trip) 
tčkavé látky (toluen) 
jinou (uveďte) 

Užíváš nčkteré ze jmenovaných drog i do dndní doby? 

Od koho jsi ji Ue) získal/a? 
od kamaráda 
od spoluž<'lka 
od sourozenec 
z vlastního zdroje 
jiné (uveďte) 

ANO 

~ 

IXl 
~ 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
~ 

~ll 

o 
~ 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
l)'l 
o 
o 

NE 
o 

o 

~ 

Část B 

I. Zajlmú~ se o drogovou problematiku? 

2. O drogové problematice jsem se nejvíce i.lozvěděVa? 
doma 
ve škole 
ve sdělovaclch prostředcích 
na letácích 
jinde (uveďte) 

3. Domníváš se, že je na vaši škole informovanost 
o drogové problematice dobrá? 

4. Domnívá~ se, že majl vyučuj lel ml vaší škole 
potřebné znalosti o drogové problematice? 

S. Kdy jsi poprvé zlskaVu informace o drogové 
problemutice od rodiče? 

v 7. tl'[dč 
v 8. tl'ídč 
v 9. tl'ldě 
dosud ne 
jindy (uvcd'te) 

6. Kdy jsi poprvé zlskaVa informace o drogové 

7. 

problematice oll vyučujfciho nebo jiné pověřené osoby? 
v 7. tl'ldč 
v 8. tfídč 
v 9. tfldč 
dosud ne 

jindy (uveďte) 

Domníváš se, že pravdivé a kvalitní informace 
mohou snížit užlvúnUzneužlván[ drog? 

Očkujeme zn odpovědi 

Příloha č. 12 

ANO 

Dl 

o 
o 
(81 
o 

o 

o 

o 
~ o 
o 

o 

~ 
o 

~ 

NE 
o 

~ 

!2g 

o 
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ANONYMNÍ DOT AZNÍK ZAMĚŘENÝ NA DROGOVOU 
PROBLEMATIKU 

Vážený žáku, dostal se Ti do rukou dotazník zabývající se drogovou problematikou, 
pomocí kterého bych se chtěl pokusit zmapovat vědomosti a v mnoha pfípadech 
už i zkušenosti s drogou. Výsledky tohoto dotazniku budou použity v diplomové práci na 
téma primární drogová prevence. 
Chtěl bych Tě požádat, abys tento dotazník vyplnil pravdivě- vše je ANONYMNÍ. 
Část A 

I. Setkal/a jsi se už někdy s drogami? 

2. S jllkýrni drogami jsi se setkal/a? 
marihuana 
hašiš 
pervitin 
kokain 
heroin 
LSD (trip) 
těkavé látky (toluen) 
jiné (veďte) 

3. Kde jsi se s nimi setkal/a? 
doma 
ve škole 
jiné (uveďte) 

4. Zkusil/a jsi někdy drogu? 

5. Jakou nealkoholovou drogu jsi zkusil/a jako první"! 
marihuanu 
hašiš 
pervitin 
kokain 
heroin 
LSD (trip) 
těkavé látky (toluen) 
jinou (uveďte) 

6. Užíváš některé ze jmenovaných drog i do dndnf doby? 

7. Od koho jsi ji Uc) získal/a? 
od kamaráda 
od spolužáka 
od sourozence 
z vlastního zdroje 
jiné (uveďte) 

ANO NE 
o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

Příloha č. 13 

Cást B 
ANO NE 

I. Zajímá§ se o drogovou problematiku? o o 

2. O drogové problematice jsem se nejvíce dozvěděl/a? 
doma o o 
ve škole o o 
ve sdělovacích prostředcích o o 
na letácfch o o 
jinde (uveďte) 

3. Domniváš se, že je na vaší škole informovanost 
o drogové problematice dobrá? o o 

4. Domnívá~ se, že mají vyučující na vaši škole 
potřebné znalosti o drogové problematice? o o 

5. Kdy jsi poprvé získaVa informace o drogové 
problematice od rodiče? 

v 7. třídě o o 
v 8. třídě o o 
v 9. třídě o o 
dosud ne o o 
jindy (uveďte) 

6. Kdy jsi poprvé získaVa informace o drogové 
problematice od vyučujícího nebo jiné pověřené osoby? 

v 7. třídě o o 
v 8. třídě o o 
v 9. tfídě o o 
dosud ne o o 
jindy (uveďte) 

7. Domnívá§ se, že pravdivé a kvalitní informace 
mohou snižit užfváni/zneužfváni drog? o o 

Uěkujeme za odpovědi 

!levypiňovati __ _ 
!kód č. DDDDDDDDDI 


