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Abstrakt 

 

Název práce: Postavení sportu v rámci primární drogové prevence u žáků druhého 

stupně základní školy. 

 

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat vztah k drogám u žáků 2. stupně základní školy a 

vyhodnotit úlohu sportu v protidrogové prevenci. 

 

Metoda: Práce je koncipována jako dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 161 žáků 

6. – 9. tříd základní školy. Data byla získána jednorázově na základní škole během 

třídnické hodiny, která proběhla u všech tříd ve stejném čase.  

 

Výsledky: Výsledky ukazují, že se stoupajícím věkem žáků se zvyšuje chuť i množství 

příležitostí k experimentu s návykovými látkami. Navzdory obavám společnosti o stav 

mladé generace lze konstatovat, že reálně ohrožených jedinců je minimum. Nabídka 

drog je v současnosti téměř neomezená, přesto jim mládež nepropadá tak, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. Chuť poznávat nové je a vždy byla hlavním znakem dospívání 

a úkolem generací starších je nabídnout alternativy, které jsou zajímavější, než pouhé 

chemické změny vědomí. Jednou z nich je právě sport, který je oblíbenou a 

frekventovanou formou trávení volného času a je samotnou mládeží poměrně vysoce 

hodnocen jako faktor významně se na drogové prevenci podílející. 

 

Klíčová slova: Drogy, drogová závislost, primární drogová prevence, experimentování 

s drogami, volnočasové aktivity, sport. 

 



 

Abstract 

 

Title of the thesis: The status of sport in primary drug prevention for students in upper 

primary school. 

 

Aim of the thesis: The aim of the thesis is to map the relation of drugs and students of 

upper primary school and to evaluate the role of sport in drug prevention. 

 

Methodology: The project was conceived as a questionnaire survey in which 161 

students from 6th to 9th grade of a primary school participated. Data were obtained once 

in a particular primary school during a special lesson, which took place in all classes at 

the same time. 

 

Conclusion: The results show that there is inclination and the number of opportunities 

to experiment increasing with the age of students. Despite all the worries of the society 

about the setup of the young generation, it is possible to state that there is a minimum of 

really threatened individuals. The bid of drugs is almost unlimited in these days, yet the 

young people do not get hooked as it could look on the very first sight. The inclination 

to experience something new is and always has been one of the main characters of 

adolescence and the role of older generations is to offer alternatives that are more 

interesting than mere chemically induced changes of consciousness. One of those 

alternatives is just sport, which is a frequent type of spending leisure time and is highly 

valued by the young people as a strong factor of drug prevention. 

 

Key words: Drugs, drug addiction, primary drug prevention, experiments with drugs, 

leisure activities, sport. 
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I Úvod 
 

„Kam ty naše děti dneska spějí? Co z nich roste? Věčně sedí u počítače, nevytáhnou 

paty z domova a navíc ty drogy! To za našich mladých let nebylo. Běhali jsme po 

venku, čas jsme měli naplněný povinnostmi a na podobné věci nebyl čas.“ Podobné 

věty je možné slýchat z úst spolucestujících v hromadné dopravě, nebo od generace 

našich prarodičů, která vzpomíná na svá mladá léta plná ideálů.  

 

Máme se skutečně obávat o budoucnost našich dětí a připojit se k lidem, kteří si stěžují 

na špatný stav mládeže, která do jisté míry určuje běh věcí příštích? Nebo jen mávnout 

nad daným stavem rukou s tím, že z toho vyrostou stejně jako všechny předchozí 

generace dospívajících? 

 

V každém případě si každá doba s sebou nese svá pro a proti a vždy se najdou nadšení 

inovátoři i hartusící skeptici. Sama se řadím spíš k lidem kladně naladěným, ale protože 

vím, že se říká, že pozitivismus je jen nedostatek informací, rozhodla jsem se na stav 

mládeže podívat formou dotazníkového šetření na základní škole. Téma je to veliké a 

mohlo by zahrnovat nespočet otázek zabývajících se hodnotovým spektrem. Díky 

tématu primární prevence drog a postavení sportu v rámci rizikového chování mládeže 

se cíl mého šetření zredukoval. S připravenými dotazníky mapujícími trávení volného 

času žáků druhého stupně a jejich vztah drogám jsem se vydala do školy. Do školy, 

kterou za pár let budou nejspíše navštěvovat moje děti. Do školy, která je u nás na 

malém městě jediná. 

 

Výsledky šetření, které nemusí mít obecnou platnost, ale vypovídají o současném stavu 

na jedné nejmenované základní škole, jsou spolu s možnými a úskalími primární 

drogové prevence popsány na stránkách této diplomové práce. 

 

Přiznám se, že jako matka dvou malých dětí, pro které jsou v jejich momentálním věku 

největšími strašáky čerti a bubáci, si uvědomuji velikou zodpovědnost za správnou 

výchovu směřující k prevenci rizikového chování, které je tím strašidlem, které se v 

 8



pohádkách nevyskytuje. Toto chování přichází zpravidla ve věku, kdy už nebude stačit 

otevřená náruč a pofoukání odřeného kolene a kdy naopak budu jako rodič v 

degradované pozici z pohledu revoltující puberty. Trošku mě mrazí, jak málo času mám 

na to, jak připravit své děti. A navíc si nejsem vlastně vůbec jistá tím, že moje metody a 

styl výchovy neselžou. Nejsem si vlastně jistá ničím a musím si přiznat, že chci co 

nejdéle udržet klamný pocit, že své děti ochráním. A radši budu nakupovat denně 

balíček náplastí s obrázky, jen abych byla připravená. Jaká náplast se používá na 

bolavou duši dospívajících? A bude mi stačit? 

 

Nezbývá než si věřit a snažit se naše děti učit plnohodnotně trávit čas, mít se rádi a 

pečovat o svoje zdraví. Kdo ví, třeba až zopakuji toto šetření za pár let, bude situace 

jiná. 

II 
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Cíl práce 
 

Cílem práce je zjistit, jaký mají žáci 2. stupně základní školy vztah k návykovým 

látkám a jak je tento vztah ovlivněn prostředím a mimoškolními aktivitami se zvláštním 

zřetelem na možnosti využití sportu v rámci primární prevence. 

 

1 Dílčí úkoly 

 

1. Načerpat teoretické znalosti z různých zdrojů o problematice drog a protidrogové 

prevence. 

2. Sestavit dotazník za účelem provedení průzkumu vztahu žáků 6. – 9. třídy k drogám 

a vlivu prostředí a mimoškolních aktivit na něj. 

3. Vybrat základní školu a zahájit spolupráci s metodikem primární protidrogové 

prevence na této škole. 

4. Domluvit s učiteli jednotný termín pro vyplnění dotazníku žáky, ideálně tak, aby 

respondenti dotazník vyplňovali ve stejném čase. 

5. Distribuce a vyplnění dotazníku. 

6. Vyhodnocení dotazníku. 

7. Zpracování výsledků a zhodnocení stanovených hypotéz. 

 

2 Hypotézy 

 

H1: Předpokládáme, že žáci pocházející z rodin kuřáků budou mít sami větší sklon 

ke kouření. 

H2:  Předpokládáme, že dívky budou méně inklinovat k experimentování na poli 

návykových látek, než chlapci. 

H3: Předpokládáme, že jedinec, který bude vystaven aktivní pobídce ke konzumaci 

marihuany v prostředí, kde se droga konzumuje, tuto drogu vyzkouší snáz, než 

jedinec, který nebyl vystaven tomuto vlivu. 
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H4: Předpokládáme, že žáci, kteří navštěvují organizované mimoškolní aktivity 

v přiměřeném rozsahu, tj. v počtu 2 – 3 kroužky týdně, budou vykazovat nižší 

tendenci k experimentům s drogami oproti těm, kteří nenavštěvují aktivity 

žádné, nebo jsou jimi naopak přetěžováni. 

H5:  Předpokládáme, že nejméně 80% žáků dá před zkušeností s drogou přednost 

jinému, například kulturnímu či sportovnímu zážitku. 

H6: Předpokládáme, že nejméně pro 80% žáků představuje identifikační vzor 

sportovce životní styl bez návykových látek. 
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III Teoretická část 
 

1. Návykové látky 

 

V literatuře jsou návykové látky označovány též pojmem psychotropní substance. Tento 

pojem znamená nic jiného než látku, která biochemicky působí na mozek a může 

vyvolat návyk (Gohlert, 2001). 

 

1.1 Legální a ilegální substance 

 

Legální, tedy zákonnou substancí je označována látka, která je legálně dostupná na trhu, 

ať už na lékařský předpis či volně prodejná. Oproti tomu za nedovolenou psychoaktivní 

substanci jsou považovány látky, jejichž výroba, prodej nebo užívání je zakázáno. Není 

to však nelegální droga, ale její výroba, prodej a užívání za určitých okolností a v dané 

zákonné normě upravující trh s nezákonnými látkami. Norma ošetřuje výrobu látek pro 

užití v medicíně a farmacii (Rettová, 1998). 

 

Rozlišování na legální a nelegální je výlučně politické a ne lékařské. Nejčestnější tedy 

je mluvit o návykových látkách obecně a postavit tak alkohol, hašiš a amfetaminy, 

nikotin a benzodiazepiny na stejnou úroveň (Gohlert, 2001). 

 

1.2 Měkké a tvrdé drogy 

 

Návykové látky jsou někdy zcela hrubě děleny na tvrdé a měkké drogy. Toto dělení je 

však zavádějící, protože jed nemění svou podstatu na základě toho, zda jeho chuť je 

sladká či kyselá, pořád je to jed (Illes, 2002). 

 

V určitém úhlu pohledu může každá droga být tvrdá, jsme-li na ní závislí a další užívání 

nás s ničí a zkracuje délku života. Nikotin i alkohol jsou bezesporu příčinou řady 

fyzických, psychických i sociálních neduhů, přestože jsou veřejností stále tolerovány. 

Pojem měkká droga zkrášluje nepřípustným způsobem hašiš a všechny ostatní aktivní 

drogy. Koho by pak napadlo nazvat alkohol tvrdou drogou, když za rok umírá např. 
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v Německu v důsledku požívání alkoholu 16krát více lidí, než v důsledku konzumace 

drog (Gohlert, 2001)? 

 

1.3 Vstupní drogy versus polymorfní toxikomanie 

 

Z hlediska časové osy v užívání návykových látek se ve fázi experimentování s drogou 

některé návykové látky objevují častěji a jsou někdy označovány za tzv. vstupní drogy. 

V této souvislosti je vedena řada diskusí na téma marihuana a její pozice startovací 

drogy. Názory veřejnosti i odborníků se různí. 

 

Někteří tvrdí, že marihuana užívání tvrdých drog nevyvolává. Příčinná vysvětlení 

uváděná v teorii vstupní drogy jsou ve skutečnosti statistickými asociacemi mezi 

běžnými a méně běžnými drogami, které se v průběhu času mění v závislosti na 

snižování a zvyšování prevalence dané drogy. Marihuana je v současnosti 

nejpopulárnější nelegální drogou, tudíž je pravděpodobné, že lidé, kteří užívají méně 

populární drogy, jako heroin, kokain a LSD, zároveň užívají i marihuanu. Naproti tomu 

většina uživatelů marihuany neužívá žádné jiné nelegální drogy. Pro většinu lidí, kteří ji 

okusili, je marihuana drogou konečnou a nikoli vstupní (Zimmerová, 2003). 

Ostatně alkohol je jednou z návykových látek, kterou okusí v životě téměř každý, a 

nelze rozhodně tvrdit, že se nutně v žebříčku experimentování a touze po dosažení 

vyššího účinku s návykovými látkami posuneme každým rokem dál, jak tomu často 

bývá u toxikomanů, kteří z různých důvodů používají více substancí zároveň. 

 

Toto vícečetné užívání drog se označuje termínem polymorfní toxikomanie a zahrnuje 

v sobě celou škálu návykových látek, ať už jde o alkohol a nikotin z oblasti legální, či 

heroin a kokain z oblasti ilegální. Pojem polymorfní toxikomanie užívaný pro tento 

druh substancí však není zvolen úplně správně. Často jde o vzorky původního chování 

při konzumaci, nebo, jako u heroinu a rohypnolu, jde o chování substituční v důsledku 

nedostatku financí. 
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Pravá polymorfní toxikomanie nastává, jestliže uživatel užívá po delší dobu základní 

skupinu jako hlavní drogu a později v jiném kontextu tuto skupinu změní (Gohlert, 

2001). 

 

1.4 Stimulující a sedativní drogy 

 

Již tisíce let dokazuje člověk ohromnou vynalézavost v nacházení stále nových 

prostředků, které uspokojí potřebu překročit meze a dosáhnout tak nezvyklých zážitků. 

Aby člověk ovládl různorodost substancí, které se s lety vyvinuly, dělí se drogy podle 

světové zdravotnické organizace (WHO) na aktivní a sedativní. Uvnitř obou těchto 

skupin se ještě rozlišují látky podle svého chemického složení. Aktivní drogy, mají 

povzbuzující účinek a poživač drog ztrácí řadu zábran a necítí únavu. Stupňují 

výkonnost, zintenzivňují momentální stav a dodávají sebevědomí. Mezi zástupce patří 

např. konopné drogy, extáze, LSD, kokain, Sedativní drogy uživatele naopak uklidňují, 

fyziologicky zpomalují srdeční frekvenci a snižují tlak. Zastupují je např. opium, 

morfin, heroin, rajský plyn, barbituráty a alkohol (Nešpor, 1992). 
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1.5 Skupiny drog a jejich charakteristiky 

 

Tabák 

Zástupci: Nikotin. 

Podání: Žvýkání, šňupání, kouření. 

Vzhled: Tabák je pro žvýkání macerovaný, jinak sušený na výrobu cigaret, 

doutníků a náplní do dýmek. 

Účinek: Akutní účinek není tak podstatný, jedná se o lokální podráždění sliznic, 

nauzeu, bolest hlavy, průjem. Tyto příznaky však rychle mizí a později se neobjevují 

vůbec. Skutečný účinek velmi závisí na každém kuřákovi a je z velké části podmíněn 

relaxační stránkou samotné činnosti a jejím psychosociálním kontextem. Užívání 

nikotinu, potažmo nejvíce rozšířené kouření, přináší uklidnění, koncentraci a relaxaci. 

Předávkování: Často u začínajících kuřáků či po společenských akcích trvajících 

delší dobu. Projevy jsou převážně bolest hlavy, zvracení, nechutenství. Přímá souvislost 

předávkování s následky smrti není známa. 

Závislost a odvykání: Drogová závislost na nikotin vzniká zmnožením receptorů 

v mozku citlivých na nikotin. Počet se během života již nemění, proto se žádný 

abstinující kuřák nikdy nestane kuřákem příležitostným. Závislost na tabáku začíná 

závislostí psychosociální a postupně se v podmíněnosti genetické výbavy jedince rozvíjí 

v závislost fyzickou. Na nikotinu je závislých asi 60 - 70% kuřáků. 

