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CÍL: 

 Cílem této práce bylo zjistit a vyhodnotit zkušenosti studentů středních škol 

s užíváním léků, jejich povědomí o lécích a názory na užívání, a porovnat námi získané 

výsledky s výsledky obdobných studií. 

M ATERIÁL A METODIKA: 

 Ke sběru potřebných dat byl použit dotazník s uzavřenými, otevřenými 

a polouzavřenými otázkami. Dotazníkové šetření probíhalo ve školním roce 2009/2010 a 

2010/2011. 

 Celkem bylo vyhodnoceno 345 dotazníků (návratnost byla 86,3%) získaných od 

studentů tří středních škol. Věk studentů se pohyboval od 15 do 22 let s průměrným věkem 

17,5 let. Z toho bylo 49,2% mužů a 50,8% žen.  

Data byla vyhodnocována pomocí programu Microsoft Excel 2002. 

VÝSLEDKY: 

 Většina studentů (87,2%) se domnívá, že užívání léků je prospěšné, ale za určitých 

okolností může být i zdraví škodlivé. To, že mohou léky způsobit vážné poškození zdraví až 

otravu organismu, si myslí 81,0% respondentů. 

 V posledním roce užívalo léky přes tři čtvrtiny dotazovaných (77,0%). Nejčastěji se 

jednalo o léky na bolest (67,5%), léky na infekční nemoci (70,5%) a léky na zažívací 

problémy (35,5%). 



 Nejčastěji dotázaní užívali léky na doporučení lékaře (78,0%) nebo někoho z rodiny 

(26,5%). Více jak pětina respondentů (22,0%) se neradí s nikým. Příbalový leták čte 

pravidelně 38,5% studentů, vůbec ho nečte 17,0% dotázaných, někdy si ho přečte 44,0% 

respondentů. Více než polovina (58,0%) si příbalový leták nechává po celou dobu používání 

léčiv. Srozumitelný se zdá 42,0% studentů, jako nesrozumitelný ho označilo 10,5% 

respondentů. Jako nejčastější důvod nesrozumitelnosti uváděli dotázaní příliš odborné výrazy 

(45,5%). 

 Antibiotika užívá podle doporučení 81,0% respondentů, ne vždy se těmito 

doporučeními řídí 12,0% dotazovaných. Více jak polovina (60,0%) označila jako důvod pro 

užívání antibiotik bakteriální infekce, necelá polovina (48,0%) se domnívala, že se používají i 

na infekce virové. Většina (81,0%) končí s užíváním antibiotik v termínu určeném lékařem. 

 S tím, že psychofarmaka jsou nebezpečné léky, souhlasila většina respondentů 

(89,0%) a současně věděli, že užívání těchto léků je vázáno na lékařský předpis (84,0%). 

Stejný počet studentů také označil tyto léky jako návykové. 

 Třetině studentů (35,5%) se někdy stalo, že zkombinovali léky s alkoholem, i přestože 

si většina (89,5% ze všech dotazovaných) uvědomuje, že se jedná o nesprávný postup. 

 S tvrzením, že léky by se měly uchovávat mimo dosah dětí, souhlasí 75,5% studentů, 

57,5% respondentů označilo jako nejvhodnější místo k uskladnění suché, chladné a temné 

místo. 

 Téměř polovina studentů (46,5%) likviduje prošlé léky vyhozením do odpadkového 

koše, pouze třetina (38,0%) je odnáší do lékárny. 

ZÁVĚRY: 

 Nadužívání a nesprávné užívání námi sledovaných skupin léků odhalilo, že je stále 

potřeba věnovat pozornost vzdělávání v oblasti užívání antibiotik a v oblasti správného 

nakládání s léčivy v domácnosti. Jako problematické se jeví i používání mnoha odborných 

výrazů v příbalovém letáku. Jednou z možností, jak zlepšit tuto situaci, by byla volba 

srozumitelnějších výrazů a zlepšení všeobecného povědomí významu odborných výrazů, 

jejichž použití je v letáku nezbytné.  

 


