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2. Úvod 
 

Nárůst různých sociálně patologických jevů jako zneužívání návykových 

látek, alkoholu, kouření, záškoláctví, šikanování a jiných se v populaci mládeže a 

dětí školního věku stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují 

základní školu, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární 

prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce 

informací nejen o drogové problematice, naslouchat jejich problémům, otevřeně 

s nimi hovořit i na neformální úrovni, posilovat jejich sebevědomí, rozvíjet 

sociální komunikaci a spolupráci.  

V dnešní době, kdy se na žáky základních škol valí přemíra informací 

z médií jako televize, internet, multimediálních zpráv, tisku, je pro dospívající 

velmi těžké vybrat, co je pro něj vhodné a přínosné. A naopak, co by mu naopak 

mohlo ubližovat. 

Téma zabývající se primární drogovou prevencí jsem si vybrala z toho 

důvodu, že pocházím z malého města, kde systém primární prevence na školách 

funguje jen minimálně. Svou prací bych ráda upozornila na závažnost tohoto 

problému. Proto jsem se rozhodla pro realizaci dvou tříhodinových bloků primární 

drogové prevence. Oba bloky jsem připravovala s ohledem na to, jaké by žáci 

sedmé třídy měli po skončení tohoto programu mít znalosti, dovednosti a jaký by 

měli zastávat životní postoj. Dále mne zajímal celkový průběh primárně 

preventivního programu: dynamika ve skupině, zda mne skupina vůbec přijme, 

ochota ke spolupráci a jiné. V neposlední řadě jsem chtěla alespoň z krátkodobého 

hlediska ověřit účinnost tohoto programu.  
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3. Návykové látky a závislosti 

3.1. Drogy primárně ohrožující děti na druhém stupni základní 
školy 

 
Cigarety 

„Podle výsledků poslední studie „Zdraví a škodlivé návyky“ z roku 2003 

lze v České republice 30 % občanů ve věku 15–64 let označit za pravidelné 

kuřáky, kteří kouří více než jednu cigaretu denně. Dalších 3,4 % tvoří příležitostní 

kuřáci. Mezi bývalé kuřáky se zařadilo 13,5 % dotázaných. Za nekuřáky se 

označuje 53 % dotázaných. Nejčastější je pravidelné kouření ve věkových 

skupinách 45–54 let a 15–24 let (viz Obrázek 3-1)“ 1 

 
3/1 

 
 

„Podle studie GYTS kouří denně alespoň 1 cigaretu necelá 4 % 13letých, 

necelých 7% 14letých a téměř 14 % 15letých. Studie HBSC upozornila na trend 

nárůstu kuřáctví mezi žáky základních škol - zatímco v roce 1994 kouřilo 

pravidelně (alespoň jednou týdně nebo častěji) 16 % chlapců a 12 % dívek ve 

věku 15 let, v roce 2002 to bylo již 29 % chlapců a téměř 31 % dívek – viz 

Obrázek 3-2. Z analýzy věku při počátku pravidelného kouření vyplývá, že téměř 

3/4 dospělých, a to současných i bývalých kuřáků, začaly s kouřením do 18 let 

                                                 
1 Sovinová and Csémy, 2003, in Zaostřeno na drogy 1/2005  
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věku (včetně) s maximem mezi 13. až 15. rokem.“2 Z tohoto důvodu je nutné 

zacílit primární prevenci na prevenci kouření již na prvním stupni základní školy. 

Na druhém stupni bychom se však tímto tématem měli také zabývat. Vhodná je 

vzájemná diskuze o následcích kouření, o tom co znamená být závislý, finanční 

náročnost a podobně. 

 

Vývoj pravidelného kuřáctví v letech 1994–2002 u chlapců  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Sovinová and Csémy, 2003, in Zaostřeno na drogy 1/2005 
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Vývoj pravidelného kuřáctví v letech 1994–2002 u dívek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol 

 

„Spotřeba alkoholu významně roste již mezi žáky základních škol – podle 

studie HBSC došlo k výraznému nárůstu pravidelné konzumace alkoholu mezi 

15letými, a to u piva, vína i destilátů. Opakovanou opilost v životě udává 38 % 

chlapců a 29 % dívek. Nárůst obliby alkoholu potvrzují i výsledky studie ESPAD 

mezi 16letými, a to především mezi dívkami. Nadměrné dávky alkoholu 

konzumovalo 3 a vícekrát v posledním měsíci 23 % chlapců a 13 % dívek, opilost 

udalo 3 a vícekrát v posledním měsíci 17 % chlapců a 10 % dívek. 

 

V české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 

se také ukázalo, že přetrvává velmi vysoká subjektivně vnímaná dostupnost 

alkoholu mezi mládeží. V roce 2003 by si „velmi snadno“ nebo „celkem 

snadno“ obstaralo pivo více než 96 % studentů, víno téměř 95 % a destiláty téměř 
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84 % studentů, a to i přesto, že prodej alkoholu je osobám mladším 18 let zakázán 
3 

 

Pití nadměrných dávek a opilost 3 a vícekrát v posledním měsíci v % 

 
 
 
 
 

 

Subjektivně vnímaná dostupnost alkoholu – % šestnáctiletých, kteří považují obstarání 

alkoholu za „velmi snadné“ nebo „celkem snadné“ 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Csémy et al. 2003, in Zaostřeno na drogy 1/2005 
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Marihuana 
 

V České republice mělo v roce 2007 již 20,7 % školáků do třinácti let 

zkušenost s marihuanou, což je oproti roku 2005 nárůst o 5,5%. Ze studie ESPAD 

dále vyplívá, že nárůst užití nejvíce zneužívané drogy mezi studenty ve věku 16 

let stoupl z  43,8% v roce 2003 na 45,1% v roce 2007. 

Stejná studie v ČR v roce 2007 potvrdila sníženou výkonnost ve škole 

v důsledku užívání drog u 19,3 % studentů, problémy ve vztazích s rodiči uvedlo 

14,1 % a problémy ve vztazích a s přáteli 16,6% . 

Obrázek znázorňuje užívání konopí mezi středoškoláky ve věku 15 nebo 

16 let. Indikátor celoživotní prevalence(LTP) odráží procentuální zastoupení 

studentů, kteří uvedli, že někdy vyzkoušeli konopí. Indikátor užití v posledním 

měsíci (LMP) ukazuje, jaké procento studentů uvedlo užití konopí v posledních 

čtyřech týdnech. 
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3.2. Ostatní drogy  
Vzhledem k tomu, že následující skupiny drog nejsou pro věkovou skupinu kterou 
jsem si zvolila příliš aktuální, a tudíž ani nepředstavují pro tuto věkovou kategorii  
obzvlášť velké velké riziko, předkládám pouze jejich výčet, účinky a projevy 
předávkování. 
 
Tabulka drog, účinky a projevy předávkování 

Skupina látek Název 
Závislost 
psychická 

Závislost 
fyzická 

Potřeba 
zvyšování 

dávek 
Možné účinky Projevy předávkování 

Pervitin vysoká je možná Ano 

Kokain vysoká je možná Ano 

Crack vysoká je možná Ano 

Ecstasy je možná je možná Spíš ne 
stimulační 

fenmetrazin vysoká je možná Ano 

celková stimulace, 
povzbuzení, excitace, 
euforie, pocit zvýšené 
fyzické a psychické 
výkonnosti a vnímání, 
empatie – zvýšená schopnost 
vcítit se do problémů a 
pocitů ostatních, nespavost, 
rozšířené zornice 

pokles tělesné teploty, 
halucinace – paranoidní 
psychóza, křeče, 
MOŽNÉ ÚMRTÍ!  

Opium vysoká vysoká Ano 

Morfin vysoká vysoká Ano 

Kodein střední střední Ano 

Heroin vysoká vysoká Ano 

Opiáty 

Braun vysoká vysoká Ano 

euforie, tělesný útlum – 
zklidnění, zúžené zornice, 
znecitlivění, pocit 
lhostejnosti vůči problémům, 
nevolnost 

pomalé dýchání, 
lepkavá kůže, křeče, 
kóma, zástava dechu, 
zástava srdeční 
činnosti, 
MOŽNÉ ÚMRTÍ!  

marihuana střední žádná spíše ne 

Hašiš střední žádná spíše ne Konopí 

Hašišový 
olej 

střední žádná spíše ne 

euforie, uvolnění zábran, 
zmatené chování, snížená 
schopnost soustředění, 
rozšířené zornice 

únava, možná je 
psychóza, paranoia, 
krátkodobé selhání 
paměti, nevolnost 

Lsd střední žádná Ne 

psylocibin střední žádná Ne halucinogeny 

Meskalin střední žádná Ne 

změněné vnímání času a 
prostoru, halucinace, 
nevypočitatelné účinky, 
přeludy, „flash back“ – až 
i po 1 roce 

psychózy, sebevraždy, 
MOŽNÉ ÚMRTÍ!  

Toluen je možná Ano 

Aceton je možná Ano Těkavé 

nitroředidlo 

střední až 
vysoká 

je možná Ano 

polospánek, poruchy 
vnímání, psychický útlum, 
otupělost 

poškození (odumírání) 
mozku, orgánů dýchací 
soustavy, jater, 
MOŽNÉ ÚMRTÍ!  

