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1. ÚVOD – CÍLE PRÁCE 

 

Předkládaná závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou protidrogové prevence na 

středních školách zaměřenou na ředitele škol a jejich management. 

 

Cíle práce: 

1. Podání přehledu o současném stavu drogové problematiky v České republice, 

komparace s některými aspekty tohoto problému mimo rámec České republiky, 

stručná charakteristika látkové závislosti a obecných problémů protidrogové prevence. 

2. Příprava a provedení výzkumného šetření formou ankety (anonymních dotazníků) 

u studentů vybraných G a SŠ. Analýza, zhodnocení výsledků. 

3. Zjištění názorů ředitelů škol a jejich managementu na řešenou problematiku, analýzy, 

zhodnocení výsledů a jejich komparace s názory studentů. 

 

Mimo uvedené cíle jsem po dohodě s vedoucím práce text navíc doplnil návrhem postupu 

ředitelů škol a jejich managementu v oblasti protidrogové prevence („Desatero“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 Teoretická východiska stanoveného cíle práce 

 

Z provedené literární rešerše a především z poznatků získaných šetřením v praxi jsem se 

pokusil navrhnout prevenční program – prevenční aktivity, které mohou být využity v oblasti 

managementu středních škol. 

Definice příčin zvyšování počtu drogově závislých středoškoláků je nesmírně obtížná – 

najdeme zde, přes rozdíl společenských systémů a časů i řadu shodných okolností. Výroční 

zpráva Národní protidrogové centrály za rok 2007 (Vrchní rada plk. JUDr. Jiří Komorous) 

říká: 

„Stačí mít pouze základní odborný přehled o drogové problematice a je hned každému jasné, 

že situace v oblasti drog v ČR není vůbec růžová – neuvěřitelné číslo tzv. experimentujících, 

stoupající problém HIV, nedostatek specializovaných léčeben pro náctileté, cílená lež 

o jednostranné podpoře represe v ČR (již několik let jsou počty policistů na protidrogovou 

problematiku a prostředků neměnné), neznalost faktu, že již několik let se úspěšnost 

protidrogových akcí nehodnotí podle množství zadržených drog, ale podle „kvality“ 

a nebezpečnosti pachatelů pro společnost, prokazatelný nárůst počtu odhalených laboratoří na 

výrobu pervitinu, produkujících tuto drogu díky běžně dostupným lékům, levný kokain již 

v uličním prodeji, nezvládnutý výdej a distribuce substitučních prostředků (zneužívání 

substituční léčby), v mezinárodní oblasti patová situace v Nizozemí, díky liberální politice ke 

kanabionoidním drogám, atd. Co se musí stát, aby se konečně začalo informovat o drogové 

situaci v ČR nezkresleně? Je těch podnětů stále málo?“ (1) 

 

K této informaci ještě dva další, nejnovější komentáře: Podle dlouhodobého sledování Policie 

ČR se stáváme také stále významnějšími producenty lehkých drog, které svými účinky navíc 

začínají sekundovat drogám, tzv. tvrdým. Jak se ukazuje, tyto „naše“ drogy navíc začínají 

sekundovat drogám tzv. tvrdým. 

Jak se ukazuje i v západních či severních Čechách lze vypěstovat konopí, které – náležitě 

ošetřeno – svými účinky hravě předčí produkty ze zemí s mnohem příznivějšími klimatickými 

podmínkami. 

Není klima jako klima. Ve smyslu podnebním se zřejmě již podařilo pěstitelům zakázaných 

rostlin překonat všechny přirozené dispozice subtropických políček. V uzavřené, vyhřívané 



pěstírně pod umělým světlem a s dostatečnou zásobou příslušných hnojiv lze prý vyhnat 

obsah účinné látky THC v konopí až na desetinásobek obvyklé hodnoty. Pak ovšem mohou 

výrobci drog pěstovat vysoce kvalitní marihuanu třeba na Aljašce. 

Zůstává tak otázkou, zda výrobcům, nevyhovuje v ČR spíše klima právní (1, 6). 

 

Na tuto úvahu navazuje bezprostředně další: 

Falšování značkového oblečení a nelegální kopírování CD a DVD začíná být pro černý trh 

příliš rizikové. Právě v tom spatřují odborníci příčinu, proč přibývá velkopěstíren marihuany, 

která míří stále častěji na zahraniční trhy. 

Podle zprávy pražského Vrchního státního zastupitelství se za rok 2008 do oblasti nelegální 

výroby marihuany přesouvá zejména vietnamské podsvětí, a to v důsledku zvýšeného tlaku na 

ochranu práv duševního vlastnictví. 

 

Uvedená zpráva konstatuje, že lze již hovořit o specializaci na produkci konopí, zejména 

určenou k vývozu do zahraničí. Stejným způsobem situaci charakterizuje i Národní 

protidrogová centrála. Uvádí, že v roce 2006 odhalila jediný masivnější převoz drog 

v západních Čechách, v roce 2007 zasahovala již proti osmi velkopěstírnám marihuany 

a v roce 2008 jich odhalila už více než sedmdesát. 

 

Trend růstu pokračuje stále, jenom do konce května 2009 odhalili policisté 26 pěstíren 

konopí, z toho přesně polovinu provozovali Vietnamci. 

Tak zvaně „indoorově“ pěstovaná marihuana má podle expertů mnohem silnější účinky, než 

droga pěstovaná podomácku, na polích, nebo dovážená z jižní Asie nebo severní Afriky. 

Pro konzumenta, který je zvyklý na drogu z tuzemských políček, to může být šok. Je to rozdíl 

jako mezi pivem a absinthem (říká jeden z našich předních odborníků na drogovou 

problematiku J. Douša ze sdružení Drop In). 

Uvedený hrozící trend je navíc ještě velice komplikován tím, že pro orgány policie ČR 

i ostatní státní orgány je obtížné do uzavřených vietnamských komunit pronikat. Hlavním 

problémem je jazyková bariéra. Jak upozorňuje zpráva státních zástupců, překladatelů 

z vietnamského jazyka je nedostatek a navíc se nelze vždy spolehnout, že ať již z malé 

znalosti jazyka nebo úmyslně je jejich tlumočení relevantní. Pro zachování objektivity je třeba 



ale dodat, že tento problém se netýká pouze vietnamské komunity, ale zasahuje i do komunit 

ostatních, zejména pokud jde o málo známé jazyky (arabské, čínské dialekty). 

Souhrnně můžeme drogu definovat jako přírodní nebo syntetickou látku, která má výrazný 

účinek na lidskou psychiku (psychotropní efekt) a při kontinuálním užívání vede k psychické 

nebo somatické závislosti a ke zdravotním a sociálním poruchám. Z této definice vyplývá, že 

mezi drogy patří i společensky přípustné a nejčastěji užívané, běžně přístupné látky, kterými 

jsou alkohol a nikotin (1, 6, 8, 37). 

 

2.2 Současný stav v ČR 

 

Pokud se podíváme do společenských souvislostí, můžeme konstatovat, že problémy 

s drogovou závislostí, zejména u mladé generace jistě existovaly již před změnou režimu 

v roce 1989. V této souvislosti je ale třeba říct, že se tyto problémy vyskytovaly v mnohem 

menší míře než je tomu dnes. Hlavními důvody tohoto stavu byla jednak částečná izolace 

tehdejší ČSSR, ale především málo hodnotná koruna, o kterou mezinárodní drogový trh 

neměl velký zájem. Proto naše drogová scéna zneužívala různé druhy léků (Alnagon, Diolan, 

Solutan aj.), které byly buď přímo užívány, nebo sloužily jako prekurzory k výrobě jiných 

drog (1). 

Drogová scéna dnešní ČR má zcela jiný charakter. I když přetrvává samovýroba (zejména 

pervitin, marihuana) k nám bez větších potíží proudí drogy z Blízkého východu i z dalších 

oblastí (v poslední době hlavně z Ukrajiny). 

Podle závěrů Národní protidrogové centrály České republiky dochází v současné době v ČR 

k rozdílnému vývoji v oblasti experimentálního a rekreačního užívání drog na jedné straně 

a problémového užívání na straně druhé. Zatímco experimentální a rekreační užívání (především 

konopných drog a extáze) má rostoucí trend, problémové užívání (heroin, pervitin) postupně 

klesá. Příčinou tohoto – pokud to lze říci příznivého vývoje – je především rozšiřování substituční 

léčby a dostupnost programů minimalizace poškození drogami (5, 6, 7). 

Uživatelé drog řešili neexistenci trhu s narkotiky domácí výrobou náhražek. Namísto kokainu 

se vařil pervitin a heroin nahrazovala směs derivátů kodeinu, známá pod názvem braun. 

Uživatelé a výrobci fungovali v rámci soběstačných skupin. Jejich členové obstarávali 

suroviny pro výrobu z lékáren nebo přímo z farmaceutických podniků, specialista z nich 

v domácí laboratoři uvařil drogu a pustil ji zpět do oběhu uživatelům ve skupině. 



Jakmile došlo k otevření hranic a naše měna se stala směnitelnou, zájem o prodej v Česku 

prudce vzrostl. Kolem roku 1992 u nás poměrně rychle vyrostl drogový trh od dovozců přes 

distributory až po pouliční dealery. Zajímavé je, že cena, za kterou se drogy zpočátku 

prodávaly, byla nasazená do výše srovnatelné se západní Evropou. Distributoři ale velmi záhy 

zjistili, že kupní síla českých uživatelů drog tomu neodpovídá a během půlroku zlevnili asi 

o dvě třetiny. Prostředí normálně fungujícího trhu umožnilo, aby se k nám s určitým 

zpožděním dostávaly drogy uváděné na trh v západní Evropě – například taneční droga 

„Extáze“ se u nás objevila kolem roku 1995, asi o dva roky později než v Anglii. 

Systém drogové prevence se u nás rozvíjel už od poloviny 80. let v rámci státního Střediska 

drogových závislostí. Jakmile se na počátku 90. let drogy octly na ulicích, začala s nimi 

experimentovat řada lidí, kteří k nim v dřívějším systému uzavřených skupin neměli  

přístup (1, 6). 

Aby mohli na rychle se měnící prostředí pružně reagovat, založili MUDr. J. Presl a PhDr.  

I. Douda nevládní organizaci „DROPIN“. Ta se po vzoru podobných zařízení ze západní 

Evropy zaměřila především na potlačení negativních jevů, které se nabalovaly na drogovou 

scénu. Snažila se předcházet šíření infekčních nemocí, zaváděla výměny injekčních jehel, 

budovala sítě streetworkerů a vytvářela koncept substitučních metadonových programů  

(1, 5, 6, 7).  