Mezi hlavní odvykací příznaky patří nezvladatelná touha po cigaretě, nervozita, 

podrážděnost, změny nálady, poruchy spánku, únava. Příznaky se dostaví řádově za 

několik hodin po poslední dávce nikotinu. 

Léčba spočívá na odstranění zafixovaných vzorců chování, které se fixují po řadu let. 

Změna chování, učení se nekouřit, trvá měsíce i léta. V prvních třech měsících se 

odehraje většina relapsů, ale i v případě, že kuřák přečká toto krizové období bez 

cigarety, nemá vyhráno. Pro podporu léčby se užívá řada přípravků s placebem či 

s nikotinem vpravovaným do těla jinou cestou, než kterou kuřák léta používal. Léčba 

sama většinou probíhá formou motivačních pohovorů a následných individuálních či 

skupinových sezení (Tyler, 2000). 
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Alkohol 

Zástupci: Celá skupina látek, z nichž etylalkohol převzal jako nejznámější jméno 

celé skupiny. 

Podání: Ústně, konzumací nápoje. 

Vzhled: U chemické látky jde o bezbarvou, průzračnou, lehce těkavou, hořlavou 

a palčivě chutnající tekutinu, kterou je možné v jakémkoliv poměru mísit s vodou. Pro 

konzumaci různě dobarvená tekutina v lahvích nebo ampulích. 

Účinek: Psychoaktivní účinky závisí na množství a na bezprostředním efektu se 

vedle biologických dispozic uplatňuje vliv psychologický a sociální. Akutní intoxikace 

se projevuje většinou jako prostá opilost, při nižších dávkách alkohol stimuluje, 

excituje, zvedá náladu, mnohomluvnost, sebevědomí. Při rychlé, popř. delší a vydatnější 

konzumaci přichází na řadu hlavní vliv etylalkoholu na CNS, útlum. Projevuje se 

únavou, ospalostí, případně bezvědomím až smrtí. 

Podle hladiny alkoholu v krvi rozlišujeme 4 stadia intoxikace. Excitační stadium, 

s obsahem alkoholu 1,5 g/kg, které vede k lehké opilosti. Druhé se nazývá hypnotické 

stadium s hladinou v rozmezí 1,6- 2,0 g/kg, korelující s opilostí středního stupně. Těžká 

alkoholová intoxikace s rizikem bezvědomí spadá do narkotického stadia s hladinou 

vyšší než 2 g/kg. Poslední stadium je Těžká alkoholová intoxikace s hodnotami 

alkoholémie nad 3 g/kg, která přináší riziko bezvědomí a zástavy oběhu i dechu. 

Předávkování: Poruchy chůze, třes rukou, dráždivost, zakalené vědomí, 

ochromení dechu, šok, selhání oběhu, smrt. 

Závislost a odvykání: Vznik je podmíněn tzv. dispozičně-expozičním modelem, 

jehož podstata vyplívá z teorie, která vidí nepřímou úměru mezi genetickým 

předpokladem a mírou expozice alkoholu nutnou ke vzniku závislosti- Nepřímá úměra 

platí i v obráceném pořadí hodnot. Avšak žádný výzkum nedokázal výhradní existenci 

specifické osobnostní struktury determinující vznik alkoholismu. 

Prochází stadiem škodlivého užívání, které vede k postupnému poškozování zdraví a 

později nenápadně přechází přes řadu typickým symptomů do rozvinuté závislosti. 

Zpočátku alkoholik prochází postupnou změnou tolerance k alkoholu, procházející 

počátečním zvyšováním dávek, které nevyvolávají opojení a končící naopak výrazným 
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snížením, které vyvolá velmi rychle příznaky těžké opilosti. Dále dochází ke změnám 

v myšlení a chování, které vedou do tzv. alkoholické obrany, racionalizace pití pro 

okolí. Postupně nastupují příznaky odvykacího syndromu v podobě ranních doušků, 

poruch paměti, tzv. oken, kdy pacient neví, co dělal v průběhu alkoholové intoxikace. 

Maximální odvykací příznaky se objevují druhý den po vysazení alkoholu. Projevují se 

třesem rukou, závratěmi, bolestí těla, poruchami stability a koordinace, pocením, 

halucinacemi pocity slabosti a tachykardií či hypertenzí. Při nekomplikovaném průběhu 

odezní většina příznaků během čtyř až pěti dnů, naopak některé, jako nespavost, úzkost 

či vegetativní obtíže mohou přetrvávat i měsíce. Komplikací je tzv. delirium tremens, 

které je závažným stavem s prohloubenými odvykacími symptomy ohrožujícími život. 

Abstinence je základní podmínkou léčby závislosti, protože pro alkoholismus je typická 

nevratná ztráta funkce pít kontrolovaně. Klíčovou roli v odvykací terapii hraje 

psychoterapie. Po třech letech po ukončení odvykací léčby je schopno 30 - 40% 

pacientů abstinovat (Kalina, 2003). 

 

Konopné drogy 

Zástupci: Hašiš, marihuana. 

Podání: Kouření či orální konzumace v jídle s vysokým podílem tuků. 

Vzhled: Hašiš - hnědé plátky konopné pryskyřice, nebo hrudky. Marihuana - 

rozemletá rostlina. 

Účinek: U hašiše může být obsah aktivních látek až okolo 40% a tím oproti 

marihuaně určuje základní rozdíl v dynamice účinku. Nové technologie pěstování 

rostlin marihuany však mohou tento rozdíl výrazně minimalizovat. 

Účinek nastupuje během několika desítek sekund až minut v závislosti na typu podání. 

Při perorálním požití nastupuje déle, ale má také delší trvání. Celková doba účinku je 

přibližně 3 - 6 hodin. Typickým projevem je sucho v ústech, jemný pocit chladu a hlad. 

Krátké zvýšení podnětů, později uklidnění, deformace vnímání času, prostoru, hmatové, 

zrakové a sluchové iluze. Projevy lehké euforie přecházející až do záchvatů smíchu. 

Celkový stav se blíží meditativnímu ponoření do sebe 

Předávkování: Dosud nebyl popsán případ končící smrtí. Obecně je většiny 

odborníky sdílen názor, že konopné drogy nevyvolávají somatickou závislost. 
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Vylučování z organismu je dlouhé, biologický poločas rozpadu je 30 hodin, ale látka, 

resp. její metabolity, jsou detekovány v moči při pravidelném užívání až několik týdnů 

po posledním požití. 

Závislost a odvykání: U většinové populace, vyjma osob, které mají tendenci 

k somatizaci psychických obtíží, nejsou popsány odvykací příznaky ani vzestup 

tolerance. U výjimečných případů se projevuje psychomotorický neklid, podrážděnost, 

nervozita, úzkost deprese a bolesti hlavy. V případě, že tato skupina uživatelů 

nekombinuje konopné drogy s jinými, je ústavní léčba nevhodná (Gohlert, Kuhn, 2001, 

Kalina, 2003, Miovský, 1997). 

 

Opioidy a opiáty 

Zástupci: Opium, morfin, heroin, braun, kodein, metadon. 

Podání: Kouření, šňupání, inhalace, nitrožilní injekční aplikace. 

Vzhled: Bílý či hnědý prášek, tablety, kapsle, ampule. 

Účinek: Při intoxikaci je v popředí zklidnění a příjemná euforie. Opioidy však 

mohou vyvolat, převážně u žen, rozlad spojený s nevolností a neschopností 

koncentrace. Příznaky akutní intoxikace je nevolnost, hučení v uších, svědění celého 

těla, povrchní dýchání. 

Předávkování: Při chronické závislosti je nejvíce postižena oblast 

charakterových vlastností, intelekt bývá nepostižen, a dochází k etické degradaci 

jedince. Projevuje se lenost, chybí volní vlastnosti, dochází ke ztrátě libida. Časté jsou 

halucinace, nespavost, podrážděnost střídá apatie. Nezdravá životospráva vede 

k výraznému zhubnutí a dochází vlivem oslabení a nesterilní injekční aplikací k častým 

infekcím organismu. 

Závislost a odvykání: Somatická závislost, zejména u heroinu, vzniká již po 

několika týdnech užívání. Psychická složka se vyznačuje ztrátou kontroly nad užíváním 

a nekontrolovaným dychtěním po další dávce. Dávka u dlouhodobého uživatele je 

několikanásobnou smrtelnou dávkou pro prvouživatele. Při abstinenci rychle klesá 

tolerance a dříve běžná dávka je smrtelnou. Po vysazení se první příznaky objevují již 

během prvního dne, kulminují třetí až čtvrtý den a do týdne obvykle z větší části odezní. 

Přetrvává však porucha spánku. 
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Příznaky odvykacího stavu jsou zcela opačné, než jsou účinky opiátu. Léčba je po 

vysokých dávkách obtížná a proto se ve specializovaných zařízeních převádí pacient 

kontrolovaně na jiný opiát s postupným snižováním dávek. 

Léčba závislosti na opiátech a opioidech patří k nejzávažnějším a nejúpornějším. 

Rozlišuje se léčba vedoucí k abstinenci a substituční léčba metadonem nebo 

buprenorfinem (Gohlert, Kuhn, 2001, Kalina, 2003). 

 

Stimulancia 

Zástupci: Kokain, crack, pervitin a skupina budivých amfetaminů, extáze. 

Podání: Žvýkaní kokových listů, šňupání, kouření cracku, nitrožilní injekční 

aplikace. 

Vzhled: Bílý prášek nebo krystaly, tablety – extáze. 

Účinek: Kokain účinkuje poměrně krátce, už po 30 minutách účinky ustupují. 

V moči jej lze zachytit do 3 - 6 hodin, metabolity do 3 dnů. Nástup se projeví zvýšením 

tlaku krve, rozšířením zornic, pocením, bledostí a nevolností. Teprve opakované užívání 

vede k euforii. Kokainista je veselý, družný a má halucinace s příjemným obsahem. 

Vnímá touhu po pohybu a zvýšeném výkonu. Stav připomíná manické chování. U 

některých osob se projevují tělové halucinace či stihomamy. Vystupňování libida vede 

často u žen k nymfomanickým projevům. U mužů roste chuť, ale klesá schopnost pud 

ukojit. Kokain výrazně snižuje chuť k jídlu a organismu hrozí podvýživa. 

Pervitin má nástup účinku u nitrožilní aplikace bezprostředně po podání, šňupající ho 

cítí do 10 minut a při podáním ústy přibližně do hodiny. Účinek trvá 8 - 24 hodin, ale 

z těla se vylučuje močí z velké části nezměněn a průkazný je laboratorním vyšetřením 

po 2 - 14 dnech. Projevy intoxikace jsou podobné kokainu. Pervitin urychluje tok 

myšlenek na úkor kvality. Může navodit pocity strachu, halucinací, podezíravosti a 

neklidu. Po odeznění může nastoupit fáze deprese a skleslosti, tzv. dojezd. 

Předávkování: Dlouhodobé užívání kokainu je zátěží pro kardiovaskulární 

systém, stoupá riziko srdečních a mozkových příhod. Šňupání vede k nezvratným 

změnám sliznice dutiny nosní a ztrátě čichu. 

Při těžké akutní otravě kokainem se objevují křeče, stoupá teplota a slábne krevní oběh. 

Může dojít ke kolapsu a smrti. 
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Pervitin při předávkování způsobuje bolest na hrudi a bezvědomí, které trvá 1 - 2 

hodiny. U sportovců, kteří požili amfetamin jako doping, může dojít ke smrtelnému 

vyčerpání, protože nejsou díky euforii a fyzickému nabuzení s to posoudit hranice své 

výkonnosti a fyzických možností. 

Závislost a odvykání: Kokain a pervitin nevyvolává somatickou závislost, ale o 

to víc stupňuje psychickou složku návyku. Někteří autoři považují kokainovou závislost 

za nejsilnější. Při odvykání se v první fázi dostaví i několikadenní spánek přerušený 

epizodami silného hladu. Dostaví se deprese a často i sebevražedné myšlenky. V další 

fázi dochází k regeneraci a sila sil a silné chuti po droze. Často dochází k relapsu. 

V poslední fázi, která nastoupí po týdnech léčby, už chuť na drogu slábne a obtíže se 

zmírňují. Tato fáze trvá několik týdnů až měsíců. Podpůrná farmakologická léčba není 

nutná. Při silné depresi se podávají antidepresiva. 

Léčba závislých na pervitinu zahrnuje mnoho přístupů. Jde však vždy o léčbu vedoucí 

k abstinenci, protože dosavadní pokusy o substituční terapii se nesetkaly s úspěchem 

(Gohlert, Kuhn, 2001, Kalina, 2003, McKettin, Mattick, 1997). 

 

Halucinogenní drogy 

Zástupci: Durman, halucinogeny, LSD, muscarin, psylocybin. 

Podání: Postupné rozpouštění v ústech, orální konzumace. 

Vzhled: LSD - malé papírové čtverečky s potiskem tzv. tripy, krystaly 

připomínající granulované hnojivo. Psylocibin - obsažen v houbách lysohlávkách. 

Ostatní halucinogeny - převážně v rostlinné či živočišné říši, houbách, žabích a hadích 

jedech aj. 

Účinek: Halucinogenní drogy mají velmi podobný účinek a patří k nejméně 

předvídatelným drogám. U LSD a psylocibinu se po krátkém období latence objevují 

příznaky intoxikace doprovázenými často mírným chvěním, neschopností volně řídit 

motoriku končetin, závratí a mírnou nevolností. Tyto příznaky velmi rychle odezní a 

přicházejí halucinace. Typické sklonem k ornamentalizaci, kaleidoskopickému vidění a 

změněnému vnímání prostoru a barev. Většinou je vše podbarveno mírnou euforií a 

dobrou náladou. Zajímavým jevem je pocit odosobnění a vytržení od skutečnosti. 

Konzument vnímá sám sebe jako diváka. Účinek velmi závisí na momentálním stavu 
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jedince a prostředí, ve kterém je droga užívána. Doba intoxikace je 4 - 8 hodin, 

výjimečně déle. 

Předávkování: Doposud nebyl zaznamenán případ předávkování s následkem smrti. 

Značné riziko však způsobuje neznalost množství aktivní látky v substanci. U vyšších 

dávek je možné zvýraznění a prohloubení halucinací a vzniku tzv. bad-tripu. Zvýšené 

dávky mohou vyvolat paranoiu, doprovázenou poruchami paměti, úsudku a pozornosti. 

Závislost a odvykání: LSD ani psylocibin nevyvolávají závislost podobnou 

jiným drogám. Chybí zde tzv. syndrom odnětí drogy. 