Diazepam střední Ano 

Rohypnol střední Ano 

meprobamat střední Ano 

tlumící 
(tlumivé léky) 

Radepur 

střední až 
vysoká 

střední Ano 

opilecké chování, poruchy 
řeči,zpomalené myšlení, 
otupělost, apatie, náladovost, 
dezorientace, celkový útlum 

rozšířené zornice, 
lepkavá kůže, slabý 
rychlý puls, kóma, 
MOŽNÉ ÚMRTÍ!  
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3.3. Co bychom neměli přehlížet aneb varovné signály užívání 
návykových látek 

 

Dle Nešpora 4 mezi společné známky užívání návykových látek řadíme: 

 

• Nález drogy nebo pomůcek k jejich užívání ( injekční jehly, dýmky, 

papírky na balení cigaret, lahve od alkoholických nápojů, balíčky od léků). 

Tato situace většinou vyžaduje okamžitý zásah. Dítě se obvykle hájí tím, 

že to patří kamarádovi, nebo že to už nebere, případně tvrdí, že o tom nic 

neví.  

 

• Změnu či ztrátu přátel a kamarádů, náhlé izolování se od rodiny, napojení 

se na nevhodné a často starší přátele. Pokud se jedná o starší děti, o lidi, 

které dítě nechce rodičům představit, je vždy dobré zvýšit svou pozornost 

a péči. Dospívající se učí být sám a potřebuje si vytvořit hranici mezi 

sebou a zbytkem rodiny. Když tato samota dlouhodobě přetrvává a blokuje 

přirozenou komunikaci s ostatními, může jít o výsledek nadměrného 

zapojení dítěte do jiného světa – tudíž i světa drog.  

 

 

• Ztotožňování se s drogovou kulturou, zastávání se „kamarádů“ kteří již 

drogu berou. Pseudofilosofická vysvětlování zneužívání dané drogy. Není 

snadné se orientovat v tom, se kterým stylem je více spojeno užívání drog. 

Rodičům v tom mohou pomoci známí, jiní mladí lidé a někdy i dítě samo. 

Prudké změny sice k dospívání patří, ale vždy stojí za to si v takové době 

dítěte víc všímat a komunikovat s ním.  

 

• Náhlé zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek 

 

 

                                                 
4 Nešpor, 1995 str.15 
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• Náhlé zhoršení prospěchu a chování. To může zahrnovat zhoršování 

známek, absence ve škole, zanedbávání úkolů. Stejně tak může dojít k 

tomu, že přestane chodit do kroužků či sportovních oddílů. Snadno se 

vzdává při sebemenších překážkách. 

 

• Náhlé změny v chování, zvláště pak náladovost, podrážděnost, lhaní. 

Některé dítě se začne stranit ostatních, jiné se stane hvězdou společnosti. 

Některé se začne hádat, jiné je najednou hodné. Jak zvýšená podrážděnost, 

tak i nápadný klid a pasivita patří k typickým projevům užívání drog. 

 

• Neomluvené hodiny 

 

• Chybějící léky či alkohol v domácnosti .Když se začnou ztrácet prášky 

proti bolesti nebo léky na spaní, bývá to obvykle signál, že dospívající 

nebo jeho kamarádi zkouší drogu, která je nejdostupnější. To platí i o 

alkoholu. Bezplatný zdroj alkoholu je lákadlo i pro mnoho dospělých. 

Většina heroinistů navíc uvádí, že před heroinem pili větší množství 

alkoholu. 

 

3.4. Co je to závislost 
 

MKN závislost definuje jako:  „skupinu fyziologických, behaviorálních a 

kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného 

jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, které si kdysi cenili více. 

Centrální popisnou charakteristikou je touha brát psychoaktivní látky, alkohol 

nebo tabák. 

Definitivní diagnóza by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže 

během posledního roku  došlo ke třem nebo více z následujících jevů: 

 

• Silná touha nebo pocit puzení užívat látku 

• Potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo 

množství látky 
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• Somatický odvykací stav, jestliže je látka užívaná s úmyslem zmenšit jeho 

příznaky 

• Průkazy tolerance jako vyžadování vyšších dávek, aby se dosáhlo účinku, 

původně vyvolanými nižšími dávkami 

• Postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané 

psychoaktivní látky zvýšené množství času k získání nebo užívání látky 

nebo zotavení z jejího účinku 

• Pokračování v užívání i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků 

poškození jater n odměrným pitím nebo toxické poškození kognitivních 

funkcí“ 

 

U dětí a dospívajících se častěji setkáme s tím, co se v MKN nazývá 

„škodlivé užívání“ nebo „akutní intoxikace“. Akutní intoxikace je: „přechodný 

stav po aplikaci alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky, vedoucí k poruchám na 

úrovni vědomí, poznávání, vnímání, emotivity nebo chování, nebo jiných 

psychofyziologických funkcí a reakcí.  

Tato diagnóza by měla být hlavní diagnózou pouze v případech, kdy se 

intoxikace vyskytuje bez současných vážnějších nebo trvalejších problémů, 

vyvolaných požíváním alkoholu nebo jiných drog.“ 

U dětí a dospívajících jsou akutní intoxikace bohužel poměrně časté, 

dochází k nim i po poměrně malých dávkách. Neméně závažný je fakt, že 

závislost se v mladém věku rozvíjí podstatně rychleji, než v pozdějších letech. 

Tento fakt bychom měli dětem připomenout a zdůraznit. Často si totiž 

neuvědomují, jak nebezpečná může  pravidelná konzumace alkoholu být. 

 

3.5. Jak vzniká závislost 
 

Závislost vzniká v důsledku vzájemného působení různých systémů. Tyto 

systémy se mohou týkat jednotlivce, rodiny, vrstevníků, školy, společnosti, 

sdělovacích prostředků a dokonce i životního prostředí. V každém z těchto 

systémů lze vysledovat faktory, které zvyšují riziko vzniku i faktory ochranné.  

Závislost na látkách nemá jedinou příčinu. Rizikové a ochranné činitele se 

nacházejí na mnoha rovinách. Jestliže člověk začne experimentovat s drogami, 



 16 

může, i když vždy nemusí, dojít k tomu, že přibývá rizikových faktorů na duševní 

rovině, rizikovější se stává i výběr vrstevníků, přibývá konfliktů v rodině i ve 

škole. A to může v bludném kruhu vést k pokračujícímu braní drog a to opět v 

bludném kruhu může zvýšit míru rizik.5                                                        

 
 
Graf č. 1. Bludný kruh (Nešpor,1995, s. 17)  
 
 

 

                                                 
5 Volně dle Nešpora in Nešpor,1995, s. 15 -17 
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4. Primární prevence na základní škole 
 

„Drogovou prevenci definujeme jako iniciativy, aktivity a strategie určené 

k tomu, aby se zamezilo negativním následkům spojeným se (zne)užíváním 

legálních a nelegálních drog“  6              

 

4.1. Východiska primární prevence 
 

K užívání drogy dochází v určitém systému. Bio-psycho-sociální model 

znázorňuje vztah mezi drogou, jejím uživatelem a prostředím, ve kterém 

k interakci mezi drogou a uživatelem dochází.  

 

                                                

                                             DROGA 

 

 

 

 

 

 

                ČLOVĚK                                         PROSTŘEDÍ 

 

K jednotlivým vrcholům trojúhelníku se váží tzv. faktory rizikové a projektivní. 

 

Droga: Sledujeme její charakter, potenciál pro závislost, způsob aplikace, účinky 

 

Člověk: Rizikovými a projektivními charakteristikami jsou především osobnostní 

charakteristiky. Riziko zvyšuje nízké sebevědomí a sebehodnocení, nedostatek 

                                                 
6 Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí, Úřad vlády ČR, 2005 
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asertivity na schopnosti čelit vrstevnickému tlaku, nevhodné sociální vazby, 

poruchy chování, špatné zvládání stresu a celková úzkostnost, sklon k depresím, 

zdravotní handicap 

 

Prostředí: působení všeho, co nás obklopuje. V prostředí odlišujeme tři úrovně: 

o Společnost: postoje společnosti, její vztah k drogám, dostupnost 

drog, výkonová a konsumní orientace, rozvodovost, koncepce 

drogové politiky, informovanost 

o Rodinné prostředí: atmosféra rodiny, výchovný styl, míra lásky a 

péče, hodnotový systém rodiny, úplnost rodiny, užívání a 

dostupnost drog v rodině 

o Vrstevnické prostředí: kamarádi,parta,škola. Záleží na hodnotách 

dané skupiny, převládající módě a životním stylu. Orientace na 

skupinové normy je často významem než droga sama.7  

 

4.2. Obecné charakteristiky primární prevence 

4.2.1. Skupinový charakter 
 

Primární prevence pracuje s  populací jako celkem nebo se obrací na 

vybrané skupiny uvnitř populace, tzv. cílové skupiny. Toto je hlavní rozdíl od 

prevence sekundární či terciální, které se obracejí přímo na jednotlivce, kteří jsou 

již v různém stupni užívání návykových látek zasaženi. 

Primární prevence ovlivňuje názory, postoje a chování jednotlivce 

prostřednictvím skupiny nebo společenství. 

 

4.2.2. Cíl: zabránění vzniku poruchy zdraví 
 

Dle WHO je zdraví stav tělesné, duševní i sociální pohody. Nikoly pouze 

nepřítomnost nemoci nebo vady. Primární prevence si klade za cíl, aby k poruše 

zdraví vůbec nedošlo. Zde se opět ukazuje rozdíl od prevence sekundární a 

terciální. 