Pro činnost Dropinu byla výjimečně příznivá doba hned po listopadu 1989. Na příslušné 

úřední pozice se dostali zkušení odborníci, kteří chápali konkrétní problémy a dokázali 

prosadit vhodná opatření. Celý protidrogový systém fungoval na všech úrovních, od lékařů až 

po vysoké úředníky v rámci skupiny odborníků. Bohužel tato doba netrvala dlouho, což jsme 

již dříve viděli u západní Evropy. Když představitelé Dropinu v roce 1992 informovali 

o dosahovaných výsledcích na semináři v USA, odborníci ze západní Evropy pouze 

konstatovali: „Počkejte dva, tři roky, až se do toho vloží politici“. A politici se u nás do toho 

opravdu vložili. Jakmile kolem roku 1995 rozšířili politické strany oblast svého zájmu do 

komunální sféry, odborníci byli nahrazeni byrokraty. Největší problém ale znamenalo 

zpolitizování celého tématu. Zvláště lidovci boj proti drogám zvolili za významný bod svého 

programu, ovšem namísto podpory dobře fungujícího systému se snažili prosadit nulovou 

toleranci, kriminalizaci a přísnou represi. Zavedené mechanismy se staly politicky 

nežádoucími a podle vyjádření odborníků Dropinu od té doby úroveň boje s drogami jde 

pomalu, ale jistě z kopce. 



Přes uvedené okolnosti se naštěstí díky úsilí odborníků v rozumně nastavené protidrogové 

politice pokračuje dodnes. Téma drog ztratilo v očích veřejnosti na atraktivitě a politici se 

snaží nahnat body jinde, což dokazuje například fakt, že parlamentem prošel bez většího 

ohlasu zákon rozdělující drogy na tvrdé a měkké. Díky základům z počátku 90. let se podařilo 

skoro eliminovat negativní jevy spojené s drogami (např. se dodnes daří udržovat takřka 

nulový výskyt HIV infekce mezi narkomany). Bohužel je ale paradoxní, že právě tento fakt 

způsobil, že stát považuje bezproblémovou drogovou scénu za samozřejmost a podporu 

protidrogových programů tím pádem nepokládá za důležitou. Dropin je tak nucen konstatovat, 

že místo rozvíjení projektů musí na nich pro stále nižší dotace vyhlašovat stopstav. Ve zprávě 

za rok 2009 se uvádí, že např. program metadonové substituce, který má kapacitu 150 lidí, byl 

s maximálními úsporami přeplněn na 204 pacientů a další, mezi nimi i těhotné ženy bylo 

nutné odmítnout. 

Dropin dochází k závěru, že současný boj proti drogám je založen prakticky pouze na tom, co 

se podařilo připravit a vybudovat v 90. letech (37, 42, 47). 

Uvedené skutečnosti zaznamenávají dnešní stav této problematiky. To ale neznamená, že by 

se tím náš stát – policie nezabývaly již dříve. V období 1. republiky to byl nejznámější český 

kriminalista, šéf 4. oddělení Policejního ředitelství v Praze, vládní rada J. Vaňásek, který vedl 

vyšetřování nejzávažnějších trestných činů, vražd, ale sledoval i drogovou scénu. Bylo 

známo, že vlivu drog, zejména kokainu, tehdy podléhala řada lidí, zejména umělců (z nich byl 

nejvíce znám přední filmový a divadelní herec H. Haas). 

Vládní rada J. Vaňásko problémy drogové scény nepodceňoval a usiloval o to, aby se touto 

otázkou začala policie oficiálně zabývat. Důvody k této aktivitě uvedl ve zprávě adresované 

vedení Ministerstva vnitra. Zpráva byla přijata a schválena. V roce 1928 tak byla 

u Policejního ředitelství v Praze ustavena Ústředna pro potírání obchodu s omamnými jedy. 

Její činnost byla ukončena po německé okupaci v roce 1939, kdy vedení veškeré policejní 

činnosti převzaly německé orgány (16, 17, 47, 50). 

(Stojí za zmínku, že vládní rada J. Vaňásek byl předobrazem a vzorem pro postavu 

policejního rady J. Vacátka v TV seriálu „Hříšní lidé města pražského“ ze 60. a 70. let 20. 

století).  

Problematice drog a jejich účinkům se věnoval i známý český cestovatel A. V. Frič (1882–

1944). Na svých cestách do oblastí Jižní Ameriky studoval mimo botaniky i účinky drog 



a seznamoval s nimi na svých přednáškách odbornou i laickou veřejnost, které projevovaly 

bohužel minimální zájem (28, 29, 30, 31, 53). 

Považuji dále za vhodné doplnit tuto část práce upozorněním na nové drogové nebezpečí ve 

formě mimořádně zákeřných drog, které se v posledních cca 2 letech začínají dostávat do 

České republiky a do Německa. Jejich zdrojem je Rusko. 

Na český trh proniká od roku 2010 nový syntetický opiát, který podle zjištění Policie ČR 

a příslušných spolupracujících orgánů přináší smrtící hrozbu. Proti heroinu je asi 40x silnější 

a jeho uživatelům hrozí nebezpečné předávkování. Nová droga, označovaná jako „Fentanyl“ 

se zatím distribuuje pouze na severní Moravě. Přesto má na svědomí již tři úmrtí narkomanů. 

Na území ČR byl fentanyl zaznamenán již v roce 2009, ale tehdy šlo pouze o náhodný výskyt. 

Protidrogová jednotka ČR uvádí, že tato smrtící droga se k nám dostává z pobaltských zemí, 

zejména z Estonska. Již v létě 2011 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti rozeslalo příslušným organizacím a centrům, která pracují s dlouhodobě závislými 

uživateli drog v tomto smyslu varování. Konstatuje se v něm, že nastavení dávky fentanylu je 

velice obtížné, proti heroinu stačí k dosažení účinku pouze nepatrné množství a riziko 

možného smrtelného předávkování je tak velice vysoké (38, 40, 43).  

Další smrtící ruská droga známá pod názvem „Krokodýl“ zaplavuje v posledním období 

především německý drogový trh. V Rusku se tato droga prodává již delší dobu jako levná 

náhražka heroinu (stojí cca 10x méně). Tato droga již v Rusku zabila několik stovek 

narkomanů. V některých případech je smrtelná již první aplikace. Odborníci odhadují, že při 

vzniku závislosti na krokodýlovi a jeho pravidelném užívání, mají konzumenti před sebou 

dva, nejvýše tři roky života. 

Krokodýl obsahuje kodein z léků, které se v Rusku prodávají bez lékařského předpisu. Podle 

přístupu různých výrobců obsahuje droga i benzin, organická ředidla, červený fosfor nebo 

kyselinu chlorovodíkovou. K dosažení minimálních výrobních nákladů není droga čištěna, 

a proto následně již po několika aplikacích způsobuje těžkou závislost. Jako u všech ostatních 

drog je situace závažná i proto, že podle relevantních údajů Policie ČR, Celní správa a další 

příslušné organizace zajistí a zabaví pouze asi 1% z celkové roční spotřeby drog v ČR (38, 39, 

40, 43, 44). V současné době (závěry odborníků v období 2010–2011) je stav drogové scény u 

mladé generace následující: v posledních ročnících ZŠ má vlastní zkušenost s drogami cca 

31% žáků a to především s konopnými drogami, marihuanou a pervitinem. U studentů SŠ má 



vlastní zkušenost s drogami cca 50% z nich, z toho, bohužel, cca 15 % jsou již závislými 

osobami, konzumují drogy pravidelně. Složení drog je přibližně stejné jako u žáků ZŠ, pouze 

ojediněle jsou užívány tvrdé drogy, především heroin (37, 42). 

Je zřejmé, že uvedené aspekty ve svých dopadech zasahují a ovlivňují postup a práci 

managementu školy při sledování a realizaci protidrogové prevence. Je proto nutné, aby 

ředitelé škol stav i vývoj lokální i celospolečenské situace v oblasti drogové problematiky 

průběžně sledovali a mohli tak na případné změny reagovat podle situace na jimi vedených 

školách. V tomto směru se stále více jeví jako zásadně důležitá jejich aktivní spolupráce 

s drogovým preventivou školy. 

 

2.3 Látková závislost 

V této části mé práce se zkusím zamyslet nad příčinami zvyšování počtu drogově závislých 

středoškoláků. Tedy proč právě drogy: patří do návykových látek, do skupiny látek 

s psychotropním účinkem, tedy do skupiny látek se schopností ovlivňovat činnost centrálního 

nervového systému. Vyvolávají především změny na úrovni vědomí, afektivity a psychické 

integrace, bdění, chování, motoriky a vnímání bolesti. Tyto změny jsou člověkem zpravidla 

vnímány jako příjemné, což je hlavním důvodem jejich opakovaného vyhledávání a užívání. 

Hlavní problém spočívá v tom, že vedle euforického účinku způsobují chorobnou závislost, 

tedy mají vysoký potenciál návykovosti (7). 

Drogy lze dělit podle různých kritérií. Na společenské úrovni je dělíme zpravidla na „měkké“ 

a „tvrdé“. Toto dělení v zásadě vychází z rizikovostí drogy a z hlediska pravděpodobnosti 

vzniku závislosti a zdravotních komplikací.  

Pojem látková závislost (nověji syndrom závislosti) označuje stav vzniklý v důsledku 

opakovaného zneužívání návykových látek. Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je 

charakterizován „skupinou fyziologických behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž 

užívání nějaké látky nebo skupiny látek má u daného jedince výrazně větší přednost než jiné 

jednán , kterého si kdysi cenil více“. Syndrom závislosti je v současné době považován za 

onemocnění, které má své místo v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Je vyvoláván celou řadou 

látek a vede k projevům, které jsou diagnostikovány jako „poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené psychoaktivními látkami“ (7).  



Látkovou závislost lze popsat třemi jevy. Jsou to : 

 psychická závislost – chorobná touha opakovaně užívat látku bez ohledu na rizika, 

která sebou přináší toto užívání; 

 tolerance (návyk) – adaptace lidského organismu na přítomnost určitého množství 

návykové látky, což se projevuje potřebou neustále zvyšovat dávku látky pro vyvolání 

žádoucích účinků; 

 fyzická (somatická) závislost – projevuje se přítomností tzv. odvykacího stavu, neboli 

specifických symptomů objevujících se při náhlém vynechání přísunu látky. 

