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Úvod 

 
 Drogová problematika u teenagerů - další práce na téma drogy – nebylo už 

na toto téma napsáno dost? Domnívám se, že tato otázka je stále aktuální a tématu 

je potřeba věnovat neustálou pozornost. Navíc se drogová problematika stala 

hlavním obsahem mé práce. Necelé dva roky jsem pracovala jako streetworker. 

Víkend co víkend jsem se setkávala nejen s dospělými, ale také s dětmi, kteří jsou 

závislí na drogách a do jisté míry i na nás, na streetworkerech. Mnoho lidí si myslí 

„streetworker = podpora feťáků“. Na jedné straně mají možná pravdu, ale už 

nevidí další část práce streetworkerů. Streetworker kromě klasické výměny 

použitých stříkaček a rozdávání materiálů k bezpečnějšímu braní drog s drogově 

závislými řeší sociální, právní a zdravotní problémy, se kterými by se 

pravděpodobně nikdy neobrátili na žádnou instituci a sami nezačali ani s léčbou. 

Mezi povinnosti streetworkerů také patří povinnost učit drogově závislé, jak 

správně a bezpečně brát drogy, tím je ochránit před sekundárním rizikem a 

současně společnost před rizikem, které pro ni drogově závislí představují.  

Náplní práce streetworkera je tedy terciární prevence. 

 Při vyslovení slova „feťák“, „narkoman“ si většina lidí představí člověka 

z ulice, který si peníze na drogy obstarává krádežemi. Ano, většinou tomu tak je, 

ale do závislosti na drogách se dostávají také úspěšní podnikatelé, manažeři, 

známé osobnosti a v neposlední řadě i děti ze všech sociálních vrstev společnosti.  

Odborníci stále hledají odpověď na otázku „co je k užívání drog vede“. Na 

počátku je to často pouhá zvědavost, experiment, touha po něčem novém, snaha 

se odlišit od kamarádů nebo stres. Pokračování může vyústit přechodem do 

závislosti, kterou si většina neumí nebo ani nechce dlouhou dobu přiznat a potom 

už bývá na všechno pozdě; nezbývá než trnitá cesta celoživotního odvykání. 
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1 Teenager – definice pojmu  
 Teenager je anglické označení pro mladého člověka (adolescenta), často 

ještě v období dospívání. Do češtiny se někdy nepřesně překládá jako náctiletý. 

Anglické slovo teenager totiž vychází ze zakončení „-teen“ u číslovek 13 – 19, 

naproti tomu české slovo náctiletý by se mělo podle stejného principu vztahovat 

na lidi od 11 do 19 let věku. (MACEK, 1999) 

 Psychologicky teenagera charakterizuje postupné konsolidování duševního 

života, krystalizace postojů, názorů a zejména rozumově psychické zrání. Dochází 

k rozvinutí sebevědomí, sebejistoty, samostatnosti a v neposlední řadě k integraci 

osobnosti. Teenager dosahuje téměř vrcholu rozumových schopností, úroveň 

inteligence tohoto období se v dalším životě překračuje jen výjimečně. 

 Ze sociologického hlediska se teenager odděluje od rodiny, zapojuje se do 

společnosti a jejich institucí, přejímá roli dospělých, hledá a vymezuje si vlastní 

společenské pozice.  

 

1.1 Teenager 21. století 
 Teenageři jako sociální skupina nejsou homogenní, stejnorodou skupinou, 

nýbrž jsou vnitřně diferencovaní. Základním rozlišujícím znakem je příslušnost 

k sociálním skupinám, které svou existencí reprodukuje a jejichž některé znaky 

přejímá. Teenageři jsou vnitřně diferencovaní i z hlediska své ekonomické 

aktivity. V tomto smyslu jsou tvořeni převážně skupinou, která se na výkon 

povolání připravuje. Studující teenageři jsou opět vnitřně děleni podle typu škol, 

na nichž se studují (odborné školy, gymnázia, vysoké školy). Druhou skupinou 

jsou potom ekonomicky aktivní teenageři, kteří již pracují. Přes uvedené rozdíly 

mezi jednotlivými skupinami mají teenageři mnohé společné zájmy a potřeby. 

(GOODYER, 2001) 

 Teenageři v dnešní době patří bohužel k té části populace, která vykazuje 

relativně nejvyšší stupeň nezaměstnanosti a výrazné riziko, že se nezaměstnanost 

stane jejím životním stylem. Dochází k razantnímu nárůstu sociálně deviantního 

chování, životní styl teenagerů se vyznačuje snahou žít naplno přítomností, bez 

dlouhodobějších cílů, bez výrazných duchovních hodnot, bez hodnotného 

prožívání volného času. 
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1.1.1 Subkultury teenagerů 

 Jedná se o skupiny podobně starých teenagerů, kteří se zaštiťují společným 

zájmem. Jsou to skupiny, které charakterizuje věková a také názorová blízkost, 

z níž vyplývá souhlasné jednání. (KRAUS, 2008) 

 Subkultury jsou typické určitými znaky (hodnotami, symboly, chováním, 

zvyky, vzhledem) uvnitř širšího kulturního rámce, do kterého patří. Subkultura 

často záměrně udržuje svou odlišnost vůči dominantním normám, z nichž některé 

zcela vědomě neguje. Extrémní subkultury se vymezují vůči širší, dominantní 

kultuře odklonem od majoritních myšlenkových, kulturních a politických proudů, 

ale i vnějškově prostřednictvím životního stylu a specifického odívání. Životní 

styl odpovídá deklarované odlišnosti a vlastním subkulturním hodnotám. 

(BURYÁNEK, 2005) 

 Do určité subkultury se teenageři přidávají s ohledem na své zájmy, ale 

také pod vlivem svých kamarádů. Většina subkultur teenagerů často velmi rychle 

vzniká a zaniká. Některé z nich mají ale trvalejší ráz, zato menší soudržnost. 

O velmi trvalých subkulturách se někdy hovoří jako i „městských kmenech“. 

 

 K nejznámějším subkulturám teenagerů patří: Bleck Metal, EMO, Goth, 

Gothic Lolita, Hip Hop, Hippies, Punk, Rockers, Skates, Skinheads, můžeme tady 

zařadit i tramping nebo subkulturu Fitness. 

 

 

1.2 Život teenagerů v současnosti 
 Teenager byl, je a vždy bude nadějí společnosti, ať je společnost jakákoliv, 

protože bez mladé generace není možná reprodukce znamenající pohyb života, ale 

dokonce ani reprodukce prostá, znamenající zachování života. 

 Současnou společnost charakterizuje medializace a virtualizace života 

a v tomto směru je teenager výrazně ovlivňován. Reklama a média mají značný 

vliv na dnešní společnost a hlavně teenagery. Narůstá trestná činnost teenagerů 

a její brutalita, roste domácí násilí. Snižuje se věk, kdy se teenageři dopouštějí 

trestné činnosti, snižuje se věk pro sexuální život i věk, kdy dochází k  prvním 

zkušenostem s drogami. 
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 Stále více rodičů bojuje s nezaměstnaností nebo jsou přepracování 

a v neustálém časovém tlaku, nebo se snaží vychovávat dospívající děti sami, 

v neúplné rodině. Na druhou stranu ale nároky na rodičovskou péči vzrostly. 

Možná taky proto, že vzrostly nároky skoro na všechno, a to dramaticky (tvarem 

našeho těla počínaje a úrovní vybavenosti naší domácnosti konče). Ať už je důvod 

jakýkoliv, mnoho rodičů má pocit, že musí vychovávat chytré, nadané, úspěšné 

děti oplývající neotřesitelným citovým a tělesným zdravím.  

 Dnešní teenageři patří k té nejzatracovanější generaci všech dob. 

Teenageři byli a jsou často terčem kritiky svých rodičů a prarodičů, zejména 

v pubertálním období. Např. skupinka kluků v plandavých kalhotách 

a basebalových čepicích otočených kšiltem dozadu nebo na stranu, parta lidí 

s čírem a ocvočkovaným oblečením, skejťáci, technaři jsou velmi často 

posuzováni a označováni jako problémoví teenageři. (GOODYER, 2001) 

 

 

1.3 Důvody vedoucí k užívání drog 
 Důvodů, proč teenageři chtějí zkusit nějakou drogu je velké množství, 

záleží na úhlu pohledu – sociologického, psychologického, zdravotního nebo 

ekonomického. Tuto záležitost nelze řešit pouze z jednoho úhlu pohledu. 

Nejčastěji teenager experimentuje, protože chce zkusit něco nového, 

nepoznaného, nebo chce zažít nějaké dobrodružství. „Proč nezkusit extázi, když je 

na každé taneční párty bez problémů k dostání a berou si skoro všichni“. Takoví 

experimentátoři, pokud mají dobré domácí zázemí a jsou zdraví, se ve velké 

většině závislými nestanou. Mnohem hůř je na tom skupina těch, kteří se 

k drogám uchýlí, aby zahnali frustraci, deprivaci nebo stres. Jsou to hlavně 

teenageři z neúplných rodin, z rodin, kde chybí pohoda, mladí lidé s psychickými 

problémy nebo nadprůměrně citliví lidé. Dalším běžným důvodem je tlak 

společnosti, skupiny nebo nějaké party, ve které se teenager pohybuje a kde se 

užívání drog bere jako normální jev. (GOODYER, 2001) 

 Dá se říci, každý člověk má nějaké problémy, od kterých by nejraději utekl 

a zbavil se jich. Lidé utíkají od celé řady problémů -  od stresu, finančních 

starostí, příliš velkého pracovního zatížení, nedostatku práce, rozpadlých rodin, 
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přátelství… Většina hledá tu nejjednodušší cestu, která mu vyhovuje, která je pro 

něho přijatelná. Jsou ale lidé, kteří se snaží jít ještě dále a z reálného světa úplně 

utéct. Nejsou schopni běžný svět zvládnout, a tak užívají drogy, pomocí nichž si 

vytváří jiný svět, svět plný představ a iluzí. 

 Největší nebezpečí představují drogy samozřejmě pro teenagery. 

Teenager, který zkusí drogu v rané fázi tohoto období, se stává rychleji závislý, 

snadněji se mu situace vymyká z rukou a také se hůře závislosti zbavuje. Ale 

i tady není hlavní problém v droze samotné, ale v teenagerovi, resp. v jeho 

výchově. 

 

 

1.4 Drogová scéna v České republice 
 Podle údajů z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice 

v roce 2010 jsou nejvíce dostupnými drogami marihuana a metamfetamin 

(pervitin), zvyšuje se ale také obliba a dostupnost kokainu.  

Většina vypěstované marihuany v České republice je určena pro domácí 

trh. Část produkce konopí pěstované pod umělým osvětlením je dobře 

organizována a podílí se na ní především osoby vietnamského původu. V roce 

2010 bylo zachyceno 278 kg marihuany a téměř 65 000 rostlin konopí, což je 

dvakrát více rostlin než v roce 2009. (MRAVČÍK, 2011) 

 Pervitin vyrábí tuzemští výrobci především v malých domácích 

laboratořích. Stále častěji ale dochází k produkci pervitinu ve vyšším objemu, na 

kterém se podílí organizované skupiny osob původem z Vietnamu nebo Albánie. 

Pervitin se vyrábí většinou z léčiv obsahujících pseudoefedrin dovážených hlavně 

z Polska. Droga je určena zejména pro domácí trh. Menší část produkce je 

vyvážena do zahraničí, a to do Německa.  

 Kokain se v České republice vyskytuje v prostředí zábavy a nočního 

života. Do importu a distribuce kokainu se vedle Albánců, Rumunů a Bulharů 

zapojují především osoby původem ze Západní Afriky, zejména Nigérie. Od roku 

2008 roste počet záchytů i objem zabaveného kokainu; v roce 2010 bylo 

zaznamenáno 42 záchytů kokainu o celkovém objemu 14,2 kg. (MRAVČÍK, 

2011) 
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 Od roku 2010 je v České republice patrný zvýšený výskyt nových 

syntetických drog. Jedná se o látky, které mají podobné účinky jako tradiční drogy 

(pervitin, marihuana, extáze, halucinogeny aj.), ale nejsou na seznamu zakázaných 

omamných a psychotropních látek a vymykají se tak mezinárodnímu i národnímu 

systému kontroly nelegálních drog. Dováží se především z Asie (zejména z Číny) 

a jedná se hlavně o syntetické kanabinoidy a deriváty katinonu, především 

mefedron. 

 V roce 2010 Celní správa zajistila a analyzovala cca 250 kg nových 

syntetických drog (z toho 80 kg mefedronu). V reakci na zvýšenou nabídku 

nových syntetických drog byl na jaře 2011 novelizován zákon č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a jeho přílohy byly rozšířeny o 33 nových látek, z toho 

30 syntetických drog. (MRAVČÍK, 2011) 

 V roce 2010 vzrostl počet problémových uživatelů drog přibližně na 

39 200 osob. Na nárůstu se podílejí především uživatelé pervitinu, který užívá asi 

28 200 osob. U opiátů došlo k mírnému poklesu na 11 000. Odhaduje se, že na 

heroinu je závislých přibližně 6 000 uživatelů a na Subutexu 5 000 uživatelů. 

V roce 2010 se zvýšil počet odhadovaných injekčních uživatelů drog, a to na 

37 200. Kraji s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog a zároveň 

s nejvyšším počtem uživatelů opiátů jsou Hlavní město Praha a Ústecký kraj. 

(MRAVČÍK, 2011) 

   

 Od roku 1995 se Česká republika každé čtyři roky účastní Evropské školní 

studie o alkoholu, tabáku a nelegálních drogách (ESPAD) mezi žáky posledních 

ročníků základních a prvních ročníků středních škol, která zkoumá jejich 

zkušenosti s ilegálními a nelegálními drogami a souvisejícími faktory.  

     Poslední studie byla provedena v roce 2011 a mezi její nejzajímavější 

výsledky patří: 

• z nelegálních drog mají nejčastější zkušenost s užíváním konopných látek 

(42,3 %). Na dalších místech jsou zkušenosti s užíváním léků se 

sedativním účinkem (10,1 %), s čicháním rozpouštědel (7,8 %), 

a s užíváním halucinogenních hub (6,9 %). Zkušenosti s LSD (5,1 %), 

extází (3,3 %) a amfetaminy (2,0 %) byly mezi studenty méně časté, 
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zkušenosti s drogami typu heroin a kokain byly v populaci šestnáctiletých 

minimální (1,4 %, resp. 1,1 %). 

• v posledních 30 dnech užilo marihuanu 14,6 % šestnáctiletých, těkavé 

látky 1,5 %, užití ostatních drog se pohybovalo do 1 %. 

• podíl denních kuřáků zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. Denně kouřilo 

v roce 2011 celkem 25 % šestnáctiletých, z nichž bylo 8 % silných kuřáků 

(vykouřili denně 11 a více cigaret). Rozdíly v prevalenci denního kuřáctví 

mezi chlapci a dívkami byly minimální (27,2 %, resp. 24,2 %). 

• v užívání alkoholických nápojů se situace téměř nezměnila od poloviny 

90. let minulého století. U chlapců vzrostl výskyt pravidelného pití piva 

a destilátů, u děvčat vína a destilátů. Nadměrné dávky alkoholu (5 a více 

sklenic při jedné příležitosti) více než 3x v posledním měsíci konzumovalo 

21 % mladistvých. (CSÉMY, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2 Drogová závislost 
 Definice drogové závislosti – Drogová závislost, pokud je již skutečně 

závislostí, je jednoznačně onemocněním, které vzniká v důsledku užívání drog 

a jako takové je ho třeba chápat. Není ani jednoduchá, ani snadná. 

(SKÁLA, et.al., 1987) 

 Na otázku proč a jak vzniká drogová závislost existuje mnoho různých 

názorů. Svědčí to o tom, že se až dosud nepodařilo najít jednu jedinou příčinu, 

která by vysvětlovala vznik, trvání a popřípadě konec drogové závislosti. Je to 

příliš složitý jev, který se brání jakémukoliv zjednodušování. Není správné ze 

závislosti „vinit“ pouze drogu, nebo pouze osoby, u kterých k závislosti došlo, ani 

dobu nebo prostředí, či nějaké okolnosti, je třeba brát v úvahu všechny tyto 

příčiny a jejich vzájemné souvislosti. 