                                                 
7 volně dle Kalina a kol. 2003 
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U drog se primární prevence zaměřuje na stranu poptávky na drogovém 

trhu. Snaží se o to, aby se potenciální spotřebitel nestal skutečným uživatelem, 

aby drogy nevyhledával a nekonzumoval. Specifickým cílem je alespoň odložení 

kontaktu s drogou do vyššího věku. Drogy u dětí a mládeže totiž mají značně 

destruktivní vliv. Dalším cílem, na hranici primární a sekundární prevence je 

snížení nebo zastavení experimentování s návykovými látkami a předejít tak 

zdravotním poškozením včetně vzniku závislosti. 

4.2.3. Prostředky 
 

K dosažení cílů uvedených výše se užívá metod psychologie, pedagogiky, 

sociologie, veřejné politiky, marketingu apod. Jedná se o metody převážně 

nemedicínské. Představa primární prevence jako výlučně lékařské disciplíny není 

na úrovni soudobých poznatků a neukázala se efektivní. To znamená  „anti-

medicínské“  zaměření primární prevence zbylou lékařů z okruhu této činnosti. 

Lékař však vždy může být hodnotným členem týmu, který koncepci a metodiku 

primární prevence vypracovává a provádí. 

 

4.2.4. Zaměření 
 

Nespecifická prevence není tematizovaná na zneužívání návykových látek. 

Zaměřuje se spíše na projektivní faktory, které obecně souvisí s podporou zdraví 

ve smyslu tělesném, duševním a sociálním a zdravého a sociálně přijatelného 

životního stylu. Programy nespecifické prevence by existovaly a byly žádoucí i 

v případě, že by neexistovaly rizikové projevy chování. Nespecifické programy 

v tomto smyslu nelze vztahovat k určitému fenoménu, jehož výskytu se program 

snaží předcházet, nebo jeho výskyt alespoň posunout do vyššího věku cílové 

skupiny. Jako primární prevence jsou s úmyslem získání finančního příspěvku 

velmi často prezentovány nejrůznější volnočasové aktivity.  

 

specifická primární prevence vytváří systém aktivit a služeb, které se 

zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další 
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negativní vývoj a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. 

Součástí systému jsou Standardy primární prevence, od jejichž naplňování při 

preventivních aktivitách se očekává dodržení potřebné úrovně a kvality daných 

aktivit. Specifické primárně-preventivní programy v oblasti prevence jsou tedy 

programy, které se explicitně zaměřují na určité cílové skupiny a snaží se hledat 

způsoby, jak předcházet vzniku a rozvoji rizikových projevů chování. 

Specifičnost programů je dále dána nutností zaměřit se na určitou cílovou skupinu, 

jevící se jako ohroženější či rizikovější, než skupiny jiné.  

 

Specifická primární prevence může být realizována jako:  

 
- Všeobecná -  specifická PP je zaměřena na cílovou skupinu např. třídu u 
které není zatím specifikováno, nebo nejeví známky rizikového chování. 

- Selektivní PP - je zamřena na skupinu se zvýšeným rizikem. V odborné 
literatuře jsou uváděny některé faktory zvyšující riziko zneužívání 
návykových látek. Patří mezi ně např. poruchy chování, úzkostná porucha, 
bipolární afektivní porucha, ADHD, problémy s drogami u rodičů, duševní 
nemoc u rodičů, fyzické nebo sexuální zneužívání v dětství, vliv vrstevníků. 

- Součástí primární prevence je také včasná intervence, (někdy nazývaná též 
jako indikovaná prevence) která předchází sekundární prevenci, tj. přímé 
individuální práci s klientem. 8 Je určena těm dětem a dospívajícím, u kterých 
není možné diagnostikovat škodlivé užívání nebo závislost na návykových 
látkách, ale kteří vykazují varovné známky užívání návykových látek. 

                                                 
8 Kalina a kol. 2003, str. 276 
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4.3. Zásady efektivní primární  
Lenka Skácelová 9 mezi základní pedagogické principy ve výuce PP řadí:  

 

Kombinaci mnohočetných strategií působících na určitou cílovou 

skupinu. Z bio-psycho-sociálního modelu vyplívá, že příčiny zneužívání 

návykových látek jsou značně různorodé. Preventivní programy je tedy nutné 

koncipovat komplexně, jako soubor více faktorů a jako koordinovanou spolupráci 

více organizací. 

 

Kontinuitu p ůsobení a systematičnost plánování. Jednorázové aktivity, 

bez ohledu na rozsah a náklady, jako jednorázové přednášky pro celou školu 

v tělocvičně nebo celostátní protidrogové kampaně, obvykle nejsou příliš 

efektivní. Jednostranné a zjednodušující informace mohou být i škodlivé. 

 

Propojenost prevence zneužívání nelegálních drog a těkavých látek 

s prevencí problémů způsobených alkoholem a tabákem. Alkohol a tabák jsou 

totiž nejrozšířenější a dětem nejdostupnější drogy. Jsou také drogami „iniciačními 

„a jejich užívání obvykle předchází zneužívání nelegálních drog. 

 

Včasný začátek preventivních aktivit, ideálně již v předškolním věku. 

Osobnostní orientace,názory a postoje se formují již v nejranějším dětském věku. 

Jednoznačně se ukazuje, že čím dříve prevence začíná, tím je výsledek 

efektivnější. Formy preventivních programů však musí být přizpůsobeny věku a 

možnostem dětí. 

                                                 
9 Kalina a kol. 2003, str. 291 
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Pozitivní orientace primární prevence a demonstrace konkrétních 

alternativ. Podpora zdravého životního stylu a nabídka pozitivních alternativ. 

 
 

4.4. Cílové skupiny primární prevence v působnosti resortu školství, 
mládeže a tělovýchovy 

 
Cílem preventivního působení MŠMT je diferencované působení na níže 

uvedené primární a sekundární cílové skupiny. Diferencované působení je 

zohledňováno v opatřeních, které ministerstvo realizuje  prostřednictvím svých 

aktivit, a to zejména  v oblastech dotační politiky, metodické a koordinační 

činnosti a při podpoře vzdělávacích aktivit. 

4.4.1. Primární cílové skupiny 
  
Děti a mládež 

Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě 

odpovědné za vlastní chování a způsob života  v míře přiměřené jeho věku: 

 

• s posílenou duševní  odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům 

• schopné dělat samostatná ( a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí 

všech alternativ 

• přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi 

• schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů 

• s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám 

• podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek 

• otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům 

• aktivně přijímat zdravý životní styl ( životospráva, sportovní a kulturní 

aktivity) 
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Pedagogičtí  pracovníci 

 

Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, 

kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. 

Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen 

vyučovat za aktivní účasti dětí.  

Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chováním 

vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit 

ve školách a školských zařízeních. 

4.4.2. Sekundární cílové skupiny 
 
Rodiče dětí a veřejnost 

           Cílem je aktivní zapojení rodiny i veřejnosti do prevence rizikových 

projevů chování, a to prostřednictvím dostatečného informování a aktivitami 

specificky zaměřenými na tuto cílovou skupinu. 

 Důležité je i zapojení a spolupráce všech zainteresovaných subjektů jak 

resortu školství (PPP, SVP apod.), tak i resortů participujících a na primární 

prevenci spolupracujících (MPSV, MZ, MV, Policie ČR, OSPOD apod.). 10 

 

4.5. Cíle primární prevence podle věkových skupin ZŠ 
 

Pro ukotvení správného postoje k drogám v daném věku jsou nezbytné 

informace o drogách a jejich  následcích, zdravém životním stylu, právním 

zakotvení drogové problematiky, v neposlední řadě informace o tělesné a hlavně 

duševní hygieně.  

Tyto informace by však sami o sobě neměli téměř žádnou váhu a pro žáky 

by zůstaly pouhou informací, která se jich  nemusí nikterak dotknout. Proto je 

důležité zaměřit se na nácvik praktických dovedností jako např. výběr správného 

jídelníčku, trávení volného času, péče o své tělo, nácvik první pomoci, dovednost 

sebekritiky i sebeúcty. 

                                                 
10 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 
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Teprve získáním těchto dovedností si žák upevňuje postoj k drogám a 

životnímu stylu. Velkou roli hraje také osobní příklad učitele. 

Jak  již bylo popsáno, je třeba ovlivňovat několik složek osobnosti dětí: 

znalosti, dovednosti a postoje a nyní uvádím nejvýznamnější z nich, které je třeba 

formovat v daných věkových obdobích.  

 6 - 10 let 

• Znalosti: 

Léky musí být užívány dle předpisů a jsou-li zneužívány, mohou být nebezpečné. 

Léky musí být ukládány na bezpečném místě. 

Lékařský personál podává drogy jako součást léčby.  

Je zakázáno vlastnit některé drogy.  

Alkohol a tabák jsou také drogy, přestože vlastnit je není zakázáno.  

Některé látky, které bývají běžně v domácnosti, mohou být nebezpečné, jsou-li 

zneužívány a měly by být bezpečně skladovány. 

Drogy mají vliv na naše zdraví a mohou změnit to, jak se cítíme.  

Pozitivní a negativní stránka drog. 

Co je míněno termíny ‘užívat“ a “zneužívat“, dále “závislost“ a “návyk“. 

Jak pracuje lidské tělo. 

Hodnota zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu a nemoci. 

Příklady vhodného chování, které vede k utužení zdraví. Vědět, že rodiče a učitelé 

mohou pomoci. 

Léky jsou drogy a pomáhají nám. 

• Dovednosti: 

Dovednosti, jak se chránit různých situacích. 