 

Mezi jednotlivými návykovými látkami jsou rozdíly v intenzitě těchto jevů. Obecně lze říci, 

že tlumivě působící drogy (např. opiáty) vykazují jak psychickou, tak i fyzickou závislost 

včetně rozvoje tolerance, zatímco psychostimulační látky vyvolávají především závislost 

psychickou a často se ani nevyvíjí tolerance (7). 

Vznik drogové závislosti je procesem postupným a z hlediska času relativně dlouhodobým. 

Podmiňujícím faktorem je zejména typ drogy a frekvence jejího užívání. Vývoj závislosti lze 

nejlépe prezentovat na vývoji vztahu jedince ke droze. Zde lze vyčlenit tři základní stadia : 

a) Stadium experimentování: 

Jde o stadium, ve kterém se jedinec poprvé dostává do kontaktu s drogami a hledá si 

k nim vztah. Charakteristické je zkoušení různých druhů drog, které jsou užívány 

současně a nepravidelně. Účinky drog jsou zpravidla hodnoceny jako pozitivní a případné 

negativní dopady jsou silně podceňovány. V tomto stadiu se zatím neobjevují žádné 

specifické zdravotní nebo sociální problémy. Užívání drog, ve smyslu množství 

a frekvence je rovněž zatím zcela pod kontrolou uživatele. 

b) Stadium vzniku tolerance: 

V tomto stadiu vzniká tolerance na drogu, tj. původní množství drogy již nevyvolává 

žádoucí účinky a proto dochází k prvnímu zvýšení dávky. S tím samozřejmě souvisí 

i zvýšená potřeba peněz pro zaplacení potřebné dávky. Zde začíná první krok na šikmou 

plochu kriminality. Většinou je již užívána konkrétní droga nebo skupina drog, jejichž 

užívání se stává součástí životního stylu a způsobem trávení volného času. Mohou se začít 

projevovat první psychické problémy, které ale v této fázi uživatel nedává do souvislosti 



se svou narůstající drogovou závislostí. I v této fázi má ještě konzument drogy pod 

kontrolou. 

c) Stadium závislosti: 

Jde o stadium prokazatelné psychické a většinou i somatické závislosti (záleží na typu 

drogy). Velmi rychle se rozvíjí tolerance a objevují se zřetelné problémy zdravotní, 

psychické a sociální. Uživatel zpravidla přechází na rizikovější (nitrožilní) způsob 

aplikace drogy. Jeho jediná životní aktivita se redukuje na opatření nezbytné denní dávky. 

Při tom se v naprosté většině případů uživatel neobejde bez asociálního jednání, trestné 

činnosti nebo prostituce. Již není možný návrat do běžného života bez cílené, odborné 

lékařské pomoci a léčení. 

Je třeba ještě k tomuto stadiu doplnit, že obecně nejvíce rizikovým způsobem užívání drog 

je již zmíněna nitrožilní aplikace, protože s ní je vždy spojeno velice vysoké riziko 

přenosu a tím i šíření životu nebezpečných infekcí. Jde zejména o virus HIV a různé typy 

virových onemocnění jater (hepatitidy typu B a C), které se přenáší a šíří v drogové 

komunitě v důsledku společného používání nesterilního injekčního náčiní. 

O dlouhodobě drogově závislých uživatelů se v souvislosti s nitrožilní aplikací objevují 

výrazné dermatologické komplikace. Dochází k narušení integrity cévního řečiště, což 

vede k lokálním hemoragiím (krvácení) a nekrózám. Hemoragie vznikají v důsledku 

poškození drobných cév při hledání vhodné průchozí žíly nebo při aplikaci drogy mimo 

žílu. Častou místní odezvou je rovněž lokální hnisavé ložisko (absces), které vzniká 

v důsledku nesterility injekčního náčiní (7).  

Pro úplnost ještě definice drogy z čistě medicínského hlediska. Z tohoto pohledu je droga 

charakterizována původně jako sušený rostlinný nebo živočišný materiál určený 

k léčebnému použití. V současné době je droga charakterizována jako přírodní, nebo 

syntetická látka, která splňuje dva základní požadavky: a) ovlivňuje prožívání reality 

(psychotropní efekt), b) může vyvolat závislost (8). 

 

 

 



2.4 Obecné problémy protidrogové problematiky 

Obecně uznávaným postulátem je skutečnost, že drogovou problematiku nelze zcela vyřešit 

ani represivními, ani výchovnými prostředky. Výchova tedy má za úkol především předcházet 

vzniku toxikomanie a minimalizovat zdravotní rizika a společenské škody s tím spojené. 

Výchova by měla být realizována komplexně a měla by postupně vytvořit jednotný, 

integrovaný systém, který zahrnuje rodinu, školu i sdělovací prostředky. Současně stále platí, 

že rozhodující úloha při protidrogové výchově a prevenci náleží rodině, podíl školy je i tak 

významný. V jeho nastavení a realizaci je pak rozhodující podíl managementu školy.  

 

Hlavní oblasti protidrogové výchovy ve škole: 

1. Tato oblast má obsahovat základní poznatkovou strukturu o drogové problematice tak, aby 

byla žákům dostupná se základními informacemi, byla srozumitelná a poskytla přiměřené 

poučení. Měla by být zařazena do výuky biologie, přírodopisu, chemie, nebo občanské nauky. 

Jak vyplynulo z výsledků a vyhodnocení ankety – dotazníků pro management vybraných SŠ 

není vhodné realizovat jednorázové akce, o které většina studentů nejeví zájem. Jako 

nejúčinnější se jeví zařazení problémů protidrogové výchovy do pravidelných přednášek, cca 

v rozsahu  

 2–3 x ve dvouhodinovém rozsahu do každého pololetí. Velmi dobré výsledky mají ty školy, 

kde se vedení podaří získat ke spolupráci externího specialistu. Ten může výuku ve škole 

doplnit i exkurzí studentů na vhodné pracoviště, aby se v praxi seznámili s dopady drogové 

závislosti a s odvykací terapií (10, 11, 12).  

2. Tato oblast zahrnuje uplatnění výchovných prostředků, které je náročnější a může se 

různou formou uskutečňovat prakticky ve všech předmětech. Na rozdíl od předchozího 

globálního přístupu musí být tato výchova výrazněji individualizována, což je při mnohdy 

vysokém počtu studentů velmi obtížné. Ne vždy je počet studentů opravdu vysoký, ale setkal 

jsem se s případem, kdy po organizačním sloučení bylo do septimy zařazeno 36 studentů. 

V takových podmínkách je opravdu svízelné dodržet individuální přístup. 

Pedagog by měl studentům objasňovat nenásilnou formou smysl života, chápání hodnotové 

hierarchie, vymezovat reálné a mobilizující cíle. Velmi důležité je posilovat v žácích 

sebevědomí a zdravou sebedůvěru (10, 11, 12). 

 



 

Zásadní je i osobní příklad pedagoga, tedy shoda jeho výchovného působení a postojů.  

Pokud pedagog přesvědčuje studenty o škodlivosti drog a při každé přestávce si jde zakouřit, 

pak účinnost jeho výchovného působení je samozřejmě minimální. 

Jednotliví učitelé i celý management školy by měli sledovat a rozeznat symptomy počínající 

drogové závislosti a citlivě na ně reagovat. Zde by management školy měl průběžně usilovat 

o účinnou spolupráci s rodiči. Jak již bylo uvedeno, vliv rodiny – v celé oblasti výchovy – je 

nezastupitelný a prioritní. 

Vlastní příprava studentů na protidrogovou výchovu je vázána na příslušná témata zařazená 

do předmětů obecného základu (pedagogika dětí a dorostu), do programů posluchačů biologie 

(biologie člověka, botanika, didaktika, chemie, toxikologie a občanské výchovy, ekologie). 

Na některých SŠ je zařazen i předmět „Etická výchova“, což můžeme považovat za velice 

vstřícný a rozumný krok, protože výchova pro chápání základů a principů etiky je nesporně 

jednou z cest, kterými by se naše společnost měla v dalším období ubírat. Možná se tento 

směr dalšího vývoje může zdát s přihlédnutím k „etice“ naší politiky směšný, ale nepokusit se 

je osudné! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ÚLOHA A POSTUP MANAGEMENTU ŠKOLY V OBLASTI PROTIDROGOVÉ 

PREVENCE 

3.1 Hlavní směry činnosti 

Za jednu z hlavních forem prevence považují přední odborníci v oblasti drogové problematiky 

v ČR – Komorous, J., Nešpor, K., Csémy, L., Mravčík, L., Popov, P. a Weiss, J. (citace č. 1, 

6, 37, 42) komunikaci s veřejností o příčinách negativních jevů ve společnosti. 

Prevence kriminality je především koncepční týmová činnost, která předpokládá spolupráci 

všech vhodných odborníků z nejrůznějších státních, samosprávních i nestátních objektů. 

Laická i odborná veřejnost si potom spojuje preventivní aktivity (programy, projekty), jak 

s určitou institucí, tak i s konkrétním jménem jejího preventivního pracovníka. Komunikace 

s veřejností musí být součástí strategie public relations dané organizace i pracovních náplní 

jejich zaměstnanců. Pro management školy jsou touto „veřejností“ samozřejmě především 

studenti, ale nedílnou součástí musí být i spolupráce s jejich rodiči. Management školy by 

také měl kontaktovat organizace, které se drogovou problematikou zabývají a průběžně s nimi 

spolupracovat. Týká se to samozřejmě i Městské policie hl. m. Prahy. Současně by 

management školy měl usilovat o to, aby se v drogové prevenci orientovali všichni členové 

pedagogického sboru a to bez ohledu na to, jaký předmět vyučují (samozřejmě v úměrné 

míře, podle své aprobace). Každý člen pedagogického sboru by tuto otázku měl mít za 

důležitou a vlastní  (5, 6, 7, 11, 51). 

 

3.2 Návrhy a komentáře vybraných akcí 

V souladu se stanovisky odborníků uvedených v předcházející části 3.1 k řadě akcí 

realizovaných v oblasti protidrogové prevence uvádím dále hodnocení, zkušenosti a závěry 

vybraných akcí. Podle jejich zkušeností, ani přednáška nebo beseda, kterou realizuje 

fundovaný specialista často nemá očekávaný pozitivní dopad. Paradoxně někdy může naopak 

vzbudit zájem o vyzkoušení, jaké jsou zážitky v této nebezpečné a zakazované oblasti. 