 Platí však obecně, že závislost neboli oddání se něčemu je téměř vždy 

projevem něčeho hlubšího, např. útěku před problémy, neschopnost se vypořádat 

s tlakem společenské skupiny (party), bezradnost, dotyčný neví, co se svým 

životem, neví, kým je, jakou má hodnotu. 

 

Drogová závislost je o to záludnější, že:  

• vzniká poměrně rychle – v průměru 2-3 roky (závisí na druhu užívané 

drogy, popř. kombinaci drog, osobních dispozicích jedince, věku…) 

• pokud má člověk příjemné zkušenosti s drogou, jen těžko si dokáže 

představit, že ho drogy mohou stáhnout z ráje do pekelné propasti 

• skončit s drogou úplně bez problémů se podaří opravdu jen málokomu. 
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2.1 Nejčastější příčiny drogové závislosti 
2.1.1 Osobnost člověka 
 Neexistuje osobnost, která ba byla proti vzniku závislosti zcela chráněna. 

Ale pravděpodobnost vzniku závislosti je vyšší u: 

• teenagerů zvýšeně citlivých, zranitelných, úzkostných, trpících 

komplexem méněcennosti. Drogy se stimulačními účinky pak poskytnou 

teenagerům přesně to, co se jim nedostává. 

• teenagerů extrovertních, kteří mají sklony k impulzivitě, dramatizování 

a zvýšené sebestřednosti, mající často konflikty s okolím, jsou agresivní. 

Opiátové drogy u tohoto typu teenagerů vyvolávají pocit celkového 

zklidnění, nepoznaného vnitřního klidu. 

• teenagerů žijících v rodinách, kde je někdo závislý na jakékoliv droze 

(včetně alkoholu a tabáku). 

 

 

2.1.2 Dostupnost drogy 

 Dostupnost nejčastěji zneužívaných návykových látek – alkoholu a cigaret 

je pro teenagery vysoká jak u prodejců, tak často i v rodině, i když je to v rozporu 

se zákonem. Na teenagery navíc působí masivní a téměř všudypřítomná reklama 

alkoholických nápojů. Podobně jako u alkoholu, je i u tabáku důležité rozvíjet 

schopnost teenagera čelit reklamě. Právě reklama tabákových výrobků je často 

vysloveně cílena na teenagery.  

 

 

2.1.3   Frustrace, deprivace, stres 

 Mnohem hůře je na tom skupinka teenagerů, kteří se k drogám uchýlí, aby 

zahnali frustraci, deprivaci nebo stres. Jsou to převážně teenageři ze špatně 

komponovaných rodin, kde chybí pohoda, klid, harmonie, životní, materiální 

a sociální jistota, nedostatečná rodičovská péče (nezajištěný pocit bezpečí, 

přetvařování se, vzájemný nezájem, odcizení, konflikty rodičů, týrání, sexuální 

zneužívání). Teenageři pobývající v takovém prostředí se potýkají s psychickými 

problémy, jsou nadprůměrně citliví a velmi často trpí depresemi. 
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Mezi hlavní příznaky frustrace, deprivace a stresu u teenagerů patří: ztráta projevů 

radosti, velká únava, znuděnost, bezohledné chování, agresivita, hyperaktivita 

nebo naopak náhlý útlum, zhoršení chování a prospěchu ve škole, projevy úzkosti 

a fobie, celkový negativismus. Dále se mohou objevit poruchy příjmu potravy 

(anorexie, bulimie), časté citové výbuchy, extrémní citlivost, ale také 

sebepoškozování, případně myšlenky na sebevraždu. 

 

 

2.1.4 Nevhodné rodinné kompetence 
 Dalším, tentokrát opačným důvodem, může být nadměrná rodičovská 

péče, mluvíme o tzv. hyperaktivních rodičích, častěji se jedná o matku. Tato 

nadměrná péče může vést, zvláště v období puberty, k neschopnosti rodičů 

odpovídajícím způsobem reagovat na potřeby sebeprosazujícího se 

a osamostatňujícího se jedince. 

 

 

2.1.5 Školní klima 
 Drogová problematika je nepochybně i jedním z nejožahavějších témat 

současnosti základních a středních škol v České republice. Není výjimkou, že se 

setkáváme s případem vzniku drogové závislosti už u dětí školou povinných. 

Ovšem mnohem častější je výskyt drogově závislých mezi středoškolskou 

a učňovskou mládeží. 

 Teenageři, kteří jsou kvůli špatnému prospěchu nebo z jiných důvodů 

v nevýhodné pozici v kolektivu vrstevníků, jsou drogovou závislostí ohroženější. 

Podobně jako duševní problémy a poruchy chování i školní neprospěch může mít 

mnoho příčin, např. lehká mozková dysfunkce, výchovná zanedbanost, tréma 

a úzkost při zkoušení, problémy v rodině. K dalším patří nižší nadání (ať už 

celkové nebo v určitých oblastech – čtení, neschopnost se vyjádřit…), pubertální 

výkyvy v prospěchu, špatný zdravotní stav, neoblíbenost v třídním kolektivu, 

přetížení a také necitlivý přístup učitele. 
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2.1.6 Vliv vrstevníků a party 
 V době puberty a adolescence, je dalším významným faktorem zvyšujícím 

riziko drogového problému vliv vrstevníků, kamarádů, part či různě 

strukturovaných společenství. V této době je droga prostě sexy. 

(VONDARKA, 2004) 

 Party obecně představují neformální seskupení osob. Toto seskupení se 

vyznačuje určitou stálostí a dodržuje se přitom i jistá struktura společenství, ale 

také sledování určitého cíle. Všichni členové party se vzájemně znají, i když jejich 

vzájemné komunikace mohou být různé. Bývají spojeny trvalejšími svazky, 

vytvářejí společné normy závazné pro chování členů skupiny. 

Zneužívání drog se nejčastěji realizuje v partách teenagerů, kde obvykle 

bývá pojítkem pozitivní zájem o drogu nebo v průběhu trvání party se tento zájem 

vyvine. Tím si parta vytváří určitou hierarchii hodnot a určitou filozofii či 

ideologii. 

 Vyzkoušení drogy je v prvopočátku pouze zvědavostí. Pokud si ale více 

jedinců ověří pozitivní účinek drogy, začíná se parta specializovat a počítá se v ní 

s drogou, která slouží jako vhodný prostředek komunikace a zábavy. Dochází 

k hromadnějším excesům, budují se určité rituály, které jsou často spojené 

s emocionálním prožíváním hudby. Parta nesouhlasí se sociální realitou, vůči 

které jsou pasivní a oceňují idealistické prosazování osobní svobody. 

 Jinak je tomu ale v partách, kde vztah k drogám je vysoce tolerantní nebo 

je droga součástí určitého stylu. Jedná se spíše o volná seskupení příznivců určité 

filozofie nebo módního trendu, např. vlna house, techno apod. Ve všech těchto 

společenstvích je ale droga chápána jako módní doplněk pro dosažení příjemného 

stavu, jako cosi, co slouží „víkendově“ nebo relaxačně. Droga je chápána jako 

prostředek, nikoliv cíl, nestojí ve středu zájmu, aplikuje se méně rizikovým 

způsobem a k závislosti vede jen málokdy. 

 

 

2.1.7 Absence kamarádů, nedostatečná sociální síť 
 Odmítání vrstevníky nebo absence blízkých kamarádů přispívají k faktu, 

že mnoho teenagerů se často cítí osamoceno a nepochopeno. V některých 
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případech mohou být tito teenageři v období dospívání více ohroženi strachem, 

poruchami nálady, zneužíváním návykových látek a delikvencí. 

 

 

2.1.8 Společenské klima a tolerance teenagerů  

 Naše společnost je velmi tolerantní a vstřícná k legálním drogám, jako je 

alkohol a tabák. Tím dává vzor teenagerům, kteří jsou ale o krok dále – jsou 

velice tolerantní k drogám, především k marihuaně. Konzumace legálních drog je 

běžná věc a nikdo se nad ní příliš nepozastavuje. Tolerance společnosti je v této 

oblasti vysoká a legální drogy jsou nejen povoleny zákonem, ale také nabízené ke 

konzumaci na každém kroku. 

 Kladný nebo záporný postoj k drogám je často odrazem životního 

zklamání, pocitu vlastní zbytečnosti, ekonomických problémů nebo permanentní 

stresové zátěže. Tyto motivy platí spíše pro dospělou populaci. Naopak 

u teenagerů lze větší toleranci v postoji ke drogám předpokládat u těch, kteří 

zdůrazňují smysl pro humor nebo ochotu riskovat. Často se jedná o sebevědomé 

a optimistické teenagery.  

 

 

2.2 Fáze vývoje návyku  
 Drogová závislost nevzniká náhle, ale ve většině případů probíhá 

v několika fázích: 

 

1. První kontakt s drogou 

 Pokusy s užíváním drog různého typu jsou dnes u teenagerů téměř 

normou. Zpočátku ještě nevyhledávají jejich specifické účinky, ale spíše se snaží 

jejich užíváním nelišit od party kamarádů, prožít dobrodružství, uspokojit svou 

zvědavost. Značné procento teenagerů po první zkušenosti, event. po několika 

ojedinělých setkáních s návykovou látkou spirálu vedoucí do závislosti 

z nejrůznějších důvodů opouští. Pro někoho kontakt s drogou nesplní očekávání, 

někoho odradí nepříjemné zážitky po první zkušenosti. Někdo tak získá prožitek, 

který ho zařadí mezi vrstevníky nebo prostě uspokojí svou zvědavost a může 
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drogy opustit. Už ví, či zažil, co potřeboval. Pokud však teenager nezůstane 

u ojedinělých zkušeností, vstupuje do bludného kruhu. (VALIŠOVÁ, 2010) 

 

2. Experimentování 

 Experimentování a riskování je důležitou součástí dospívání. Mnoho 

teenagerů zkouší nové věci a chování, aby zjistili, nebo ostatním dokázali, kdo 

vlastně jsou, co nechtějí a chtějí. Většinou si nejdříve ujasňují, co nechtějí a 

odmítají, teprve potom začnou přicházet na to, co chtějí. Jinak řečeno, zkusí si 

různé věci, aby si mohli uvědomit, kým nebudou a kým budou. Experimentování 

s návykovými látkami je pro většinu teenagerů pouze další „nový způsob“, který 

po určité době přirozeně opustí. (HAJNÝ, 2001) 

Během experimentování se s drogou volně nakládá, účinek je téměř vždy 

pozitivní a eventuální negativní účinky drogy jsou často podceňovány. Teenageři 

se tak zbavují úzkosti, prožívá uvolnění, omámení a s tím související i vzrůstající 

pocit sebehodnocení. Problémy se dají potlačit. V euforii, v opojení se často 

projevuje zvýšené sebevědomí. 

 

Rizika počátečního experimentování: 

• teenager nezná dobře účinky, množství ani kvalitu drogy, snadno může 

dojít k předávkování 

• účinky většiny návykových látek spočívají mimo jiné v momentální změně 

vnímání, myšlení a cítění. I jeden experiment s novou drogou v rizikovém 

momentu může vést k opakovanému užívání. 

• nebezpečné je i užívání legálních drog. Jízda pod vlivem alkoholu může 

zvláště pro nezkušeného řidiče nebo mladé, kteří dosud neznají účinky 

alkoholu, představovat obrovské nebezpečí. 

 

 Nikdo nemůže na 100 % odhadnout, jestli se on nebo někdo jiný nestane 

závislým, pokud již drogy užíval. Většina uživatelů drog je o tom přesvědčena 

a tvrdí, že „situaci mají pod kontrolou“. Je sice pravda, že řada experimentátorů 

skončí po prvním nebo třetím pokusu a platí i to, že jsou lidé, kteří užívají drogy 

celý život v míře, která jim nečiní větší obtíže. Bohužel těchto lidí je menšina 
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a přesto si stále většina myslí, že to jsou právě oni, kdo mají situaci pod kontrolou. 

(HAJNÝ, 2001) 

 

3. Rekreační užívání 

 Třetí stádium drogové závislosti bývá také označováno jako kritické 

stádium navykání. Účinek drogy ustupuje, stává se nutností zvyšování dávek 

a častější užívání. K tomu přistupuje kombinace různých druhů látek. Vedle 

konopných drog, nikotinu či alkoholu začíná postižený s konzumem amfetaminů 

nebo halucinogenů. 

 Tato fáze je nebezpečná, protože po ní už není cesty zpět bez pozdních 

následků. Tělo přestavuje svou látkovou výměnu a hledá možnosti, jak se látek 

opět zbavit. Orgány jsou vždy po této fázi nějak poškozeny. Nejprve je postižen 

mozek. Projevují se poruchy koncentrace, pozornosti a schopnosti zapamatování. 

Paměť upadá, typickým znakem je „porucha najít slova“. Již v této fázi mohou 

nastávat první konflikty ve škole a v zaměstnání. (GOHLERT-KUHL, 2001) 

 Uživatelé drog se poprvé setkávají se zařízeními pro pomoc toxikomanům. 

Dochází k finančním potížím a často k začátku obchodování s drogami. Závislí 

začínají sahat do peněženky rodičů, žebrat u prarodičů i s drobnými krádežemi. 

 U jednotlivců se zvyšuje propast mezi ideálním a reálným obrazem sama 

sebe. Dále ubývá schopnosti snášet nepříjemné pocity, jako je úzkost, napětí či 

bolest. Jednotlivec si brzy už vůbec nedovede představit, že by se obešel bez 

fetování. 

 

4.  Pravidelné užívání 

 Během této fáze dochází ke značnému stupňování dávek na základě ještě 

většího vývoje tolerance. Nastává ztráta kontroly nad užíváním narkotik, což 

znamená, že se s užíváním už nedá skoncovat. Slavná věta: „Nedělejte si starosti, 

mám všechno pod kontrolou“, už neplatí. 

 V této fázi se užívání druhů látek úplně promíchá. Drogově závislý zůstává 

věrný pouze skupinám účinku, buď stimulanciím nebo sedativům. 
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 Vztahy v okolí se vždy rozpadají. Problémy ve škole, v zaměstnání se 

nadále prohlubují. Kriminalita spojená s opatřováním drog je intenzivnější. 

K deliktům dochází v opojení a rozšiřují se od prostých krádeží k loupežím.  

 Jednotlivec vykazuje psychické a tělesné abstinenční symptomy. Nic už 

není tak důležité jako droga, protože tělo ji potřebuje. Nápadné jsou změny 

osobnosti, jako náladovost, podrážděnost, přechod od agresivity k sebelítosti. 

U každé skupiny drog dochází k podstatnému úbytku na váze. Se ztrátou váhy je 

spojeno i snížení imunity. (GOHLERT-KUHL, 2001) 

 

5. Chronické stádium závislosti 

 Páté stádium drogové závislosti se označuje jako chronické stádium 

závislosti nebo rozkladu. Snášenlivost na drogu značně ubývá. Základem toho 

jsou počínající poškození orgánů - játra už nemohou odbourávat jedovaté 

substance, ledviny je nemohou vylučovat. Projevují se postupující procesy 

tělesného rozkladu jako cirhózy jater, žaludeční vředy nebo poškození centrálního 

nervového systému. 

 Následuje rozpad osobnosti, tzv. „deprivační syndrom“. Postižený ztrácí 

svou celkovou podobu jako člověk, kterým byl dříve. Stává se lhostejným, 

povrchním, neumí se už radovat, ale ani se už neumí zlobit. Dochází k duševnímu 

úpadku.  

 S normálním sociálním prostředím má už sotva nějaký kontakt. Rozchod 

s rodinou nastal podstatně dříve. Okolí člověkem závislým na drogách v tomto 

stádiu pohrdá. Ten se již není schopen finančně zabezpečit, chudne, ztrácí střechu 

nad hlavou, je osamělý a zpustlý.  
 