Dovednosti, jak získat pomoc pro sebe, nebo pro jiné, když je to zapotřebí. 

Dovednosti zachovat si vlastní sebedůvěru a podporovat sebedůvěru druhých.  

Schopnost rozlišit, co je a není poživatelné. 

Dovednosti v oblasti péče o tělo. 

• Postoje: 

Vědomí si sebe sama, sebeúcta, pochopení vlastních hodnot. 

Mít pochopení pro určité hodnoty (např. právní povědomí).  

Přijmout dobře míněné rady od rodičů a učitelů. 
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Umět přijímat rozdíly mezi lidmi a skutečnost, že různí lidé jed nají podle různých 

hodnot. 

Uvědomělý postoj k používání a skladování výrobků užívaných v domácnosti. 

Kladný postoj k vlastnímu tělu. 

 

11 – 13 let 

• Znalosti: 

Úloha léků ve společnosti. 

Pozitivní a negativní účinky alkoholu.  

Nebezpečí kouření tabáku. 

Další informace o specifických drogách (včetně těkavých látek a léčiv). 

Experimentování s drogou je osobní věcí každého, ale je nutné vědět, že může mít 

nebezpečné důsledky.  

Potenciální důsledky experimentování s drogou (včetně oblasti zdraví, právního 

rizika, vlivu na rodinu). 

Zdraví a nemoc. Znalost stavby a fungování lidského těla. 

Základní znalosti péče o tělo (význam správné stravy, význam cvičení pro 

zachování zdraví). 

• Dovednosti: 

Dovednosti spojené se správným rozhodováním.  

Dovednosti vybírat si vhodné osoby a organizace, u nichž lze hledat pomoc.  

Dovednosti při budování vlastní sebeúcty a sebeúcty druhých. 

Dovednost volby správného druhu stravy. 

Dovednosti v oblasti péče o tělo, v oblastí tělesných cvičení a hygieny. 

• Postoje: 

Pozitivně přijímat příklady dospělých, zejména rodičů a učitelů. 

Přijímat odpovědnost za sebe a své chování. 

Tolerance vůči nedostatkům druhých. 

Akceptování a ocenění rozmanitostí a rozdílností v lidském životě. 

Znalost obecně respektovaných postojů vůči odlišným skupinám lidí a vědět, jak 

po stoje ovlivňují to, jak je s těmito lidmi zacházeno. 

Cenit si vlastního těla. 

Uvědomění si vlastních hodnot 
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14 – 15 let 

• Znalosti: 

Znalosti užívání drog v minulosti a úloha “lidových léků“. 

Způsoby, jakými výrobci alkoholu a tabákových výrobků propagují své výrobky, 

Další informace o působení drog a nebezpečí, která mohou přinést. 

Znalost v oblasti práva v souvislosti s drogami. 

Znalost školních předpisů týkajících se drog a jejich užívání, 

Pochopení úlohy různých faktorů v otázkách zdraví, jak předcházet chorobám a 

podporovat zdraví. 

Porozumění významu péče o tělo. 

Znalosti, kde získat radu a pomoc, nastanou-li problémy - telefonní čísla atd. 

Znalosti, jak poskytnout pomoc druhým. 

• Dovednosti: 

Vědět o možném nátlaku vrstevníků a jak mu odolat. 

Dovednosti, jak pozvednout vlastní sebehodnocení a schopnost hodnocení 

druhých. 

Dovednosti v rozvoji nezávislosti a tolerance v osobních vztazích.  

Dovednosti, jak řešit konflikty a Jak se vyrovnávat s problémy. 

Dovednost vybrat si a vychutnat jídlo, jakožto součást života. 

Rozvoj dovedností, jak hledat radu a pomoc. 

Dovednosti, jak poskytovat pomoc druhým. 

• Postoje: 

Základní optimistická životní orientace vůči tornu, co život přináší. 

Být zodpovědný vůči sobě i vůči svému okolí. 

Pozitivní sebejistota v rozhodování založená na radách a příkladech druhých. 

Ochota vyhledávat pomoc, když je jí zapotřebí. 

Nápomocný přístup vůči druhým. 11 

                                                 
11 Pedagogové proti drogám, MŠMT, Praha 1999 
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4.6. Podmínky pro úsp ěšnou realizaci školní prevence 
 
Klima školy 
 

Velmi důležité jsou pozitivní vztahy v kolektivu zaměstnanců, vstřícný 

přístup pedagogů k žákům, atmosféra tvořivosti, spolupráce a důvěry. 

Důležitou roli hraje také kvalifikace pedagogů v odborné i pedagogické 

oblasti, fundovanost v oblasti prevence, užívání efektivních, moderních a 

kooperativních metod ve výuce. 

V neposlední vysoký morální a lidský kredit všech zaměstnanců, výchova 

žáků a vytváření jejich postojů osobním příkladem dospělých. 

 

Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 
 

Hlavní roli dobré preventivní strategie hraje existence efektivní koncepce, 

její záštita vedením školy a přijetí všemi zaměstnanci školy včetně pomocného 

personálu. 

 
Samozřejmostí by měla být spolupráce a důslednost při jejím naplňování, 

každý nese svůj díl odpovědnosti. Klíčovými osobami a nositeli preventivního 

působení jsou ředitel, výchovný poradce, školní metodik prevence a třídní učitelé. 

 
Leč někdy opomíjené, avšak velmi důležité je  nepodceňování a 

nepřehlížení signálů upozorňujících na výskyt nežádoucích jevů ve škole, jejich 

včasná diagnostika a případné ohlášení a řešení. 

 
Školní řád 
 
 

Měl by být srozumitelný. Ve školním řádu by měla být zakotvena 

vyváženost práv a povinností, ustanovení o sociálně patologických jevech i o 

postizích při porušení těchto ustanovení. 
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Žáci, rodiče i pedagogové by  s tímto dokumentem měli být seznámeni, 

v lepším případě by měli přímo spolupracovat  při jeho tvorbě. 

Přístup zaměstnanců ke kontrole dodržování všech ustanovení by měl být 

zodpovědný.Veškeré uvedené postihy by měly být uplatňovány. 

 

 

Shrneme-li dosud získané poznatky z oblasti primární drogové prevence 

zjistíme, že veškeré primárně preventivní programy by měly být úměrné věku a to 

jak v rovině znalostí a dovedností, tak v rovině zvoleného přístupu a technik. 

Preventivní program by měl mít skupinový charakter s využitím peer prvku. 

Preventivní programy je nutné koncipovat komplexně, jako soubor více faktorů. 

Měl by propojovat prevenci zneužívání nelegálních drog a těkavých látek 

s prevencí problémů způsobených alkoholem a tabákem. Každý primárně 

preventivní program by měl být pozitivně orientovaný. Zároveň by měl 

podporovat zdravý životní styl a nabízet pozitivní alternativy. 

Zde jsme položili základy pro to, co by měl program obsahovat a jak 

působit ,nyní to můžeme ověřit v praxi.
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5. Empirická část  

5.1. Cíl výzkumu 
 

Hlavním výzkumným záměrem bylo zanalyzovat program primární 

drogové prevence na druhém stupni základní školy, který jsem sama zrealizovala. 

Ověřit změnu postojových hodnot po realizaci dvou tříhodinových bloků . 

5.2. Výzkumný soubor 
 

Pro realizaci primárně preventivního programu a následný výzkumu 

v oblasti změny postojů jsem si zvolila sedmou třídu základní školy v Pelhřimově. 

Tuto školu jsem si vybrala, protože jsem jí  navštěvovala a mám dobré vztahy 

s vyučujícími a tedy i možnost zpětné vazby. 

Výzkumný vzorek čítá 13 žákyň a 12 žáků. (Celkem je ve třídě 27 dětí,ale 

výzkumu změny postojů se zúčastnilo celkem 25 žáků/žákyň). Kontrolní skupina 

se skládá z 12 žáků a 12 žákyň paralelní sedmé třídy. 

 

 

5.3. Metodologie 

5.3.1. Výzkumné metody 
 

Pro analýzu primárně preventivního programu jsem sestavila dva 

dotazníky s otevřenými odpověďmi (pro každý blok jeden dotazník), dále analýzu 

materiálů, které během programu vznikly a toto bylo doplněno rozhovorem 

s třídní učitelkou, která byla na polovině programu přítomna. 

K výzkumu změny postojů jsem využila Likertovu škálu, která je pro 

měření postojů nejvhodnější12. Škála se skládá z výroků, u kterých je vždy 

pětibodová škála odpovědí od „zcela souhlasím“ přes „nevím, nemám vyhraněný 

názor“ až po „zcela nesouhlasím“. Při vyhodnocování jsem sledovala posun obou 

skupin na této škále. 

                                                 
12 Nicky Hayesová, 1998, Základy sociální psychologie, str. 112 
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5.3.2. Sestavování dotazníků 
 

Oba kvalitativní dotazníky nesou název „Co si dnes s sebou odnáším“ . 

Mají zmapovat, jaké poznatky si v průběhu programu žáci osvojili, které 

informace je zaujali, co se jim líbilo a co naopak ne. Oba dotazníky byly doplněny 

o možnost vzkazu, výtky apod.. 

 

První dotazník je více všeobecný a oproti druhému dotazníku není 

zaměřen konkrétně na jednotlivé aktivity. Skládá se z otázek:  

1) Napiš slovo nebo větu, která tě dnes nejvíce oslovila 

2) Co nového si odsud odnášíš? 