V běžné odvykací praxi se s osobami užívajícími halucinogeny téměř nesetkáme. 

Výjimku tvoří pouze osoby donucené rodinou, experimentátoři, kteří se leknou své 

reakce a osoby, u kterých se na základě genetické dispozice rozvine psychická 

komplikace (Kalina, 2003, Miovský, 1997). 

 

Analgetika, sedativa, anxiolytika 

Zástupci: Nejrůznější typy léků např. alnagon, ibuprofen, tramal, morfin, codein, 

diazepam, rohypnol, lexaurin aj. 

Podání: Perorálně, injekčně 

Vzhled: Široká škála provedení - tablety, kapsle, čípky, ampule. 

Účinek: Opioidní analgetika se neliší v zásadě od heroinu a tak jsou i účinky 

stejné jako u nelegálních opioidů. Benzodiazepaminová anxiolitika jsou podobná 

účinku alkoholu. 

Předávkování: Nebezpečné kombinování léčiv s alkoholem nebo kombinací 

s jiným preparátem, který zhorší průběh otravy a může utlumit životní funkce. Častěji 

tzv. koktejly tablet, užívají ženy. Velmi rizikovou skupinou jsou malé děti, které pozřou 

díky přitažlivé barevnosti několik tablet najednou a hrozí jim těžká otrava a smrt. 

Závislost a odvykání: Lékové závislosti se značně podceňují a nepokládají se za 

tak důležité jako jiné závislosti na drogách. Jsou však obtížně léčitelné. Navíc probíhají 

skrytě, často podporovány v dobré víře v léčebný účinek samotnými lékaři. Léčba 

vyžaduje několikanásobně delší pobyt na detoxifikačním oddělení s postupným 

nahrazováním a vysazováním léků. V terapeutických komunitách se léčí tyto závislosti 
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jen ojediněle. Podmínkou je úplná abstinence i od alkoholu. Klíčem k úspěchu je řešení 

primární poruchy, pro kterou začal pacient léky původně užívat (Kalina, 2003). 

 

Těkavé látky 

Zástupci: Toluen, trichloretylen, aceton, éter, benzin, rajský plyn. 

Podání: Inhalace z nádoby či napuštěné textilie, tlakových bombiček či balónků. 

Vzhled: Nejrůznější těkavé tekutiny a plyny. 

Účinek: Při inhalaci toluenu se velmi rychle dostaví pocit euforie, barevné 

halucinace, poruchy vnímání, dochází k útlumu a spánku či poruchám vědomí. 

Při delším užívání dochází k otupění, hloupnutí, psychické i citové labilitě, ztrátě zájmů 

a často dochází k poškození jater, ledvin a dalším komplikacím. 

Předávkování: Cílené a předvídatelné dávkování je prakticky nemožné a tak 

kvalitativní porucha vědomí často přechází v kvantitativní, v bezvědomí až koma, ve 

kterém může dojít k zástavě srdce, dechu či udušení zvratky. 

Závislost a odvykání: Toluen vyvolává silnou psychickou závislost. Trvalé 

poškození mozkových struktur může zůstat utajeno, protože se projevuje jen za určitých 

okolností. Somatická závislost nebývá také patrná. Syndrom z odnětí se neobjevuje, ale 

pacient se vrací k užívání pro silný craving. 

Na ukončení závislosti je nutné spolupracovat v případě dětí i s rodiči a školou. Vhodné 

jsou pro léčbu experimentujícího pacienta rodičovské skupiny a jedince je nutné 

sledovat i několik let. U závislých jsou vyhlídky na dosažení abstinence, z důvodu 

narušení osobnostních struktur, malé. Někteří končí úmrtím či trvalou invaliditou. 

 

Drogy technoscény 

Zástupci: Extáze, fenylcyklid, ketamin 

Podání: Ústně. 

Vzhled: Extáze - tablety s vyraženými symboly. 

Účinek: Extáze svým účinkem spadá na pomezí stimulancií a halucinogenů. Mezi 

příznaky intoxikace patří neklid a mírná zmatenost, kterou v další fázi vystřídá klid a 

pohoda. Jedinec je schopný zvýšeného intelektuálního výkonu a je ovlivněn zvýšeným 
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pocitem sociální empatie, která ho nutí se druhých dotýkat a komunikovat. Halucinace 

jsou méně pravděpodobné. Somaticky je účinek doprovázen tuhnutím svalů, převážně 

žvýkacích, sníženou potřebou spánku, pocením a suchem v ústech. Druhý den se 

dostavuje kocovina a po dalších dvou až třech dnech pokles nálady 

Předávkování: Velkým nebezpečím je hypertermie, přehřátí organismu, zvláště 

při celonočních party, kde jsou zhoršené ventilační podmínky. Preventivně je nutné 

doplňovat tekutiny. Následkem hypertermie může dojít ke kaskádě reakcí, které mohou 

vést k metabolickému rozkladu a smrti. 

Závislost a odvykání: Riziko vzniku závislosti je u extáze oproti jiným drogám 

této skupiny, např. metamfetaminu, malé. Komplikovanější je však vznik určitého 

psychosociálního fenoménu životního stylu. 

Lékařská pomoc bývá vyhledávána pro somatické obtíže. V klientele zařízení tvoří 

uživatelé extáze jen zlomkový podíl. Pracovníci nízkoprahových programů nabízejí 

preventivní přístup a tím je např. přímo na party testování složení tablet, podpora vzniku 

ochlazovacích místností aj. aktivity (Gohlert, Kuhn, 2001, Kalina, 2003). 

 

Jedním ze specifik chování mladistvých je slovník. Dělení drog, které uvádím výše, 

používá formální názvy, které by se pravděpodobně v komunikaci experimentátorů 

s drogou a toxikomanů nevyskytovaly. Osoby, které se pohybují mimo okruh 

zasvěcených uživatelů, často z komunikace nepoznají, že dotyčný hovoří o drogách. Pro 

doplnění uvádím nejpoužívanější výrazy v Příloze 2. 

 

2. Drogová závislost 

 

Drogovou závislost současný slovník vykládá jako chorobný stav spojený 

s nezvladatelnou touhou po opakovaném braní, často s tendencí ke zvyšování dávek. 

Termín drogová závislost nahrazuje na doporučení SZO dřívější termíny narkomanie a 

toxikomanie. Při nedostatku drogy může vzniknout abstinenční syndrom, daný existencí 

psychické či fyzické závislosti. Drogová závislost je spojena s negativními důsledky pro 

jedince i pro společnost (Vokurka, 2005). 
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Podle mezinárodní klasifikace chorob se pokládá za závislost stav, který splňuje 

v průběhu posledního roku tato kriteria: 

 

‐ silné přání požívat psychotropní substance 

‐ snížená schopnost kontroly pokud jde o začátek, ukončení a množství požívané 

substance 

‐ užívání substance ke zmírnění abstinenčních příznaků 

‐ rozvoj tolerance 

‐ omezený úsudek a chování při zacházení se substancí 

‐ pokračující zanedbávání ostatních, dříve výše hodnocených zájmů 

‐ pokračující užívání substance přes dokázané škodlivé psychické, fyzické či 

sociální následky (Gohlert, Kuhn, 2001). 

 

Závislost je obecně jako jev nejen zcela přirozená, ale provází člověka celým jeho 

životem. Během zrání se jedinec na jedné straně odpoutává a na straně druhé se dostává 

do dalších, nových závislostí. Závislost jako jev v našem životě se pouze proměňuje a 

přechází k vyšším formám. Projdeme tak od závislosti biologické, psychologické, 

sociální až po závislost například filosofickou, existenciální či spirituální. Otázkou je, 

zda závislost zůstane ve svých formách v mezích normy, nebo získá charakter 

patologie, kdy začne narušovat zdraví a život člověka a jeho okolí a je tak nutné ji 

považovat za nemoc. 

 

Právě droga je schopna vyvolávat závislost. V tomto případě se nejedná o vývojovou 

závislost, kterou si projdeme všichni, ale o chorobu. Drogová závislost má s vývojovou 

závislostí podobné počáteční stadium tzv. euforické závislosti, které ale v dalším vývoji 

choroby mizí a pohlcují ho typické znaky chorobné závislosti jako je postupná ztráta 

zájmu o okolí a nakonec i zájmu o sebe sama, svoje zdraví a existenci. V některých 

případech se již z tohoto stadia nemocný není schopen vrátit zpět. V jiných případech si 

jedinec uvědomí ztráty, které mu droga přinesla, a nastoupí cestu léčení. 
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2.1 Modely závislosti a přístupu k ní 

 
Na široké spektrum příčin závislosti lze pohlížet z různých úhlů a tím také specifikovat 

odlišné modely vzniku závislosti a potažmo i přístupů k léčbě uživatelů drog. 

 

Biomedicínský model 

Tento model dominoval v oblasti závislosti po dlouhá léta. Závislost je v něm 

považována za nemoc, v zásadě poruchu mozkových funkcí do jisté míry ovlivněnou 

dědičnými dispozicemi. Závislost je pokládána za nemoc chronickou, obtížně 

léčitelnou, s častými recidivami a v tomto případě nejspíš vůbec nevyléčitelnou. Je 

v tomto ohledu srovnatelná např. s cukrovkou nebo ischemickou chorobou srdeční. Lze 

ji za určitých režimových opatření držet pod kontrolou. Závislý nikdy nepřestane být 

závislým, ale může zdařile abstinovat. Tomuto pojetí odpovídala také léčba, kde 

převládala ústavní izolace, detoxikace, léčba prací. Ambulantní léčení např. 

psychoterapií bylo v tomto modela víceméně vyloučeno. Z dnešního pohledu je tento 

pohled velmi úzký, ale ve své době znamenal převrat a odmítnutí pohlížení na duševně 

nemocné jako na škodlivé sociální devianty s rysy zločinu, ale jako na nemocné, jež lze 

léčit a kteří jsou součástí společnosti. 

V současné době je tento přístup částečně překryt přístupem bio-psycho-sociálním 

(Kalina, 2003). 

 

Bio-psycho-sociální model 

Model vstoupil na pole léčby závislostí po druhé světové válce, ale až v 60. letech došlo 

k jeho rozmachu. Bylo to v době, kdy se drogy staly společenským problémem a již 

několik desetiletí tvoří tzv. hlavní proud v přístupech k léčbě závislostí opírající se o 

široký koncept zdraví, prosazovaný WHO - „zdraví je stav tělesné, duševní a sociální 

pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“ (Vokurka M., 2005).  

 

V tomto modelu došlo k rozšíření biomedicínského modelu o další rozměry. Nemoc, 

tedy i drogová závislost, vzniká v průběhu vývoje osobnosti jako interakce 
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biologických, psychologických a vztahových faktorů. Důležitými pojmy jsou tu 

dispozice, zranitelnost jedince a také spouštěče závislosti, které vedou k manifestaci 

choroby. Léčení v tomto ohledu musí zahrnout vedle detoxifikace a farmakoterapie také 

psychosociální terapie. Příjemné na tomto přístupu je to, že díky vývojovému hledisku 

lze prolomit zakořeněnou tezi o trvalé nevyléčitelnosti závislosti. Činí tak přijatelnou 

představu, že za příznivých podmínek je možné svoji závislost přerůst, uzdravit se tak a 

nebýt jen abstinujícím alkoholikem či toxikomanem. To je samozřejmě lehčí pro mladší 

závislé jedince, než pro osoby středního věku, kdy již nedochází k takové vývojové 

akceleraci. A rovněž nelze podobným způsobem porovnávat heroin s alkoholem, který 

je běžnou součástí denního života (Kalina, 2003). 

 

Přístup k ochraně veřejného zdraví 

Ve své podobě tento model nesleduje zájem samotného klienta, ale pouze ochranu 

populace, především před přenosem závažných chorob. Vznikl a vyvinul se hlavně jako 

odpověď na šíření viru HIV. Za nejvýznamnější kanály šíření viru se považuje sdílení 

jehel a rizikový pohlavní styk. Z toho se odvinuly metodické postupy jako výměna 

stříkaček, distribuce kondomů a edukačních materiálů, očkování drogové populace proti 

hepatitidám a podobně (Kalina, 2003). 

 

Přístup minimalizace poškození – harm reduction 

Tento přístup obsahuje některé metody z ochrany veřejného zdraví, ale je zaměřen i na 

osobní zdraví klienta. K tomuto přístupu se řadí i substituční léčba. Neklade si za cíl 

abstinenci od drog, i když tuto perspektivu nevylučuje, ale není pro něj prioritou. I 

v rámci drogové závislosti se snaží zachovat maximální míru klientova zdraví a 

motivovat jej k postupnému odvykání. Mezi poškození, která se snaží tento přístup 

minimalizovat, patří například zdraví ohrožující infekce, tělesné komplikace jako jsou 

abscesy, záněty, postižení vnitřních orgánů, vlivy předávkování a na závěr i sociální 

debakl a ztráta lidské důstojnosti.  
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Tištěné materiály, které se distribuují v rámci edukace, jsou určeny pro úzký okruh 

klientů. Dostanou-li se mimo něj, například do škol, vyvolávají senzaci, pobouření a 

někdy i obviňování, že se touto cestou mládež navádí k braní drog. Z poradenských 

aktivit by se tak nemělo ztratit důležité poselství, že je sice lepší brát drogy bezpečně, 

ale ještě lepší je drogy nebrat vůbec (Chromý, 1985). 

 

Sociální a sociálně-pedagogický přístup 

V modelu drogové závislosti tento přístup zdůrazňuje vnější faktory, nepříznivé sociální 

prostředí, nevhodnou výchovu, neadekvátní sociální dovednosti, schopnosti a možnosti 

integrace do komunity. Používanými metodami jsou zejména sociální a výchovné 

poradenství, resocializace, reedukace a rekvalifikace a také nácvik soběstačnosti, 

sebeobsluhy, sociální komunikace a pracovních dovedností, často využívající 

chráněného prostředí. V této oblasti je hlavním těžištěm dobrovolná práce, svépomoc a 

charita, která se často obejde bez účasti profesionálů. 