6. Celoživotní odvykání 

 Z hlediska širších souvislostí můžeme říct, že člověk užívající drogy má 

určitou prognózu, která se časem vyvíjí různými směry. U většiny drog se 

intenzita „potěšení“, tedy subjektivní pocit navozený drogou, stále snižuje s tím, 

jak se dávky drogy opakují. To znamená, že dlouhodobě je droga užívána spíše ve 

snaze zahnat nepohodlí způsobené její absencí, než očekávaného opakovaného 
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„potěšení“. Je zřejmé, že prolomit tento bludný kruh není snadné. 

(BRUNO, 1996) 

 

 

2.3  Varovné indikátory užívání drog 

 V současné době existuje množství informací v souvislosti s drogami, 

přesto mezi nejčastější problémy patří to, že většina rodičů odmítá uvěřit, že by 

jejich dítě mohlo brát drogy. Rodiče mají tendence situaci bagatelizovat nebo 

předstírat, že se nic neděje. To bývá jednou z hlavních příčin toho, že problém 

není zachycen v počátečním stádiu.  

 

Možné alarmující signály toho, že teenager užívá návykovou látku 

•  změny chování a nálad - teenager je podrážděný, reaguje nepřiměřeně na 

určité situace, vyžaduje naprosté soukromí v osobních věcech, začíná lhát, 

někdy se stává agresivním 

• teenager vyhledává samotu, často se vrací domů v pozdních hodinách, po 

příchodu domů bývá unavený, vyčerpaný a ospalý, přespává u kamarádů, 

začínají se vyskytovat absence ve škole a problémy s prospěchem 

i chováním  

• teenager začíná odmítat autority, reaguje na ně podrážděně, ztrácí zájem 

o své koníčky, zanedbává základní hygienické návyky, dochází ke 

změnám hodnotového systému. Někdy také dochází k rychle nastupující 

sexuální aktivitě. 

• změna okruhu lidí – teenager se izoluje od svých bývalých kamarádů 

i rodiny, své nové přátelé odmítá rodině představit. Často je napojen na 

starší přátele, jeví zvýšený zájem o diskotéky, party, kluby. Bývá přistižen 

při tajných telefonátech. 

• změna oblékání - teenager začíná nosit plandavé oblečení, čímž se zakrývá 

hubnutí, které je pro uživatele drog typické. Dlouhé rukávy mohou sloužit 

k zakrývání vpichů, tmavé brýle mají za úkol krýt červené oči po kouření 

marihuany. S tím může souviset i náhlé používání očních kapek, které 

slouží pro odstranění zarudlosti v očích. 
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 Pokud dítě bere drogy, většinou nevyhnutelně dochází k tomu, že se 

v domácnosti začínají ztrácet peníze či hodnotnější věci. Také chybějící léky nebo 

alkohol mohou být alarmujícím signálem toho, že není vše v pořádku. Varovný 

může být také špatný fyzický stav, jako ranní nevolnosti, bolesti hlavy, třes rukou, 

velká žízeň, snížená chuť k jídlu, vyrážky neznámého původu. 

 

 

2.4   Specifika působení návykových látek u teenagerů 
 Při působení návykových látek existují určité odlišnosti mezi tím, jak 

účinkují na teenagery a jak na dospělou populaci. Je prokázané, že závislost na 

návykových látkách se u teenagerů vytváří podstatně rychleji než u dospělých. 

U teenagerů existuje také vyšší riziko otrav s ohledem na nižší toleranci a na sklon 

k riskování, který je u této věkové skupiny častější. Díky tomu je zde vyšší riziko 

nebezpečného jednání pod vlivem návykových látek.  

 

„U teenagerů, kteří jsou závislí na návykových látkách nebo je masivně užívají, 

bývá patrné zřetelné zaostávání v psychosociálním vývoji (oblast vzdělávání, 

citového vyzrávání, sebekontroly, sociálních dovedností…).“ (NEŠPOR, 2007) 

 

 V podstatě i „pouhé“ experimentování s návykovými látkami je 

u teenagerů spojeno s většími problémy v různých oblastech života, jako je škola, 

rodina nebo trestná činnost. Teenageři mají také tendence užívat širší spektrum 

návykových látek a přecházet od jedné k druhé, popřípadě užívat více látek 

současně. To samozřejmě zvyšuje riziko otrav a možnost dalších komplikací.  

 Užívání alkoholu a patrně i jiných drog narušuje vytváření sítí 

v mozkových buňkách, které probíhají v dospívání a vede tak k znevýhodnění 

těchto teenagerů. (NEŠPOR, 2007) 

 

 Recidivy závislosti u teenagerů jsou časté. Dlouhodobá prognóza může být 

ale podstatně příznivější, než jak by naznačoval bouřlivý průběh. Důvodem je 

přirozený proces zrání teenagera. (NEŠPOR, 2007) 



23 
 

2.5 Důsledky užívání drog 
 Je velký rozdíl mezi důsledky a příznaky užívání drog. Příznaky následují 

v řádech minut po použití drogy. Můžeme k nim zařadit například euforii, 

extrémní výdrž, halucinace, ale také zvýšené riziko úrazů, zvýšenou agresivitu 

a v neposlední řadě násilí. Důsledky jsou spíše následky a projeví zhruba až od 

2. fáze drogové závislosti. Jedná se většinou o negativní dopady na zdraví, rodinu, 

přátele, práci a ekonomickou situaci jedince, který se stal drogově závislým.  

 

2.5.1 Zdravotní důsledky 
 U zdravotních důsledků musíme rozlišovat mezi abstinenčními příznaky 

a vlivem užívání drog na náš organizmus. Zdravotní následky braní drog se 

projeví až relativně pozdě, většinou od 3. nebo 4. fáze drogové závislosti. Patří 

mezi ně především nespavost, nechuť k jídlu, poruchy ledvin, jater či mozku, 

poruchy vidění a sluchu, vyčerpanost, zhoršení paměti a reflexů, špatná orientace, 

strach a různé fobie. 

 K nepřímým zdravotním důsledkům patří i nemoci, způsobené nečistým 

nebo již použitým injekčním materiálem, tedy například: otrava krve, sexuálně 

přenosné nemoci, velmi častá je mezi narkomany žloutenka, a další nemoci, které 

se přenášejí krví.  

 

Dlouhodobé následky užívání vybraných návykových látek 

• alkohol 

- onemocnění jater, úst a hltanu, rakovina jícnu, pankreatitida, 

kardiovaskulární onemocnění, zhoubné nádory 

- psychiatrické poruchy - těžká deprese, dystymie (sklíčenost), obsese 

(mánie), hypomanie, panická porucha (záchvaty úzkosti), fobie, 

generalizovaná úzkostná porucha, poruchy osobnosti, schizofrenie, 

sebevražda 

- neurologické poruchy -  úbytek nervové hmoty: poruchy krátkodobé 

paměti, emocí, vědomých řídících funkcí, prostorových představ, 

chůze, rovnováhy a poškození mozku 
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• cigarety 

- kardiovaskulární nemoci - infarkt, mozková mrtvice nebo uzavírání 

tepen na nohou, nádory a chronické plicní nemoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.szu.cz 
 

• marihuana  

- snižuje schopnost učit se a způsobuje krátkodobou paměť 

- vytváří tzv. „flash back“ (zpětný záblesk, kdy se mohou různé 

depresivní stavy objevit i po delší době abstinence) 

- poškozuje tkáně, znásobuje duševní problémy a oslabuje imunitní 

systém 

 

• inhalanty  

- mozkové poškození, snižují schopnost jasně myslet, pamatovat si, 

rozlišit dobré od špatného, absence schopnosti vyrovnat se s problémy, 

neuropatie, atrofie šedé kůry mozkové 

- poškození jater a ledvin 

- poleptání okolí nosu a úst, postupné naleptávání sliznice horních cest 

dýchacích 

 

Výskyt psychických a psychosomatických obtíží v závislosti na kuřáckém 
statusu

bolesti hlavy

bolesti žaludku

bolesti v zádech

pocity skleslosti

podrážděnost

nervozita, napětí

potíže při usínání

malátnost

bolesti ramenou, krční páteře

obavy, strach

únava, vyčerpání

0 10 20 30 40 50

 nekuřáci
 slabí kuřáci
 kuřáci
 silní kuřáci

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kardiologie#Kardiologick.C3.A1_onemocn.C4.9Bn.C3.AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce�
http://www.szu.cz/�
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• extáze  

- chronická paranoidní psychóza, „flash back“ 

- úzkost, zmatenost, deprese  

- poškození neuronů -  riziko trvalého poškození mozku. (SHAPIRO, 

2005) 

 

 

2.5.2 Sociální důsledky 
 Lidé s drogovou závislostí velmi často ztratí zájem o své kamarády, 

protože zážitek z drogy je natolik silný, že už si s lidmi, kteří jej nepoznali, nemají 

co říct. Rovněž se naprosto začínají rozcházet jejich zájmy - u narkomana se 

prohlubuje zájem o drogu a vše ostatní upadá, kdežto jeho okolí žije dál. Časté 

jsou ale i případy, kdy se celá parta dá na zkoušení drog, které později přejde 

v závislost. V tomto případě jejich "přátelství" zůstává, ale jakmile někdo z dané 

party začne bojovat s drogovou závislostí, partu většinou opouští. 

 

 

2.5.3 Rodinné důsledky  
 Důsledky drogové závislosti mají často v rodinách velmi negativní 

dopady. Rodina se totiž jedince v průběhu závislosti často zřekne, a není pak již 

ani po vyléčení navázán normální vztah. Častým zdrojem problémů v průběhu 

závislosti bývají pozdní příchody domů, ztrácení peněz, časté lži a podvody, 

zhoršení vzhledu. 

 

 

2.5.4 Finanční důsledky  
 V průběhu závislosti bývá často jedinec vyhozen z práce, ceny drog jsou 

na černých trzích značně vysoké, a tak se často drogově závislí potýkají 

s finančními problémy. V počátcích situaci řeší půjčkami od známých, později už 

se dopouští podvodů a krádeží.  
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2.5.5 Děti závislých matek 
 Děti narozené drogově závislým matkám (drogy včetně alkoholu a tabáku) 

mají zvýšené riziko toxického vlivu drog jak v průběhu, tak po ukončení 

těhotenství. Rizika po porodu jsou dána možností abstinenčního syndromu 

a později problematickou socioekonomickou situací. Důsledkem užívání drog 

v těhotenství je přímý toxický a teratogenní vliv drogy na plod, vliv drogy 

a abstinenčního syndromu na novorozence, ale také vliv sociálního prostředí 

a životního stylu spojeného s užíváním drog.  

 

Důsledky abusu nejčastěji užívaných drog u těhotných 

• tabák – novorozenci mají nižší porodní váhu v závislosti na počtu denně 

vykouřených cigaret, u matek je vyšší incidence potratů, nezralosti 

• dítě může trpět kouřením matky už během nitroděložního vývoje. Batolata 

matek, které v těhotenství kouřily, jsou vzpurnější, impulzívnější a více 

riskují. Jestliže matka v těhotenství kouřila nejméně 10 cigaret denně, 

zvýšilo to u dítěte ve věku 10 let pětinásobně riziko experimentování 

s tabákem. Kouření matek v těhotenství vede k vyššímu výskytu úzkostné 

poruchy u teenagerů. Kouření v těhotenství se považuje za jednu 

z možných příčin „syndromu náhlého úmrtí dítěte“, tedy nečekané smrti 

zdánlivě zdravého dítěte ve spánku. 

• alkohol – fetálně alkoholový syndrom se skládá z růstové retardace, 

patologií CNS a kraniofaciálního dimorfismu. Nadměrné užívání alkoholu 

v těhotenství je spojováno s potraty ve 2. trimestru a nezralostí plodu. 

• marihuana – děti matek, které kouří v těhotenství marihuanu, mají více 

problémů s chováním, horší paměť, soustředění a nižší výkonnost při 

jazykových úlohách a testech zjišťujících schopnost vnímání, nižší IQ 

a poruchy spánku. U těchto dětí nelze vyloučit ani vyšší riziko nádorových 

onemocnění. (Nešpor, Csémy, 2002) 
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2.6  Drogy a kriminalita teenagerů 
2.6.1 Primárně drogové trestné činy 
 Mezi primárně drogové trestné činy patří výroba, držení a prodej 

nezákonných látek. Mladší teenageři jsou tady díky své beztrestnosti a menší 

postižitelnosti často využíváni organizátory nelegálního obchodu k pouličnímu 

prodeji nebo dealerství. 

 

 

2.6.2 Sekundárně drogové trestné činy 
 Sekundárně drogové trestné činy zahrnují všechny činy, které jsou 

páchány v jakékoliv souvislosti s drogami, popřípadě pod jejich vlivem. 

 V oblasti sekundárních drogových trestných činů, a to nejen u teenagerů, 

výsadní postavení zaujímá jednoznačně páchání trestných činů za účelem 

obstarání prostředků na drogy. U teenagerů to jsou zpočátku typické krádeže ve 

škole, doma, na návštěvách u příbuzných, u kamarádů. V pozdější době se jedná 

nejčastěji o majetkovou kriminalitu, např. krádeže v obchodech, vykrádání aut či 

sklepů domů. Se vzrůstající spotřebou drogy dochází i k falšování receptů, 

popřípadě vykrádání lékáren. (ŠTÁBLOVÁ, 1995) 
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3 Drogová politika v České republice 
 Drogová politika je komplexním souborem preventivních, léčebných, 

sociálních, represivních a dalších opatření uskutečňovaných na strukturální, 

komunitní a individuální úrovní, jejichž konečným cílem je snížit užívání drog 

nebo škod, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku užívání drog 

nastat. (ZÁBRANSKÝ, 2003) 

 V 90. letech minulého století se v České republice začala formovat 

současná protidrogová politika, postavená na pragmatickém a racionálním 

přístupu, který si stanovuje realistické a dosažitelné cíle a nikoliv společnost bez 

drog. Opírá se o čtyři základní pilíře – primární prevenci, harm reduction, léčbu 

a resocializaci a o represi. Staví na komplexních a dlouhodobých opatřeních, 

usiluje o vyváženost co do uplatnění prevence a represe, vychází ze současných 

a ověřených poznatků o drogách a jejich užívání a staví na koordinovaném, 

interdisciplinárním a mezisektorovém přístupu k užívání drog.  

 

 

3.1  Prevence drogové závislosti 
 Drogovou prevenci můžeme rozdělit na tři skupiny, a to na prevenci 

primární, sekundární a prevenci terciární. Drogová prevence je v širším slova 

smyslu definována jako intervence určená k zamezení nebo snížení výskytu, šíření 

a působení škodlivých účinků návykových látek. Je důležité si uvědomit, že 

drogová prevence nemusí být pouze specifická (nezabývá se jen drogami, jaké 

jsou, jak se jim vyhnout, co nám hrozí), ale může zahrnovat i správné postupy při 

řešení zátěžových situací, volnočasové aktivity dítěte, výchovu k odpovědnosti.   

U drogové prevence nemá smysl hledat optimální věk dítěte, kdy bychom měli 

s prevencí začít, ale daleko důležitější je najít vhodnou formu a obsah, který by 

byl přiměřený věku.  
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1. Primární prevence – má za úkol předcházet užití drogy u populace, která s ní 

dosud není v kontaktu, nebo alespoň odložení kontaktu s drogou do vyšších 

věkových kategorií. 

2. Sekundární prevence – má za úkol předcházet vzniku, rozvoji a přetrvávání 

závislosti u osob, které jsou již užíváním drogy zasaženy a postiženy, případně 

se na ni staly závislými. Obvykle je sekundární prevence používána jako 

souborný název pro včasnou intervenci, poradenství a léčení. 