3) Která aktivita se ti nejvíce líbila, proč? 

4) Jak se ti dnes pracovalo a jaké byly tvé pocity při práci? 

5) Chtěl(a) bys mi něco k dnešnímu programu vzkázat? 

 

Druhý dotazník obsahuje úvodní část velmi podobnou dotazníku prvnímu, 

dále je rozšířen o hodnocení jednotlivých aktivit, které byly během programu 

zrealizovány. Druhý dotazník obsahoval tyto otázky:  

 

1) Napiš slovo nebo větu, která tě dnes nejvíce oslovila 

2) Co nového si odsud odnášíš? 

3) Která aktivita se ti nejvíce líbila, proč? 

4) „Zakreslování pocitů a následků drog“ hodnotím jako: 1  2  3  4  5 

(hodnocení jako ve škole; 1= nejlepší…) Proč tak hodnotím?, Co jsem 

si při této aktivitě uvědomil(a) ? 

5) „Dealeři a preventisté“ hodnotím jako: 1  2  3  4  5  

      Proč tak hodnotím?, Co jsem si při této aktivitě uvědomil(a) ?  

6) „Vysílání človíčka na dalekou cestu“ hodnotím jako: 1  2  3  4  5 

      Proč tak hodnotím?, Co jsem si při této aktivitě uvědomil(a) ? 

7) Celkově druhý blok hodnotím jako: 1  2  3  4  5 

8) Chtěl(a) bys mi něco vzkázat? 

 



 31 

Dotazník, který zkoumá změnu postojů jsem vytvořila z velké části podle 

metodické příručky Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí, Úřad vlády České 

republiky, 2005. Dotazník použitý v mé práci pro měření změny postojů se skládá 

z patnácti otázek které náleží ke třem doménám. Viz. Příloha. 

 

K tématickým doménám alkohol, kouření a drogy obecně byly vytvořeny 

Likertovy škály. „ Postup, který R. Likert vytvořil pro získání výroků a pro 

dosažení vyrovnanosti škály, zahrnuje několik stádií, jejichž účelem je zajistit, 

aby škála opravdu zahrnovala celé rozpětí možných názorů a myšlenek“13  

Dle N. Hayesové 14  přináší měření postojů, ale i jejich pouhá 

identifikace, řadu problémů. Odpovědi v dotaznících bývají často zkreslené, 

protože „lidé neradi vyjadřují své skutečné postoje, pokud se domnívají, že s nimi 

někdo nebude souhlasit“. Jednoduše se snaží napsat to, co si myslí že po nich 

administrátor napsat chtěl. „Sociální žádoucnost tedy ovlivňuje 

výpovědi.“ Dalším problém je v tom, že „postoje a názory mají obrovskou 

variabilitu a lidé si při vyplňování dotazníku často ani plně neuvědomují složitost 

a souvislosti svých postojů.“ Místo toho se pokoušejí napsat odpověď, o níž si 

myslí, že je pro danou situaci nejvhodnější nebo na kterou byli připraveni minulou 

situací. Z tohoto důvodu jsem zvolila odstup druhého dotazníku 4 týdny po 

skončení programu. Přesto si uvědomuji, že i tato doba je velmi krátká a do 

výsledků dotazníku se tento fakt jistě promítl. 

                                                 
13 Hayesová, 1998, str.112 
14 tamtéž 
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5.4. Charakteristiky školy a situace na škole 
 

Škola se nachází ve středu města.V blízkosti školy jsou riziková místa 

okolo kulturního domu Máj a kina , kde se schází různé věkové kategorie 

mladistvých.Ve škole jsou rizikové šatny, které jsou nyní sledované kamerovým 

systémem, další rizikovým místem jsou toalety .  

Ze sociálně patologických jevů se u žáků pedagogové nejčastěji setkávají 

s kouřením a  se šikanou. Během školního roku 2009/2010  bylo  několikrát  

řešeno kouření  žáků  (vždy mimoškolní - ústní domluvou) a 4x nevhodné chování 

mezi spolužáky s prvky počátečních stádií šikany. Problémem je i těžká 

spolupráce s některými rodiči, kteří nezajistí pravidelnou školní docházku. 

Jedenkrát proběhlo testování žáka 9. ročníku na přítomnost THC v organismu. 

Přítomnost THC se však neprojevila. Pedagogové se průběžně vzdělávají účastí 

na besedách, seminářích a školeních zaměřených na drogovou problematiku.  

5.4.1. Hlavní úkoly prevence na této škole 
 
Po rozhovoru s metodičkou prevence byly stanoveny tyto hlavní cíle prevence na 

škole: 

 

• důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů a ostatních pracovníků, 

osvěta rodičů 

• výchovné působení přizpůsobit věku a individuálním zvláštnostem žáků 

• trvale sledovat změny v chování žáků 

• sledovat zájmy a potřeby žáků 

• využívat a zajišťovat metodický materiál, sledovat internet, odborné 

časopisy 

• zajistit péči o handicapované žáky  

• upozorňovat na nebezpečí šikany, vandalismu atd. 

• seznamovat ostatní pedagogy s novými informacemi a předávat informace 

ze seminářů a školení 
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5.4.2. Primární prevence v konkrétních p ředmětech 
 

„…Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, je náročné 

zajistit, aby byla probrána všechna témata a nedocházelo k jejich překrývání a 

přesycení žáků informacemi.S tématy z oblasti prevence se pracuje v 

předmětech občanská výchova, výchova k občanství, rodinná výchova, 

osobnostní výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K 

práci s tématy využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, 

projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, 

přednášek….“ Metodička prevence  

Po přečtení tohoto výroku se může zdát, že na škole je vše v nejlepším 

pořádku a žákům se dostává veškeré primárně preventivní péče. Má vlastní 

zkušenost a reakce jednotlivých vyučujících však tento fakt zdaleka 

nepotvrzují. Nejen že se výchově ke zdraví věnují pouze v předmětu občanská 

výchova, navíc žáci nemají k dispozici v podstatě jinou metodu předávání 

znalostí a dovedností, než prostý jednostranně vedený výklad. Dle dostupných 

informací byli žáci jedenkrát na přednášce a besedě s bývalým uživatelem 

drog ve školní tělocvičně. 

 

 

5.5. Primárn ě preventivní program 
 

Vzhledem k tomu, že na škole kterou jsem si vybrala žádný primárně 

preventivní program neprobíhá, rozhodla jsem se ho za zrealizovat sama.  

Díky tomu, že nemám od žáků příliš velký věkový odstup, nechyběl 

v tomto programu velice účinný peer prvek. Při sestavování tohoto programu jsem 

se snažila zohlednit výše zmiňované zásady efektivního programu. Zaměřila jsem 

se především na to, jaké dovednosti a znalosti žákům předat a jakou 

formou.Vycházela jsem hlavně z prostudované literatury a  reflexe nejpalčivějších 

sociálně patologických problémů zvolené věkové kategorie. Inspirací mi byly 

též rady bývalé preventistky K-centra v Pelhřimově Mgr.Denisy Vrbové. Tento 

počin se setkal s velkým ohlasem učitelů i vedení školy. Na tuto spolupráci by 

škola ráda navázala i u ostatních ročníků. Rozběhla se tak konečně spolupráce 
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s oblastní metodičkou prevence, která pomůže s výběrem vhodného primárně 

preventivního programu na této škole. 

 

5.5.1. Cíle primárn ě preventivního programu 

 Dlouhodobé cíle:   

• prohlubovat povědomí žáků o sociálně patologických jevech  a o jejich 
možných následcích 

• prohlubovat právní vědomí o problematice sociálně patologických jevů 
• posilovat komunikační dovednosti a zdravé sebevědomí 
• posilovat dovednost řešit problémy nenásilnou formou 
• zkvalitnit komunikaci mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými 

 

Krátkodobé cíle: 

• Seznámit žáky s pojmem drogy a závislosti, rozdělení a účinky drog 
• Prohloubit znalosti zvláště o těch drogách, které žáky v tomto věku nejvíce 

ohrožují 
• Seznámit žáky s principy zdravého životního stylu a péčí o sebe 
• Podnítit žáky k přemýšlení o trávení svého volného času , ve smyslu co 

všechno mohou zažít a čeho mohou dosáhnout (životní cíle a priority) 

 

1.Primárně preventivní blok 

Když jsem poprvé přišla do třídy, žáci byli plní očekávání. Nikdo z učitelů 

jim neřekl co se bude dít, a možná to ani sami pořádně nevěděli. Ještě před 

začátkem hodiny jsem žáky vyzvala, aby přeuspořádali třídu. Lavice jsme 

rozmístili po obvodu a ze židlí udělali velký kruh. Židlí bylo v kruhu přesně tolik, 

kolik bylo žáků. Tříhodinový blok jsme zahájili ihned po zazvonění, abychom 

neztráceli čas. Na začátku jsem se představila a dovolila žákům, aby mi říkali 

jménem. Zde jsem využila peer prvku. Peer prvek totiž přispívá k tomu, že 

vrstevník nebo věkově blízký má větší vliv na postoje ostatních zúčastněných. 