 

Morální a spirituální přístup 

Náhled na drogovou závislost jako na morální selhání je ve společnosti stále značně 

rozšířen. Tento koncept využívají zastánci represe, ale může tvořit i východisko pomoci 

uživatelům a závislým. V praxi aplikuje sociální přístup spojený s křesťanskou vírou a 

věroukou a často navazuje na misijní působení ve velkoměstských komunitách 

postižených sociálními problémy a kriminalitou. Ve světě je morální přístup k závislým 

a uvedený typ práce vlastní například protestantské církvi a okruhu svépomocných hnutí 

Anonymních alkoholiků a Anonymních narkomanů, kteří se hlásí k tezi o nevyléčitelné 

a trvalé závislosti. Podle tohoto přístupu si své morální selhání musí abstinující 

alkoholik či narkoman stále připomínat, bojovat s ním a opírat se o víru. Extrémem 

morálního přístupu je přístup spirituální, který hlásá, že jedinou cestou k vyléčení je 

obrat na víru. Oba přístupy až na výjimky nedůvěřují odborníkům, odrazují od nich 

klienty a mají tendenci se uzavírat (Kalina, 2003). 
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Holistický – celostní model 

Holistický model je určitým překročením bio-psycho-sociálního modelu do 

alternativních oblastí, jako jsou akupunktura, akupresura, aromaterapie, používání 

léčivých bylin, masáže či holotropní dýchání. Terapeutovi, který se setkává s hlubokou 

demoralizací, chyběním hodnot i víry u těžce závislých nemusí být tato koncepce zcela 

cizí. A při náhledu na vývoj jako stoupající šroubovici je tedy možné s poučením a 

nadhledem využít lidskou moudrost z dob minulých (Frouzová, 1999). 

 

Z jiného hlediska můžeme rozlišit jednotlivé formy závislosti podle charakteru 

abstinenčního syndromu na závislost fyzickou, psychickou a sociální (Stiburek, 1995). 

 

Fyzická závislost se v organizmu projeví nepříjemnými tělesnými obtížemi bez ohledu 

na to, zda dotyčný látku užívat chce nebo ne. Opiáty, které jsou velmi podobné látkám 

tělu vlastní (neurotransmitory – endorfiny), se rychle začlení do metabolismu mozku, je 

nutné zvyšovat dávky opiátu a tělo při jejich chybění vykazuje abstinenční příznaky. Po 

odabstinování syndrom pomine, ale díky psychické závislosti se vrací i bez 

fyziologických příčin. Psychická závislost bývá úzce spojena s fyzickou a projevuje se 

výkyvy nálad, nepříjemnými duševními stavy či nutkavou touhou si látku vzít 

(Stiburek, 1995). 

 

Léčba psychické závislosti je daleko zdlouhavější, než je tomu u závislosti fyzické. 

Psychická závislost spolu se závislostí sociální bývá zodpovědná za opakované selhání 

abstinencí. I v této oblasti zůstává jedinec navždy zranitelný. Sociální závislost je 

nejkomplikovanější typ závislosti, jejíž složitost spočívá v neschopnosti úplné 

abstinence. Sociální vazby jsou pro člověka přirozené a žádoucí. Právě sociální okolí 

toxikomana je alespoň z počátku důležitým důvodem vyhledávání prostředí spojeného 

s užíváním drog. Uspokojuje důležitou potřebu náležení, respektu a přijetí. Při terapii je 

velmi těžké přesvědčit klienta, aby se nevracel k předchozímu způsobu života a lidem 

k němu patřícím. Proto je nutné celý dosavadní život přestrukturovat a najít a 

vypěstovat novou vztahovou síť a ukotvit se jinde (Kalina, 2003).  
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3. Specifika dětí a mladistvých 

 

Skupina dětí a mladistvých není pouze minoritní populací ohroženou návykovými 

látkami. Statistiky ukazují, že zneužívání drog je nejvýraznější ve věku 15 až 19 let. V 

roce 2003 spadalo do této kategorie 47,5% uživatelů a plná polovina z nich užívala 

drogy nitrožilně. U věkové skupiny dětí do 15 let nejsou údaje tak dramatické, za rok 

2003 bylo registrováno 97 nových uživatelů do 15 let, což jsou 2,3% z celkového počtu 

a první užití drogy bylo u 14% uživatelů před patnáctým rokem. Práce s dětmi a 

dospívajícími vyžaduje speciální přístup odborného pracovníka a specifické znalosti o 

charakteristikách dané cílové skupiny. Vzhledem k tomu, že se tato práce zaměřuje na 

druhý stupeň základní školy, kde v deváté třídě najdeme i šestnáctileté jedince, v 

nadcházejícím rozboru nelze specifikace skupiny zúžit pouze na období dětství, ale jde i 

o adolescenci. 

 

3.1 Charakteristika cílové skupiny 

 

Pro zjednodušení lze cílovou skupinu dělit na jedince do patnácti let věku (děti) a 

jedince nad tuto hranici (dospívající). I když ohraničení těch to věkových kategorií je 

problematické, protože ve výchově a vývoji každého jedince existují značné rozdíly. 

Obecně však lze předpokládat, že období puberty trvá u dívek od jedenáctého do 

dvanáctého roku a u chlapců od čtrnáctého do šestnáctého roku a poté nastupuje 

adolescence završená dospělostí a to kolem dvacátého až dvacátého druhého roku. 

Skupiny se dělí nejen z hlediska legislativních, sociálních ale i psychologických 

odlišností (Matějček, 1991).  

 

Děti 

Specifikem přístupu k dětem je jejich závislost na vztahu rodič – dítě. Zatímco u 

dospívajícího lze počítat alespoň s částečnou motivací k růstu a spoluprácí s ním jako 

jednotlivcem, děti jsou pevně vázány na rodičovské postavy a jejich chování bývá 

reakcí na vnější impulzy. Z toho plyne potřeba pečovat o klienta v rámci celého 

 29



systému, ve kterém se pohybuje. To přináší na jedné straně naději, že i malá změna 

systému prospěje cíli působení, ale na druhou stranu přináší značné obtíže díky velkému 

počtu zúčastněných osob v terapii. Hlavním cílem při práci s dětmi je motivace rodičů 

při aktivitě a udržování změny. Dítě se při spolupráci většinou rychle přizpůsobuje, 

pokud se však vrací do prostředí, které podobné změny nerealizuje, téměř okamžitě se 

vrací k původním vzorcům chování. Nejefektivnějším způsobem je rodinná terapie s 

celým rodinným systémem (Hajný, 2001). 

 

V současné době dominují v rodinné terapii tři základní přístupy: 

Podle prvního z nich nazvaného model nemoci rodiny, je třeba vnímat celý systém 

postižený stejnou nemocí jako jedinec. Rodinná terapie vycházející z tohoto modelu se 

zabývá komunikací, vyjadřováním potřeb, dysfunkcemi rodinných rolí, vyjednáváním a 

rovnováhou v rodině. Je často doplněna individuální terapií jednotlivých členů 

zaměřenou na uvědomování a prosazování si vlastních potřeb. 

Systémová rodinná terapie zkoumá vliv drogy na rodinnou konstelaci a pokouší se 

změnit nebo nastavit v uvedeném systému role, pravidla a hranice. Je zaměřena na 

rodinu jako celek a jeho budoucnost, nikoli na zpracování a odstranění konkrétního 

problému nebo na nápravu označeného viníka. 

Behaviorální přístup hledá spouštěcí a zpevňující mechanizmy užívání drog a snaží se 

je změnit rozpoznáním, vyhodnocením a sociálními nácviky. 

 

Adolescenti 

Adolescence je v životě člověka velice obtížné období plné náročných situací vedoucí k 

dosělosti. Dle Langmeiera je adolescence charakterizována třemi základními rozpory. 

Rozpor mezi psychickou a fyzickou zralostí, rozpor mezi rolemi a statusem, očekávání 

a možnostmi, rozpor mezi mladé a staré generace (Langmeier, 1983). 

 

Jiným pohledem je samotné pojmenování kritických oblastí, které musí adolescent 

zpracovat. Řadí se mezi ně vývoj stabilního pocitu vlastní identity, vývoj nezávislosti a 

emancipace od původní rodiny, konstituování významných vazeb s autoritami, 
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konstituování významných vztahů s vrstevníky a ujasnění životních cílů a hodnot 

(Kalina, 2003).  

 

Adolescence je období plné zmatků a nespokojeností, které jsou potřeba řešit. Mnohdy 

je pro dospívajícího snadné tyto pocity odstranit pomocí návykových látek, které 

přinášejí rychlou změnu stavu vědomí. Zjednodušeně by se o tomto období dalo hovořit 

jako o situaci, kdy původní závislostní struktura (rodič – dítě) již nepřináší uspokojení a 

dospívající má potřebu ji překonat. Nová struktura a identita ještě není vybudována. 

Dospívající se tak dostává do stavu, který není jednoduchý, protože je plný frustrujících 

faktorů atakujících narcistickou rovnováhu jedince. Výše uvedené lze shrnout do 

následujících tezí, které se mohou stát v případě nezvládnutí vývoje bludným kruhem 

startujícím drogovou závislost. Adolescent opouští dětskou roli a dosavadní pravidla, 

ale zároveň má pocit, že je opouštěn. Hledá nový smysl života v symbióze s někým, s 

něčím jiným, ale je neustále frustrován z nezdařených pokusů. Hromadící agresivitu 

potřebuje ventilovat (Macek, 1999). 

 

Práce s adolescenty užívajícími návykové látky je problematická, protože nevykazují 

neurotické příznaky, které přesunuli na společnost okolo nich. I když se chtějí zbavit 

problému spojeného s užíváním drog, chybí jim skutečná motivace k osobnostní změně. 

 

Významným prvkem v práci s adolescenty je tzv. zážitková terapie, kdy je dospívající 

nucen vyrovnávat se se skutečnou zátěží. Tento zážitek je pro dospívajícího 

srozumitelnou situací, která zlidšťuje terapeutický vztah. V rámci důležitosti integrace 

do nové společnosti je lépe volit skupinovou terapii, která je pravděpodobně pro 

adolescenty přirozenější a přijatelnější. Z pohledu sociálního splňuje jejich požadavek 

na zařazení, někam patřit, s někým být, moci se identifikovat. Z pohledu 

psychologického skupina dokáže odstranit osobnostní nejistoty a úzkost. O neúspěch je 

možné se rozdělit a úspěch hrdě prezentovat před ostatními. Práce s adolescenty má ale 

i svá rizika, kterými jsou malá motivace ke změně, nejasnost cílů, externalizace 

osobních problémů, velká kritičnost, vliv vrstevníků a vysoká citlivost na autoritu, 

chybovost či nespravedlnost. Stejně jako u dětského věku je dobré pracovat s rodinou, 
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ve které mladý člověk stále ještě žije, popřípadě po léčbě se k ní zase vrací (Matějček, 

1991). 

 

4. Činitele ovlivňující vznik drogové závislosti 

 

Proč u někoho dojde ke vzniku závislosti a jiný se jejímu nebezpečí dokáže vyhnout, je 

stále velmi diskutovaná otázka. Odborná literatura se shoduje na tom, že neexistuje 

typický toxikoman. Podle několika málo indikátorů nelze spolehlivě předvídat, kdo se 

jím stane a kdo ne. Drogová závislost je podmíněna multifaktorálně. Faktory můžeme 

dělit na farmakologické – droga, somatické a psychické – osobnost, environmentální – 

prostředí, precipitující – podnět. Všechny tyto podněty jsou ve vzájemném dynamickém 

vztahu (Urban, 1973). 
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IV Praktická část 
 

1. Metoda výzkumu 

 

K výzkumu jsem zvolila často používanou metodu dotazníku. Samotný dotazník je 

soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou promyšleně 

seřazeny a na které dotazovaná osoba (respondent) odpovídá písemně. Někdy se 

v podobném významu používá označení anketa, ale v takovém případě se respondenti 

do šetření sami spontánně aktivně zapojují, jako v případě anket vyhlašovaných 

různými médii (Chráska, 2007). 

 

Směr diplomové práce do jisté míry předurčila bakalářská práce z roku 2006, která se 

také týkala výzkumu v oblasti drog. Zatímco v bakalářské práci jsem se věnovala 

šetření situace dětí a mladistvých, kteří již prošli závislostí a její léčbou, v diplomové 

práci jsem se rozhodla věnovat opačnému pólu celé problematiky, prevenci drogových 

závislostí. 

 

Časový harmonogram práce lze rozdělit do tří částí. V rámci první, teoretické a 

přípravné části vznikal celý projekt myšlenkově, probíhal sběr podkladů a studium 

odborné literatury. V průběhu letních měsíců 2009 vznikla na základě získaných 

informací teoretická část diplomové práce. 

 

Druhá, výzkumná část, která zahrnovala přípravu práce, tvorbu vlastního dotazníku a 

koordinaci šetření v podmínkách základní školy, proběhla na podzim 2009. V říjnu 

2009 jsem oslovila vedení základní školy a požádala je o možnost provedení 

dotazníkového šetření pro účely diplomové práce. Během listopadu a prosince 2009 

proběhla ve spolupráci s metodikem protidrogové prevence na nejmenované základní 

škole specifikace šetření a konzultace obsahu dotazníku. V lednu 2010 byl dotazník 

distribuován do všech tříd druhého stupně základní školy, kde výzkum probíhal. Na 

základě získaných dat byla zahájena finální fáze celého šetření. 
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Třetí část, týkající se zpracování výsledků a kompletace diplomové práce probíhala od 

února do června 2010. 

 

2. Dotazníkové šetření 

 

K získání dat byl použit strukturovaný, nestandardizovaný, uzavřený dotazník 

obsahující 15 otázek s výběrem ze dvou až tří možností odpovědí na každou z nich. 

Úvodní slovo poskytovalo informace o smyslu dotazníku, zdůrazňovalo anonymitu a 

obsahovalo motivační pasáž apelující na pravdivost vyplněných údajů. Nechyběly ani 

kontaktní položky zjišťující věk a pohlaví respondentů. Obsah dotazníku byl 

konzultován s metodikem primární protidrogové prevence na vybrané základní škole. 

Vzhledem ke zkušenostem respondentů se šetřeními prováděnými tímto metodikem 

proběhlo vyplnění dotazníku hladce a se stoprocentní návratností. 

 

Data byla zjišťována pomocí dotazníku sestaveného na základě daných hypotéz a cílů 

výzkumu. Aplikace dotazníku ve společenskovědním výzkumu spočívá v získávání 

informací od respondentů písemně, prostřednictvím otázek, které jsou v tištěné podobě 

obsahem zvláštního formuláře. V případě dotazníku nedochází k přímé interakci mezi 

výzkumníkem a zkoumanými osobami. K výhodám dotazníku patří jeho anonymita, 

dostatek času na přemýšlení nad otázkami a možnost oslovit velké množství 

respondentů. Nevýhody dotazníku se spatřují v nedostatečné záruce skutečnosti, zda byl 

dotazník vyplněn osobou respondenta bez ovlivnění okolím. Další problém u aplikace 

dotazníků tvoří jejich návratnost, tedy poměr počtu vyplněných dotazníků, které se 

vrátily k výzkumníkovi, k celkovému počtu dotazníků, které byly administrovány 

respondentům. Návratnost závisí na způsobu distribuce. Při rozesílání dotazníku poštou 

se stoprocentní návratnost se objevuje skutečně výjimečně. Za vyhovující návratnost 

dotazníkového výzkumu se považuje 75%, ale dosažení takového stavu je často velmi 

obtížné. Proto se někdy připouští i nižší návratnost. Návratnost ovlivňuje především 

ochota respondentů spolupracovat, která může být ovlivněna častým vyplňováním 

formulářů, nejasnými otázkami šetření, velkým rozsahem dotazníku, nevhodným časem 

na vyplňování či komplikovaným či komplikovaným způsobem vrácení dotazníku. 
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Všechny uvedené důvody mohou být příčinou nízké návratnosti, která následně 

zkresluje výsledky zjišťování, narušuje reprezentativní skladbu výběrového sektoru 

respondentů a případně neumožňuje zevšeobecnění zjištěných skutečností (Gavora, 

1996). 