Při realizaci protidrogové prevence se proto management školy musí snažit i o zvolení vhodné 

formy, která bude mít u studentů co největší ohlas a účinnost. Dnes bohužel je řada programů, 

které potřebný efekt nedosahují. Jedním z programů, které mají potřebné kladné dopady mezi 

studenty je projekt Organizace na podporu integrace menšin (OPIM) – živá knihovna. 



Autorka, která o tomto projektu v médiích informovala, uvedla svoje zkušenosti s touto akcí 

takto: „Když jsem navštěvovala střední školu, bylo vrcholem protidrogové prevence 

půlhodinové kázání lidoveckého poslance Pavla Severy. Do sborovny ostražitý pan ředitel 

nahnal hrstku studentů, kteří se mu zdáli drobet podezřelí. Efekt: nula.“ 

Stejně tak bylo ještě před několika lety skoro nemožné, aby se studenti dozvěděli něco 

o životě uprchlíků, prostitutek, homosexuálů, těch, co jsou HIV pozitivní nebo třeba 

bezdomovců. Díky uvedenému projektu je dnes situace v tomto směru lepší. Pro ilustraci 

uvedla jeden konkrétní příklad: studenti gymnázia v Praze-Záběhlicích již mají s uvedenou 

akcí dobré zkušenosti. Živá knihovna je koncipována tak, že si studenti sami zvolí téma, 

o které mají zájem – drogy, původ, sexuální orientaci, náboženství, životní zkušenosti a další. 

S realizátory projektu se na svém výběru mohou domluvit. V souladu se zaměřením 

předkládané práce jsem vybral stručnou charakteristiku vystoupení mladé narkomanky 

Radky. Studenti ji zasypávali otázkami – proč jí nepomohli rodiče ani kamarádi, jak je možné, 

že si začala píchat heroin již ve 12 letech, jak rychle vznikla její drogová závislost, jaké je to 

žít na ulici a spát pod mostem a řadu dalších. V souhrnu Radka konstatovala, že ocitnout se 

mezi narkomany není složité. Začnete pít, hodně pít a pak už se vezete. Sama, jak jsem již 

uvedl, začala s heroinem v pouhých 12 letech. V 17 letech, po dvou neúspěšných léčbách jí 

dali rodiče ultimátum, buď nechá drogy, nebo musí jít z domova. Tak odešla. Dodnes je 

závislá (45). 

- Je třeba vycházet i z toho, jak již bylo naznačeno, že jakákoliv byť sebekvalitnější 

jednorázová akce nemůže nahradit systematickou a soustavnou preventivní práci. 

- Vedení školy by mělo ve větší míře využívat jistou volnost při tvorbě tematických 

plánů výuky – při dodržení rámce osnov. Je velmi vhodné a účinné zařadit do 

tematických plánů části, které souvisí s problematikou drog. Je k tomu samozřejmě 

možnost hlavně v odpovídajících předmětech, jako je především chemie, biologie ale 

i řada dalších, zeměpis, přírodopis i dějepis, občanská nauka apod. 

- Vedení školy by se mělo zaměřit i na možnost realizace průběžných kontrol okolí 

školy pro co největší znesnadnění výskytu distributorů drog. V tomto směru je velmi 

vhodné požádat o spolupráci Městskou polici hl. m. Prahy. U řady škol již její 

strážníci pochůzky a kontroly realizují. 

- Při stanovení strategie prevence škod způsobených návykovými látkami by měl 

management školy vycházet z doporučených postupů a vztahů mezi strategiemi 

a jejich účinností. Jejich přehled je uveden v příloze č. 1. 



- Velmi účinnou součástí prevence jsou peer programy, kdy jsou do strategie aktivně 

zapojeni předem připravení vrstevníci. Literatura uvádí výsledky 143 studií, kdy se 

konstatuje: „Peer programy ukázaly jasně vyšší účinnost ve všech měřených 

výsledcích. U nedůležitějších proměnných, tedy užívání návykových látek, byly 

výsledky signifikantně lepší než kombinované výsledky u všech ostatních intervencí. 

U peer programů trval pozitivní efekt u alkoholu, měkkých drog, tvrdých drog 

i cigaret“ (6, 7). Pravidla a postupy při realizaci peer programů jsou velice obsáhlá 

a překračující rámec této práce. Podrobnosti lze zjistit na některé z linek důvěry. 

- Velmi vhodné je, aby management školy (resp. drogový preventista) vypracoval 

dlouhodobý plán činnosti v oblasti protidrogové prevence. Velmi vhodná zde je 

spolupráce s dalšími institucemi. 

 

 

 

Zásadně důležitá je spolupráce managementu školy s rodiči. Měli by se navzájem informovat 

o případně zjištěných negativních okolnostech v oblasti návykových látek (7). 

Na některých, zejména středních školách realizuje management namátkové kontrolní testy na 

případnou přítomnost návykových látek v moči. I když tyto akce mohou přinést konkrétní 

výsledky a slouží i jako určitá prevence, jsou nesporně velmi diskutabilní. Z provedených 

šetření plyne, že většina studentů je považuje za neetické (2, 4, 5). Testy se provádí bez 

předchozího upozornění v budově školy pod dozorem pedagogů. Rozhodně by toto opatření 

mělo být zakotveno ve školním řádu a studenti by s ním měli být seznámeni na počátku 

školního roku,. U nezletilých studentů je nezbytné, aby s tímto opatřením byli před zahájením 

jeho realizace seznámeni rodiče a management školy by pak měl postupovat podle jejich 

vyjádření, tedy respektovat případná negativní stanoviska. Rovněž je nezbytné, aby tyto akce 

byly zejména u dívek prováděny s maximální možnou mírou citlivosti a etiky pod dozorem 

zkušených a vhodně jednajících členek pedagogického sboru. 

Právě u dívek musí mít management školy specifický přístup, který zohledňuje možnost jejich 

otěhotnění. 

Drogová závislost je totiž mnohonásobně nebezpečná u narkomanek, které otěhotní. Současná 

doba tento problém v podobě matek – narkomanek skutečně přináší. K mezinárodnímu růstu 



jejich počtu uvedl primátor hl. m. Prahy B. Svoboda: „Počet matek-narkomanek skutečně 

stoupá a jejich nárůst je pochopitelně daleko největší v Praze, protože velkoměstské prostředí 

vytváří mnohem více příležitostí pro vznik závislosti. V současné době, i když neznám ta čísla 

přesně, bych viděl meziroční nárůst matek-narkomanek asi okolo 1 %.“ 

I tato fakta uváděná p. primátorem potvrzují nezbytnost stálé protidrogové prevence zejména 

mezi mládeží, kde je možnost otěhotnění vzhledem k morálce, ztrátě reálného hodnocení 

vzniklé situace a dalších negativních jevů vysoká. 

Drogová závislost je samozřejmě pro každou společnost nebezpečná a škodlivá, ale u matek-

narkomanek jsou možné negativní dopady ještě vyšší (57). 

Kombinace léků a drog se týká spíše dospělé populace, u mladých lidí není tak velká. Nelze ji 

ale vyloučit, v posledních asi 2–3 letech roste u mladé generace a tedy i u žáků resp. studentů 

užívání kombinace alkoholu a léku proti nespavosti – Stilnox. Dostávají se po ní 

halucinogenní stavy podobné stavům po konzumaci samotných drog. Jde o nebezpečnou 

kombinaci, protože Stilnox patří mezi hypnotika a jeho vyšší dávky v kombinaci s alkoholem 

mohou vést nejen ke vzniku závislosti, ale i k těžkému poškození organismu, a to 

i s následkem smrti. Zatím ale v této věkové skupině převažuje kombinace s anaboliky 

(steroidy), roste i riziko návyků na hazardní hry (hlavně hrací automaty) a na počítačové hry. 

Tyto skutečnosti nelze podceňovat, může u nich vzniknout i velmi silná závislost doprovázená 

negativními jevy podobně jako u drogové závislosti. 

Prevence – stejně jako prevence všech trestných kriminálních činů zahrnuje i protidrogová 

prevence čtyři následující oblasti: sociální opatření, situační opatření, informovanost občanů 

a jejich aktivizace a budování realizačních kapacit. 

Preventivní opatření realizujeme ve třech úrovních: 

- Primární prevence, která se zaměřuje na kořeny delikvence, na hlubší příčiny 

kriminálního jednání. Týká se celé populace. 

- Sekundární prevence, která se zabývá rizikovými jedinci resp. skupinami, u kterých je 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo obětmi trestné činnosti. 

Sekundární prevence se zaměřuje i na sociální patologické jevy tedy z pohledu 

předkládané práce drogová a alkoholová závislost a u mladé generace i záškoláctví 

a šikana. 



- Terciární prevence, která spočívá v resocializaci narušených osob. Jejím cílem je 

udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního 

sociálního prostředí. 

 

Uvedené skutečnosti potvrzují nutnost specifických přístupů při práci s mládeží. Jde 

o kontaktní sociální práci jako základní formu vztahu k žákům ZŠ i k dospívající mládeži na 

SŠ, preventivní působení proti sociálnímu vyloučení, pomoc pro zvládání konfliktních situací, 

aktivní překonávání omezujících životních podmínek. Stále více důležité je i preventivní 

působení proti sociálně patologickým jevům, zejména proti užívání návykových látek a šikaně 

(11, 25). 

Naše působení musí vést k tomu, aby veřejnost vnímala profesionální preventisty obecních 

a městských policií, Policie ČR, preventisty na úřadech v krajích, městech, obcích atd., 

alespoň v teritoriu kde pracují. Je třeba, aby jejich působení bylo chápáno na nejširší úrovni 

jako konkrétní, pozitivní činnost, jako aktivní složka boje proti sociálně-patologickým jevům. 

Musí proto publikovat v tisku a odborných časopisech, vystupovat v médiích, být vidět na 

internetu. 

V souhrnu to znamená, neříkat co vše se dělá nebo bude dělat, ale průběžně informovat co se 

nabízí nebo udělá pro konkrétního občana – občany (6, 7, 25). 

Podle dosavadních zkušeností Městské policie hl. m. Prahy lze konstatovat, že řada škol již 

uvedenými strategiemi postupuje. 

K tomu alespoň jeden konkrétní příklad. V květnu 2010 proběhla v gymnáziu J. Heyrovského 

série přednášek z oblasti právního vědomí a prevence sociálně-patologických jevů 

a kriminality mládeže, kterou realizoval tým lektorů Útvaru prevence Městské policie hl. m. 