3. Terciární prevence – má předcházet vážnému či trvalému zdravotnímu 

a sociálnímu poškození zapříčiněné užíváním drog. Řadíme tady sociální 

rehabilitaci, doléčování, podporu v abstinenci, ale i prevenci zdravotních rizik 

u neabstinujících klientů. (KALINA, 2003) 

 

 

3.2 Národní strategie protidrogové politiky na období 

2010 – 2018 

 V rámci prevence byla v České republice schválena Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010 – 2018, která se zaměřuje na dosažení čtyř 

hlavních cílů: 

 

1. snížení míry experimentálního a příležitostného užívání drog, zejména 

mladými lidmi 

2. snížení míry problémového a intenzivního užívání drog 

3. snížení potenciálních rizik spojených s užíváním drog pro jednice 

i společnost 

4. snížení dostupnosti drog, zejména pro mladé lidi. 

 

 Strategie se opírá o čtyři pilíře protidrogové politiky státu, a to o primární 

prevenci, léčbu a sociální začleňování, snižování rizik a snižování dostupnosti 

drog. Dále se odvolává na akční plány, které stanoví priority protidrogové politiky 

na období jejich působení. Na období 2010 – 2012 jsou priority následující: 

 



30 
 

1. zaměřit se na vysokou míru užívání zejména konopí, dalších legálních 

a nelegálních drog mezi teenagery 

2. zaměřit se na vysokou míru problémového užívání opiátů a pervitinu 

formulací a aplikací programů specifických pro tuto cílovou skupinu 

3. posílit protidrogovou politiku v oblasti legálních drog (alkoholu a tabáku), 

zejména její koncepční a koordinační mechanismy a oblast léčebných 

opatření 

4. rozvíjet a zefektivnit celkové legislativní, finanční a koordinační 

mechanismy protidrogové politiky. (KIŠSOVÁ, et.al., 2011) 
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4 Praktická část  
4.1 Stanovení cíle práce 
 Cílem mého výzkumu je přispět k Mezinárodnímu projektu ESPAD 

(Evropská školní studie o alkoholu a jiných látkách), který je zaměřený na zjištění 

rozsahu užívání návykových látek u dospívajících. Práce by měla přispět 

k epidemiologii dat závislosti na tabáku, alkoholu a jiných drogách širším 

pohledem na pražskou scénu, zároveň objasnit souvislosti mezi rodinným 

a školním prostředím a osobní zkušeností teenagerů s drogou. 

 

 

4.2 Pracovní hypotézy 
 Pro prováděný výzkum byly stanoveny následující hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1: Užívání marihuany u pražských teenagerů bude v porovnání 

s celorepublikovými výsledky studie ESPAD vyšší. 

Praha patří mezi regiony s nejvyšší mírou dostupnosti drog a s nejvyšším počtem 

problémových uživatelů. Lze tedy předpokládat, že zkušenosti s marihuanou 

budou u pražských teenagerů vyšší než v ostatních regionech České republiky. 

 

Hypotéza č. 2:  S kouřením cigaret má zkušenosti minimálně 3/4 teenagerů. 

Na základě mnoha epidemiologických studií rizikového chování teenagerů lze 

předpokládat, že minimálně 3/4 teenagerů má osobní zkušenosti s kouřením 

cigaret. 

 

Hypotéza č. 3: S konzumací alkoholu má zkušenosti minimálně 90 % 

teenagerů. 

Vzhledem k tomu, že alkohol je stále běžně dostupný i pro náctileté (i když 

nezákonně), dá se předpokládat, že zkušenosti s jeho konzumací bude mít 

minimálně 90 % teenagerů. 
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Hypotéza č. 4: Teenageři vysokoškolsky vzdělaných rodičů (alespoň jeden 

z rodičů má VŠ vzdělání) mají menší zkušenosti s návykovými látkami. 

Nízká úroveň vzdělání rodičů patří mezi sociodemografické rizikové faktory, 

které ovlivňují rozsah zkušeností s návykovými látkami. Na základě tohoto 

tvrzení můžeme předpokládat, že užívání návykových látek je v nepřímé 

souvislosti se vzděláním rodičů. 

 

Hypotéza č. 5: Teenageři, kteří jsou méně spokojeni ve škole, mají vyšší 

zkušenosti s užíváním návykových látek. 

Dá se předpokládat, že existuje nepřímá úměrnost mezi spokojeností ve škole 

a  mírou užívání návykových látek.  

 

 

4.3 Charakteristika souboru  
 Dotazníkové šetření proběhlo na gymnáziu se sportovním zaměřením a na 

střední odborné škole v Praze. Soubor, ve kterém probíhalo toto šetření, tvořil 

111 studentů, z toho 40 dívek (36,0 %) a 71 chlapců (64,0 %).  
Respondenti byli ve věku pohybujícím se v rozmezí 16-19 let, jejich 

průměrný věk činil 17,22 let. 

 
Tab. č. 1: Rozložení studentů  

 Studenti gymnázia 

  Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 Chlapci 38 52,8 % 

Dívky 34 47,2 % 

                    

 Studenti gymnázia a SOU 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

 Chlapci 71 64,0 % 

Dívky 40 36,0 % 

 Studenti SOU 

  Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 Chlapci 33 84,6 % 

Dívky 6 15,4 % 
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Stručná charakteristika gymnázia 

 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 bylo založeno v roce 1983 jako 

čtyřleté. V roce 1994 bylo na škole otevřeno šestileté všeobecné studium a od 

roku 2003 existuje v každém ročníku čtyřletého studia jedna třída s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy se zaměřením na florbal. Od 1. 9. 2009 škola otevírá 

21 tříd pro téměř 650 žáků. Gymnázium se nachází v MČ Praha 4 na okraji 

spořilovského sídliště a je obklopena zelení klidné lokality Záběhlice. 

 

Stručná charakteristika SOU 

 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní  126/57 zajišťuje výuku kromě 

tříletých oborů automechanik, elektrikář, montér suchých staveb, truhlář 

a zámečník, také možnost denního dvouletého nástavbového studia oboru 

provozní technika a elektrotechnika. SOU se nachází v hustěji zastavěné lokalitě 

Michle, která je v přímé návaznosti na lokalitu Nusle. 

 

Charakteristika městské části 

 Městská část Praha 4 je správní celek hlavního města České republiky 

tvořený tradičním územím katastrálních obcí Nusle, Michle, Podolí, Braník, 

Hodkovičky, Krč a části obce Lhotka, dále částí Záběhlic a několika domy na 

Vinohradech. Území této městské části představuje výseč mezi tokem Vltavy na 

západě a strouhou Botiče na severovýchodě. 

 Co se týká drogové problematiky, jedná se spíše o lokality klidné, bez 

větších problémů. Malou výjimku tvoří v posledním půl roce lokality Pankrác 

a Nusle, kde byl zaznamenán zvýšený výskyt narkomanů, kteří užívají subutex. 

Ten má primárně pomoci uživatelům tvrdé drogy heroin dostat se ze své 

závislosti. Problém je ale v tom, že někteří z nich látku přímo zneužívají nebo s ní 

obchodují. Tuto situaci vyvolalo hlavně přistěhování několika lékařů, kteří 

subutex mohou předepisovat a za nimi se stáhli jejich „pacienti“. 
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4.4 Metodika  
 Metodou práce bylo vyplňování dotazníku, jehož výhodou je získání 

dostatečného množství údajů na základě možnosti oslovení většího počtu 

respondentů. Dotazníkové šetření s sebou nese bohužel i negativní stránky – 

riziko úmyslného nebo neúmyslného uvádění nepravdivých odpovědí a problém 

individuálně nevyhovující formy dotazování. Tato rizika jsem se snažila omezit 

přípravou dotazníku, jehož věcná a formální srozumitelnost byla spolu s časovou 

náročností otestována na skupině 10 dobrovolníků z řad mých přátel. 

 Dotazník obsahoval 55 otázek koncipovaných do 6 okruhů. V první části 

studenti vyplnili otázky týkající se pohlaví, věku, vzdělání rodičů a osobní 

spokojenosti, kolik hodin věnují konkrétním mimoškolním aktivitám, výši 

finančního příjmu a jaké látky pokládají za drogy. Další části byly zaměřeny 

tematicky na cigarety, alkohol, marihuanu a ostatní drogy. Poslední část dotazníku 

byla věnována informovanosti studentů o drogové problematice, zjišťování, kde 

informace o drogách získávají, zda je považují za dostatečné a zda jsou drogy 

slučitelné se studiem, rodičovstvím a kariérou. 

 Sběr dat probíhal během měsíce dubna 2012. Na střední odborné škole 

jsem dotazník vyplňovala společně se studenty a mohla jsem tak okamžitě 

reagovat na jejich dotazy a poznámky. Na gymnáziu jsem bohužel tuto možnost 

neměla, kvůli velkému počtu dotazníkových šetření během posledních týdnů. 

Dotazníky byly proto rozdány během vyučovacích hodin prostřednictvím 

pedagogů, kteří s nimi byli dopředu podrobně seznámeni a poučeni o způsobu 

jejich vyplňování. Rozdílné metody sběru dat byly patrné již při zpracování. 

Dotazníky studentů SOU byly vyplněny pečlivěji a dle mého názoru i pravdivěji. 

U studentů gymnázia sehrála pravděpodobně svoji negativní roli přítomnost 

pedagoga. Tato skutečnost do určité míry zproblematizuje možnost porovnání 

mezi oběma školami. 

  Studenti vyplňovali dotazník v obou případech anonymně, byli 

informováni o tom, proč dotazník vyplňují a jak s ním bude zacházeno. Studenti 

se účastnili dotazníkového šetření na základě svého dobrovolného rozhodnutí 

a souhlasu. Každý účastník měl právo neodpovídat na otázky, které považoval za 

nepříjemné nebo nějakým způsobem za nevhodné. Každý z respondentů měl také 
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právo kdykoliv během vyplňování dotazníku bez udání důvodu ukončit svou účast 

na výzkumu.  

 Zabezpečení ochrany osobních údajů odpovídá zákonu č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Informace získané v rámci bakalářské práce jsou 

považovány za důvěrné a je s nimi zacházeno stejně jako s jakoukoli důvěrnou 

informací.  

 

 Statistické vyhodnocení dat bylo provedeno za použití software Statistica 

8.0 (StatSoft, USA). Byly použity kontingenční tabulky, Spearmanův a Pearsonův 

korelační koeficient a Studentův t-test.    
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4.5 Analýza výsledků 
4.5.1 Obecné informace 
Otázka O1 a O2: byly identifikační, týkaly se pohlaví a věku respondentů – viz 

charakteristika souboru. 

 

Otázka O3: Vzdělání matky 

 Více než polovina studentů gymnázia (54,9 %) uvedla, že jejich matky 

mají vysokoškolské vzdělání. Matku se základním vzděláním má 1,14 % 

a s vyučením 7,4 % studentů. Naproti tomu u studentů středního odborného 

učiliště má matku s vysokoškolským vzděláním pouze 2,63 %, vyučenou 50,00 % 

a se základním vzděláním 7,98 %. Procenta u matek se středoškolským vzděláním 

se téměř neliší (gymnázium 36,62 %, SOU 39,47 %). 
 

Graf č. 1: Vzdělání matky 

         
 

 

Otázka O4: Vzdělání otce 

 Více než polovina studentů gymnázia 60,56 % uvedlo, že jejich otec má 

vysokoškolské vzdělání. Otce se základním vzděláním uvedlo 1,41 %, s vyučením 

9,86 % studentů gymnázia. Naproti tomu u studentů středního odborného učiliště 

má otce s vysokoškolským vzděláním pouze 2,86 %, s vyučením 57,14 % a se 

základním vzděláním 8,57 %. Procenta u otců se středoškolským vzděláním se 

téměř neliší (gymnázium 28,17 %, SOU 31,43 %). 
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Graf č. 2: Vzdělání otce 

         
 

 

Otázka O5: Můj pocit spokojenosti v rodině 

Otázka O6: Můj pocit spokojenosti ve vztazích 

Otázka O7: Můj pocit spokojenosti ve škole 

 Pocity spokojenosti hodnotili respondenti na 10ti bodové stupnici, kde 

stupeň 1 znamenal naprostou nespokojenost a stupeň 10 naopak velkou 

spokojenost.  

 V rodině jsou spokojenější studenti gymnázia a to v průměru o půl bodu. 

Průměrná hodnota spokojenosti v rodině u studentů gymnázia je 8,06 se 

směrodatnou odchylkou 2,04, u studentů SOU je průměrná hodnota 7,51 se 

směrodatnou odchylkou 2,03. 

 Ve vztazích jsou studenti vyrovnanější. Tady se spokojenější jeví studenti 

SOU, kteří měli průměrnou hodnotu spokojenosti 7,50 se směrodatnou odchylkou 

1,52. Průměrná hodnota spokojenosti ve vztazích u studentů gymnázia činila 7,28 

se směrodatnou odchylkou 2,08. 

 Se školou jsou spokojenější studenti gymnázia a to průměrně o 1,2 bodu. 

Průměrná hodnota spokojenosti ve škole u studentů gymnázia je 6,51 se 

směrodatnou odchylkou 1,99, u studentů SOU je průměrná hodnota 5,33 se 

směrodatnou odchylkou 1,72. 
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Graf č. 3: Spokojenost studentů v rodině, ve vztazích, ve škole 

 
 

 

Při podrobnější analýze dat lze dojít k těmto závěrům: 

- na gymnáziu je v rodině absolutně spokojeno 23,62 % studentů, více méně 

spokojeno 58,33 % a více méně nespokojeno je 4,17 % studentů 

- na SOU je v rodině absolutně spokojeno 20,51 % studentů, více méně 

spokojeno 51,28 % a více méně nespokojeno je 5,13 % studentů 

- na gymnáziu je ve vztazích absolutně spokojeno 9,73 % studentů, více 

méně spokojeno 62,5 % a více méně nespokojeno je 5,56 % studentů 

5,56 % studentů na tuto otázku spokojenosti se vztazích, i když otázky 

týkající se spokojenosti v rodině a ve škole vyplnili 

- na SOU je ve vztazích absolutně spokojeno 12,82 % studentů, více méně 

spokojeno 41,02 % a více méně nespokojeno je 0,00 % studentů 

7,69 % studentů na tuto otázku spokojenosti se vztazích, i když otázky 

týkající se spokojenosti v rodině a ve škole vyplnili 

- na gymnáziu je ve škole absolutně spokojeno 4,17 % studentů, více méně 

spokojeno 48,61 % a více méně nespokojeno je 8,34 % studentů 

- na SOU není žádný absolutně spokojený student se školou, více méně je 

spokojeno 30,77 % a více méně nespokojeno je 17,94 % studentů. 
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Otázka O8: Představa o budoucnosti 

 Představu o budoucnosti hodnotili respondenti na 10ti bodové stupnici, 

kde stupeň 1 znamenal velmi nejasnou představu a stupeň 10 naopak velmi jasnou 

představu.  

 Představa o budoucnosti je u studentů gymnázia a SOU vyrovnaná. 

Průměrná hodnota u studentů gymnázia činí 6,56 se směrodatnou odchylkou 2,23 

a u studentů SOU je průměrná hodnota 6,85 se směrodatnou odchylkou 2,06. 

 
Graf č. 4: Představa o budoucnosti 

 
 

Při podrobnější analýze dat lze dojít k těmto závěrům 

- absolutně jasnou představu o své budoucnosti má na gymnáziu 5,56 % 

a na SOU 10,26 % respondentů 

- více méně jasnou představu má 50,00 % studentů gymnázia a 46,15 %  

- více méně nejasnou představu o své budoucnosti má 11,12 % studentů 

gymnázia a 5,12 % studentů SOU 

 

Otázka O9: Výše měsíčního příjmu 

Otázka O10: Zdroje příjmu 

 Respondenti uváděli částky od 200 Kč až po částky 17000 Kč. Většina 

částek se pohybovala v rozmezí od 1000 do 2000 Kč. Průměrný měsíční příjem 

studentů gymnázia činí 1190 Kč, u studentů SOU je tato částka vyšší a to 

2989 Kč. 

65,10 % všech studentů uvádí jako svůj hlavní zdroj kapesné od rodičů, pro 

25,41 % studentů jsou hlavním zdrojem příjmů brigády a pro 9,17 % to jsou 

peníze od příbuzných. 
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Otázka O11: Zaškrtněte vše, co považujete za drogu 

V této otázce měli studenti na výběr z několika odpovědí.  