 

Vzhledem k negativní zkušenosti s nízkou návratností dotazníku z bakalářské práce 

jsem pro tuto práci zvolila způsob distribuce, aby návratnost byla maximální a tím 

eliminovala jeden z významných faktorů, který může ovlivnit kvalitu výsledků. 

Dotazník byl distribuován třídními učiteli jednotlivých tříd v průběhu třídnické hodiny, 

která proběhla u všech dotazovaných tříd ve stejném čase. 

 

Dotazníkové metodě bývá často vytýkáno, že se respondenti mohou vidět zkresleně, 

případně se snažit vypadat lépe. Zatímco v jiných společenských oblastech lze 

pozorovat určitý odklon od používání dotazníku směrem k jiným metodám, 

v pedagogice je metoda dotazníkového šetření stále velmi frekventovaná. Je to zřejmě 

dáno možností rychlého a ekonomického shromáždění dat od velkého množství 

respondentů. 

 

3. Charakteristika vybraného souboru 

 

V den distribuce dotazníku bylo k dispozici 161 žáků, z toho 40 žáků 6. třídy, 43 žáků 

7. třídy, 41 žáků 8. třídy a 37 žáků 9. třídy. Z celkového počtu 161 bylo 72 dívek a 89 

chlapců. 
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4. Výsledky 

 

K vyhodnocení dotazníku, jeho statistickému zpracování a zaznamenání výsledků do 

tabulek a grafů byl použit program Microsoft Excel. Výsledky jsou strukturovány podle 

jednotlivých otázek dotazníku. Z grafického zpracování v tabulkách i grafech lze vyčíst 

data, vztahující se k jednotlivým ročníkům i celkovou sumarizaci. Vzhledem k 

důležitosti vyjádření trendů během vývoje žáků od 6. do 9. třídy jsem použila sloupcové 

grafy, přestože bývá zvykem u dělení celku použít grafy „koláčové“. 

 

V první části této kapitoly je provedeno znázornění výsledků jednotlivých otázek. 

Druhá část je věnována parametrizovaným výsledkům podle vytčených hypotéz. 
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4.1 Zpracování jednotlivých odpovědí z dotazníku 

 

Tabulka č. 1: Zkoušel/a jsi někdy kouřit cigaretu? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 11 28% 17 40% 27 66% 27 73% 
Ne 29 73% 26 60% 14 34% 10 27% 

 

 

Graf č. 1: Zkoušel/a jsi někdy kouřit cigaretu? 
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Tabulka č. 2: Kouříš cigarety? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano, pravidelně 1 3% 4 9% 9 22% 10 27% 
Ano, příležitostně 2 5% 2 5% 5 12% 4 11% 
Ne 37 93% 37 86% 27 66% 23 62% 

 

 

Graf č. 2: Kouříš cigarety? 
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Tabulka č. 3: Kouří některý z rodičů? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 11 28% 14 33% 15 37% 14 38% 
Ne 29 73% 29 67% 26 63% 23 62% 

 

 

Graf č. 3: Kouří některý z rodičů? 
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Tabulka č. 4: Zkoušel/a jsi někdy pít alkohol? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 4 10% 13 30% 15 37% 22 59% 
Ne 36 90% 30 70% 26 63% 15 41% 

 

 

Graf č. 4: Zkoušel/a jsi někdy pít alkohol? 
 

 

 

 40



 
Tabulka č. 5: Piješ alkohol? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano, pravidelně 1 3% 1 2% 4 10% 7 19% 
Ano, příležitostně 8 20% 12 28% 18 44% 19 51% 
Ne 31 78% 30 70% 19 46% 11 30% 

 

 

Graf č. 5: Piješ alkohol? 
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Tabulka č. 6: Znáš někoho, kdo konzumuje marihuanu? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 25 63% 28% 65% 34 83% 35 95% 
Ne 15 38% 15% 35% 7 17% 2 5% 

 

 

Graf č. 6: Znáš někoho, kdo konzumuje marihuanu? 
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Tabulka č. 7: Nabízel ti někdy někdo marihuanu? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 4 10% 7 16% 15 37% 17 46% 
Ne 36 90% 36 84% 26 63% 20 54% 

 

 

Graf č. 7: Nabízel ti někdy někdo marihuanu? 
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Tabulka č. 8: Vyzkoušel/a jsi někdy marihuanu? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 1 3% 2 5% 10 24% 12 32% 
Ne 39 98% 41 95% 31 76% 25 68% 

 

 

Graf č. 8: Vyzkoušel/a jsi někdy marihuanu? 
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Tabulka č. 9: Znáš někoho, kdo konzumuje tvrdé drogy? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 3 8% 6 14% 13 32% 11 30% 
Ne 37 93% 37 86% 28 68% 26 70% 

 

 

Graf č. 9: Znáš někoho, kdo konzumuje tvrdé drogy? 
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Tabulka č. 10: Vyzkoušel/a jsi někdy tvrdou drogu? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 0 0% 0 0% 1 2% 1 3% 
Ne 40 100% 43 100% 40 98% 36 97% 

 

 

Graf č. 10: Vyzkoušel/a jsi někdy tvrdou drogu? 
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Tabulka č. 11: Věnuješ se mimo školu nějaké organizované zájmové aktivitě? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Nejvýše 1x týdně 24 60% 25 58% 21 51% 17 46% 
2 – 3x týdně 15 38% 16 37% 16 39% 18 49% 
4x a více týdně 1 3% 2 5% 4 10% 2 5% 

 

 

Graf č. 11: Věnuješ se mimo školu nějaké organizované zájmové aktivitě? 
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Tabulka č. 12: Pokud bys mohl/a bez obav ze zdravotních následků nebo jakéhokoli 

jiného průšvihu vyzkoušet jakoukoli drogu, nebo si splnit svoje kulturní, cestovatelské 

nebo sportovní přání, co bys zvolil/a? 

 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Drogu 0 0% 0 0% 1 2% 5 14% 
Přání 40 100% 43 100% 40 98% 32 86% 

 

 

Graf č. 12: Pokud bys mohl/a bez obav ze zdravotních následků nebo jakéhokoli 

jiného průšvihu vyzkoušet jakoukoli drogu, nebo si splnit svoje kulturní, cestovatelské 

nebo sportovní přání, co bys zvolil/a? 
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Tabulka č. 13: Co myslíš, že NEPATŘÍ k životnímu stylu sportovce? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Cigarety 35 88% 33 77% 33 80% 30 81% 
Alkohol 35 88% 32 74% 29 71% 19 51% 
Drogy 37 93% 39 91% 36 88% 33 89% 

 

 

Graf č. 13: Co myslíš, že NEPATŘÍ k životnímu stylu sportovce? 
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Tabulka č. 14: Jsou tvé zájmy spíše sportovní, kulturní nebo obojí? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Sportovní 25 63% 28 65% 20 49% 17 46% 
Kulturní 5 13% 6 14% 9 22% 9 24% 
Obojí 10 25% 9 21% 12 29% 11 30% 

 

 

Graf č. 14: Jsou tvé zájmy spíše sportovní, kulturní nebo obojí? 
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Tabulka č. 15: Myslíš si, že sport může lidem pomoci nebrat drogy? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 31 78% 33 77% 33 80% 30 81% 
Ne 9 23% 10 23% 8 20% 7 19% 

 

 

Graf č. 15: Myslíš si, že sport může lidem pomoci nebrat drogy? 
 

 

 

 51



 
4.2 Zpracování kombinovaných výstupů k některým hypotézám 

 

Hypotéza H1 

 

Tabulka č. 16: Kouří některý z rodičů? (odpovědi kuřáků) 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 3 100% 5 83% 10 71% 10 71% 
Ne 0 0% 1 17% 4 29% 4 29% 

 

 

Graf č. 16: Kouří některý z rodičů? (odpovědi kuřáků) 
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Tabulka č. 17: Kouří některý z rodičů? (odpovědi nekuřáků) 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Ano 8 22% 9 24% 5 19% 4 17% 
Ne 29 78% 28 76% 22 82% 19 83% 

 

 

Graf č. 17: Kouří některý z rodičů? (odpovědi nekuřáků) 
 

 

 

 53



 

Hypotéza H2 

 
Tabulka č. 18: Zkoušel/a jsi někdy kouřit cigaretu? (chlapci vs. dívky) 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Dívky 4 36% 6 35% 11 41% 13 48% 
Chlapci 7 64% 11 65% 16 59% 14 52% 

 

 

Graf č. 18: Zkoušel/a jsi někdy kouřit cigaretu? (chlapci vs. dívky) 
 

 

 

 54



 
Tabulka č. 19: Zkoušel/a jsi někdy pít alkohol? (chlapci vs. dívky) 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Dívky 1 25% 5 38% 5 33% 7 32% 
Chlapci 3 75% 8 62% 10 67% 15 68% 

 

 

Graf č. 19: Zkoušel/a jsi někdy pít alkohol? (chlapci vs. dívky) 
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Tabulka č. 20: Vyzkoušel/a jsi někdy marihuanu? (Ano - chlapci vs. dívky) 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Dívky 0 0% 0 0% 1 10% 2 15% 
Chlapci 1 100% 2 100% 9 90% 11 85% 

 

 

Graf č. 20: Vyzkoušel/a jsi někdy marihuanu? (Ano - chlapci vs. dívky) 
 

 

 

 

 

Odpovědí chlapců a dívek na otázku č. 10„Vyzkoušel/a jsi někdy tvrdou drogu?“ 

nevyžadují grafické vyjádřen, neboť k experimentu na tomto poli se přiznali pouze 2 

respondenti a to pouze chlapci. 
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Hypotéza H5 

 

Tabulka č. 21: Pokud bys mohl/a bez obav ze zdravotních následků nebo jakéhokoli 

jiného průšvihu vyzkoušet jakoukoli drogu, nebo si splnit svoje kulturní, cestovatelské 

nebo sportovní přání, co bys zvolil/a? 

 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Drogu 0 0% 0 0% 1 2% 5 14% 
Přání 40 100% 43 100% 40 98% 32 86% 

 

 

Graf č. 21: Pokud bys mohl/a bez obav ze zdravotních následků nebo jakéhokoli 

jiného průšvihu vyzkoušet jakoukoli drogu, nebo si splnit svoje kulturní, cestovatelské 

nebo sportovní přání, co bys zvolil/a? 
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Hypotéza H6 

 

Tabulka č. 22: Co myslíš, že NEPATŘÍ k životnímu stylu sportovce? 
 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
Cigarety 35 88% 33 77% 33 80% 30 81% 
Alkohol 35 88% 32 74% 29 71% 19 51% 
Drogy 37 93% 39 91% 36 88% 33 89% 

 

 

Graf č. 22: Co myslíš, že NEPATŘÍ k životnímu stylu sportovce? 
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5. Diskuze 

 

Cílem práce je zmapovat vztah k drogám u žáků 2. stupně základní školy a vyhodnotit 

úlohu sportu v protidrogové prevenci. V rámci dotazníkového šetření a při tvorbě 

hypotéz jsem sledovala jak přímé odpovědi na dané otázky, tak některé korelace mezi 

odpověďmi na vybrané dotazy. 

 

Při tvorbě jednotlivých položek dotazníku jsem se snažila v literatuře vyhledat 

informace, které mohou mít z obsahem sledovaných okruhů a možných výsledků 

příčinnou souvislost. Také jsem měla k dispozici v rámci spolupráce s koordinátorem 

protidrogové prevence pro základní školu některé interní materiály, které byly pro 

výzkum použity v minulosti. Tyto materiály mi posloužily jako studijní podklad a 

pomohly mi posoudit na základě předešlých zkušeností míru otevřenosti žáků a 

intenzity otázek v oboru drogové závislosti. 

 

V šetření jsem se snažila klást zvláštní důraz na již výše zmiňovaný možný vliv sportu. 

Vztah sportu a drog, ať už budeme na toto téma nahlížet z nejrůznějších úhlů, nám 

nabízí široké pole k zamyšlení i studiu. Proto se v rámci diskuze tomuto tématu 

podrobně věnuji, analyzuji svoje úvahy a porovnávám je se závěry publikovaných studií 

a názory odborné veřejnosti. 

 

5.1 Hypotéza H1 

 
Možnost potvrzení, či vyvrácení hypotézy H1, „Předpokládáme, že žáci pocházející z 

rodin kuřáků budou mít sami větší sklon ke kouření, než žáci z rodin nekuřáků“, dala 

vzniknout otázkám číslo 1 a 2 v dotazníkovém šetření. Při tvorbě hypotézy H1 

vycházím z předpokladu, že formativní vliv prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, je nemalý. 

Klinické zkušenosti i závěry empirických studií se shodují v tom, že jedním z klíčových 

faktorů pro vznik závislosti u dítěte je závislost dalšího člena rodiny (Steinglass, 1981). 
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Jedinec má tendenci přebírat zvyky svého blízkého okolí a považovat je tak za normu. 

Může se stát, že to, do čeho dítě vrůstá, je sice normou pro generaci rodičů, ale tito 

rodiče by neradi daný stav opakovali u svých dětí. Rodiče, kteří chápou kouření jako 

zlozvyk, se kterým nejsou schopni úspěšně bojovat, se mohou dostat do opačného 

extrému a to ke striktnímu zákazu kouření u svých dětí. Bohužel, obzvlášť u pubertální 

mládeže je chuť zakázaného ovoce velmi lákavá a tak i přes snahu své děti ušetřit 

nástrah nikotinismu se minimálně experimentování s cigaretou potomci nevyhnou.  

 

Bohužel, řada rodičů kuřáků nechává kouření dětí na nich samých s malou snahou ho 

alespoň minimalizovat, takže v důsledku kouří celá rodina. Druhou možností je 

potomek nekuřák v rodině kuřáků. Sama jsem v době dětství byla v prostředí, kde jeden 

rodič kouřil. I když mi to v té době nevadilo a prošla jsem si i ochutnáváním cigaret v 

době prázdnin, dnes jsem nekuřákem a považuji nekouření za naprostou normu a 

samozřejmost. Jsem si vědoma všech důsledků kouření a nerada bych měla své děti 

kuřáky. K tomuto postoji jsem dozrála léty a domnívám se, že je jen malý počet 

pubertální mládeže, která má svoje postoje pevně zvnitřnělé. A je pravdou, že nikdo z 

nás nemůže říci ne, dokud nezkusí ano. Bylo by však příjemné, kdyby budoucí generace 

nekouřily. 