 Chtěla jsem prolomit počáteční ostych a možná i nervozitu, která ve třídě 

panovala. Z tohoto důvodu jsem zvolila hru, při které padají bariéry a navíc slouží 

k zapamatování jmen všech zúčastněných. Při této hře se sedí v kruhu. Všichni 

tleskají ve stejném rytmu dvakrát do stehen a dvakrát do dlaní. Rytmus udržují 



 35 

všichni, ale slovo má pouze jeden člověk. Na tleskání do stehen dvakrát zopakuje 

své jméno a na tleskání do dlaní jméno někoho z kruhu, kterému tímto předává 

slovo. (Zuzka,Zuzka – Petr,Petr ; Petr,Petr – Jana,Jana…)Toto se opakuje stále 

dokola. Cílem celého seznamování bylo navodit příjemnou a pohodovou 

atmosféru a ukotvit peer prvek ve skupině. 

Potom, co jsme se vzájemně „představili“ a žáci uvolnili, přešla jsem 

k sestavování pravidel. Pravidla jsem dětem nevymýšlela já, ale dala jsem jim tuto 

instrukci: „Nyní si společně sestavíme seznam pravidel, na kterých se spolu 

domluvíme. Jakmile budou tato pravidla na listině napsaná, jsou platná a všichni 

je musíme dodržovat.“ Toto se mi osvědčilo vždy, když se žáci začali překřikovat 

nebo kritizovat názory druhých. Potom stačilo jen říci „ Jardo, přečti nám prosím 

pravidlo číslo…Tak a teď se podle toho taky chovej“. Nevím, zda to byla jen 

náhoda, ale opravdu to fungovalo. 

Další aktivitou byla výroba posterů. Žáci byli rozděleni do skupinek. 

Každá skupina dostala jedno téma (jednu třídu drog,např. kanabinoidy, 

psychofarmaka…) Žáci dostali k dispozici velký balící papír, informace k danému 

tématu, obrazový materiál, nůžky fixy a lepidlo. Veškeré materiály mohli pokresli, 

rozstříhat a pod. . Cílem bylo, aby každá skupina z věcí které obdrželi vytvořit 

plakát, na kterém ostatním představí své téma. Jsem toho názoru, že pokud si žáci 

osvojují informace z různých materiálů a hlavně od svých vrstevníků, zapamatují 

si daleko více informací. Po sestavení posteru samozřejmě následovalo 

představení všech témat, shrnutí nejpodstatnějších bodů a společná diskuze nad 

daným tématem. Potom co byla všechna témata  vyčerpána, žáci nainstalovali svá 

díla na nástěnky ve třídě. Při této aktivitě jsem se zaměřila především na získávání 

dovedností a znalostí o daném problému, pro žáky navíc běžně neužívanou a 

zábavnou formou. Zapojen byl opět i peer prvek. V tomto případě jedna skupinka 

žáků předávala znalosti ostatním spolužákům. 

Mezi tuto aktivitu a další program jsem vložila krátkou pohybovou hru na 

odreagování. Žáci se protáhli a okysličili mozek a byli schopni se opět 

koncentrovat a spolupracovat. 

Druhým velkým tématem byla problematika kouření. Každý žák/žákyně 

dostal/a polepenou krabičku od cigaret ( polepená byla z důvodu,aby nebyly vidět 

slogany a dalo se na ní kreslit). Úkolem bylo vymyslet originální slogan na 
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krabičku odrazující od kouření. Žáci využívali hlavně informace, které se před tím 

dozvěděli z posteru. Velké množství informací však jistě měli i před touto 

aktivitou. Některé slogany byly podobné sloganům již existujícím, většinou však 

byly opravdu nové,originální, pravdivé a opravdu odstrašující. Společně jsme 

vybrali 5 nejlepších a odeslali je na ministerstvo zdravotnictví pro jejich uplatnění 

a využití. Po této aktivitě opět nechyběla diskuze o problematice kouření a 

vernisáž krabiček na chodbě školy. Během proběhlé diskuze jsme vzájemně 

reflektovali nově získané znalosti. S žáky jsme diskutovali o tom, jaký postoj ke 

kouření zaujímají. Jaký vztah ke kouření mají oni sami a jaký mají k lidem kteří 

kouří. Dotkli jsme se také tématu jako rodiče- kuřáci.  

Posledních dvacet minut bylo věnováno otázkám, které žáci mohli 

anonymně vhodit během programu do krabičky a hře, kterou jsem pracovně 

nazvala „kouzelná krabička“. Při této ukončovací aktivitě šlo o to, že po kruhu 

kolovala krabička, ve které bylo zrcátko. Krabička kolovala s instrukcí: „ otevřete 

krabičku a uvnitř najdete odpověď na to, na koho máte dávat pozor a koho máte 

před drogou nejvíce chránit…“ Po proběhnutí celého kolečka jsme společně tuto 

aktivitu reflektovali. Důraz byl kladen na sebeuvědomění a zodpovědnost vůči 

sobě samému. Cílem bylo upevnit postoj žáků k drogám. Po skončení žáci 

vyplnili zpětnovazební dotazník a společně jsme se rozloučili kruhem přátelství. 

( všichni se spojí s překříženýma rukama  a stisknutím si předávají signál. Jakmile 

se signál dostane k tomu kdo ho vyslal, je kruh přátelství uzavřen.). Tento rituál si 

vzala skupina za vlastní i do druhého preventivního bloku. Protože je rituál 

společenským aktem, účastníci se navzájem ujišťují, že patří k sobě a mohou se na 

sebe spolehnout. 

 

 

Analýza 1. PP bloku 

 

Z dotazníků se ukázalo, že žáky nejvíce oslovila věta: Všechny drogy jsou 

nebezpečné, škodlivé,zlé, utlačují svobodu a škodí zdraví. (Vis. otázka  Napiš 

slovo nebo větu, která tě dnes nejvíce oslovila).  

Na otázku „Co nového si odsud odnášíš?“ odpovídala valná většina: 

účinky a rozdělení drog, kategorie drog, projevy a následky drog. První blok 
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sloužil opravdu k získání velkého množství informací o rozdělení,účincích a 

hlavně rizicích užívání drog. Jsem ráda, že si žáci z hodin něco odnesli a 

zapamatovali. Toto se projevilo i při závěrečném dotazníku změny postojů. 

Odpověď na otázku která aktivita se žákům nejvíce líbila, není zcela 

jednoznačná. Odpovědi se dělí na dvě poloviny a to plakáty a výroba krabičky. 

Žáci, kteří uvádějí výrobu plakátů udávají jako důvod samostatnou práci 

z informacemi, vzájemnou diskuzi, nové poznatky a to, že byli respektováni a 

vyslyšeni svými spolužáky. Žáci si zde mohli procvičit dovednost komunikovat, 

k čemu se v běžných vyučovacích hodinách nevěnuje příliš mnoho času. Na 

výrobě krabičky se žákům nejvíce líbilo, že mohli veřejně dát  najevo svůj názor, 

byla to tvořivá aktivita, donutilo je to o problematice kouření více přemýšlet a 

mohou tímto pomoci snížit počet začínajících kuřáků. Během této aktivity žáci 

získali informace o kouření, které neměli nebo si je neuvědomovali. Díky tomu 

došlo u některých žáků ke změně nebo alespoň upevnění stávajících postojů ke 

kouření. 

Během programu se téměř všem žákům pracovalo velmi dobře. Náladu a 

atmosféru ve třídě popisují jako pohodovou, příjemnou a kamarádskou. Zvlášť se 

žákům líbilo říkat si navzájem jménem a to, že každý mohl během diskuze 

projevit svůj názor. Zde se opakovaně objevuje efekt peer prvku. 

Já osobně reflektuji tento blok jako velmi vydařený. Dosáhla jsem 

krátkodobých cílů, které jsem si pro tento blok vytyčila. Atmosféra a žáci celkově 

předčili má očekávání. Téměř všichni se aktivně zapojovali do diskuze, 

spolupracovali ve skupinkách a vzájemně se nerušili. Přestože mi mohli říkat 

jménem, respektovali mne jako autoritu a poslouchali mě.  
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2. Primárně preventivní blok 

Po mém příchodu do třídy (ještě před zazvoněním) byla již třída 

připravena pro práci v kruhu a ve skupinkách. Tento blok jsem zahájila opět 

rozehřívačkou. Zahráli jsme si hru „kompot“.  

Tato hra se hraje opět v kruhu se židlemi. Pro tuto hru je potřeba o 

jednu židli méně, než je počet hráčů. Na jednoho hráče tudíž nezbude místo a 

musí stát uprostřed kruhu. Podle počtu hráčů se hráči (včetně toho uprostřed) 

rozdělí na tři až pět skupin a to na jablka,hrušky, třešně, broskve…a to tak, že 

vedle hrušky žádná jiná nesedí, až ob další 2-4 místa. Slovo má hráč, který 

stojí uprostřed a vyvolává názvy ovoce (názvy jednotlivých slupin). Když 

vyvolá např.“hrušky!“ všichni hráči ze skupiny hrušky se musí zvednout a 

vyměnit si místo.Místo se snaží získat i hráč, který byl uprostřed kruhu. 

„Vyvolávač“ však může místo jednotlivých názvů ovoce zakřičet: „kompot!“ , 

v tomto případě si místa musí vyměnit všichni hráči. Vždy když na někoho 

nezbude místo, postaví se jako „vyvolávač“ do středu kruhu. Tato hra žáky 

velice bavila, aktivně se zapojovali a chtěli ji hrát opakovaně. Žáci zvlášť 

uvítali fakt, že jsem se do hry zapojila také. Tuto hru jsme hráli cca osm minut. 