Prahy. Studenti i pedagogové kladně hodnotili vstřícný a otevřený přístup policistů 

a podnětnou prezentaci závažných témat. Policisté pak oceňovali aktivní zájem studentů, 

jejich schopnost formulovat vlastní názory a ochotu přemýšlet. Přednášky upoutaly studenty 

tak, že v mnoha případech diskuse pokračovala i po vyhrazeném čase. Management školy 

hodnotí tento preventivní program jako velice zdařilý, efektivní a účelný (15, 20, 25, 26). 

Pro doplnění: management školy – a to již na ZŠ – by se v rámci strategie protidrogové 

prevence měl zaměřit i na problematiku kouření. Ukazuje se, že právě cigarety jsou mezi žáky 



již na úrovni ZŠ nejrozšířenější. Tomuto jevu musíme věnovat pozornost i přesto, že se jedná 

o tzv. legální, měkkou drogu. A navíc – právě na kouření si můžeme ověřit, jak podstatnou 

roli hraje rodinné prostředí. Pokud rodiče kouří, žáka o škodlivosti tohoto jevu těžko 

přesvědčíme. 

V této souvislosti je vhodné seznámit se se zkušenostmi, které byly získány šetřením 

o přístupu žáků ZŠ, které bylo provedeno v Bratislavě a Trnavě v SROV. Realizaci provedli 

pracovníci PrF UK a PedF TU u jedné ZŠ venkovského typu a jedné ZŠ městského typu, 

celkem u 293 žáků 5. – 9. ročníku. Jako zdroj informací byl použit anonymní dotazník. 

Již v 5. ročníku žáci z venkovské ZŠ do legálních drog zařadili správně alkohol, tabák, 

cigarety. Naproti tomu žáci z městského typu školy mimo uvedené, společensky tolerované 

drogy sem zařadili i drogy nelegální jako jsou extáze, hašiš, heroin, kokain a marihuana. 

Některé odpovědi zařadili mezi legální drogy i čokoládu a organická ředidla. Jako hlavní 

zdroje informací o nebezpečnosti užívání drog byly uvedeny televize, rozhlas, rodiče, internet. 

Byl potvrzen i předpokládaný výsledek: žáci z městského prostředí přichází do kontaktu 

s alkoholem a cigaretami dříve, než je tomu u venkovského typu školy. Jako nejčastější motiv, 

který vede mladé lidi ke kontaktu s drogami byla u obou typů škol snaha o zařazení do 

skupiny, party, kolektivu. Tento motiv byl u obou typů škol shodný. Další motivace se naopak 

lišila. U venkovského typu školy to byla touha a zvědavost po novém zážitku, u městského 

typu pak snaha o vyřešení individuálních vnitřních problémů. Už zde je vidět, že v městském 

prostředí jsou mladí lidé vystaveni většímu stresu, problémům a obavou svěřit se dospělým ať 

rodičům nebo učitelům. U žáků školy venkovského typu jsou tyto problémy zřejmě menší. 

Šetření prokázalo u obou typů škol i rozdílný přístup u prvního kontaktu s alkoholem 

a kouřením. V obou případech žáci školy městského typu zažili tento kontakt dříve než žáci 

druhého typu školy. 

Z těchto výsledků vyplývá, že asi 52 % respondentů 2. stupně ZŠ kouří, asi 70 % má kontakt 

s alkoholem (chlapci pivo, děvčata víno, likéry), (46, 55). 

Jak vyplynulo z dále uvedených prací, je důležitost a nezastupitelnost školského 

managementu zásadní pro směrování školy. Zde mají hlavní úlohu ředitelé škol. Jako 

podobně zásadní pro rozvoj školy je chápán potenciál učitelů. Za nimi se umístily státní 

(makro) instituce, které ovlivňují a určují širší rámec, ve kterém je škola zasazena. V pořadí 

jde o MŠMT ČR, Parlament a Vládu (12, 14). Z veřejných institucí jsou vnímány jako 



poměrně klíčové ještě Městské (obecní) úřady a krajské orgány. Přibližně stejná důležitost je 

přisuzována rodičům (resp. rodičovským organizacím) a žákům samotným (12, 14). 

 

3.3 Profesní prostředí školy 

Profesní prostředí školy je jedním z významných determinantů učitelské profese. Je utvářeno 

především na základě vztahu mezi jednotlivci v pedagogickém sboru a mezi sborem 

v managementu školy. Pro kvalitu sboru je rozhodující jeho celková odborná úroveň, tedy 

kvalifikovanost. Svůj význam má i věková struktura, tedy poměr zkušených pedagogů 

a pedagogů začínajících. 

Pedagogický sbor lze považovat za specifický profesní útvar, který je charakteristický pro 

pedagogickou profesi. Má tyto hlavní rysy: 

- společné cíle profesních činností; 

- společný zájem o rozvoj školy a identifikaci se svou školou; 

- jednotná strategie pedagogického působení, tj. výchovy a vzdělávání, které jsou dány 

konkrétní koncepcí školy; 

- kvalifikační strukturu danou druhem školy a jejími vzdělávacími programy; 

- interakce a komunikace členů sboru jako nezbytné předpoklady pro fungování školy; 

- týmovou spolupráci odborů a vedení školy; 

- interpersonální vztahy poznamenanými feminizací. 

Celkově lze konstatovat, že management školy by měl ve výchově práci v oblasti 

protidrogové prevence vycházet z pěti základních faktorů, které se podílí na vzniku drogové 

závislosti. Jsou to: 

 osobnost 

 droga 

 prostředí 

 motivace 

 frekvence 

 



Jejich společným jmenovatelem je především nuda. Management školy by měl postupovat 

tak, aby studentům poskytl možnost realizovat jejich zájmy (zájmová činnost, olympiády, 

sport apod.). Nelze ani podceňovat konzumaci byť legálních drog – od ní je již jenom krok ke 

konzumaci drog nelegálních (1, 6). 

Svůj význam v protidrogové prevenci mají i projekty zaměřené na zdánlivě „neškodné 

drogy“. Tento projekt je určen studentům středních škol. Jeho cílem je rozšířit vědomosti 

studentů o látkách, se kterými jsou v každodenním kontaktu a přitom by mohly být 

považovány za návykové látky.  

Projekt „Neškodné drogy?!“ byl vytvořen v rámci studia didaktiky chemie na Přírodovědecké 

fakultě Ostravské univerzity v samostatném předmětu, který byl projektové výuce věnován. 

Projekt byl realizován na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci ve 2. ročníku čtyřletého 

gymnázia.  

Hlavním úkolem byl výběr vhodného tématu, které by splňovalo potřebné podmínky – 

především spojitost s každodenním životem. Autorky nakonec rozhodly vytvořit projekt, 

který by se zabýval problematikou kofeinu v oblíbených nápojích – čaji a kávě. Jako zpětná 

vazba sloužila dotazníková akce, kdy se studenti měli vyjádřit ke vhodnosti projektové výuky 

i ke zvolenému tématu. Většina studentů se k těmto otázkám vyjádřila pozitivně. Přitom ke 

vhodnosti projektové výuky se všichni studenti vyjádřili kladně a tím, že projekt vnímají jako 

obohacení hodin chemie (15). 

Jenom pro doplnění a zajímavost – problematika návykových látek byla na našem území 

rozšířena a sledována již v období 1. republiky i za okupace v tehdejším protektorátu. Pouze 

namátkou uvádím např. články autorů Petroviče „Morfium“ (30. 05. 1942) a Porubského 

„Bílý jed kokain“ (30. 06. 1943), (16, 17). 

 

3.4 Úloha školského managementu – hlavní oblasti s přihlédnutím k prevenci a řízení 

protidrogové prevence: 

Úloha školského managementu je při podrobnějším pohledu daleko obtížnější, než se může 

jevit při prvním pohledu. Jako ostatně každé jiné má i české školství spoustu problému. Nejde 

pouze o to žáky něco naučit – a je toho čím dál tím víc – ale je i současně vzdělávat 



a vychovávat, uvádět je do společnosti a připravovat do života, respektovat jejich osobitost 

a snažit se je naučit ty opravdové hodnoty lidského života. A to je stále více obtížnější 

v období konzumní společnosti. Orientace k naplnění realizace hodnotových měřítek mimo – 

alespoň z větší části – konzum a povrch se mj. úzce dotýká právě i problematiky drogové 

závislosti.  

Management školy se musí vyrovnávat s celou řadou úkolů, které by neměly být omezeny 

pouze na zajištění ekonomické situace. Ta je samozřejmě důležitá, ale existuje řada dalších 

oblastí řízení a výchovy zasluhujících pozornost. Jednou z nich je pokles prestiže povolání 

pedagoga a to především ze strany studentů, hlavně pak na úrovni středních škol. Zde již 

skoro „dospělí“ nebo opravdu dospělí studenti přestávají v pedagogovi vidět opravdovou 

autoritu a příklad. Není to sice něco úplně nového (stojí za zmínku, že na toto téma se 

zamýšlel K. H. Borovský v článku „Něco pro učitele a o učitelích“ – Pražské noviny z roku 

1846 !), ale tento trend v posledních letech sílí. Je přitom zajímavé, že na rozdíl od studentů je 

povolání pedagoga na ZŠ, SŠ i VŠ hodnoceno velmi příznivě při anketách mezi posluchači 

VŠ resp. občanskou veřejností. Při anketě mezi posluchači 1. ročníků PedF UK v Praze 

a PedF UJEP Ústí nad Labem (osloveno celkem 424 posluchačů) bylo, jak uvádí Havlík (18),  

pedagog na VŠ dosáhl bodové skóre 80,1, na SŠ to bylo 74,1 a na ZŠ 70,7. V čele tabulky se 

již tradičně umístilo povolání lékaře s hodnotou 84,8. Celkem bylo hodnoceno 36 profesí, 

poslední dvě místa obsadilo povolání taxikáře (24,6) a pouličního prodavače (15,0). Jak uvádí 

literatura je škola „démonizována“, a to v odborné literatuře i masmédiích. Podle některých 

názorů prý dokonce poškozuje děti (úzkosti, ataka na sebevědomí, atd.). Souběžně 

dlouhodobě dochází k proměně učitelské profese z polohy „povolání“ k „zaměstnaneckému 

poměru“. Souběžně klesá její atraktivnost pro muže, a to téměř úměrně s feminizací (13). 

Úloha managementu školy je o to obtížnější, že pedagog (podobně jako lékař) patří 

k exponovaným povoláním: každý prochází sám (jeho blízcí, děti) rukama příslušníků těchto 

profesí. Všichni mají zkušenost (obvykle emotivně podbarvenou) s pedagogy a vychovateli. 