 

Samotným tématem k zamyšlení byla specifikace kuřáctví u dětí a u dospělých. 

Dospělý, který se hlásí ke kuřáctví, vykouří pravděpodobně minimálně pět cigaret 

denně. Takového člověka je možné označit za lehkého kuřáka. Zatímco silný kuřák 

dospělého věku vykouří i dvě krabičky denně, u dítěte, které o sobě prohlašuje, že je 

kuřák, bude počet cigaret jistě nižší, a skutečnost, že by mladistvý vykouřil denně pět 

cigaret, by ho ve své kategorii řadila k silným mladistvým kuřákům. Vše záleží na 

osobních pocitech z čísel a výrazových nuancích českého jazyka. V otázce číslo dvě, 

jsem se rozhodla strukturovat kouření na základě jeho frekvence. A to kouření 

příležitostného či denního. Fakt, že jedinec školního věku kouří denně byť jen jednu 

cigaretu, je pro mě osobně výraz kuřáctví. V případě, že kouří příležitostně, vnímám 

osobně toto kouření jako experimentování podmíněné sociálním prostředím. Toto 

prostředí je bezesporu jedním z důvodů kouření téměř u všech kuřáků. 
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Výsledky dotazníku ukazují na to, že z kuřáckých rodin pochází ze sledované skupiny 

161 osob celkem 54 dětí a z toho 28 kouří, z rodin nekuřáků pochází 107 dětí, z nichž se 

k regulérnímu kuřáctví hlásí 9 žáků. Celkový počet kuřáků je na nižším stupni celkem 9 

osob a na vyšším 28. K experimentování se hlásí z celkového počtu 82 osob. 

 

I když je pro zadavatele dotazníku uspokojivé, když se hypotéza, kterou si při své 

výzkumné práci stanovil, potvrdí. Jiné jsou pocity uspokojení či neuspokojení ze 

skutečné situace. Nikotinismus vnímám jako primární oblast experimentování s 

návykovými látkami. Důvodem může být jasná chuť tabáku, která sice nechutná 

každému, ale na rozdíl od alkoholu se zápach vyřeší žvýkačkou a svede na prostředí 

plné kouře, kterému byl jedinec náhodně vystaven. Alkohol má oproti cigaretám 

důsledky ve stavu opojení, kterého se experimentátor tak lehce nezbaví. Navíc široká 

škála chutí jednotlivých druhů alkoholu je ve výběru na překážku. Cigareta je levnější, 

dostupnější, skladnější a kouření nevyžaduje specifické prostředí. V parku za školou se 

lépe kouří, než pije a rychle odhozený nedopalek se schová snáz než nedopitá láhev. 

Sama jsem zkusila chuť cigarety asi v šesté třídě a přesto, že nejsem kuřák, jsem 

předpokládala, že snahu vyzkoušet cigaretu bude mít převážná většina žáků druhého 

stupně. Byť je experimentujících nemalých 51% a dnes nemůžeme tvrdit, kolik z nich 

se stane opravdovými kuřáky, osobně jsem předpokládala vyšší hodnoty, přibližně 

někde okolo 85%. 

 

5.2 Hypotéza H2 

 
Podkladem pro ověření hypotézy H2, „Předpokládáme, že dívky budou méně inklinovat 

k experimentování na poli návykových látek, než chlapci“, byly otázky týkající se 

experimentace v oblasti cigaret, alkoholu, marihuany a tvrdých drog. Jednalo se o 

otázky v dotazníku pod číslem 1,4,7,10.  

 

Hypotéza H2 vychází ze studie Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové 

závislosti v Lisabonu, které v roce 2000 zveřejnilo data, týkající se generové 

problematiky v oblasti užívání drog. Ze studie vyplývá, že poměr mezi muži a ženami 

na drogové scéně se pohybuje v rozmezí poměru 1:3 až 1:2. Výrazným specifikem u 
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dívek je věk prvního experimentu s drogou, který je nižší, než u chlapců. Tento problém 

je obecně výsledkem skutečnosti, že dívky mají starší partnery, kteří je mohou 

povzbudit k počátkům užívání (EMCDDA, 2000). 

 

Teorie hypotézy H2 vychází z odlišné mentality, obecných povahových rysů a 

společenského předurčení dívek. Zatímco chlapci se rádi vrhají do dobrodružství a 

prozkoumávají nebezpečné situace, dívky stojí stranou a pokud jdou do rizika spolu s 

chlapci, je to výrazem jistého druhu oddanosti či tlaku, který na ně byl vyvinut. Chlapci 

chtějí být obdivováni, vyniknout, být jiní. Stejně jako v říši zvířat upoutat samice svou 

jedinečností. Chuť riskovat a jít za nebezpečím je u dívek potlačena právě animální 

tendencí být ve stádu, zapadnout, ochránit ostatní i sebe a tak své současné a budoucí 

potomky. Dívky mají zpravidla racionálnější přístup ke svému zdraví a své budoucnosti. 

A vzhledem k odlišnému stupni mentální vyspělosti v rámci nástupu puberty, jsou ve 

stejném věku vyzrálejší než chlapci. Stávají se ženami a hormony u nich pracují úplně 

na jiné bázi než u chlapců. Tendence zbytečně neriskovat je u dívek jen jednoduchá 

ochrana přírody před zánikem druhu. Každá dívka donosí v průměru jednoho potomka, 

zatímco silných samců je k účelu zplození potřeba daleko méně. Chlapci tak riskují, aby 

byli vidět, protože zapadnout do šedého, byť neexperimentujícího davu by v rámci 

ontogeneze bylo neefektivní. 

 

I když jsme potomky lidí, kteří se honosí svými intelektuálními schopnostmi, k volání 

přírody nejsme hluší. Východiskem k výše zmiňované hypotéze je tedy přesvědčení, že 

dívky příliš nejdou do rizika. Toto přesvědčení může být podpořeno i poměrem 

narozených a doživších pohlaví, kdy počet narozených chlapců převažuje, v průběhu 

dospívání se počet díky mortalitě, kterou afinita k risku přináší, vyrovnává. A na 

druhém pólu života zůstává i přes vyšší míru stresu, který jim život přinesl, více žen. 

Možná právě hlubší vědomí souvislostí a delší budoucnosti vede dívky životem s větší 

rozvahou než chlapce. Opomíjen nemůže zůstat ani fakt, že ženy snáze propadají 

alkoholové závislosti a v porovnání s muži není ženský organismus připraven tak rychle 

a snadno odbourávat alkohol v krvi. 
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5.3 Hypotéza H3 

 
Podkladem pro hypotézu H3 jsou výsledky uvedené ve zprávě Hlavního hygienika ČR 

za rok 2000, která považuje za nejrizikovější cílovou skupinu populaci mladých lidí ve 

věku 13 – 19 let. Mládež v uvedeném věkovém rozmezí prochází obdobím adolescence, 

ve kterém je jedním ze základních rizikových faktorů tlak vrstevníků. Tento tlak je 

v současnosti výrazně větší, než v minulosti. Vzhledem k tomu, že jednou z potřeb 

mladého člověka je zařazení do vrstevnické skupiny, mají mladí lidé, kteří ještě nemají 

vyhraněnou osobnost, tendenci k přizpůsobení se normám, s nimiž by se samostatně 

nikdy neztotožnili (Kalina, 2003). 

 

Dalším podkladem byla použita studie Sickingera a Kindemanna z roku 1992, která 

potvrzuje, že 75% klientů bylo před započetím léčby drogové závislosti integrováno ve 

drogové scéně a jen 25% mělo přátelské a vrstevnické vztahy mimo ni. Tři roky po 

léčbě se tento poměr obrátil (Kalina, 2003).  

Z toho vyplývá, že významným faktorem pro vznik drogové závislosti je sociální 

prostředí, ve kterém se daný jedinec pohybuje. Vhodné sociální prostředí je přirozenou 

součástí protidrogové prevence. 

 

Pro ověření hypotézy H3, „Předpokládáme, že jedinec, který bude vystaven aktivní 

pobídce ke konzumaci marihuany v prostředí, kde se droga konzumuje, tuto drogu 

vyzkouší snáz, než jedinec, který nebyl vystaven tomuto vlivu“, bylo použito korelace z 

odpovědí číslo 6, 7 a 8. Cílem bylo posoudit, v jakém poměru budou kladné odpovědi z 

otázek 6 a 7 ke kladné odpovědi na otázku číslo 8. Z výsledků vyplývá, že z celkového 

počtu dotazovaných na druhém stupni vyzkoušelo kouřit marihuanu 23 jedinců, 122 

žáků potvrdilo, že znají někoho, kdo marihuanu konzumuje. Z experimentátorů byli 3 

na nižším stupni a 20 žáků na vyšším stupni. 53 žáků šestých a sedmých tříd a 69 

jedinců ze skupiny žáků osmých a devátých tříd zná někoho, kdo marihuanu 

konzumuje. Aktivní pobídce muselo čelit celkem 43 z nich, a to ve skladbě 11 na nižším 

a 32 na vyšším stupni. Z výsledků dotazníku vyplynul průnik těch, kteří drogu okusili, a 

rovněž jim byla aktivně nabídnuta. Do této skupiny patří všichni, kdo marihuanu 

vyzkoušeli. Poměr mezi těmi, kdo drogu odmítli a kdo ji vyzkoušeli, je tedy celkem 
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43:23, a to v pohledu na jednotlivé ročníkové skupiny 11:3 a 32:20. Poměr vykazuje již 

typickou zvyšující se tendenci experimentovat u starších žáků, ale v celkové hodnotě je 

méně než polovina žáků schopna odolat pobídce a drogu zkusí. Pod vlivem prostředí, v 

našem případě tedy známosti někoho, kdo drogu konzumuje, jsou přibližně tři čtvrtiny 

všech žáků, zatímco k experimentu s marihuanou se přiznala šestina z nich. Hypotéza se 

potvrdila, pod vlivem aktivní pobídky drogu vyzkoušelo více jedinců. 

 

Pod vlivem mediálního tlaku se v nás postupně vytváří přesvědčení, že se pomalu maže 

hranice měkkých a tvrdých drog a marihuana se postupně stává ve vnímání lidí 

tolerovanou měkkou drogou porovnatelnou s cigaretami či alkoholem. Vždyť 

marihuana nechybí dnes již na dobrém podnikovém večírku střední generace a dávno 

jsou pryč doby, kdy byla součástí undergroundového života lidí, se kterými by 

businessmani jen těžko hledali společnou řeč. To co je blízké střední generaci nemůže 

být cizí generaci teenagerů. Vnímáme v tomto ohledu jako společnost ještě tyto měkké 

drogy jako hrozbu? Nejedná se jen o rakovinu některé z částí dýchacího ústrojí, ale i 

postupné snižování mentálních schopností, které častá konzumace marihuany může 

přinášet. A je chuť dnešní mládeže vyšší v experimentu s marihuanou nebo s cigaretami 

a alkoholem? Z dotazníku vyplynulo, že cigaretu zkusilo 51% žáků, alkohol 34% a 

marihuanu 16% dotazovaných. Tato sestupná tendence, byť 16% experimentátorů s 

marihuanou není zanedbatelných, je částečně potěšitelná. Při tvorbě hypotézy jsem 

předpokládala, že bude známost někoho, kdo konzumuje marihuanu vyšší. Vlastně mě v 

dobrém překvapilo, že existují i žáci, kteří toto „lákavé“ prostředí nevyhledávají a 

nemusí mít k pocitu dostatečně plnohodnotné socializace v ruce vonnou směs tabáku a 

marihuany. Stejně tak mě osobně potěšilo, že téměř polovina z těch, komu byla tráva 

aktivně nabídnuta, dovedlo říct ne. Ono postavit se proti skupině vrstevníků s názorem, 

který možná v tu chvíli není většinový, vyžaduje jistý stupeň zralosti a osobnostních 

kvalit. 

 

 64



 
5.4 Hypotéza H4 

 

Hypotéza H4, „Předpokládáme, že žáci, kteří navštěvují organizované mimoškolní 

aktivity v přiměřeném rozsahu, tj. v počtu 2 – 3 kroužky týdně, budou vykazovat nižší 

tendenci k experimentům s drogami oproti těm, kteří nenavštěvují aktivity žádné, nebo 

jsou jimi naopak přetěžováni“, byla ověřována na základě odpovědí z otázek číslo 1, 4, 

8 a 11. Otázky se týkaly experimentační zkušenosti s alkoholem, cigaretou a 

marihuanou. Byť v dotazníku je i položka, zkoumající zkušenost s tvrdou drogou, pro 

účely této hypotézy nebyla do šetření zahrnuta. Respondenti mohli získat maximálně 3 

negativní, resp. pozitivní odpovědi a to z otázek číslo 1, 4, 8. Otázka číslo 11 zařazovala 

žáky do skupin dle frekvence mimoškolních aktivit. Pro větší přehlednost parametrů a 

částečné zjednodušení výzkumu jsme do zkoumané skupiny zařadili jen odpovědi s 

maximální kladnou či zápornou odpovědí a porovnali tak tendenci k experimentům 

v protilehlých skupinách. Tedy těch, kdo nikdy neexperimentovali s žádnou návykovou 

látkou a mají svůj čas harmonicky vytížen, a těch, kdo zkusili jak alkohol, cigarety i 

marihuanu a svůj čas vnímají jako nenaplněný nebo naopak příliš organizovaný. 

Odpovědi respondentů, kteří vykazují hodnoty ve středním pásmu, jsem nechala pro 

tuto hypotézu bez povšimnutí. Z výsledků vyplynulo, že z celkového počtu respondentů 

se 59 žáků řadí do skupiny, která má harmonicky naplněn svůj volný čas, tedy 

navštěvuje 2 - 3 kroužky týdně. 102 žáků náleží do druhé skupiny, tedy těch, kteří mají 

čas málo, nebo naopak moc organizovaný. Pro srovnání jich je 89, co mají 1 kroužek a 

13, kteří nedělají organizovaně vůbec nic. Z celkového počtu všech žáků na druhém 

stupni, kteří se zúčastnili šetření, jich 82 experimentovalo s cigaretou, 54 s alkoholem a 

25 s marihuanou. Žáků, kteří mají zkušenost s každou z těchto látek, je celkem 22. 