 Na gymnáziu uvedlo 44,44 % studentů, že nepovažují cigaretu za drogu, 

na SOU to bylo dokonce 52,63 % studentů. Alkohol nepovažuje za drogu 58,33 % 

studentů gymnázia a 57,89 % studentů SOU. Marihuanu nepovažuje za drogu 

37,50 % studentů gymnázia a 18,42 % studentů SOU.  

 Studenti gymnázia dále nepovažují za drogu z 26,39 % organická 

rozpouštědla, z 13,89 % halucinogenní houby, z 9,72 % shodně LSD a extázi, 

z 9,27 % opium a shodně z 2,78 % heroin a pervitin. 

 Studenti SOU dále nepovažují za drogu z 10,53 % organická rozpouštědla, 

z 13,16 % halucinogenní houby, z 5,26 % extázi, z 2,63 % shodně LSD, opium 

a pervitin. Všichni studenti SOU považují heroin za drogu. 

 
Tab. č. 2: Co považují studenti za drogy  

 Gymnázium SOU 

 NE (%) ANO (%) NE (%) ANO (%) 

Cigarety 44,44 55,56 52,63 47,37 

Alkohol 58,33 41,67 57,89 42,11 

Marihuana 37,50 62,50 18,42 81,58 

Opium 8,33 91,67 2,63 97,37 

Extáze 9,72 90,28 5,26 94,74 

LSD 9,72 90,28 2,63 97,37 

Heroin 2,78 97,22 0,00 100,00 

Pervitin 2,78 97,22 2,63 97,37 

Organ. 

rozpouštědla 

26,39 73,61 10,53 89,47 

Haluc. houby 13,89 86,11 13,16 86,84 
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Graf č. 5: Co považují studenti za drogy  
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4.5.2 Cigarety 
 Pokud studenti okusili cigaretu, tak to bylo u studentů gymnázia průměrně 

v 12,40 letech (směrodatná odchylka 3,11) a u studentů SOU v 11,05 letech 

(směrodatná odchylka 2,94). 

 

Otázka C1: Můj vztah k cigaretám 

 Nikdy nekouřilo a pouze jednou vyzkoušelo cigaretu shodně 30,56 % 

studentů gymnázia. Zatímco u studentů SOU tyto skupiny tvoří 12,82 % 

a 20,51 %.  

 Největší procentuální rozdíl je ve skupině studentů, kteří vykouří více než 

30 cigaret za měsíc - 6,94 % studentů gymnázia, vs. 41,03 % studentů SOU. 

 Při přepočtu na pohlaví zjistíme, že nikdy nekouřilo 30,00 % dívek 

a 21,13 % chlapců. Na druhé straně 10 a více cigaret za měsíc vykouří 20,00 % 

dívek a 36,62 % chlapců. 

 
Graf č. 6: Vztah k cigaretám 

 
 

Otázka C3: S kým jsem poprvé vyzkoušel/a cigaretu 

 Studenti gymnázia nejčastěji vyzkoušeli svoji první cigaretu se spolužáky 

41,67 % studentů, zatímco u studentů SOU tato hodnota činí pouze 20,00 %. 

K nejčastější první zkušenosti studentů SOU patří kouření s kamarády mimo 

školu, a to v 57,14 %, zatímco u studentů gymnázia má tuto zkušenost s první 

cigaretou 39,58 %.  
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Graf č. 7: S kým jsem poprvé vyzkoušel/a cigaretu 

 
 

Otázka C4: Míra závislosti na cigaretách 

Pocit závislosti na cigaretách hodnotili studenti na 10ti bodové stupnici, kde 

stupeň 1 znamenal naprostou nezávislost a stupeň 10 naprostou závislost na 

cigaretách. 

Na cigaretách se absolutně nezávislými cítí 55,32 % studentů gymnázia a 23,53 % 

studentů SOU. Více méně nezávislými na cigaretách se považuje 34,05 % 

studentů gymnázia a 38,23 % studentů SOU.  

 
Graf č. 8: Míra závislosti na cigaretách 
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Otázka C5 – C10: Fagerströmův test závislosti na nikotinu 

 Pro určení stupně závislosti na nikotinu slouží tzv. Fagerströmův test. 

Každá odpověď je bodována, a míra závislosti se určuje podle konečného 

bodového součtu (1 – 11 bodů).  

 Do 5 bodů je hodnocena závislost jako slabá, kuřák by měl přestat dřív, 

než jeho závislost zesílí. Kuřáci se skóre 5 až 7 bodů mají silnou závislost a hrozí 

jim, že stanou extrémně závislými. Extrémně silnou závislost naznačuje skóre nad 

7 bodů.  

  

 89,65 % studentů gymnázia, kteří kouří, vykazuje slabou závislost na 

cigaretách, zbylých 10,35 % se řadí do skupiny se silnou závislostí. Mezi studenty 

gymnázia není ani jeden kuřák s extrémně silnou závislostí na cigaretách. 

 53,84 % studentů SOU, kteří kouří, vykazuje slabou závislost na 

cigaretách. 23,08 % kouřících studentů SOU vykazuje silnou závislost na 

cigaretách a stejné procento, tedy 23,08 % kouřících studentů SOU, jsou extrémně 

závislí kuřáci. 

 
 
Graf č. 9:  Fagerströmův test závislosti na nikotinu 
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4.5.3 Alkohol 
 Pokud studenti okusili alkohol, tak to bylo u studentů gymnázia průměrně 

v 11,53 letech (směrodatná odchylka 3,56) a u studentů SOU v 11,83 letech 

(směrodatná odchylka 3,20). 

 

Otázka A1: Můj vztah k alkoholu 

 Všichni respondenti, jak studenti z gymnázia, tak studenti SOU, již okusili 

alespoň jednou v životě alkohol. Největší procentuální rozdíl je ve skupině 

studentů, kteří pijí alkohol častěji než 1x týdně – 15,28 % studentů gymnázia, 

vs. 26,32 % studentů SOU. 

 Při přepočtu na pohlaví zjistíme, že 20 % dívek a chlapců alkohol pouze 

několikrát ochutnali a 55 % dívek a chlapců alkohol konzumují minimálně jednou 

týdně. 

 
Graf č. 10: Vztah k alkoholu 

 
 

Otázka A3: Alkohol nejčastěji piji 

 Studenti obou škol pijí nejčastěji alkohol shodně s kamarády mimo školu, 

v procentuálním zastoupení se tato čísla ale značně liší – 44,62 % u studentů 

gymnázia, vs. 77,14 % u studentů SOU. Druhou výraznou skupinou, se kterou 

nejčastěji konzumují alkohol studenti gymnázia, jsou spolužáci – 40,00 %. 
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Graf č. 11: Alkohol nejčastěji piji 

 
 

Otázka A4: Míra závislosti na alkoholu 

 Pocit závislosti na alkoholu hodnotili studenti na 10ti bodové stupnici, kde 

stupeň 1 znamenal naprostou nezávislost a stupeň 10 naprostou závislost na 

alkoholu. 

 Na alkoholu se absolutně nezávislými cítí 54,29 % studentů gymnázia 

a 58,97 % studentů SOU. Za více méně nezávislými se na alkoholu považuje 

38,58 % studentů gymnázia a 28,20 % studentů SOU.  
 

Graf č. 12: Míra závislosti na alkoholu 
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Otázka A5: Alkohol si obstarávám 

 U této otázky bylo možno zaškrtnout více odpovědí, tudíž procentuální 

součet jednotlivých odpovědí je vyšší než 100 %. 

 Studenti gymnázia si alkohol nejčastěji kupují v hospodách, klubech a na 

diskotékách a to v 63,93 %.  V 55,74 % případech studentům alkohol prodají 

v běžném obchodě. V obchodech, kde ví, že jim ho prodají, si alkohol obstarává 

50,82 % studentů gymnázia. 

 Naproti tomu studenti SOU si alkohol nejčastěji obstarávají v běžném 

obchodě a to až v 71,43 % případů. V hospodách, klubech, na diskotékách si ho 

běžně koupí 60,00 %. V obchodech, kde ví, že jim ho prodají, si alkohol kupuje 

31,43 % studentů SOU. 
 

Graf č. 13: Alkohol si obstarávám 
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4.5.4 Marihuana 
 Pokud studenti okusili marihuanu, tak to bylo u studentů gymnázia 

průměrně v 14,93 letech (směrodatná odchylka 1,05) a u studentů SOU o skoro 

rok a půl dříve, tedy v 13,58 letech (směrodatná odchylka 3,59). 

 

Otázka M1: Můj vztah k marihuaně 

 57,71 % studentů gymnázia a pouze 17,95 % studentů SOU nikdy 

nezkusilo marihuanu. Pouze jednou marihuanu vyzkoušelo 31,43 % gymnazistů 

a 35,90 % studentů SOU. Zatímco se zvyšující se četností vykouřených cigaret 

marihuany počty u studentů gymnázia výrazně klesají, u studentů SOU zůstávají 

poměrně na vysokých číslech (1-5x za měsíc kouří 17,95 % studentů SOU, 5-10x 

za měsíc 10,26 %, 10-20x za měsíc 12,82 % a více než 20x za měsíc kouří 

marihuanu 5,13 % studentů SOU). 

 Při přepočtu na pohlaví zjistíme, že marihuanu nikdy nekouřilo 51,28 % 

dívek a 37,14 % chlapců, pouze jednou marihuanu vyzkoušelo kolem 33 % dívek 

a chlapců. Na druhé straně minimálně 5x za měsíc marihuanu kouří 10,25 % 

dívek a 14,28 % chlapců. 
 

Graf č. 14: Můj vztah k marihuaně 
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Otázka M3: S kým jsem poprvé vyzkoušel/a marihuanu 

 Studenti gymnázia i SOU shodně nejčastěji vyzkoušeli svoji první cigaretu 

marihuany s kamarády mimo školu (48,39 %, vs. 50,00 %), poté se spolužáky 

(35,48 %, vs. 34,38 %). 

  
Graf č. 15: S kým jsem poprvé vyzkoušel/a marihuanu 

 
 

Otázka M4: Při jaké příležitosti jsi okusil/a marihuanu poprvé 

 Studenti gymnázia nejčastěji okusili marihuanu s  kamarády na čundru, na 

chatě a to ve 39,29 %. Druhým nejčastějším místem prvního užití u studentů 

gymnázia byla shodně diskotéka, koncert a náhodné kouření na ulici (21,43%). 

 U studentů SOU má dominantní postavení náhodné kouření na ulici a to 

v 46,66 %. S kamarády na čundru, na chatě okusilo svou první cigaretu marihuany 

33,33 % studentů SOU. 
 

Graf č. 16: Příležitost prvního kouření marihuany 
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Otázka M5: Důvod druhého užití 

 Hlavním důvodem druhého užití marihuany u studentů gymnázia byl 

úžasný zážitek při první marihuanové cigaretě – 44,44%, ale také to, že si z toho 

nic nepamatují – 33,33 % studentů. U studentů SOU byl prvním důvodem úžasný 

zážitek, ale také situace, ve které se ocitli nebo, aby nevybočili z řady – shodně 

25,00 %. 17,86 % studentů SOU si z první zkušenosti nic nepamatuje a proto se 

rozhodli k dalšímu užití.  

 

 

Otázka M6: Důvody, proč užívám nyní 

V této otázce mohli studenti vybrat až 4 odpovědi, proto procentuální součet bude 

vyšší než 100 %. 

 Nejčastějším důvodem, proč studenti gymnázia užívají marihuanu nyní, je 

pro pocit dobré nálady a štěstí – 81,82 % studentů. Mezi další významné důvody 

patří to, že jim to lépe myslí – 36,36 % a že mají více energie – 27,27 %. 

 Mezi nejčastější důvody kouření marihuany u studentů SOU patří to, že 

mají lepší sebevědomí, pro pocit dobré nálady a štěstí – shodně 42,11 %. Stejné 

procento studentů uvádí, že kouří marihuanu z nudy, nabourání stereotypu. 

 
Graf č. 17: Důvody, proč užívám marihuanu nyní 
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Otázka M7: Míra závislosti na marihuaně 

Pocit závislosti na marihuaně hodnotili studenti na 10ti bodové stupnici, kde 

stupeň 1 znamenal naprostou nezávislost a stupeň 10 naprostou závislost na 

marihuaně. 

 Absolutně nezávislých na marihuaně se cítí 68,00 % studentů gymnázia 

a 51,72 % studentů SOU, kteří kouří marihuanu. Více méně nezávislých se potom 

cítí 24,00 % studentů gymnázia a 41,38 % studentů SOU kouřících marihuanu. 

 

 

Otázka M8: Hlavní zdroj marihuany 

V této otázce mohli studenti vybrat více odpovědi, proto procentuální součet bude 

vyšší než 100 %. 

 Ke zdrojům marihuany u obou skupin studentů patří hlavně kamarádi 

mimo školu – 54,55 %, vs. 57,89 %.  45,45 % studentů gymnázia marihuanu 

dostává a 33,33 % studentů SOU dokonce marihuanu pěstuje. 
 

Graf č. 18: Hlavní zdroj marihuany 
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 K prvnímu užití marihuany nalákalo své kamarády 11,76 % studentů 

gymnázia a 31,03 % studentů SOU. 
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Otázka M10: Užívání marihuany v okolí 

V této otázce mohli studenti vybrat více odpovědí, proto procentuální součet je 

vyšší než 100 %. 

 Téměř 90 % všech studentů uvádí, že v jejich okolí kouří přátelé 

a kamarádi. 46,67 % studentů SOU, kteří kouří marihuanu, uvádí, že kouří také 

jejich nejlepší kamarád/ka.  
 

Graf č. 19: Užívání marihuany v okolí 

 

 

Otázka M11: Legalizace marihuany 

 38,98 % studentů gymnázia a 51,43 % studentů SOU si myslí, že by 

marihuana měla být zlegalizována. Kolem 20 % všech studentů si myslí, že by 

marihuana měla zůstat ilegální. 

 
Graf č. 20: Legalizace marihuany 
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4.5.5 Ostatní drogy 
 Pokud studenti okusili ostatní návykové látky, tak to bylo u studentů 

gymnázia průměrně v 15,33 letech (směrodatná odchylka 2,08) a u studentů SOU 

v 15,17 letech (směrodatná odchylka 1,75).  

 Studenti gymnázia uvedli, že v 93,06 % neužívají a ani nezkusili žádnou 

nelegální drogu (marihuana byla z otázky vyjmuta). 5,56 % gymnazistů má 

zkušenosti s užíváním extáze a 1,39 % studentů vyzkoušelo hašiš. Polovina 

z těchto studentů drogu pouze jednou ochutnala a druhá polovina jí užívá 

pravidelněji, přibližně 1-5x za měsíc. Polovina studentů dále udává, že jinou 

drogu užívá společně s marihuanou. Nikdo ze studentů, kteří užívají nelegální 

drogy (marihuana byla z otázky vyjmuta) k jejímu užívání nikoho nezlákal. 

 Studenti SOU uvedli, že v 64,10 % neužívají a ani nezkusili žádnou 

nelegální drogu (marihuana byla z otázky vyjmuta). 17,95 % studentů SOU má 

zkušenosti s užíváním extáze, 10,26 % s organickými rozpouštědly a 20,81 % 

s halucinogenními houbami. Necelá polovina z těchto studentů drogu pouze 

jednou ochutnala, čtvrtina jí užívá pravidelněji, přibližně 1-5x za měsíc a zbylá 

část je konzumuje 5-10x za měsíc. 90 % studentů dále udává, že jinou drogu užívá 

společně s marihuanou. 42,86 % studentů SOU, kteří užívají nelegální drogy 

(marihuana byla z otázky vyjmuta) k jejímu užívání bohužel zlákali další osobu. 
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4.5.6 Prevence 
Otázka P1: Informace o drogách nebo drogové problematice nejčastěji 

získávám 

V této otázce mohli studenti vybrat více odpovědí, proto procentuální součet je 

vyšší než 100 %. 