Potom co jsme dohráli, přidali jsme jednu židli a vyzvala jsem žáky 

aby každý po kruhu řekl jednu větu, co si odnesl z minula. Shrnuli jsme (i pro 

ty, co na minulém bloku nebyli) co jsme dělali a co jsme se naučili a 

seznámila jsem žáky s tím, co se bude dít v tomto bloku. Toto bylo zvlášť 

důležité pro provázanost obou bloků. Cílem bylo, aby žáci vnímali celý 

program jako jeden celek. 

Prvním velkou aktivitou, bylo získání poznatků o tom, co všechno 

drogy způsobují, na co všechno v našem těle působí a jak vypadá člověk, 

který drogy užívá. Žáci byli rozděleni do skupin po pěti. Každá skupina 

dostala velký balicí papír a fixy. Nejprve žáci dostali za úkol obkreslit na papír 

siluetu někoho ze skupiny a danou postavu pojmenovat (nejlépe jménem,, 

které se ve třídě nevyskytuje). Po té žáci do postavy zakreslovali její pocity,  

dovednosti(mentální i fyzické), schopnosti(učení, navazování vztahů) apod. 

S tímto úkolem měli někteří žáci trochu problém, protože nedokázali 
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jednotlivé pocity pojmenovat. Z tohoto důvodu jsme se u této aktivity zdrželi 

déle, než jsem původně plánovala. Když měli žáci i tento úkol splněn, vzali si 

černou fixu a do postavy zakreslovali a vepisovali na čem , kde a jak  se 

konzumace drog projevuje a co způsobuje. Následovala opět diskuze a každá 

skupinka představovala svůj obrázek. Společně jsme došli k závěru, že drogy 

působí na tělo komplexně a dříve či později pohltí celého člověka. V této 

aktivitě šlo hlavně o získání nových znalostí o následcích drog na člověka. 

Jelikož se dětem úvodní hra „kompot“ velice líbila, zahráli jsme si jí 

pro odreagování a rozhýbání těla ještě jednou jako aktivační hru před dalším 

programem. 

Druhým velkým tématem bylo získání dovednosti argumentovat proti 

braní drog. K tomuto účelu jsem zvolila hru „dealeři a preventisté“. Žáky jsem 

rozdělila do dvou skupin. Jedni zastávali roli dealerů a uživatelů drog, druhá 

skupina byli drogoví odpůrci. Já jsem byla váhavec, který se má rozmyslet, 

jestli si drogu dá nebo ne. Obě skupiny měli za úkol přetáhnout mě na svou 

stranu. Nakonec „vyhráli“ drogoví odpůrci. Váhala jsem však dlouho. Když 

debata začínala váznout, ptala jsem se obou skupin na  různé otázky na které 

nebylo zcela jednoduché okamžitě odpovědět, vyžadovalo to hlubší zamyšlení 

nad problémem. Touto aktivitou si žáci trénovali dovednost argumentovat a 

drogu odmítat. Na povrch vyvstaly i důležité informace, které v programu 

ještě nezazněly nebo nebyly dostatečně zdůrazněny. Tím, že si na ně žáci 

„přišli sami“, si je jistě daleko lépe zapamatují. Žáci se při této aktivitě také 

upevňovali ve svých postojích a přesvědčení.   

Třetím velkým tématem bylo zamyšlení se nad tím, co 

„dobrého“ (subjektivně vnímaného jako skvělého) drogy uživatelům dávají a 

jaké jiné aktivity nám ty samé a mnohdy lepší zážitky přináší. Všichni žáci 

seděli  kruhu. Uprostřed byl namalovaný človíček, kterého si třída 

pojmenovala „Eda“. Každý po kruhu měl říct jednu věc, kterou si myslí, že 

uživatelům drog droga dává, proč drogy berou. Pokud někdo odpovídat 

nechtěl, mohl poslat slovo sousedovi. Všechny nápady jsme zapisovali kolem 

„Edy“. Když oběhlo celé kolečko, žáci dostali za úkol ke každé položce 

přiřadit jednu činnost, která nabízí to samé, ale bezpečně. Například k položce 

vzrušení žáci přiřazovali adrenalinové sporty, četbu napínavé literatury, 
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návštěvu kina… K položce ztišení přiřadili horkou koupel s vonným 

olejem.Následovala diskuze a závěrečné shrnutí. Zde jsem se žákům snažila 

předat znalosti o tom, co dělat když někoho rozbolí hlava, že máme 

k dispozici několik alternativ a není pouze jedna cesta – okamžitě si vzít 

prášek. Opět došlo ke změně postojů u většiny žáků. 

 Rozloučili jsme se společně „kruhem přátelství“- rituálem, kterým 

jsme se loučili již v bloku předchozím.  
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Analýza 2. PP bloku  

Druhý blok hodnotí žáci v průměru známkou 1,32.(hodnocení jako ve 

škole;1=nejlepší, 5=nejhorší)) 

Z dotazníku vyplynulo, že nejoblíbenější aktivitou druhého bloku hned po 

kompotu(který získal 10 hlasů) bylo zakreslování pocitů a následně účinků drog 

do postavy. Tato aktivita se nejvíce líbila devíti žákům. Na třetím místě se umístili 

„dealeři a preventisté“, na čtvrtém pak „vysílání človíčka na dalekou cestu“.  

Zakreslování do postavy(aktivita, kterou žáci pojmenovali „Eda“) žáci 

ohodnotili známkou 1,43. Z této aktivity si nejvíce odnáší poznání, že drogy jsou 

špatné a ničí naši osobnost. Na této aktivitě žáky nejvíce bavilo to, že mohli 

pracovat ve skupině a vzájemně se doplňovat. Z počátku bylo docela obtížné 

pojmenovat rozličné pocity, které člověk má, proto jsme se o nich společně bavili 

a postupně žáci sami objevovali nové a nové. Ti žáci, kteří tuto aktivitu hodnotí 

známkou 3, komentují toto hodnocení tím, že je spolužáci nepustili k papíru nebo 

že neradi kreslí. 

Aktivitu „dealeři a preventisté“ hodnotí známkou 1,32. 

Žákům se dle dotazníku líbilo, že dealeři měli pro braní drog mnohem 

méně argumentů a braní drog se jim tudíž nedařilo obhájit.Uvědomili si, jaké 

všechny možné důvody vedou lidi k braní drog(co je k tomu láká), žáky velmi 

bavilo diskutovat – k tomuto prý v běžné hodině nemají příležitost. Některým 

„dealerům“ vadilo obhajovat drogy. Dalším plus žáci spatřují v tom, že museli dát 

dohromady velké množství argumentů a přesvědčování o špatnosti drog jim 

neprošlo tak hladce, jak z počátku čekali. 
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Konečně „vysílání človíčka na dalekou cestu“ hodnotí zúčastnění známkou 

1,48. 

Jak jsem již předeslala, na tuto aktivitu bylo málo času a nemohli jsme 

věnovat dostatečný čas závěrečné diskuzi. Jelikož  tato aktivita byla na konci 

celého bloku, žáci byli již unavení a naladění na odchod ze školy. Proto byl ve 

třídě šum a ne všichni se již na tuto aktivitu zcela soustředili. Navzdory tomu 

někteří žáci uvádějí, že je aktivita bavila a odnášejí si cenné znalosti a dovednosti. 

Jako nejpozitivnější odpověď osobně hodnotím : „tahle hra mě přiměla k tomu, 

abych se zamyslela nad tím, jak efektivně mohu využít svůj volný čas a 

naplánovat si, co všechno chci v nejbližší době podniknout.“ 

 

Během programu jsem se snažila vštípit žákům znalosti o tom, co je to 

droga a závislost vůbec. Jaké drogy známe a jak se v těle projevují. Jak se mají 

lidé chovat ke svému tělu a jak zdravě a smysluplně trávit volný čas. Mým cílem 

dále bylo,aby si žáci osvojili dovednosti efektivní komunikace a věcné 

argumentace. Zvláštní důraz jsem kladla na upevnění negativního postoje 

k drogám a pozitivního postoje ke zdravému životnímu stylu a k sobě samým. 

Snažila jsem se o prohloubení a posílení vztahů a vzájemnou spolupráci ve 

skupině. Nezbytným se během celého programu ukázal peer efekt, který byl 

neustále přítomen. 
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5.6. Vyhodnocení a interpretace výsledk ů výzkumu zm ěny 
postoj ů 

 
Při vyhodnocování výsledků jsem se zaměřila na změnu postojů 

v jednotlivých  otázkách v daných doménách, a to před a po realizaci  dvou 

tříhodinových bloků programu primární prevence. Dotazník zadaný sledované 

skupině byl zadán tři týdny po ukončení druhého bloku. 