Zaměření činnosti managementu školy můžeme specifikovat ve třech následujících směrech : 

1. Oblast kontroly 

2. Oblast manažerské etiky 

3. Oblast organizační struktury 



K bodu č. 1 lze uvést:  

Kontrolní činnost je nezbytnou součástí činnosti managementu školy, ale i celé oblasti všech 

aktivit společnosti na všech stupních řízení. Podstatou kontrolní činnosti je kritické 

zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry a posouzení, zda bylo dosaženo shody vůči 

daným požadavkům. Kontrola by neměla být vedena pouze za účelem zpětné vazby tedy pro 

informaci vedení, ale především preventivní vliv. 

Kontrola by měla probíhat ve třech navazujících fázích a to zjištění skutečností, porovnání 

těchto skutečností se žádoucím stavem a v konečné fázi navržení potřebných opatření. Jako 

konečný cíl kontroly je zpětné ovlivnění řídícího procesu.  

Při realizaci kontroly musí management rozlišovat, jaký druh kontroly má v jednotlivých 

případech použít. V modulu „Teorie a praxe školského managementu“, který jsem při svém 

studiu na UK PedF absolvoval nám byla tato skutečnost zdůrazňována s tím, že druhy 

kontroly jsou následující: souhrnná, namátková, výběrová, preventivní, průběžná a následná. 

Management musí současně počítat s tím, že metod a forem kontroly je mnoho, protože se 

kontrolují různorodé jevy a skutečnosti.  

Velice důležitou okolností je v této oblasti i skutečnost, že realizace kontroly má několik 

funkcí. Při prvním pohledu by se mohlo zdát, že prioritní je funkce ekonomická. Ta je 

nesporně důležitá, ale neměla by a nemůže zůstat jedinou. Podle mého názoru právě v oblasti 

humanitních zaměření vykonávané práce musí být zdůrazněna i funkce psychologická. 

Pracovníci – pedagogové musí být přesvědčeni, že pohled managementu je v maximální 

možné míře objektivní tedy že vždy měří každému stejným metrem. Realizace tohoto přístupu 

jednoznačně přispívá ke zvýšení důvěry pedagogů ve vedení školy – a stejně tak i opačně – 

a to je zásadně důležitý moment pro vytváření optimálního klimatu v celé škole. Bylo by 

velkou chybou domnívat se, že žáci, studenti nedokáží rozpoznat vztahy mezi managementem 

školy a pedagogy. I tato skutečnost rozhodně podstatnou mírou přispívá k účinnosti celého 

vzdělávacího procesu ve škole. Žáci i studenti jsou v tomto směru velice vnímaví a rozpoznají 

„napjatou“ atmosféru mezi managementem školy a pedagogickým sborem, což k jejich 

přístupu ke vzdělávacímu procesu rozhodně nepřispívá.  

Důležitou součástí celého kontrolního procesu je i oblast sociální. V tomto směru by mělo být 

cílem, aby celý kolektiv školy byl přesvědčen o tom, že měřítka kontroly jsou uplatňována 



a realizována v odpovídající míře – a to v maximální možné míře objektivity – na celou školu, 

tedy na pedagogy a studenty. 

Při realizaci kontrolních procesů je třeba pamatovat i na to, aby nedocházelo k jejich 

nedostatkům. Znamená to, že by nemělo docházet k žádné, nebo nízké úrovni kontroly, nebo 

k jejímu přílišnému „soužití“ se zákonem. Pracovníci by neměli pociťovat soustavný dohled 

nad svou činností, vede to k pocitům nedůvěry ze strany vedení a tím i k jejich poklesu 

zodpovědnosti a kreativity (13, 14, 18).  

 

K bodu č. 2 lze uvést:  

Co je etika, je to teorie morálky (z řeckého éthos, mrav), filosofická disciplína, která se 

zabývá morálními jevy v nejširším slova smyslu. Mezi významné etické kategorie patří dobro, 

zlo, blaženost, slast, štěstí, smysl lidského života, životní hodnoty, svoboda, zásluha, vina, 

morální normy a jejich absolutnost či relativnost.  

Management školy musí v tomto smyslu dbát na to, aby způsob jakým se škola chová 

k okolnímu prostředí, resp. jak je vnímáno její chování naplňoval uvedená kriteria. Je to 

důležité nejen pro vytváření optimálního klimatu školy, ale i pro její postavení a schopnost 

obstát v konkurenci ostatních vzdělávacích institucí. V současné době, kdy existuje velký 

počet soukromých škol, je to rozhodně nezanedbatelný fakt.  

Ve snaze naplnit zásady etického kodexu musí management školy dodržovat a uplatňovat své 

pravomoce – tedy moc. V tomto směru rozlišujeme pět základních druhů manažerské moci: 

odbornou moc, moc odměňovat, legitimní (poziční) moc, referenční a donucovací moc. 

Závěrem k tomuto bodu lze konstatovat, že vytváření a dodržování etické atmosféry je pro 

optimální chod školy zásadně důležité. Jakékoliv porušování morálních pravidel narušuje 

prostředí nezbytné pro výchovný a vzdělávací proces (13, 14, 18). 

 

K bodu č. 3 lze uvést:  

Management školy musí stále vycházet z toho, že každá škola má vždy určitou kulturu, která 

spolurozhoduje o úspěšnosti školy. Tato kultura zahrnuje širokou škálu prvků a to nejen 



materiální vybavení (vzhled), ale v neposlední řadě a snad zásadně důležité prvky, kterými 

jsou názory a postoje v myslích pedagogických pracovníků a samozřejmě i studentů. Jejich 

postoje, přesvědčení a názory tvoří zásadní kvalitu celého vzdělávacího procesu.  

Z toho vyplývá, že pedagogové a studenti působí na pověst školy nejen svým chováním ale i tím 

jak se ke škole vyjadřují. Tím jak vnitřní atmosféře školy, ale i navenek přispívají rozhodujícím 

dílem k tomu, jak je škola vnímána. Jak jsem již uvedl má to značný význam pro existenci školy 

v konkurenci ostatních vzdělávacích institucí, ale a to především pro získání a udržení důvěry ve 

kvalitu a atmosféru školy v myslích a postojích studentů a jejich rodičů.  

Je zřejmé, že cesta k utváření kultury školy musí být založena na soustavné spolupráci 

a účasti studentů, pedagogů, managementu školy a rodičů. 

Myslím, že snad nejvýstižněji lze tuto část úvah o úloze managementu školy uzavřít citátem 

F. Kafky, tak jak ho ve své práci uvádí I. Zachař: „A nejen jsou s námi ti, kdo jdou opravdu 

s námi, ale i ti kdo jdou proti nám, neboť se nelze odpárat od epochy“ (14). 

Řadu dalších doplňujících informací najdeme v mnoha jiných pramenech, namátkou Havlík 

(18), Soukupová (20).  

   

Při hodnocení postupu managementu školy si musíme nejprve definovat co je a co není 

prevence, resp. co je jejím cílem. Tímto cílem je předcházet škodám, které způsobuje 

konzumace návykových látek. Kromě škod, které z této konzumace vyplývají, se navíc 

mohou různé návykové látky kombinovat. Zde se vytváří další velké nebezpečí, protože 

v těchto případech bývá účinek silnější, než by odpovídalo součtu účinků jednotlivých látek. 

Kombinace různých návykových látek může vyvolávat i takové účinky, které by žádná z látek 

sama osobě nevyvolala. Zvyšuje se riziko těžkého poškození organismu. Častou kombinací 

i u drogově nezávislých osob je spojování různých léků s alkoholem. 

Pro vypracování strategie managementu školy v oblasti protidrogové prevence může jako 

jedno z vodítek sloužit i stručný přehled zásad k prevenci kriminality (tedy i pro oblast 

protidrogové prevence) vypracované a realizované příslušnými útvary mého pracoviště, 

kterým je Městská policie hl. m. Prahy. 



4. VÝZKUMNÁ ČÁST 

4.1 Cíl výzkumného šetření 

 

Cílem výzkumného šetření byla příprava, provedení a analýza výsledků vyjádřených 

v anonymních anketách (dotaznících). Respondenty byli ředitelé vybraných škol a jejich 

management resp. studenti jejich škol. 

Lze konstatovat, že všichni ředitelé zúčastněných škol považují danou problematiku za 

závažnou. Na některé dílčí možnosti řešení mohou mít jistě různé názory, které vyplývají 

z jejich zkušeností na vedených školách i z dalších možných lokálních specifik. Celkově 

odpovědný postoj ředitelů i jejich managementů podstatně přispěl k získání relevantních 

názorů na sledovanou problematiku. 

 

4.2 Výběr výzkumných metod 

V souladu s doporučením literatury (3, 5) jsem se snažil zjistit výzkumem co nejvíce faktů 

popisným, deskriptivním typem (21). Jak jsem již uvedl, jako referenční materiál jsem použil 

výsledky semináře rodinné výchovy UK PedF. vlastní akce proběhly formou anonymních 

anket jak na dané otázky, tak i volnou formou „Já a drogy“ (22). 

Realizace tohoto záměru proběhla u studentů Střední odborné školy cestovního ruchu v Praze. 

jako referenční materiál byly převzaty výsledky a poznatky ze semináře závislostí, který 

proběhl v rámci odd. rodinné výchovy UK PedF (3). Další šetření jsem pak provedl stejnou 

formou mezi studenty 3. a 4. ročníku 4letého gymnázia v Praze (2). Stejná akce proběhla 

u managementu obou typů škol (4). Podrobné zhodnocení a komentáře jsou uvedeny 

v následujících částech práce formou tabulek a grafů. Vzory dotazníků – viz přílohy č. 2. a 3. 

U výsledků, které je možno použít k celkovému zhodnocení, závěrům a doporučením pro 

management školy byla vždy před realizací akcí zaručena a beze zbytku i dodržena důsledná 

anonymita. Proto není v práci uvedeno, o jaké školy se jedná. Tento postup jistě přispěl nejen 

k relevantnímu vyjádření respondentů v anketách, ale i k vysokému procentu vyplněných 

a navrácených dotazníků. Studentům byly dotazníky vydány osobně při hodinách, tedy 



návratnost byla 100 %, ale u managementu byly dotazníky předávány přes vedení škol, 

návratnost byla 66 %. 

Tuto dosaženou hodnotu lze považovat za přibližně odpovídající postoj k realizaci a účinnosti 

zvolené formy výzkumného šetření, který se takto jeví asi u 1/3 dotázaných škol. 

 

4.3 Charakteristika respondentů 

Sledované respondenty můžeme rozdělit do tří skupin: 

1. Studenti Střední odborné školy cestovního ruchu. Celkem 100 respondentů,  

věk 15–16 let. 