 Nejvíce informací o drogách a drogové problematice získávají studenti ve 

školách – 69,12 % gymnazistů, vs. 74,36 % studentů SOU.  Kolem 30 % všech 

studentů má k dispozici informace od rodičů a také z internetu. Pouze 2 % 

studentů se o toto téma zajímá více a navštěvuje akce zaměřené na drogovou 

problematiku.  
 

Graf č. 21: Informace o drogách získávám 

 
 

 

Otázka P2: Hodnocení prevence ve škole 

 Většina studentů – 45,07 % gymnazistů a 46,15 % studentů SOU, hodnotí 

prevenci na škole jako nevýraznou, nudnou. Pouze 12,68 % studentů gymnázia 

a 5,13 % studentů SOU, hodnotí prevenci jako velmi zajímavou s možností 

diskuze. Přes 20 % studentů na obou školách uvádí, že ani neví, že by nějaká 

prevence probíhala. 
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Graf č. 22: Hodnocení prevence na škole 

 
 

Otázka P3: Míra slučitelnosti návykových látek s vysokoškolským studiem 

Míru slučitelnosti hodnotili studenti na 10ti bodové stupnici, kde stupeň 

1 znamenal naprostou neslučitelnost a stupeň 10 naprostou slučitelnost 

návykových látek s vysokoškolským studiem. 

 Průměrná hodnota slučitelnosti návykových látek s vysokoškolským 

studiem činí u studentů gymnázia 3,88 (směrodatná odchylka 2,30) a u studentů 

SOU 3,11 (směrodatná odchylka 2,22). 

 Za absolutně neslučitelné návykové látky s vysokoškolským studiem 

považuje 17,34 % gymnazistů a 34,21 % studentů SOU. Jako více méně 

neslučitelné je považuje 62,86 % gymnazistů a 52,53 % studentů SOU. 

O slučitelnosti návykových látek a vysokoškolského studia je přesvědčeno kolem 

2,5 % studentů na obou školách. 
 

Graf č. 23: Míra slučitelnosti návykových látek s vysokoškolským studiem 
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Otázka P4: Míra slučitelnost návykových látek s rodičovstvím a mateřstvím 

Míru slučitelnosti hodnotili studenti na 10ti bodové stupnici, kde stupeň 

1 znamenal naprostou neslučitelnost a stupeň 10 naprostou slučitelnost 

návykových látek s rodičovstvím a mateřstvím. 

 Průměrná hodnota slučitelnosti návykových látek s rodičovstvím 

a mateřstvím činí u studentů gymnázia 2,00 (směrodatná odchylka 2,00) 

a u studentů SOU 2,16 (směrodatná odchylka 1,51). 

 Za absolutně neslučitelné návykové látky s rodičovstvím a mateřstvím 

považuje 65,71 % gymnazistů a 45,95 % studentů SOU. Jako více méně 

neslučitelné je považuje 25,71 % gymnazistů a 48,64 % studentů SOU. 

O slučitelnosti návykových látek s mateřstvím a rodičovstvím je přesvědčeno 

pouze 1,43 % studentů gymnázia. 

 
Graf č. 24: Míra slučitelnosti návykových látek s rodičovstvím a mateřstvím 

 
 

Otázka P5: Míra slučitelnost návykových látek s kariérou 

Míru slučitelnosti hodnotili studenti na 10ti bodové stupnici, kde stupeň 

1 znamenal naprostou neslučitelnost a stupeň 10 naprostou slučitelnost 

návykových látek s kariérou. 

 Průměrná hodnota slučitelnosti návykových látek s kariérou činí 

u studentů gymnázia 3,34 (směrodatná odchylka 2,25) a u studentů SOU 2,67 

(směrodatná odchylka 1,78). 
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 Za absolutně neslučitelné návykové látky s kariérou považuje 25,71 % 

gymnazistů a 37,84 % studentů SOU. Jako více méně neslučitelné je považuje 

61,42 % gymnazistů a 54,05 % studentů SOU. O slučitelnosti návykových látek 

s mateřstvím a rodičovstvím je přesvědčeno pouze 2,86 % studentů gymnázia. 
 

Graf č. 25: Míra slučitelnosti návykových látek s kariérou 
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4.6 Korelace a vzájemné souvislosti 
 

Fagerströmův test závislosti vs. závislost na cigaretách 

 V korelační analýze Fagerströmova testu závislosti na nikotinu vs. míra 

závislosti na cigaretách byla, jak se očekávalo, prokázána statisticky významná 

závislost těchto dvou parametrů (p<0,001). 

 
Graf č. 26: Fagerströmův test závislosti vs. závislost na cigaretách 
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Spokojenost v rodině, ve vztazích, ve škole a představa o budoucnosti vs. 

závislost na cigaretách, alkoholu, marihuaně: 

- čím jsou studenti méně spokojeni v rodině, tím větší nalézáme závislost na 

cigaretách (statistická významnost p<0,5), u alkoholu ani u marihuany tato 

závislost nebyla potvrzena 

- nenacházíme žádnou statisticky významnou korelaci mezi závislostmi na 

cigaretách, alkoholu, marihuaně a míře spokojenosti ve škole, ve vztazích 

- míra závislosti na cigaretách, alkoholu, marihuaně nekoreluje ani 

s představami o budoucnosti. 
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Pocit slučitelnosti vysokoškolského studia, mateřství a kariéry s užíváním 

návykových látek vs. závislost na cigaretách, alkoholu, marihuaně: 

- čím více stoupá míra závislosti na cigaretách, tím více stoupá domněnka, že 

užívání návykových látek je slučitelné s vysokoškolským studiem (p<0,05). 

Vzájemná korelace u mateřství a kariéry nebyla potvrzena na statisticky 

významné hladině závislosti. 

- čím je vyšší míra závislosti na alkoholu, tím je statisticky významně vyšší 

pocit slučitelnosti návykových látek s vysokoškolským studiem (p<0,05), 

s mateřstvím (p<0,01) a s budoucí kariérou (p<0,05) 

- čím je vyšší míra závislosti na marihuaně, tím je statisticky významně vyšší 

pocit slučitelnosti návykových látek s mateřstvím (p<0,001) a s budoucí 

kariérou (p<0,05). Vzájemná korelace u vysokoškolského studia nebyla 

potvrzena na statisticky významné hladině závislosti. 

 

Vzdělání rodičů vs. vztah teenagerů k cigaretám, alkoholu, marihuaně: 

- 58,82 % studentů, kteří mají alespoň jednoho z rodičů vysokoškolsky 

vzdělaného, nikdy nevyzkoušelo nebo pouze jednou vyzkoušelo cigaretu. 

U studentů, kteří mají rodiče s nižším vzděláním (max. vyučení) toto číslo 

dosahuje pouze 37,50 %. 

- konzumace alkoholu u studentů v podstatě nesouvisí se vzděláním rodičů. 

Výjimku tvoří ale studenti, kteří se napijí častěji než 1x týdně 

(13,72 % studentů vysokoškolsky vzdělaných rodičů, 21,74 % studentů rodičů 

s nižším vzděláním (max. vyučení)). 

- 58,00 % studentů, kteří mají alespoň jednoho z rodičů vysokoškolsky 

vzdělaného, nikdy nevyzkoušelo marihuanu. U studentů, kteří mají rodiče 

s nižším vzděláním (max. vyučení) toto číslo dosahuje pouze 29,17 %. 

 

Postoj studentů k drogám vs. osobní vztah k cigaretám: 

- 46,27 % studentů nepovažuje cigarety za drogu. Analýzou této podskupiny 

bylo zjištěno, že 39,62 % těchto studentů nikdy nekouřilo nebo pouze 

jednou cigaretu vyzkoušelo a 40,38 % studentů kouří více než 10 cigaret 

za měsíc. 
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- 52,73 % studentů považuje cigarety za drogu. Analýzou této podskupiny 

bylo zjištěno, že 60,34 % těchto studentů nikdy nekouřilo nebo pouze 

jednou cigaretu vyzkoušelo a 22,41 % studentů kouří více než 10 cigaret 

za měsíc. 

 

Postoj studentů k drogám vs. osobní vztah k alkoholu: 

- 57,80 % studentů nepovažuje alkohol za drogu. Analýzou této podskupiny 

bylo zjištěno, že 12,70 % těchto studentů alkohol pouze několikrát 

ochutnalo, ale 28,57 % studentů pije alkohol minimálně 1x týdně. 

- 42,20 % studentů považuje alkohol za drogu. Analýzou této podskupiny 

bylo zjištěno, že 23,91 % těchto studentů alkohol pouze několikrát 

ochutnalo a pouze 6,52 % studentů pije alkohol minimálně 1x týdně. 

 

Postoj studentů k drogám vs. osobní vztah k marihuaně: 

- 29,63 % studentů nepovažuje marihuanu za drogy. Analýzou této 

podskupiny bylo zjištěno, že 28,13 % studentů marihuanu nikdy nezkusilo 

a 40,62 % studentů ji vyzkoušelo pouze jednou. 

- 70,37 % studentů považuje marihuanu za drogy. Analýzou této 

podskupiny bylo zjištěno, že 48,68 % studentů marihuanu nikdy nezkusilo 

a 28,95 % studentů ji vyzkoušelo pouze jednou. 
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Diskuze 
 Provedené dotazníkové šetření, které probíhalo na dvou odlišných školách 

v Praze (gymnázium a SOU) odráží názory, osobní zkušenosti a postoje teenagerů 

k návykovým látkám. Šetření se zúčastnilo 111 teenagerů ve věku 16 – 19 let 

(průměrný věk 17,2 let). 

 Některé z vytýčených hypotéz budou porovnány s daty zjištěnými v rámci 

studie ESPAD – 2011, jejichž cílovou skupinou byli studenti ve věku 16 let. Toto 

porovnávání je z důvodu rozdílného věkového složení respondentů pouze 

orientační.  

 

 

Hypotéza č. 1: Užívání marihuany u pražských teenagerů bude v porovnání 

s celorepublikovými výsledky studie ESPAD vyšší 

 Tato hypotéze potvrdila, že Praha skutečně patří mezi regiony s vyšší 

dostupností a mírou užívání návykových látek. 55,8 % teenagerů uvedlo alespoň 

jednu zkušenost v životě s marihuanou (49 % dívek a 63 % chlapců). V porovnání 

se studií ESPAD 2011 jsou tato čísla v průměru o 13 % vyšší. ESPAD 2011 

uvádí, že alespoň jednu zkušenost s marihuanou má 42,3 % dotazovaných 

(38 % dívek a 47 % chlapců).  

 Větší zkušenosti s užíváním marihuany mají studenti SOU. 82 % studentů 

SOU uvádí zkušenost s marihuanou, zatímco u studentů gymnázia je toto číslo 

poloviční – 42 %. Studie ESPAD 2011 uvádí, že zatímco studenti gymnázia 

uvedli zkušenost s marihuanou v 35 %, u studentů SOU toto číslo dosahovalo 

55 %. Z těchto dat vyplývá a zároveň se i potvrzuje, že rozšířenost zkušeností 

s návykovými látkami je v nepřímé souvislosti se vzděláním teenagerů. Na druhou 

stranu postoj vnímání marihuany jako drogy je opačný – 38 % studentů gymnázia 

nepovažuje marihuanu za drogu, u studentů SOU je tato hodnota 18 %. 
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Hypotéza č. 2:  S kouřením cigaret má zkušenosti minimálně 3/4 teenagerů. 

 Tato hypotéza se v podstatě potvrdila také. 74,4 % respondentů uvedlo, že 

kouřili alespoň jednou v životě cigaretu. Chlapci tuto skutečnost uvádí častěji, a to 

v 79 %, u dívek toto číslo činí 70 %. Při zaměření na jednotlivé školy zjistíme, že 

nikdy nekouřilo 31 % studentů gymnázia a u studentů SOU, toto číslo dosahuje 

pouze 13 %. Studie ESPAD 2011 uvádí, že alespoň jednou v životě kouřilo 

75 % tazatelů. 

 Na základě Fagerströmova testu je patrná rozdílná míra závislosti na 

cigaretách u studentů gymnázia a SOU. Slabou závislost na cigaretách vykazuje 

90 % studentů gymnázia, ale pouze 54 % studentů SOU. Protipól k těmto 

hodnotám tvoří studenti s extrémně silou závislostí na cigaretách. Mezi studenty 

gymnázia není ani jeden kuřák s extrémně silnou závislostí, mezi studenty SOU 

jich ale nalézáme 23 %. 

 Tyto rozdílené hodnoty ve zkušenostech s kouřením cigaret mohou být 

ovlivněny také postojem teenagerů k cigaretám jako drogám. 56 % studentů 

gymnázia považuje cigarety za drogy, u studentů SOU toto číslo dosahuje 47 %. 

 

 

Hypotéza č. 3: S konzumací alkoholu má zkušenosti minimálně 90 % 

teenagerů. 

 Hypotéza se potvrdila. Všichni teenageři, kteří se zúčastnili dotazníkového 

šetření, uvedli, že alespoň jednou v životě okusili alkohol. Přičemž 15 % studentů 

gymnázia a 26 % studentů SOU uvedlo, že alkohol konzumují častěji než jednou 

týdně. Studie ESPAD 2011 uvádí, že alkohol v životě pilo téměř 

98 % respondentů.  

 Tato vysoká míra prevalence může být do jisté míry dána vyšší tolerancí 

společnosti ke konzumaci alkoholu. Reklamy na alkoholické nápoje na nás číhají 

ze všech stran a jejich působení na teenagery se zdá být nezanedbatelné. Míru 

užívání alkoholu do jisté míry ovlivňuje také dostupnost i pro neplnoleté 

teenagery. 71 % studentů SOU a 64 % studentů gymnázia si alkohol dokonce 

obstarává v běžném obchodě, 62 % alkohol běžně prodají v hospodách, klubech 

a na diskotékách. 
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Hypotéza č. 4: Teenageři vysokoškolsky vzdělaných rodičů (alespoň jeden 

z rodičů má VŠ vzdělání) mají menší zkušenosti s návykovými látkami. 

 Tato hypotéza potvrdila, že teenageři vysokoškolsky vzdělaných rodičů 

mají opravdu menší zkušenosti s užíváním návykových látek než studenti, jejichž 

rodiče jsou maximálně vyučeni. 

 U alkoholu tento rozdíl činí 20 %. 59 % studentů, kteří mají alespoň 

jednoho z rodičů vysokoškolsky vzdělaného, nikdy nevyzkoušelo nebo pouze 

jednou vyzkoušelo cigaretu. U studentů, kteří mají rodiče s nižším vzděláním 

(max. vyučení) toto číslo dosahuje pouze 38 %. 

 U marihuany je rozdíl ve zkušenosti mezi studenty vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů a studenty rodičů s nižším vzděláním ještě vyšší, a to 30 %. 

58 % studentů, kteří mají alespoň jednoho z rodičů vysokoškolsky vzdělaného, 

nikdy nevyzkoušelo marihuanu. U studentů, kteří mají rodiče s nižším vzděláním, 

(max. vyučení) toto číslo dosahuje pouze 29 %. 

 Z dotazníkového šetření vyplývá, že na zkušenosti s alkoholem nemá 

vzdělání rodičů až takový vliv, jako je tomu u cigaret a marihuany. Zdá se ale, že 

vzdělání rodičů má vliv na míru užívání alkoholu. Častěji než 1x týdně pije 

alkohol 14 % studentů vysokoškolsky vzdělaných rodičů (alespoň jeden VŠ 

vzdělání) a 22 % studentů rodičů s nižším vzděláním (max. vyučení). 

 

 

Hypotéza č. 5: Teenageři, kteří jsou méně spokojeni ve škole, mají vyšší 

zkušenosti s užíváním návykových látek. 

 Tato hypotéze se nepotvrdila. Nebyla nalezena žádná statisticky významná 

korelace mezi závislostmi na cigaretách, alkoholu, marihuaně a míře spokojenosti 

ve škole. 