Naopak žáků, kteří nevykazují v minulosti experimentování s žádnou z těchto látek, je 

66. Ze skupiny neexperimentujících náleží do skupiny s harmonicky naplněným volným 

časem 50 žáků a do protilehlé skupiny 16 žáků. Pro zajímavost výzkumu se potvrdilo, 

že žáci z volnočasově nevytížené skupiny vykazují procentuelně nejvyšší tendenci 

k experimentování s návykovou látkou. A to ze 13 respondentů, kteří uvedli nulovou 

volnočasovou aktivitu jich 8 má zkušenost s kouřením, alkoholem i marihuanou.  
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Hypotéza H4 se tedy potvrdila. Zároveň se také potvrdila důležitost výchovy ke vhodně 

využívanému volnému času. Tato schopnost je v pedagogických rukou rodičů i učitelů, 

protože naučit své děti trávit volný čas jak kvalitativně, tak kvantitativně je poslání na 

celý život. „Kdo si hraje, nezlobí.“ zřejmě platí v každé době. I přesto, že naše doba je 

plná zmatku, spěchu a také lhostejnosti k projevům druhých, je důležité si denně 

připomínat, že z malých cihel je postaven velký dům a svou netoleranci ke drogám a 

podanou nápomocnou rukou se pokusit situaci ve společnosti změnit. Věřím, že nikomu 

není lhostejný obraz pubertální mládeže sedící na prolézačce dětského hřiště, kterým se 

šíří omamná vůně doutnající marihuany. Možná, že se zdá tento výjev mírně přitažený 

za vlasy, ale jde o pravdivý obraz všedního života asi nejen na malém městě. 

 

Jako podklad pro hypotézu H4, která se zabývá vlivem frekvence organizovaných 

volnočasových aktivit na možné experimentování s drogou, jsem použila fakta, která 

potvrzují skutečnost, že jedním z faktorů, jež mohou predisponované jedince ohrožovat 

experimenty s návykovými látkami a případným vznikem závislosti, je dlouhá chvíle a 

nečinnost. Lidé, kteří jsou zvyklí čas trávit aktivně, mají nižší riziko začít 

experimentovat s drogami. Platí to také pro alkohol a cigarety. Stejně tak záleží i na 

společnosti, v níž se dítě pohybuje (JUGEND HILFT JUGEND HAMBURG, 2010). 

 

Na druhé straně využití volného času jsou děti, které mohou být svými ambiciózními 

rodiči přetěžováni a to nejen v nárocích na vzdělání, ale i trávení volného času. Někdy 

rodiče příliš tlačí na výkon a přenášejí na děti své vlastní touhy, čímž mohou sami být 

jedním z faktorů vzniku závislosti. V pubertálním období je i zátěž na organismus vyšší 

a nedostatek odpočinku může vést k tomu, že jedinec obtížně zvládá zátěž a hledá 

úniková řešení, například v konzumaci alkoholu (Plocková, 2005). 

 

5.5 Hypotéza H5 

 

Při ověřování hypotézy H5, „Předpokládáme, že nejméně 80% žáků dá před zkušeností 

s drogou jinému, například kulturnímu či sportovnímu zážitku“, bylo použito odpovědí 

z dotazníkové otázky číslo 12, která zní, „Pokud bys mohl bez obav ze zdravotních 

následků nebo jakéhokoli jiného průšvihu vyzkoušet jakoukoli drogu, nebo si splnit 
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svoje kulturní, cestovatelský nebo sportovní přání (koncert oblíbené skupiny, cesta do 

oblíbené části světa, adrenalinový zážitek a podobně), co bys zvolil?“. 

 

Při formulaci hypotézy jsem vycházela z výsledků studie zveřejněné ve Výroční zprávě 

o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2001, která uvádí, že 16% 

obyvatel z celé populace má v životě alespoň jednu zkušenost s drogou. V EU se tato 

hodnota pohybuje v rozmezí 20-25% a v USA je na úrovni 34%. Vzhledem 

k předpokládanému přibližování se světu i v takto negativních společenských aspektech 

se lze s vysokou pravděpodobností domnívat, že v současnosti se bude zastoupení osob 

se zkušeností s drogou v populaci pohybovat na úrovni Evropské unie v době 

zpracování citované studie, tj. okolo 20% (Rada pro koordinaci protidrogové prevence, 

2002). 

 

V rámci úvah nad kvalitativní stránkou hypotézy jsem vyšla z předpokladu, že období 

dospívání je obdobím plné snů a přání, která jsou tím lákavější, čím jsou z různých 

příčin obtížně dosažitelná. Mezi faktory, které podmiňují tuto nedostupnost, může být 

zařazena buď finanční stránka přání, nebo věk, tedy často limitace plnoletostí, nebo 

alespoň patnáctiletou hranicí či držením občanského průkazu.  

 

Nejinak je tomu ve světě návykových látek. Ty, které řadíme mezi měkké, jsou 

limitovány hranicí plnoletosti a jejich prodej mladistvým je trestně stíhán. Přesto je 

kolem nás velký počet nejen experimentujících mladistvých, ale i závislých na 

cigaretách či alkoholu. Ty látky, které řadíme mezi tvrdé drogy, jsou v rámci výroby a 

distribuce zakázány a přesto i mezi mladistvými jsou přítomny a vzniká na ně závislost 

deformující zdraví, vztahy a celou sociální, ale i fyzickou existenci jedince. Důsledky, 

ať už právní, zdravotní či sociální jsou strašlivé a mohlo by se zdát, že rozumně 

smýšlející člověk, který má před sebou alespoň trošku pozitivní vizi budoucnosti, by 

neměl mít zájem si mezi sebe a své aspirace, stavět tak veliké zátarasy v podobě drog. I 

když drogy dávají chvilkový pocit štěstí a úspěchu, jsou to stále jen iluze, které mizí a 

po nich zbývá lidská ruina. Může být strach z neblahých důsledků zábranou před chutí 

drogu zkusit? A kolik dospívajících dětí by ji opravdu zkusit chtělo? Kde je 

prvopočátek drogové kariéry? Je touha zkusit zakázané tak silná, že se jí nic jiného 
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nevyrovná? Mají dnes děti svůj svět natolik zahlcený, že jim již chybí jakákoliv přání? 

A jak budou vypadat misky vah při porovnání přání zkusit drogu a přáním si splnit 

nějaký jiný vysněný zážitek? 

 

Nejen tyto otázky byly nakonec podkladem pro formulaci hypotézy H5. Zkoušela jsem 

se sama zamyslet nad svými pubertálními tužbami a v paměti jsem lovila fragmenty z 

nejrůznějších koncertů, prázdninových výletů nebo třeba vysněných víkendových akcí s 

turistickým oddílem, které byly plné dobrodružství pobytu v přírodě. Patřilo mezi ně 

např. slaňování, jízda na kanoi, noční výpravy a nejrůznější hry, které přinášely nejen 

zábavu, ale i poučení. I když nepodceňuji rodinnou výchovu, tak ze své osobní 

zkušenosti musím říct, že atmosféra a pravidla turistického oddílu mi pro formování 

osobnosti daly mnoho a šeptem a trošku za zády svých rodičů přiznávám, že možná víc, 

než zlatá pravidla v domácnosti. V našem městě je taky turistický i vodácký oddíl, a 

pokud nebudou moje dcery mít na trávení času zcela jiný názor a já zvolím dobu, kdy 

mě budou chtít ještě s láskou respektovat, ráda bych jim dopřála zkušenost podobnou. 

Nebo alespoň v rámci večerního čtení včas z knihovny vylovila knížky od Foglara či 

Zapletala. Knížky, které jsou snad i v dnešní době víc, než počítačové hry. 

 

Generační rozdíl je znát právě i v přístupu k dobrodružství. Dnešní mládež tráví hodně 

času u počítačů a prožívá virtuální dobrodružství. Dobrodružství plné fikce, za kterým 

se zaklapne víko notebooku a vytáhne drát z internetové sítě. Zkušenost z takového 

zážitku nebolí a na rozdíl od outdoorového dobrodružství, které bylo sice v rámci her 

simulované, nemá hráč rozbité koleno, propocené tričko, prožitek ze skupinové roztržky 

a celkového dozvuku atmosféry hry, která se mnohdy řešila ještě druhý den. Myslím si, 

že je nutné prožívat zkušenosti, které bolí, být vystaven fyzické únavě a pocitu jejího 

odeznění. Právě zkušenost z překonávání překážek je do života nepostradatelná. Ne 

nadarmo se říká, že co bolí, tak sílí. A neplatí to jen pro svaly, ale celkovou osobnost 

člověka, která se tuží úspěchy i neúspěchy. 

 

Pravdou zůstává, že částečně se i počítačová mládež zvedá od svých obrazovek a 

odbíhá směrem do nejbližšího parku a v lepším případě blízkých lesů se záměrem nalézt 

v určitých souřadnicích schovanou krabičku s pokladem složeným z pár drobností. 
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Možná, že se díky popularitě geocachingu zlepší i zanedbaná kondice, špatné držení těla 

a přístup ke sportu u dětí a dospívajících. I přes tuto snahu počítačový svět spadá do 

virtuálního prostředí. A je možné se domnívat, že tato virtuální realita, která je od toho 

skutečného a barevnějšího světa, vzdálená, může být jednou z příčin drogové kariéry. 

Děti se nenaučí prožívat skutečné emoce, pocit úspěchu i neúspěchu, nebo překonávat 

překážky, a ve chvíli, kdy se s obtížemi setkají, neunesou prožitek, který do té doby 

neznaly a mohou sáhnout po rychlém a jednoduchém řešení ve formě drogy, která 

přinese relaxaci nebo falešnou iluzi. 

 

Na druhou stranu je to právě touha po extrémních zážitcích, která vede mladé k 

experimentům s drogami. Touha po opojení chemickou látkou, která nějak ovlivní naše 

prožívání. Ale proč si neušetřit zdraví, pověst a také peníze a nevyzkoušet účinek 

některých chemických látek, které nám při troše vědomostí a úsilí, může poskytnout 

naše vlastní tělo? Mám na mysli třeba jen úplně obyčejný zážitek z opojení endorfiny či 

adrenalinem kolujícím v naší vlastní, z vnějšku neintoxikované krvi. Stačí jen 

pravidelně sportovat a tento hormon dobré nálady, opiát, na který si naše tělo rychle 

zvykne a nutí nás pak u fyzické aktivity setrvávat, je znám každému sportujícímu 

člověku. A co třeba výše zmiňovaný adrenalin. A není potřeba investovat do bungee 

jumpingu, stačí si užít rychlejší jízdu na lyžích a v případě, že si chceme dopřát lepší 

koktejl, třeba prožít katarzi při bloudění v horách, do kterých přichází noc. Další 

příjemný zážitek je třeba opojení z vítězství, zážitek tím mocnější, když je zároveň 

zážitkem kolektivním. Ať už prožívaným v kolektivu sportovního oddílu, nebo jeho 

fanoušků. A popravdě řečeno, jedním ze zajímavých zážitků podmíněných řadou 

chemických látek v těle, je porod. Do jisté míry také sportovní zážitek, pro který je 

minimálně psychická příprava z nespočtu sportovních tréninků dobrá. Naše tělo je 

úžasný stroj a jediné co je třeba, umět mu naslouchat a řídit se jeho jemnými signály. 

Zní to jednoduše, ale možná styl života západní civilizace je pro některá sdělení hluchý. 

 

Podle mého názoru právě sport a nejrůznější outdoorové aktivity pod vedením 

zkušených a osobnostně kvalitních lektorů, kteří jsou pro děti dobrým vzorem, jsou 

nedílnou součástí protidrogové prevence. Nerada bych tesknila po době minulé, ale 

pravdou zůstává, že nemožnost vycestovat a osobnostně se smysluplně rozvíjet v 
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prostředí komunistického režimu, vedla řadu kvalitních osobností k dobrovolnické 

činnosti v oblasti volnočasové pedagogiky pro děti a mládež. Volnočasové aktivity jsou 

často komerční a jejich nabídka může být tímto parametrem omezena. Lektorství se 

věnují více ženy, protože muži se z práce vracejí v podvečerních hodinách, kdy již 

kroužky pro mládež nejsou. Domy dětí a mládeže jsou jen ve větších městech a jejich 

fungování je závislé na kvalitní lokální politice a grantech. Mnohá města mají sice 

spoustu dětských hřišť, ale chybí jim hřiště pro mládež, skateparky a celá síť aktivit pro 

dospívající, kteří hledají kromě toho jak trávit volný čas i sami sebe. Nechci v žádném 

případě hledat jen chyby, určitě je řada dobře fungujících organizací, ale vše záleží na 

konkrétních aktivních lidech, kteří mají konkrétní vliv na jednotlivé děti. Žádná 

organizace jako celek v tomto ohledu jednotlivé osobnosti nedokáže ovlivnit. 

 

Ale zpět k hypotéze a výsledkům dotazníkového šetření. I když, jak jsem výše uvedla, 

vnímám situaci v trávení volného času dnešní mládeže jako mnohdy v jistém ohledu 

kritickou, při tvorbě hypotézy ve mně zvítězilo celkově pozitivní naladění osobnosti a 

víra v to, že musí převažovat v dětech chuť dělat ve volném čase obyčejné věci a plnit si 

typické sny pro danou věkovou skupinu. Někde uvnitř sebe jsem se do poslední chvíle, 

než jsem zhodnotila výsledky, bála, že se třeba mýlím, ale výsledek a tím i potvrzení 

hypotézy H5 mi udělaly velkou radost. Mezi žáky šestých a sedmých tříd se nenašel ani 

jeden, který by dal přednost drogovému experimentu a všech 83 respondentů zvolilo 

kulturní nebo sportovní zážitek. V druhé sledované skupině starších žáků by dalo 

přednost droze šest žáků, zatímco 72 by zvolilo jinou formu zážitku. Z celkového počtu 

tedy těch šest žáků tvořilo 4% a zbylých 96% jasně potvrdilo hypotézu. Více jak 80% 

žáků by dalo přednost jinému zážitku než experimentu s drogou. 

 

5.6 Hypotéza H6 

 

Podkladem pro hypotézu H6 jsou dílčí cíle a teze dokumentu nazvaného Školní 

preventivní strategie pro školní roky 2009 - 2012, vydaného pro vnitřní potřeby 

základní školy, na které byl výzkum prováděn. Strategie je zaměřená na prevenci 

sociálně patologických jevů, mezi které patří i experimentování s drogami. Jedním z 

cílů je tyto patologické jevy minimalizovat a předcházet jim mimo jiné také optimálním 
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působením na zdravý životní styl a působením organizovaných volnočasových aktivit 

(Příloha 3). 

 

Jedním z konkrétních cílů této strategie je působení v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů, kdy je cílem působit na jedince tak, aby byl odpovědný za vlastní 

chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. Takový jedinec s posílenou 

duševní odolností vůči úzkosti a stresu, negativním zážitkům a vlivům je pak schopen 

aktivně přijímat zdravý životní styl (životospráva, sportovní a kulturní aktivity) a mít 

vyhraněný negativní vztah k návykovým látkám. 