2. Studenti soukromého a státního gymnázia. Celkem 100 respondentů, věk 17–19 let. 

3. Ředitelé a jejich management 10. SŠ a G. Celkem 60 respondentů, věk 31–63 let. 

 

U všech uvedených dotazníkových akcí jsem předpokládal, že respondenti budou mít o šetření 

zájem a budou k němu přistupovat odpovědně. U obou skupin studentů se tento předpoklad 

potvrdil. Tato skutečnost je sice pozitivní, ale bohužel zájem studentů vychází často i z toho, 

že již v nízkém věku má naprostá většina z nich konkrétní zkušenosti s konzumací alkoholu 

a cigaret. Zejména u studentů gymnázia lze celkem věrohodně odhadnout, že asi 90 % z nich 

pravidelně kouří 10 i více cigaret denně a stejně prakticky denně konzumují alkohol, zejména 

pivo. To je pro ně naprosto běžným nápojem, který je také často kombinován s jinými 

alkoholickými nápoji. Negativní roly zde sehrává i skutečnost, že nealko nápoje jsou většinou 

dražší než právě pivo. 

Stejně tak většina respondentů má za sebou již zkušenosti s konzumací zejména marihuany. 

Zkušenosti s tvrdými drogami jsou zatím naštěstí ojedinělé. Je třeba ale počítat s tím, že 

pokud se současní konzumenti alkoholu, cigaret a marihuany dostanou v budoucnu pod vliv 

„špatné party“, mohou tvrdým drogám lehce podlehnout. 

Příčin toho, že stále více mladých lidí podléhá konzumaci drog je celá řada. Podle mého 

názoru stát nepříliš účinně koordinuje protidrogovou politiku, její účinnost ve smyslu 

celospolečenských dopadů není dostačující. Objektivně je ale třeba konstatovat, že velmi 



dobrých výsledků v boji proti výrobcům drog a jejich distributorům dosahuje Národní 

protidrogová centrála, jejíž profesionalita a výsledky jsou mezinárodně uznávány a ceněny 

(37, 42). 

Z pohledu pedagogů se na konzumaci drog žáky a studenty podílejí snadná dostupnost drog, 

mnohdy převažující snaha o „zařazení“ do skupiny konzumentů. Podstatný vliv na formování 

„drogového“ profilu má především rodina. Je jasné, že kouření a konzumace drog by při 

pravidelném zájmu nemohly rodičům ujít. Situace je závažná zejména u studentů soukromých 

středních škol. Sami studenti se často netají s tím, že na ně rodiče nemají čas, o jejich studijní 

výsledky se příliš nezajímají.  

Základní údaje o respondentech: 

 Charakteristka Počet Věk 

Studenti soukromého gymnázia 100 17–19 

Posluchači SOŠ 100 15–16 

Management SŠ a G 60 3163 

Mimo „oficiální“ anonymní dotazník jsem se pokusil i o zjištění vlastních „volných“ úvah, 

stanovisek a názorů studentů a to zadáním: „Napište vše, co si myslíte o protidrogové 

prevenci, bez zadání úvah a směrů“. Úvahy studenti vypracovali anonymně zcela podle 

vlastních úvah na zadané téma „Já a drogy“ (22). Ze souboru jsem vybral ty, které jsou podle 

mého názoru nejzajímavější a ilustrují přístup i znalost studentů k tematice drog. Dále cituji: 

 Já osobně s drogami žádnou zkušenost nemám a ani mít nechci. Z několika důvodů – 

za prvé protože pár mých „kamarádů“ drogy změnily, udělaly jim spoustu problémů, 

neštěstí a starostí. Drogy prostě lidi ničí, mění a dělají z nich trosky. Druhý důvod je 

ten, že jsem přečetla dost knížek a výsledek byl vždy stejný – drogy lidem ubližují. 

Třetí a poslední důvod je ten, že z těchto věcí mám obrovský respekt. Věřím si, že 

nikdy ve svém životě nepodlehnu konzumaci drog – vím, že bych tím velice ublížila 

nejen sobě, ale i svým rodičům a přátelům. Dospěla jsem k názoru, že toto moje 

stanovisko mám pevně zafixované především díky mojí rodině a vlivu, kterým na mne 

moji rodiče i celá rodina působili. 



 Já sama s drogami zkušenosti nemám, ale znám ty, kteří na svoji závislost tvrdě 

doplatili. V naší rodině se to potvrdilo, můj bratranec na drogovou závislost zemřel. 

Musím ale konstatovat, že každý máme zodpovědnost sám za sebe a tedy je na nás jak 

se k drogám postavíme. Je ale třeba zdůraznit, že podstatný vliv je právě v rodině. 

Úloha školy je jistě důležitá, ale bez základu působení rodiny nedokáže formování 

osobností mladého člověka účinně formovat. 

 Konzumaci návykových látek neodsuzuji – je to osobní věcí každého z nás. Tento můj 

názor samozřejmě platí do určité míry, protože jsem si vědom, že rozhodující vliv, 

který mladého člověka utváří, je vliv rodiny. 

 S konzumací drogy nemám žádné zkušenosti, i když mne před časem přemlouval 

nějaký chlápek na Hlavním nádraží v Praze. Naštěstí jsem si včas uvědomil, kam 

může užívání drog vést, takže věřím, že tento stav udržím a drogám nepodlehnu. Tedy 

jediná droga, kterou konzumuji je, káva a příležitostně i alkohol – ale opravdu jen 

příležitostně. Věřím, že to takhle vydržím celý život.  

 Pokud bereme alkohol jako drogu, pak ano, beru drogu. A to alespoň jednou týdně, 

protože se pak dokážu lépe odvázat, padají zábrany. To ale neznamená, že se 

nedokážu odvázat bez alkoholu. Marihuanu už jsem také párkrát zkoušela a kdo z naší 

generace tvrdí, že ji ještě nezkusil, tak ji kouří pořád. Její účinky jsou fajn. Vše mě 

přijde vtipné a celý svět se na mě jen směje. Ale i tak jsem marihuanu měla dosud 

jenom 5krát, a po dalším užívání rozhodně netoužím. 

 

Analýza, komentáře k těmto otevřeným postojům studentů:  

 v opozici vůči všem „obecným“ postojům a názorům, které mladou generaci většinou 

jednoznačně odsuzují pro její pozitivní přístup ke konzumaci drog na základě této – 

byť jedné – ankety a volného vyjádření studentů myslím, že mohu konstatovat – 

alespoň pokud jde o studenty SŠ a G – že jejich přístupy jsou, většinou, pozitivní. 

Konzumaci drog (mimo alkohol, cigarety a částečně i marihuanu) většinou zcela 

odmítají. 

 někteří z nich svůj negativní přístup zakládají na špatných zkušenostech z rodin, od 

kamarádů i z osobních zkušeností. 



 naprostá část studentů uvádí zkušenost, že podstatný vliv na jejich negativním přístupu 

ke konzumaci drog má vliv rodiny a následně i školy. To jenom potvrzuje již 

zmiňovaný aspekt nezastupitelného vlivu rodiny (v první řadě) a následně i školy. 

 potvrzuje se, že „zástupnou“ drogou jsou u naprosté části uvedené věkové populace 

alkohol a cigarety. Je to stav, se kterým asi nejde účinně bojovat, konzumace těchto 

„měkkých“ drog je zřejmě nezadržitelná. I když stát uvalí embargo na všechny drogy, 

marihuanou počínaje, alkohol a tabák budou, zřejmě, vždy i mimo rámec státní 

legislativy průběžně dostupné i mladé části populace.  

 konzumace, zejména marihuany, je opravdu těžko postižitelná. Jednotné stanovisko, 

pokud jde o její dopady, v podstatě neexistuje a formulace našich státních orgánů – 

množství více než malé – je bez diskuze zcela vágní (1). 

 

4.4 Anketa, tabulky, grafy, komentáře 

Jak již bylo uvedeno, k vlastnímu postupu byla realizována anketa ve 3. a 4. ročníku 

gymnázia, pro korelaci byla použita anketa na SOŠ cestovního ruchu. Dále byla zadána 

anonymní anketa pro management SŠ a G ke stejné problematice.  

 

4.4.1 Soukromé gymnázium a SOŠ 

Tabulkové a grafické srovnání výsledků obou anonymních anket 

Legenda: Označení A – SOŠ cestovního ruchu 

Označení B – Gymnázia Praha 

Legenda ke grafům: Osa Y – vyjádření v procentech. 

 

Otázka č. 1: Znáte nějaký případ výskytu drog ve vaší škole? Pokud ano, uveďte jaký. 

 ANO NE DRUH 

A 57 43 Marihuana 26 

B 52 48 Marihuana 16 



 

 

Legenda: 

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „Ano“ 

Fialový sloupec odpovědi „Ne“ 

Šedý sloupec „Marihuana“ 

Komentář ke grafu č. 1 : ze srovnání odpovědí studentů obou typů škol plyne, že v tom, zda 

znají nějaký případ výskytu drog na svých školách jsou rozděleni na cca dvě stejné části, tedy 

znají resp. neznají. Pokud ale jde o specifikaci drogy, uvádí pouze marihuanu. To odpovídá 

všem dosavadním šetřením i zkušenostem vzhledem k velice snadné přístupnosti této drogy 

jak z hlediska jejího obstarávání, tak i z hlediska ceny.  

Nesrovnalost poměru odpovědí „ano“ proti specifikaci drogy ale v odpovědích je. U SOŠ 

uvádí marihuanu cca 46 % studentů s kladnou odpovědí, u G je to dokonce pouze 31 %. Je 

tedy zřejmé, že studenti znají i jiné typy drog, které se ve škole vyskytují, ale přes důslednou 

anonymitu je z nejrůznějších důvodů neuvedli.  
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Otázka č. 2: Co si představujete pod pojmem droga?  

 Alkohol Marihuana Cigarety Čokoláda  Sex Jiné 

A 19 22 20 9 13 17 

B 25 39 21 2 13 - 

 

Legenda: 

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „Alkohol“ 

Fialový sloupec odpovědi „Marihuana“ 

Šedý sloupec „Cigarety“ 

Zelený sloupec „Čokoláda“ 

Tmavě fialový sloupec „Sex“ 

Červený sloupec „Jiné“ 

Komentář ke grafu č. 2: odpovědi studentů obou škol korespondují s obecně známou 

skutečností. Nejrozšířenějšími jsou právě marihuana, alkohol a cigarety.  