 Statisticky významná korelace (statistická významnost p<0,5) byla ale 

nalezena mezi spokojeností v rodině a mírou užívání cigaret. Čím jsou teenageři 

méně spokojeni v rodině, tím větší u nich nalézáme závislost na cigaretách. 

U alkoholu ani u marihuany tato závislost nebyla potvrzena. 
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Závěr 
 Pokusy s užíváním drog různého typu jsou dnes u teenagerů téměř 

normou. Často souvisí se snahou o vyjádření skupinové příslušnosti nebo 

s experimenty se sociálními rolemi a chováním, prostřednictvím kterých hledají 

svoji identitu. Mnozí z nich návykové látky po čase opustí. Někteří získají 

prožitek, který je zařadí mezi vrstevníky, jiní uspokojí svou zvědavost, pro 

některé teenagery kontakt s drogou nesplní očekávání, jiné odradí nepříjemné 

zážitky. Pokud však změna navozená specifickými účinky určité látky pomůže 

teenagerovi vyrovnat nějaké nepříjemně prožívané osobnostní deficity, 

pravděpodobně bude tuto látku pro její účinky užívat opakovaně a vstoupí na 

cestu drogové závislosti. 

 

 Ve všech oblastech rizikového chování platí, že kvalitní prevence 

prováděná od útlého dětství je nejvýhodnější a nejúčinnější formou ochrany. Pro 

její úspěšnost by bylo vhodné, aby fungovala spolupráce mezi výchovou v rodině 

a ve škole. Velmi důležitá je výchova ke zdravému životnímu stylu a osvojení si 

principů pozitivního sociálního chování. Problematika návykových látek by měla 

být nedílnou součástí výchovy a vzdělání na všech školách. Větší důraz by mohl 

být kladen na zdravé rozvíjení osobnosti teenagerů a partnerský přístup ve 

výchově se zdůrazněním jejich vlastního dílu odpovědnosti.  

 Prevence by měla být orientována především na učení správné 

komunikace, řešení konfliktů, budování sebevědomí, schopnosti se účinně bránit 

proti manipulaci a schopnosti drogy odmítat. S tím úzce souvisí zprostředkování 

znalosti o drogách, utváření postojů teenagerů k nim, zvyšování jejich psychické 

odolnosti i dovednosti, jak své znalosti a postoje promítat do jejich chování 

a jednání. 

 

 Naštěstí existují určité možnosti, kterými se dá riziko drogové 

problematiky snížit na minimum. Patří sem především oblast tzv. primární 

prevence, na které se v prvé řadě podílejí rodiče, ale ve velkém měřítku také 

škola. Teenager tráví ve škole jednu čtvrtinu až jednu třetinu denní doby, proto 

škola může výrazně ovlivnit jeho životní styl. Teenageři jsou do určité míry 
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schopni pod vlivem učitele přejímat hodnoty a vzorce chování. Protidrogová 

výchova by měla být komplexní, systematická a s dlouhodobou koncepcí. Na 

základních a středních školách jsou zařízena místa protidrogových koordinátorů, 

tzv. metodiků protidrogové prevence. 

 Stěžejním materiálem pro prevenci sociálně-patologických jevů v resortu 

školství je Minimální preventivní program, který odráží specifika regionu, školy 

nebo školského zařízení a vždy vychází z aktuální situace na škole. 

 

 Každá škola by měla mít svého metodika protidrogové prevence, který je 

v kontaktu s městským protidrogovým koordinátorem. Základem úspěchu 

protidrogové prevence na školách je  to, aby funkce školního metodika nebyla 

pouze funkcí formální. Metodici se musí orientovat v dané problematice, musí mít 

úzké a hlavně fungující vazby na ostatní instituce, které pracují v této oblasti. 

Metodik prevence by měl zajistit spolupráci vyučujících jednotlivých předmětů 

v rámci ročníku tak, aby preventivní aktivity tvořily ucelený systém. Poskytnuté 

informace i stupeň rozvoje sociálních dovedností by měly odpovídat věku 

teenagerů. 

 Programy na školách jsou často zaměřovány na předávání informací 

o návykových látkách, mnohdy s preferencí nelegálních drog. Je ale důležité 

nevypouštět z prevence legální návykové látky – alkohol, cigarety a spíše 

navyšovat úsilí v  prevenci. Je nutné zaměřit se na jejich celkovou problematiku, 

která zahrnuje také snižování dostupnosti, důkladnější kontroly zákazu podávání, 

prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobku nezletilým teenagerům.  

 Pro účinnou školní drogovou prevenci je důležitým faktorem společenské 

klima a zapojení všech zainteresovaných složek. Jedině tak lze zvýšit míru 

interakce, komunikace a inovace ve škole. Ve škole s nepříznivou společenskou 

atmosférou a neadekvátními mezilidskými vztahy může být těžko realizována 

účinná drogová prevence. Taková atmosféra nepodporuje otevřenost, vzájemný 

respekt ani porozumění. Teenageři, učitelé ani rodiče nemají v takové škole pocit 

bezpečí.  
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 Preventivní práci rovněž nesmíme zapomínat začlenit do aktivit, které 

škola zajišťuje a organizuje mimo vyučování – zájmové kroužky, diskusní kluby, 

kurzy, výlety a exkurze. Pedagogičtí pracovníci a vedoucí kroužků by měli mít 

alespoň základní průpravu v preventivní práci a měli by mít možnost dál se 

vzdělávat. K nejefektivnějším nástrojům ale patří osobní příklad. 

   

 Vzhledem k tomu, že teenageři studující na průmyslových školách 

a odborných učilištích vykazují vyšší prevalenci v užívání návykových látek, je 

nutné věnovat této skupině více pozornosti. Mezi teenagery je zapotřebí vytipovat 

a zaměřit se na problematické jedince z rizikových rodin a s nízkou mírou osobní 

spokojenosti, která je rizikovým faktorem k sociálně-patologickému chování.  

 Velmi zajímavou a alternativní možností prevence sociálně-patologických 

jevů mezi teenagery jsou tzv. peer programy. Pro šíření primárně preventivních 

informací jsou vyškoleni „peeři" – vrstevníci, lidé stejného věku, ale i ze stejné 

sociokulturní skupiny, se stejným zázemím, kteří podporují zdravé normy 

a způsoby chování a odmítají nezdravé návyky. Prevence je vykonávána 

zajímavým, netradičním způsobem, a především aktivní formou – používá se 

psychologických her, požitkových technik, hraní rolí, relaxace, výtvarných 

technik, muzikoterapie, atd. s paralelní aplikací názorných přístupů (nácvik 

způsobů odmítnutí drogy, dramatizace chování narkomana, provádění výpočtů 

týkajících se úspor za alkohol, cigarety…) a neformálních, spontánních diskuzí. 

Jedním ze základních předpokladů je, že když se cílová populace s nositeli 

preventivního programu skutečně identifikuje, poměrně snadno nabyté dovednosti 

a postoje uplatní také v budoucnu. 

 Mezi dlouhodobé cíle můžeme zařadit maximální předávání informací 

teenagerům o návykových látkách, o jejich působení a možném vzniku závislosti, 

včetně jejich širších společenských souvislostí a dopadů. Důležité je také dostat co 

nejvíce informací k rodičům a široké veřejnosti, protože teprve na primární 

prevenci v rodině může navazovat prevence ve školách. Přes všechny formy 

institucionální prevence vzniku závislosti je jejím prvotním a základním 

předpokladem zdravé a fungující rodinné prostředí – děti a teenageři jsou nejvíce 

ovlivňování příkladem svých rodičů a hodnotami, které rodiče vyznávají. 
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Abstrakt 
 Tato bakalářská práce se zabývá drogovou problematikou teenagerů 

a poukazuje na současnou situaci na vybraných středních školách v Praze. 

Porovnává navzájem zkušenosti a postoje studentů gymnázia a střední odborné 

školy s nejčastěji užívanými návykovými látkami, kterými jsou cigarety, alkohol 

a marihuana. Zjišťuje míru slučitelnosti návykových látek se studiem, 

rodičovstvím a kariérou.  

 Teoretická část se zabývá příčinami užívání drog, riziky, které vyplývají ze 

závislého chování a kriminalitou teenagerů v souvislosti s užíváním návykových 

látek. Dále jsou shrnuta specifika působení návykových látek u teenagerů 

a jednotlivá stádia vývoje závislosti. V závěru této části jsou uvedeny formy 

prevence a stručně je představena strategie protidrogové politiky České republiky. 

 Práce poukazuje na to, že drogy představují vážný globální problém celého 

světa. V souvislosti s tím upozorňuje i na nebezpečí podceňování možných 

příznaků užívání drog u teenagerů a na nutnost prevence nejenom ve školách, ale 

i v rodinách. 

 

Nejčastěji užívaná slova: teenager – drogy – cigarety – alkohol – marihuana –

závislost - prevence 
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Abstract 
 This bachelor’s work is focused on teenager’s drugs experience and shows 

current situation in some selected secondary schools in Prague. It compares 

student’s attitude and experience among gymnasium and secondary practice 

school with most common addictive substances, such as cigarettes, alcohol and 

marijuana. This work investigates extent of compatibility addictive substances 

with studies, parenthood and career. 

 Theoretical part look into the cause of drug abuse, risks which follow from 

addicted behavior and juvenile crime in connection with drug abuse. There is 

summary of specific effects of addictive substances on teenagers and particular 

stages of the dependency progress. At the end of the theoretical part of this work 

you will find way of prevention and the official Czech Republic anti-drug 

strategy.   

 This work is highlighting that drugs are very serious global problem of our 

today’s world, and warning against the dangerous way of underestimation of drug 

abuse across all society. The prevention at school and families has to be a must. 

  

The most common used words: teenager – drugs – cigarettes – alcohol – 

marijuana – addiction - prevention 
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Příloha č. 1: Typ závislosti a symptomy při odnětí drogy 

 
Typ drogy Droga Psychická závislost Fyzická 

závislost 
Abstinenční příznaky 

Stimulancia Kokain 
 
 
 
Amfetaminy 
 
 
Nikotin 

Silná, vzniká velmi 
rychle zejména u i.v. 
aplikace nebo „crack“ 
 
Silná, trochu pomalejší 
vznik, kromě i.v. 
aplikace 
Slabá, relativně rychlý 
vznik u kouření 

Slabá 
 
 
 
Slabá 
 
 
Slabá 

Především psychické 
znaky, těžké deprese, 
dysforie, poruchy spánku, 
zvýšená chuť k jídlu 
Dtto jako kokain 
 
 
Především psychické 
znaky, podrážděnost, 
strach, úzkost, deprese 

Tlumivé látky Kofein 
 
 
Alkohol 
 
 
 
 
Benzodiaze-
piny 
 
 
Barbituráty 

Slabá pomalu vzniká 
 
 
Středně silná, vzniká 
pomalu 
 
 
 
Slabá, pomalu vzniká 
 
 
 
Slabá – střední, pomalu 
vzniká 

Slabá    
 
 
Střední – 
silná 
 
 
 
Střední – 
silná 
 
 
Výrazná 

Především psychické 
znaky, deprese, únavnost, 
bolest hlavy 
Těžké, strach, úzkost, 
deprese, dysforie, 
poruchy spánku, chvění, 
třes, křeče, zmatenost, 
halucinace 
Slabé a různorodé, těžký 
strach, dysforie, poruchy 
spánku, cítění mimo 
realitu, třes, halucinace 
Těžké, strach, úzkost, 
dysforie, poruchy spánku, 
třes, křeče 

Opiáty 
 
 

Morfin, 
heroin 
 
 
Metadon 

Silná, rychle vzniká, 
pokud je i.v. aplikace 
nebo při kouření 
 
Slabší 

Silná 
 
 
 
Silná 

Střední – těžké, strach, 
úzkost, dysforie, poruchy 
spánku, svalové křeče, 
průjem, chvění a třes 
Slabší (pomaleji se 
vylučuje z organismu) 

Kanabinoidy Marihuana, 
kanabis 

Střední, relativně rychle 
vzniká při kouření 

Střední ? Slabé, strach, úzkost, 
dysforie, poruchy spánku 

Halucinogeny LSD, 
meskalin 

Slabá ? Slabá ? Řídké, nezvyklé 
vzhledem k frekvenci 
užívání, která nebývá tak 
častá, aby se vyvinula 
fyzická závislost  
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Příloha č. 2: Škodlivé účinky drog 
 
Droga Akutní toxicita Chronická toxicita  
Kokain 
Amfetamin 
 
Extáze 

Srdeční arytmie, hypertenze, 
mrtvice, křeče, delirium, psy-
chóza,(hypertermie, smrt) 
Hypertermie, vyčerpání, 
dehydratace 

Paranoidní psychóza, nespavost, 
delírium se sluchovými 
halucinacemi 
Neurodegradace serotogenního  
nervstva? 

Nikotin Nauzea, zvracení Mrtvice, méně často 
neurodegenerativní onemocnění 

Kofein Úzkost, nespavost, podráždění 
žaludku, palpitace 

„Kofeinismus“ 

Alkohol Ataxie, nystagmus, koma, 
deprese dechu, hypotermie, 
špatná koordinace pohybů 

Neurodegenerace, demence, 
cerebrální ataxie, psychiatrické 
onemocnění, deprese 

Benzodiazepiny Hypotenze, zmatenost 
(zejména u starších), amnézie, 
hypotermie 

Viz akutní toxicita (méně výrazné) 

Barbituraty Zmatenost, útlum, koma, 
deprese dechu, hypotenze, 
(těžší otrava – hypotermie) 

Únavnost, apatie, podrážděnost, 
poruchy paměti 

Heroin, morfin, 
Metadon 

Zmatenost, deprese dechu, 
koma, zvracení, cyanóza 

Únavnost, apatie, podrážděnost, 
nespavost 

Kanabinoidy Zmatenost, halucinace, 
tachykar-die, ortostatická 
hypotenze, ztráta krátkodobé 
paměti, paranoidní psychóza 

„Flashbacks?“, psychóza?, 
poruchy paměti - demence, 
delirium 

Halucinogeny Zmatenost, panická úzkost „Flashbacks?“, psychóza 
 
 
Příloha č. 3: Typ drogy a její odměna 
 
Typ drogy Droga „Odměna“ („reward“) 
Stimulancia   Kokain 

Amfetaminy  
 
Nikotin  
Kofein   

Euforie, vzrušení  
Euforie, vzrušení,    
změněné vnímání      
Euforie, koncentrace, uvolnění 
Koncentrace, odstranění únavy 

Tlumivé látky Alkohol  
Benzodiazepiny  
Barbituráty 

Euforie, uvolnění, amnézie 
Anxiolytický účinek 
Útlum 

Disociativní 
anestetika 

Ketamin Útlum, amnézie, změněné   
vnímání 

Opiáty Morfin, heroin, metadon Euforie, útlum, analgesie 
Kanabinoidy Kanabis, marihuana, 

tetrahydrokanabinol 
Euforie, uvolnění, změněné  
vnímání 

Halucinogeny LSD, meskalin Změněné vnímání 
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Příloha č. 4: Předlékařská první pomoc při akutní intoxikaci návykovou 
látkou 

Obecné posouzení ohrožení životních funkcí 
− Dýchá? 
− Pracuje srdce? 
− Je hmatný puls? 
− Je při vědomí? 
− Reaguje na podněty? (Na slovo? 

Bolest?) 
− Jsou přítomny známky zranění?     

Jiného tělesného onemocnění? 
 
V této fázi neztrácet čas úsilím o rozpoznání 
příčin vlastní intoxikace. 
  