 

Samotný fakt, že podobná strategie na škole vznikla, je bezesporu projevem důvěry 

v efektivitu takovéhoto působení. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou známy konkrétní 

výsledky protidrogové prevence, které by potvrzovaly úspěšnost vlivu této protidrogové 

strategie na dané základní škole, ráda bych tuto strategii podpořila alespoň pozitivním 

zněním hypotézy H6 a důvěrou v to, že zdravá filosofie sportu v sobě v rámci 

protidrogové prevence zahrnuje jako samozřejmost i zdravý životní styl bez drog 

Pro ověření hypotézy H6, „Předpokládáme, že nejméně pro 80% žáků představuje 

identifikační vzor sportovce životní styl bez návykových látek“, jsem vycházela z 

odpovědí na otázku číslo 13, „Vyber, co si myslíš, že NEPATŘÍ k životnímu stylu 

sportovce“. Tato hypotéza H6 se potvrdila částečně. Z celkového počtu respondentů se 

90% z nich vyjádřilo negativně k tvrdým drogám, 81% z nich k cigaretám, ale 

vzhledem k hypotéze pouze 71% žáků druhého stupně se domnívá, že sportovci by 

neměli také pít alkohol. Tyto výsledky v podstatě kopírují celospolečenskou tendenci k 

toleranci návykových látek. 

 

Většinová společnost se považuje za občasné konzumenty alkoholu a jen velmi malý 

počet osob se řadí mezi naprosté abstinenty. Kouření je postupně méně tolerováno a 

tento trend je i potvrzován politickými tendencemi k zákazu kouření ve veřejných 

prostorech. Kouření je ve společnosti méně tolerováno a u sportovce si cigaretu dokáže 

představit jen málokdo. Pravdou ale zůstává, že se už i na program olympijských her 

dostávají sporty, které jsou skutečným výrazem určitého životního stylu a v rámci 

negativních projevů tohoto stylu bohužel i identifikačním vzorcem pro řadu mladých 
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lidí. Mám v tuto chvíli na mysli nejrůznější freeridové disciplíny na snowboardech a 

jejich letní skateboardovou variantu, popř. některé z extrémních disciplín ať už zimních 

či letních, které jsou vysloveně životním stylem a nejen sportovní náplní volného času. 

V rámci těchto sportů jsou tolerovány cigarety, alkohol, ale i marihuana a některé další 

drogy. I přesto, že by se mohlo zdát, že je kombinace životního stylu sportovce s 

drogou, nebavíme-li se o nepovoleném dopingu, který bych v rámci této práce nechtěla 

zmiňovat, naprosto neslučitelná, při hlubším zamyšlení si svou vlastní tezi musím sama 

vyvrátit. 

 

Ráda bych na tomto místě ještě jednou zvýraznila dospívání jako období, kdy si 

vytváříme identifikační vzorce, které přetrvávají dlouhou dobu a pokud se mění, tak 

nikdy již ne zcela. Proto je v tomto věku dítěte důležité tyto vzory sledovat, a pokud je 

to v našich silách, tak nabízet, popř. je sami vytvářet, či být jejich součástí. Vzor pro 

dospívajícího nebude pravděpodobně ze zcela odlišné věkové skupiny, často je to 

spolužák, popř. lektor, mladý učitel, někdo z okolí, nebo také známá osobnost patřící do 

referenční zájmové skupiny dítěte. V případě, že se nám povede naše dítě začlenit do 

skupiny, o jejíchž hodnotových pravidlech jsme přesvědčeni a do které postupně vroste, 

budeme mít v budoucnu jako rodiče minimálně menší strach. Jako vhodné skupiny 

sportů vnímám nejrůznější outdoorové sporty od lezení, orientační běhy, party vodáků, 

cyklistů, turistů či lyžařů, kde se snoubí sport, rodina, parta, příroda i večerní zábava s 

kytarou. Vlastně pro mě osobně všechno co se dělá dohromady, kde všichni tvoří celek, 

kde je nutné vzít zodpovědnost za druhého, ať už je to na konci lana, na konci lodě, 

nebo i jako součást večerního muzicírování, má velkou hodnotu a snažím se k ní vést i 

své potomky. 

 

Velkou výhodou všech outdoorových sportů je i vícegenerační složení a tak vlastně 

možnost s tímto sportem stárnout a nebrat ho jen jako krátkodobou kratochvíli, která 

časem pomine. V rámci kvalitních vzorů je tak prostor i pro trvalejší vzory napříč 

generacemi a pro bezděčné předávaní zkušeností na generace mladších, prostor pro úctu 

a toleranci. V tomto ohledu bych ještě ráda v rámci outdooru, turistických oddílů a 

vícegeneračních sportů zmínila jeden parametr, který může souviset s protidrogovou 

prevenci, kterým je ritualizace dospívání, potažmo schopností jedince. Troufám si 
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tvrdit, že ve fázi experimentování s drogou je pro experimentujícího důležitější, než 

samotný účinek drogy, její tajemno, chvíle zasvěcení. Možná, hlavně u drog 

konzumovaných vdechováním, jako je např. marihuana či hašiš, je naše generace 

ovlivněna knihami Karla Maye a představou přátelství, které bylo u ohně pečetěno 

dýmkou míru. Rituály mají magickou moc, právě proto, že jsou tajemné, romantické, 

rezonují s nějakou v nás hluboce znějící strunou.  

 

Kolik má naše společnost rituálů? Kolik má každá z rodin rituálů? Kolik máme rituálů 

my sami? Možná, že si zpíváme při koupání, někdo vypíná televizi u společné večeře, 

ale někdo ji klidně nechá hrát. Rituály nám dávají pocit zakořeněnosti, sounáležitosti s 

celkem a jeho normami a vědomí zodpovědnosti k těmto hodnotám a v rámci rituálů i 

tiše přísahaným slibům. Nejen proto, se domnívám, že by se měla řada rituálů vrátit i do 

škol a učitelé by se neměli bát si zase hrát. Vše nebo alespoň hodně věcí v životě je hra 

a všichni jsme hráči, kteří respektují její pravidla. Obzvlášť v době dospívání je důležité 

mít sám pro sebe potvrzení hodnoty, kterou předání občanského průkazu nenahradí.  

 

Přírodní kmeny tak mají nejrůznější zkoušky, které jedince včlení mezi dospělé. V 

rámci outdoorových projektů pro děti to mohou být nejrůznější zkoušky na bázi 

„bobříků“, v rámci sportovních tréninků, plnění limitů, nebo ritualizační víkend pro 

primány na gymnáziích, či prváky na středních školách v rámci teambuildingu. Škola je 

sice vzdělávací instituce, která často nemá odborníky v tomto ohledu, nebo možná nemá 

jen finance a podporu ze strany rodičů, ale v rámci drogové prevence je kvalita 

sociálních vztahu dané skupiny, vybudování důvěry, otevřenosti, komunikace, zkrátka 

party dětí, která se do školy nechodí jen učit, ale bavit a užit si to, velmi důležitá. Ve 

skupině, která má jasné normy, rozvrstvení a dobrého třídního učitele v rámci kvalitní a 

otevřené školy, bude patologických sociálních jevů jistě minimum. Jenže, vše chce ty 

lidi, podporu a nadšení, které je také ohodnoceno. Zatím u nás chybí celková systémová 

podpora a podobné aktivity jsou jen v rámci osvícených škol a nadšených učitelů. 

Existují však organizace, které se zabývají specifickým, outwardbound programem. 

 

U nás již dlouhá léta vytváří velmi zajímavé programy nejen pro mládež, dospělé, 

seniory, ale i vozíčkáře a lidi s nejrůznějším postižením Prázdninová škola Lipnice. 
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Někdy je však možné skutečně dobrodružný zážitek prožít, aniž by žáci opustili prostor 

školy. Stačí si vzít na pomoc dostupnou literaturu a pokusit se zorganizovat třeba 

dobrodružné hry v tělocvičně. I když by se mnohým učitelům mohla zdát výchova 

dobrodružstvím jako zcela nová koncepce, do školy nenáležící a riskantní, v mnohém se 

jedná o dávné postupy učení zkušenostmi, prováděné však zcela v jiných podmínkách.  

 

V rámci dotazníku jsem zařadila také otázku číslo 14, „Jsou tvé zájmy spíše sportovní, 

kulturní nebo obojí?“. Zajímalo mě, jak velké procento dětí se samo zařadí mezi 

sportovce. A zda respondenti, kteří uvedou svoji afinitu ke skupině věnující se sportu, 

uvedli i to, že sportovci žijí bez drog. Svoji práci píši jako studentka tělovýchovného 

oboru a cílem mého zájmu je sport, přestože jsem si vědoma, že jakákoli zájmová 

aktivita hraje v rámci primární prevence důležitou úlohu. 

 

Dělení referenčních skupin na kulturní v protikladu ke sportovním jsem se rozhodla 

použít i s vědomím jejich nejednoznačnosti. Se sportem se pojí kultura, nejen těla, ale i 

ducha, nejen pro gymnasty a gymnastky, ale i pro fotbalisty. Přesto, že se ke kategorii 

sportovců mohou hlásit i fanoušci a diváci, tedy pasivní sportovci, kteří v rámci svého 

přístupu mohou konzumovat kromě sportovních zážitků i drogy, domnívám se, že 

návykové látky spíše nalezneme ve světě kultury, tj. klubů, literárních kaváren a taneční 

scény spíše, než na sportovištích a v tréninkových centrech. 

 

Pokud se vrátím ke zmiňovanému průniku, nabízí se například otázka: Co je tanec? 

Sport, nebo kultura? Jsem si vědoma toho, že nic není jednoznačné, ale v rámci 

jednoduchého dělení jsem nabídla respondentům dvě skupiny a třetí průnikovou. 

Domnívám se, toto dělení je v pořádku i vzhledem k tomu, že v rámci omezeného času 

a prvoplánového výběru možností v dotazníku nemají respondenti čas na hlubší rozvahu 

o nuancích drog a skupin. 

 

Z výsledků vyplynulo, že 56% respondentů se hlásí ke kategorii sportovců, 18% má 

spíše kulturní zájmy a 26% obojí. Vzhledem k tomu, že i průnikových 29% má své 

zájmy také sportovní, lze za sportovce celkem považovat 82%. Pokud tedy těchto 82% 

má průnik v průměru z výsledků procentuelního zastoupení jednotlivých návykových 
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látek v životním stylu sportovce z otázky číslo 13, které činí 80%, lze předpokládat, že 

přibližně 80% z respondentů dotazníkového šetření bude vykazovat minimální tendence 

k experimentování s drogou. Zprvu mě zarazilo, že se ke kulturním zájmům hlásí 

poměrně nízké procento žáků, ale je možné, že ti, kteří jsou z této kategorie 

intelektuálů, básníků a renesančně tvůrčích lidí, pravděpodobně odcházejí na víceletá 

gymnázia a žáci, kteří na druhém stupni zůstávají, pravděpodobně více tíhnou ke sportu. 

 

Zároveň by bylo možné z takového výsledku potvrdit, že sport pomáhá k prevenci 

života bez drog. Záměrně jsem tuto domněnku nezařadila mezi hypotézy. V nedávné 

době proběhlo v mediích několik příkladů toho, jak lehce lze slogan „Sportem proti 

drogám“ zneužít pro podporu vlastního zájmu. Sem lze zařadit například výroky trenéra 

rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Nováka po úspěšné zimní olympiádě 2010 ve 

Vancouveru, týkající se podpory výstavby specializovaného rychlobruslařského 

stadionu. Výroky ve smyslu, že investice v řádu miliard se vyplatí, i kdyby 

rychlobruslení mělo zachránit jen jeden lidský život, jsou podle mého názoru vedeny 

pouze snahou ovlivnit veřejné mínění ve prospěch individuálního cíle a nemají nic 

společného se skutečným potenciálem obdobné stavby v oblasti protidrogové prevence. 

Mám dojem, že v tomto případě se zmíněné argumenty setkaly u veřejnosti spíše 

s pochopením. Na druhé straně byla aktivita prestižního golfového klubu na Hluboké, 

který se bojem proti drogám zaštítil v úspěšné žádosti o dotaci Evropské unie, vnímána 

veřejností naopak jako nehoráznost (Křivka, Synáčová, 2009). 

 

V rámci zakončení dotazníkového šetření jsem žákům druhého stupně položila otázku 

číslo 15, „Myslíš si, že sport může lidem pomoci nebrat drogy?“. Přestože je možné tuto 

otázka považovat za návodnou, jsem přesvědčena, že zjištění názoru dětí na ni je 

vhodným uzavřením dotazníku. 

 

Z celkového počtu dotazovaných odpovědělo 79% respondentů, že ano, 21%, že ne. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázově distribuovaný dotazník a nemám k 

dispozici žádnou případovou dlouhodobou studii, která by mohla potvrdit skutečnost 

týkající se významu sportu v rámci protidrogové prevence, nezbývá než se jen domnívat 
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a svoje přesvědčení založené na množství teoretických informací a potvrzení hypotéz, 

vytvořených pro účely této diplomové práce. 

 

Osobně se domnívám, že sport je jednou z možných cest prevence drog a hlavně cestou 

k formování osobností, které nežijí jen černobílý život a dokážou čelit jeho výzvám bez 

použití prostředků, krátkodobě usnadňujících vnímání jeho složitosti. 
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V Závěr 
 

Relativně přesné zjištění počtu žáků základní školy, kteří vyzkoušeli cigaretu, alkohol, 

nebo jakoukoli jinou drogu, může snadno poskytnout veřejnosti obraz marnosti a 

beznaděje nad chováním nastupující generace. Při podrobnějším rozboru se však 

ukazuje, že situace vůbec není tak špatná, jak se na první pohled může jevit. 

 

Výsledky práce ukázaly, že přes značný počet experimentujících je počet konzumentů 

opravdu závislých na tvrdých drogách, tedy skutečně ohrožených dětí, velice nízký. 

Experimentování se týká cigaret a alkoholu pořád stejně, jako tomu bylo u předešlých 

generací. Jediným významným rozdílem je, že v současné době do skupiny společensky 

tolerovaných drog přibyly kanabinoidy. Tuto skutečnost nelze brát na lehkou váhu, ale 

především u těchto látek je značná šance, že vše skončí na úrovni experimentu a 

nerozvine se závislost. 

 

Mládež vnímá sportovní vyžití jako kvalitně strávený volný čas, který může významně 

pomoci v rámci drogové prevence. V pestré škále nabídek možností trávení volného 

času, jejíž součástí jsou i drogy, dává převážná většina mladých stále přednost tradičním 

zájmům, kulturním či sportovním, a zdravý životní styl pro ně znamená život bez 

návykových látek. 
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