Každá doména obsahuje seznam pěti výroků. Tyto výroky jsem 

vyhodnotila aritmetickým průměrem s přesností na dvě desetinná místa. Data jsou 

uváděna jak u pokusné (PPP) , tak u kontrolní (K) skupiny. Každá z domén je 

zaznamenaná do grafu, který ukazuje změnu postojů v dané oblasti. Jako první je 

vždy uváděn průměr kontrolní skupiny. 
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Drogy obecně 

 

Otázka č. 1: Všechny drogy jsou stejně nebezpečné (φ 3,08 − φ 3,16) 

Otázka č. 4 : Je normální dát si prášek když mě rozbolí hlava (φ 2,25 − φ 4) 

Otázka č. 9 : Experimentovat s drogami znamená vzdát se kontroly nad svým 

životem (φ 3,25 − φ 1,36) 

Otázka č. 14 : Drogy lidem pomáhají poznat život v plném 

rozsahu (φ 4,42 − φ 4,8) 

Otázka č. 15 : Léky nejsou droga ( φ 3,12 − φ 3,96) 

Žáci odpovídali v rozmezí škály od zcela souhlasím (1) až  po zcela nesouhlasím  

(5) 
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U této domény je největší posun v č.4.( Je normální dát si prášek když mě 

rozbolí hlava) Zatímco kontrolní skupina uvádí, že je zcela normální vzít si prášek 

jakmile mě rozbolí hlava, kontrolní skupina je názoru opačného. Tudíž to 

nevnímají jako první automatickou reakci.Přisuzuji to faktu, že jedno z témat 

skupinového posteru byla psychofarmaka. Ve společné diskuzi proběhli i 

doporučení od žáků samých  k tomu,  jak pomoci proti bolestem hlavy. Například 

pitným režimem, procházkou na čerstvém vzduchu a podobně. Téma užívání a 

zneužívání léků žáky hodně zajímalo. Do diskuze vnášeli témata jako např. prášky 

na hubnutí nebo závislost na kofeinu a energetických nápojích.  

Otázkou č.9 (Experimentovat s drogami znamená vzdát se kontroly nad 

svým životem ) se žáci zabývali při aktivitě „dealeři a preventisté“ a „vysílání 

človíčka na dalekou cestu“. Žáci sami předkládali argumenty pro a proti užívání 

drog. Myslím, že fakt, že se nad touto otázkou žáci museli sami zamyslet a navíc 

ještě argumentovat výroky pro braní drog, je mnohem více přínosné a efektivní, 

než kdyby jim tento fakt někdo sdělil nebo si argumenty jen přečetli.  

Výsledkem v otázce č. 14 (Drogy lidem pomáhají poznat život v plném 

rozsahu )jsem byla velmi mile překvapená. Očekávala jsem nižší skóre u 

kontrolní skupiny. Obě skupiny však působení drog vnímají jako omezující a 

rozhodně nepomáhající k otevření životních obzorů. Z odpovědí je patrné, že žáci 

sedmé třídy(jak  pokusné, tak kontrolní skupiny) se ztotožňují z  obecně 

uznávaným názorem o nebezpečí a škodlivosti drog. Všichni dotazovaní mají 

alespoň základní informace o rizicích a následcích užívání drog od učitelů, rodičů, 

z literatury či internetu. 
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Kouření 

    

Otázka č. 3: Lidé kteří kouří, jsou zajímaví (φ 4,29 − φ 4,84) 

Otázka č. 6: Žáci by měli mít dovoleno kouřit v areálu školy(φ 4,71 − φ 4,88) 

Otázka č. 8: Nevadí mi kouř z cigaret(φ 4 − φ 4,8) 

Otázka č. 11: Každý kdo začne kouřit toho postupně lituje(φ 2,63 − φ 2) 

Otázka č. 13: Kouření škodí zdraví (φ 1− φ1) 

Žáci odpovídali v rozmezí škály od zcela souhlasím (1 )až  po zcela nesouhlasím  

(5) 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Z výsledků v oblasti kouření je patrné, že žáci sedmého ročníku zastávali 

ohledně kouření již před programem obecně uznávané názory mezi které patří 

nesporný fakt, že kouření škodí zdraví.  

Kuřáci nepřipadají zajímaví  pokusné ani kontrolní skupině. Kouření 

v areálu školy by taktéž nepovolila žádná ze skupin.  
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Otázce kouření byla věnována aktivita „výroba cigaretové krabičky“ Při 

této aktivitě jsme diskutovali o složení tabákového kouře a jeho vlivu na lidský 

organismus. Této aktivitě zároveň přisuzuji jistý efekt, tudíž uvědomění si 

pokusné skupiny, že kouř mi vadí nejen proto, že smrdí, ale hlavně z toho důvodu, 

že škodí mému zdraví. 

 

Alkohol 

Otázka č. 2: Alkohol by měl ochutnat každý(φ 2,96 − φ 4,08) 

Otázka č. 5: Alkohol není nebezpečná droga(φ 3,08 − 4,36) 

Otázka č. 10: Správná oslava se neobejde bez alkoholu(φ 2,96 − φ 3,68) 

Otázka č. 12: Lidé kteří nepijí alkohol jsou zvláštní(φ 3,13 − φ 4,64) 

Otázka č. 7: Závislost na alkoholu se u mladých lidí utváří až po dlouhodobém a 

pravidelném užívání(φ 3,21 − φ 3,72) 

Žáci odpovídali v rozmezí škály od zcela souhlasím (1 )až  po zcela nesouhlasím  

(5) 
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U kontrolní skupiny se odpovědi všech otázek tohoto balíčku pohybovaly 

v průměru kolem 3 , tzn. od spíše souhlasím přes nevím po spíše nesouhlasím. 

Pokusná skupina je celkově v otázce alkoholu razantnější a volila odpovědi více 

vyhraněné .  

U otázky č.9 (Správná oslava se neobejde bez alkoholu )  však váhají a 

odpověď nevím si v tomto případě vykládám jako odpověď spíše neobejde. Žáci 

věděli, že tuto odpověď „neobejde“ slyšet nechci a proto odpovídali, jak 

odpovídali.  

Pokusná skupina nespatřuje nic zvláštního na alkoholové abstinenci 

(otázka č. 12: Lidé kteří nepijí alkohol jsou zvláštní ) a shodují se i v tom, že 

alkohol je nebezpečná droga.( otázka č. 5: Alkohol není nebezpečná droga) 

 Otázka vytváření alkoholového návyku u mladých lidí nebyla během 

programu zřejmě dotažena do konce a srozumitelně žákům  vyložena, neboť si u 

této otázky nebyly příliš jisti. Přitom bylo mým záměrem právě tento fakt 

zdůraznit a vyzdvihnout.    

 

 

 

6. Shrnutí analýzy primární prevence 
 

Z obou dotazníků je patrné, že primární program může alespoň 

z krátkodobého hlediska ovlivnit postoj žáků sedmé třídy k drogám a zdravému 

životnímu stylu. Pro prokazatelnější evaluaci by bylo nutné zkoumat obě skupiny 

s odstupem několika let. Důležitou roli může hrát i učivo a učební materiály(které 

předcházely mé intervenci). Nesmím opomenout ani rodinné zázemí a 

informovanost žáků mimo školu. 

Tento primárně preventivní program splňuje alespoň rámcově všechny cíle, 

které jsem si na začátku stanovila. 

Z hlediska efektivnosti mohu konstatovat, že byla dodržena kontinuita a 

systematičnost, protože nešlo pouze o jednu přednášku, ale všechny části na sebe 

s odstupem času systematicky navazovali. 
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Další bod propojenost prevence zneužívání nelegálních drog s prevencí 

zneužívání alkoholu a tabáku byl taktéž dodržen a to v obou blocích programu. 

Pozitivní orientace byla demonstrována například na aktivitě „vysílání 

človíčka na dalekou cestu“. 

Celý primárně preventivní program se nesl v duchu skupinové kooperace a 

spolupráce.  

Z hlediska věku byl tento program dle mého názoru zcela odpovídající 

věku zúčastněných.V této věkové kategorii jsem si mohla dovolit i racionální 

argumentaci a diskuzi nad probíraným tématem. 

Celý program byl malý a interaktivní(jak ho popisuje Toblerová ve své 

studii z roku 199515)a zahrnoval podstatnou část žáků. V daném ročníku. 

 

Za negativní považuji fakt, že oba tříhodinové bloky mohly být 

uskutečněny až ke konci vyučovacího dne. Žáci byli již unavení a ne zcela 

koncentrovaní. Další chybou, které bych se chtěla příště vyvarovat byla časová 

dotace. Připravený program by mohl obsáhnout nejen dva, ale možná i tři 

primárně preventivní bloky s větším prostorem pro diskuzi nad průběhem a 

závěry jednotlivých aktivit. 

                                                 
15 Programy prevence závislostí a jejich hodnocení, Nešpor a kol., 1998, str.6 
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7. Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala možnosti zahrnutí primárně 

preventivního programu do výuky žáků na druhém stupni základní školy.  

Chtěla jsem upozornit na to, že zneužívání návykových látek vede k 

negativnímu chování dětí a mládeže a patří tudíž mezi závažné sociální 

problémy. Je proto zcela nezbytné, aby mu společnost věnovala co možná 

největší pozornost, usilovala o vytvoření zdravého a bezpečného prostředí 

pro mladé lidi, kde by bylo zneužívání návykových látek jednoznačně 

odmítáno. Je potřeba mladé lidi vychovávat ke zdravému životnímu stylu a  

tím zvyšovat jejich odolnost proti negativním vlivům všech sociálně 

patologických jevů. My sami bychom měli být vzory chování mladým lidem 

a motivovat jejich sebedůvěru. 

Efektivní prevence má vycházet z etického základu a její výchovné 

působení v sobě spojovat věcné informace se zprostředkováním 

tradičních hodnot. Prevence by měla zasáhnout co nejširší cílové skupiny , 

což je nejdůležitější a zároveň nejtěžší, měla by být pestrá a cílená. Musí ji 

dělat ten, komu děti a mládež důvěřují. Musí se dělat často, dlouhodobě, 

být řádně promyšlená a kontrolovaná. Přiměřená věku dítěte a musí mít 

návaznost a propojenost s ostatními programy a projekty. 

Zdravý životní styl bez drog by měl být pro mladé lidi moderním a 

atraktivním. 
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