 
 

Zabezpečení základních životních funkcí 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                          
     
 
  

 
                
                                                                     

 
                                  

                   
 
  

                                                                                      
 
                                           
                                                                                                                                                                                                        

               
                

                 
 
 

Při první pomoci prováděné po 
bezprostřední intoxikaci může 
pomoci v některých případech 
pokus o prostou dekontaminaci 
(„vynesení na vzduch“, „vyvolané 
zvracení“) 

Situace 3: 
 Intoxikovaný dýchá, srdce 
pracuje, není při vědomí 

Situace 2. 
Intoxikovaný nedýchá, 
srdce nepracuje, není při 
vědomí 

Situace 1:                                        
Intoxikovaný dýchá, 
srdce pracuje, je při 
vědomí                    

Přítomný vý-
razný neklid, 
agitovanost 

Přítomný je 
mírný neklid     

Udržování základních 
životních funkcí a vědomí 
- poloha na zádech se zvýšenou       
horní nebo spodní částí těla 
- dohled, kontrola životních fcí 
- udržování zachovalého vědomí 
rozhovorem 

Uložení do stabilizované 
polohy na zádech 

Uložení na pevnou 
podložku na záda 

Udržování základních životních 
funkcí 
-zajištění dýchacích cest 
-dohled, kontrola životních         
funkcí 
- klidné prostředí 

Obnovení základních život-
ních funkcí 
- uvolnění dýchacích cest 
- umělé dýchání 
- masáž srdce 

Zklidnění 
- klidné tiché prostředí 
- uklidňující podpůrný rozhovor 

U mírných příznaků 
vyčkání stabilizace, jinak: 

Lékař nebo transport do 
zdravotnického zařízení  

Lékařská první 
pomoc 
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Příloha č. 5: Lékařská první pomoc při akutní intoxikaci návykovou látkou 
 
 
 
 
 
                                    

Předlékařská            
první pomoc             
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                        
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilizace, udržování a kontrola 
základních životních funkcí 
- zajištění dýchacích cest – intubace 
- zajištění žilního přístupu 
- umělé dýchání s pomůckami, řízené 
dýchání… 
 -farmakologické a elektrické oživování 
srdeční činnosti 
- podání glukózy 
- posouzení dalších neodkladných 
ohrožení 
- zavedení monitoringu základních 
funkcí 

V případě spolehlivého 
rozpoznání časné 
intoxikace možná 
kombinace se speciálním 
postupem u intoxikací 

Zvládnutí event. křečí, zklidnění včetně 
zvládnutí výrazného neklidu, deliria 
apod. 
Většinou vhodný např. diazepam či 
neuroleptika, při výraznějším neklidu např. 
haloperidol. Uklidňující rozhovor. Prevence 
sebepoškození. 

Rozpoznání intoxikace, diferenciální 
diagnóza (úrazy, somatická a psychická 
onemocnění, infekce…) 
- amanméza od třetí osoby 
- zbytky návykové látky 

Zahájení speciálních 
postupů u úrazů, 
jiných onemocnění 

Dekontaminace, eliminační metody,  
event. podání antidot  

Stabilizace a dohled. Určení dalších možných 
poškození návykovou látkou. Prevence 
opakování intoxikace 
(např. speciální postupy u suicidiálních motivů) 
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Příloha č. 6: Dotazník pro studenty 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
3.LÉKAŘSKÁ FAKULTA  

ÚSTAV ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

 
DOTAZNÍK - OSOBNÍ ZKUŠENOSTI TEENAGERŮ S DROGOU 

 
Milí přátelé, 
prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce zaměřené na osobní zkušenosti 
teenagerů s drogou. 
Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte, prosím, vždy jen 1 odpověď, kterou považujete za nejbližší 
pravdě nebo nejdůležitější. Pokud se Vás otázka netýká, prosím, proškrtněte nebo napište „0“. 
Informace získané z dotazníku jsou zcela anonymní a budou použity pouze pro tuto mou práci.  
Moc děkuji za vaši ochotu a upřímnost, se kterou jste mi dotazník vyplnili. 

Jana Zónová, student 3. LF UK 
 
 
OBECNÉ INFORMACE: 

O1. Rok narození: ……………………… 

O2. Pohlaví: 1� muž  

   2� žena  

O3. Vzdělání matky: 1� základní 
   2� vyučení 
   3�  středoškolské 
   4�  vysokoškolské 

O4. Vzdělání otce: 1� základní 
   2� vyučení 
   3�  středoškolské 
   4�  vysokoškolské 

O5. Můj pocit spokojenosti v rodině 

 
          1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                      VELMI                                                                                                                                 
        NESPOKOJEN/A                                                                                                                             SPOKOJEN/A  
                      
 

O6. Můj pocit spokojenosti ve vztazích:          
                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                      VELMI                                                                                                                                 
        NESPOKOJEN/A                                                                                                                             SPOKOJEN/A 

              
 

O7. Můj pocit spokojenosti ve škole:                     
                            
 

                  1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                      VELMI                                                                                                                                 
        NESPOKOJEN/A                                                                                                                             SPOKOJEN/A 
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O8. Představu o své budoucnosti mám:                    
               

                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                      VELMI                                                                                                                                 
        NESPOKOJEN/A                                                                                                                             SPOKOJEN/A 

 

 
 
O9. Výše mého měsíčního příjmu je přibližně (v Kč): .......................................................... 

 

O10. Očíslujte pořadí zdrojů svých příjmů:  ..........  pravidelné kapesné 
       ..........  výdělek z brigád, prací 
       .........  peněžní dárky od příbuzných 
       ..........  jiné: ....................................... 
 

O11. Zaškrtněte, prosím, vše, co považujete za drogu (více možností)   
     1� cigarety 2� alkohol 3� marihuanu 
     4� opium 5� extázi 6� LSD  
     7� heroin 8� organická rozpouštědla  
     9� pervitin 12� halucinogenní houby  
     11� žádnou 
 
 
CIGARETY: 

C1. Můj vztah k cigaretám:  1� nikdy jsem nezkusil/a kouřit 
     2� pouze jednou jsem vyzkoušel/a 
     3� kouřím 1-5 cigaret za měsíc 
     4� kouřím 5-10 cigaret za měsíc 
     5� kouřím 10-30 cigaret za měsíc 
     6� kouřím více, než 30 cigaret za měsíc 

C2. Když jsem kouřil/a poprvé, bylo mi (věk v letech): ............................ 

C3. Poprvé jsem cigaretu vyzkoušel/a:  1� se sourozencem 
      2� se spolužáky 
      3� s kamarády mimo školu 
      4� s rodiči 
      5� jiné: ................................................... 

C4. Do jaké míry si myslím, že jsem na cigaretách závislý/á: 
 

                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                        VELMI                                                                                                                                 
        NEZÁVISLÝ/Á                                                                                                                 ZÁVISLÝ/Á 
 

         

C5. Po probuzení vykouřím první cigaretu:   1� po více než 1 hodině 
       2� za 31-60 minut 
       2� za 6-30 minut 
       2� do 5 minut 

 

C6. Je pro mě těžké nekouřit tam, kde je to zakázáno: 1� ne 
       2� ano 
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C7. Které cigarety jsem nejméně ochotný/á se vzdát: 1� první ranní 
       2� jiné 

C8. Denně vykouřím:     1� méně než 10 cigaret 
       2� 11-20 cigaret 
       2� 21-30 cigaret 
       2� více než 30 cigaret 
 
C9. Kouřím během první hodiny po probuzení častěji než během zbytku dne?: 
       1� ne 
       2� ano 

 

C10. Kouřím, i když jsem nemocný/á tak, že většinu dne trávím v posteli?: 
       1� ne 
       2� ano 
 
 
ALKOHOL: 

A1. Můj vztah k alkoholu:  1� nikdy jsem neochutnal/a 
    2� pouze jsem několikrát ochutnal/a 
    3� napiji se přibližně 1x za měsíc 
    4� napiji se přibližně 1x týdně 
    5� piji častěji 

 

A2. Když jsem poprvé ochutnal/a alkohol, bylo mi (věk v letech): ............................ 

 

A3. Alkohol nejčastěji piji:  1� se sourozencem 
(vyberte, prosím, jen 1 možnost) 2� se spolužáky 
    3� s kamarády mimo školu 
    4� s rodiči 
    5� jiné: ................................................... 

 

A4. Do jaké míry si myslím, že jsem na alkoholu závislý/á: 
                   
 
                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                        VELMI                                                                                                                                 
        NEZÁVISLÝ/Á                                                                                                                 ZÁVISLÝ/Á 
 

           
 

A5. Alkohol si obstarávám:  1� kupuji v běžném obchodě 
(vyberte všechny platné možnosti) 2� kupuji v některých obchodech, kde vím, že mi ho prodají 
    3� kupuji v hospodách, klubech, na diskotékách  
    4� prosím o zakoupení své přátele starší 18 let 
    5� beru si doma, mám přístup volně v hospodách, klubech 
    6� občas ukradnu 
    7� dostávám od kamarádů 
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MARIHUANA: 

M1. Můj vztah k marihuaně: 1� nikdy jsem nezkusil/a kouřit 
    2� pouze jednou jsem vyzkoušel/a 
    3� kouřím 1-5x za měsíc 
    4� kouřím 5-10x za měsíc 
    5� kouřím 10-30x za měsíc 
    6� kouřím více, než 30x za měsíc 

 

M2. Když jsem marihuanu okusil/a poprvé, bylo mi (věk v letech): ............................ 

M3. S kým jsem to poprvé zkusil/a: 1� se sourozencem 
     2� se spolužáky 
     3� s kamarády mimo školu 
     4� s rodiči 
     5� jiné: ................................................... 

M4. Při jaké příležitosti:   1� při koncertě, na diskotéce 
     2� s kamarády na čundru, na chatě 
     3� v hospodě 
     4� s doma 
     5� náhodně na ulici 
     6� jiné: ................................................... 

 

M5. Co bylo důvodem druhého užití: 1� poprvé to bylo bez účinku 
     2� z prvního užití si nic nepamatuji 
     3� byl to úžasný zážitek 
     4� vyplynulo to ze situace – abych nevybočil/a 
     5� z touhy po zvýšení sebevědomí 
     6� z touhy po odbourání zábran 
     7� jiné: ................................................... 

 

M6. Důvodem, proč užívám nyní je: 1� lépe mi to myslí 
(můžete vybrat až 4 nejdůležitější body) 2� mám lepší sebevědomí 
     3� odbourání zábran 
     4� pro pocit dobré nálady a štěstí 
     5� mám víc energie 
     6� kvůli partě 
     7� kvůli partnerovi/partnerce 
     8� lépe zvládám krizové a náročné situace 
     9� z nudy, nabourání stereotypu 
     10� jiné: ..................................................... 

 

M7. Do jaké míry si myslím, že jsem na marihuaně závislý/á: 

 
 

                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                        VELMI                                                                                                                                 
        NEZÁVISLÝ/Á                                                                                                                 ZÁVISLÝ/Á 
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M8. Mým hlavním zdrojem marihuany je: 1� kamarádi ve škole 
      2� kamarádi mimo školu 
      3� dealer 
      4� pěstuji 
      5� dostávám 
      6� jiné: ................................................... 

 

M9. K prvnímu vyzkoušení marihuany jsem: 1� nikdy nikoho nezlákal/a 
      2� někoho jsem zlákal/a 

 

M10. Marihuanu užívá:  1� můj partner / má partnerka 
    2� můj nejlepší kamarád / má nejlepší kamarádka 
    3� ostatní přátelé a kamarádi v mém okolí 
    4� rodiče 
    5� sourozenci, bratranci a sestřenice 
    6� jiní příbuzní 
    7� někdo jiný: ................................................... 

 

M11. O legalizaci marihuany si myslím: 1� měla by být zlegalizovaná 
     2� neměla by být zlegalizovaná 
     3� nevím, nemám na to názor, nedokáži posoudit 
     4� nezajímá mě to 
 
 
 
 
OSTATNÍ DROGY (mimo cigarety, alkohol a marihuanu: 

D1. Z ostatních drog užívám, zkusil/a jsem  1� opium 2� extázi  3� pervitin  
(zaškrtněte všechny platné)       4� LSD 5� heroin  
        6� organická rozpouštědla 
        7� halucinogenní houby  
        8� žádnou  9� jinou: ................................ 
 

D2. Můj vztah k ostatním drogám: 1� nikdy jsem nezkusil/a  
     2� pouze jednou jsem vyzkoušel/a 
     3� užívám 1-5x za měsíc 
     4� užívám 5-10x za měsíc 
     5� užívám 10-20x za měsíc 
     6� užívám více, než 20x za měsíc 

 

D3. Jinou drogu jsem vyzkoušel ve věku: ............................ 

 

D4. Jiné drogy užívám:   1� spolu s marihuanou 
     2� v návaznosti na marihuanu 
     3� začal jsem rovnou s (vypiš): .................................... 
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D5. S kým jsem jinou drogu poprvé zkusil/a: 1� se sourozencem 
      2� se spolužáky 
      3� s kamarády mimo školu 
      4� s rodiči 
      5� jiné: ................................................... 

 

D6. Při jaké příležitosti:   1� při koncertě, na diskotéce 
     2� s kamarády na čundru, na chatě 
     3� v hospodě 
     4� s doma 
     5� náhodně na ulici 
     6� jiné: ................................................... 

 

D7. Co bylo důvodem druhého užití: 1� poprvé to bylo bez účinku 
     2� z prvního užití si nic nepamatuji 
     3� byl to úžasný zážitek 
     4� vyplynulo to ze situace – abych nevybočil/a 
     5� z touhy po zvýšení sebevědomí 
     6� z touhy po odbourání zábran 
     7� jiné: ................................................... 

 

D8. Důvodem, proč užívám nyní je:  1� lépe mi to myslí 
(můžete vybrat až 4 nejdůležitější body) 2� mám lepší sebevědomí 
     3� odbourání zábran 
     4� pro pocit dobré nálady a štěstí 
     5� mám víc energie 
     6� kvůli partě 
     7� kvůli partnerovi/partnerce 
     8� lépe zvládám krizové a náročné situace 
     9� z nudy, nabourání stereotypu 
     10� jiné: ..................................................... 
  
 

D9. Do jaké míry si myslím, že jsem na jiné droze závislý/á: 
 
  

                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                        VELMI                                                                                                                                 
        NEZÁVISLÝ/Á                                                                                                                 ZÁVISLÝ/Á 
 
 
 

D10. Mým hlavním zdrojem jiné drogy je: 1� kamarádi ve škole 
      2� kamarádi mimo školu 
      3� dealer 
      4� pěstuji 
      5� dostávám 
      6� jiné: ................................................... 

 

D11. K prvnímu vyzkoušení jiné drogy jsem: 1� nikdy nikoho nezlákal/a 
      2� někoho jsem zlákal/a 
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PREVENCE: 

P1. Informace o drogách nebo drogové problematice nejčastěji získávám: 
    1� ve škole 
    2� od rodičů 
    3� od kamarádů 
    4� na internetu 
    5� z letáků, časopisů, reklam 
    6� zúčastňuji se akcí zaměřených na tuto problematiku 
    7� nezajímám se o tuto problematiku 
    8� jiné: ................................................... 

 

P2. Pomoc při problémech s nelegálními látkami nebo drogami: 
    1� tato problematika mě nezajímá  
    2� nevím, kde získat, najít 
    3� vím, kde najít, jak získat: .......................................... 
         
  

P3. Protidrogovou prevenci ve škole hodnotím: 1� nevím o tom, že by nějaká probíhala 
      2� je nevýrazná, nudná 
      3� zajímavá, ale nedostatečná 
      4� velmi zajímavá s možností diskuze 

 

P4. Do jaké míry si myslím, že užívání návykových látek je slučitelné s vysokoškolským 
studiem: 
   

                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                        DOBŘE                                                                                                                                 
        NESLUČITELNÉ                                                                                                                 SLUČITELNÉ 
 

       

P5. Do jaké míry si myslím, že užívání návykových látek je slučitelné s mateřstvím 
a rodičovstvím: 
 
  

                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                        DOBŘE                                                                                                                                 
        NESLUČITELNÉ                                                                                                                 SLUČITELNÉ 
 

  
P6. Do jaké míry si myslím, že užívání návykových látek je slučitelné s budoucí kariérou: 
 
  

                   1             2            3            4             5            6            7            8           9         10 
                  O            O            O           O            O           O            O           O          O          O 
                 NAPROSTO                                                        DOBŘE                                                                                                                                 
        NESLUČITELNÉ                                                                                                                 SLUČITELNÉ 
 

  
 
 
 
 
 
 
Moc děkuji za vyplnění 
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