V návaznosti na komentář ke grafu č.1 se i zde projevilo to, že respondenti mají konkrétní 

představy i o jiných drogách. Celkově se u obou škol takto vyjádřilo 17 % studentů. Tento 

údaj nekoresponduje s odpověďmi na předchozí otázku, což potvrzuje již konstatovanou 

skutečnost obavy z konkrétních odpovědí na některé typy otázek. 
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Otázka č. 3: Může se stát, že se člověk předávkuje marihuanou a zemře? Pokud myslíte, že 

ano, jak často ji musí užívat?  

 Ano, denně Nevím 

A 8 92 

B 28 72 

 

Legenda:  

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „Ano, denně“ 

Fialový sloupec odpovědi „Nevím“ 

 

Komentář ke grafu č. 3 : z uvedených odpovědí můžeme vyvodit závěr o nedostačující 

informovanosti studentů na některé aspekty drogové problematiky. Vztah mezi nejrozšířenější 

drogou – marihuanou – a možnostmi těžkého zdravotního postižení až k smrti je nejasný 

u 92 % studentů SOŠ a 78 % u G. 
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Otázka č. 4: Co to jsou anabolika a v jaké oblasti se hlavně užívají? 

 Doping, sport Nevím 

A 20 80 

B 70 30 

 

Legenda:  

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „Doping, sport“ 

Fialový sloupec odpovědi „Nevím“ 

 

Komentář ke grafu č. 4 : odpověď na tuto otázku je u studentů SOŠ podle mého názoru 

nevěrohodná. I když se (proti G) jedná o věkovou kategorii 15 – 16 let je velmi 

nepravděpodobné, že by jim byl neznámý pojem „anabolika“. Diskuze k těmto podpůrným 

prostředkům je v médiích velmi častá, takže údajná neznalost plyne spíše z nezájmu o akce, 

které překračují povinný rámec výuky a snad i v tomto věku působící puberty. Lze to doložit 

souhrnem odpovědí druhé části respondentů G, věková kategorie 17–19 let, kdy znalost 

uvedeného pojmu potvrdilo 70 % studentů.  
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Otázka č. 5: Máte nějaké zkušenosti se školními protidrogovými programy? Jak je hodnotíte, 

byly pro vás přínosem? 

 Ano Ne Hodnotím + Hodnotím – 

A 39 61 56 44 

B 61 39 32 68 

 

Legenda:  

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „Ano“ 

Fialový sloupec odpovědi „Ne“ 
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Graf k otázce č. 5 „Zkušenosti s Protidrogovými programy“ 



 

Legenda:  

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „ + “ 

Fialový sloupec odpovědi „ – “ 

 

Komentář ke grafu č. 5 : otázka, kdy odpovědi úzce souvisí se zaměřením předkládané práce. 

Výsledky zkušeností se školními protidrogovými programy a jejich přínosem nejsou ve 

vzájemné korelaci. U SOŠ má nějaké zkušenosti 39 % studentů se 56 % kladného hodnocení, 

ale u G je tento poměr 61 % resp. 32 %. Bylo by vhodné zvýšit frekvenci a informovanost 

studentů SOŠ. Přesto se zde projevuje kladné hodnocení. U studentů G je zkušenost – 

frekvence přesně opačná, ale převažující záporné hodnocení svědčí o malé didaktické 

účinnosti programů. 
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Otázka č. 6: Pomohl/a byste tomu kdo je závislý na drogách? Zkuste uvést alespoň tři 

způsoby: 

 Pomohl Nepomohl Více než 3 

A 87 13 31 

B 91 9 49 

 

Legenda:  

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „Pomohl“ 

Fialový sloupec odpovědi „Nepomohl“ 

Žlutý sloupec odpovědi „Znám 3 způsoby“ 

 

Komentář ke grafu č. 6 : v odpovědi na stanovisko pomoci závislému konzumentovi jsou 

převažující odpovědi kladné – ano, pomohl bych. U SOŠ se takto vyjádřilo 87 %, u G 

dokonce 91 % studentů. Tato čísla jsou nesporně velmi kladná a snad i dokazují, že mravní 

základ mladých lidí není tak úplně negativní, jak se často domníváme.  
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Otázka č. 7: Je v ČR kouření marihuany již legální? 

 Ano Ne Nevím 

A 18 82 - 

B 62 30 8 

 

Legenda:  

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „Ano“ 

Fialový sloupec odpovědi „Ne“ 

Šedý sloupec odpovědi „Nevím“ 

 

Komentář ke grafu č. 7: odpovědi obou sledovaných skupin jsou zde velmi nevyrovnané. 

Marihuana jako legální droga – ano, či ne? Vzhledem k přístupu našich orgánů k této otázce 

se studentům nelze divit. Oficiální stanoviska typu „množství více než malé“ apod. vyvolávají 

(a to nejen u mladé generace) logicky pouze ironický úsměv.  
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Otázka č. 8: Vyzkoušeli jste již nějakou drogu? 

 Ano Ne 

A 71 29 

B 85 15 

 

Legenda:  

Skupina A v grafu označena jako „1“, skupina B označena „2“ 

Modrý sloupec odpovědi „Ano“ 

Fialový sloupec odpovědi „Ne“ 

 

Komentář ke grafu č. 8: odpovědi na zkušenost s konzumací nějaké drogy jsou ve vzájemné 

korelaci. Bylo možné to očekávat, zejména pokud do pojmu droga zahrneme tři hlavní 

skupiny, tedy alkohol, cigarety a marihuanu. Zkušenost uvedlo u SOŠ 71 %, u G pak 85 % 

studentů.  
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4.4.2 Anketa – management SŠ a G 

Tabulkové výsledky ankety 

Otázka č. 1: Jakou důležitost přisuzujete problematice drog v současné době v rámci Vaší 

školy? 

(1 = minimum, 5 = maximum) 

 1 2 3 4 5 

Počet odpovědí / / 4 3 3 

 

Legenda: Stupeň hodnocení – 1 minimum, 5 maximum  

Komentář ke grafu č. 1: Je myslím logické, že vzhledem ke stále rostoucímu významu 

i dopadům rozšiřování drog se ve sledovaném souboru 10 škol nenašel management, který by 

důležitost této problematiky zařadil do stupnice 1, resp. 2. Je ale překvapující, že známky 

nejvyšší důležitosti, 4 resp. 5 byly uvedeny pouze ve 2 x 30 % škol. Ukazuje se, že 

management některých škol stále drogovou problematiku nedoceňuje a nevěnují jí 

dostatečnou pozornost. V některých školách se management spoléhá pouze na „izolovanou“ 

prevenci a nechápe, že drogová prevence musí být realizována v co nejširší spolupráci. Navíc 

se musí postupovat soustavnou, průběžnou prací a ne pouze jednorázovými celoškolními 

akcemi, které pro většinu studentů mají minimální dopad.  
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Otázka č. 2: Máte ve Vaší škole pedagoga, který je pověřen průběžnou koordinací 

protidrogové prevence? 

 Ano Ne 

Počet odpovědí 7 3 

 

 

Legenda: varianty odpovědí: 1 – ano, 2 – ne 

 

Komentář ke grafu č. 2: Ve srovnání s odpověďmi na otázku č. 1 je zde zřejmý opačný trend. 

I když, management některých škol nehodnotí drogy ve své škole nejvyšší prioritou, přesto je 

u většiny škol ustavena funkce odpovědného pracovníka za tuto oblast. S určitou mírou 

nadsázky si to dovoluji komentovat tak, že management většinu odpovědnosti přesouvá na 

uvedeného koordinátora, i když je stále zřejmé, že tato oblast musí vycházet ze společné 

strategie a postupů realizace. Koordinátor by měl být podřízen přímo řediteli školy a svou 

činnost s ním průběžně plánovat a vyhodnocovat.  
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Otázka č. 3: Máte v tematických plánech výuky zařazenou problematiku protidrogové 

prevence? 

 Ano Ne 

Počet odpovědí 8 2 

 

Legenda: varianty odpovědí: 1 – ano, 2 – ne 

 

Komentář ke grafu č. 3: Ve vztahu k odpovědi na otázku č. 1 je ve stanovisku managementu 

škol částečný rozpor, kdy management není tak zcela přesvědčen o maximální důležitosti 

drogové prevence, přesto ale zařazuje tuto problematiku do tematických plánů výuky. Je to 

jistě pozitivní skutečnost, která časem může ovlivnit celkový přístup a postoje k řešení 

komentované problematiky. Je ale nezbytné naplnit tento přístup (80 % škol má 

v tematických plánech uvedenou problematiku) konkrétní, průběžnou strategií a ne pouze 

„papírově“ pro potřebu kontrolních orgánů.  
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 Otázka č. 4: Pokud ano, uveďte, prosím, v jakém předmětu 

Předmět Chemie  Biologie Základy spol. věd Etická výchova 

Počet odpovědí 4 3 2 2 

Pozn.: Na některých školách je problematika zařazena ne pouze v jednom předmětu. 

 

 

Legenda: 1 – chemie, 2 – biologie, 3 – základy společenských věd, 4 – etická výchova 

Komentář ke grafu č. 4: Z grafu lze odhadnout, že na školách přírodovědného zaměření je 

výuka sledované problematiky zařazena především do oborů chemie a biologie, na humanitně 

zaměřených školách pak logicky do humanitních předmětů. Management školy by měl dbát 

na to, aby náplně výuky na obou typech škol byly vyvážené, tedy aby nepřevládalo ani 

přírodovědní, ani humanitní hledisko. Jak z grafu vyplývá, na některých školách je sledovaná 

drogová problematika zařazena ne pouze v jednom předmětu, což k prohloubení účinnosti 

výuky nesporně přispívá.  
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Otázka č. 5: Považujete za vhodné provádět namátkové kontroly studentů na přítomnost drog 

v moči? 

 Ano Ne 

Počet odpovědí 2 8 

 

 

Legenda: varianty odpovědí: 1 – ano, 2 – ne 

 

Komentář ke grafu č. 5: Z grafu je zřejmé, že naprostá většina managementu škol tento 

způsob kontroly studentů odmítá. Je to ve shodě se zcela převažujícím názorem odborníků na 

drogovou problematiku – podle jejich názoru má tento způsob negativní dopady na postoje 

a myšlení studentů. Při jeho realizaci dochází k potlačování vlastních osobností studentů 

a potvrzuje, že v této problematice se nemá používat sama o sobě především represe. Ta musí 

být součástí integrovaného přístupu celkové protidrogové prevence.  
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Otázka č. 6: Pokud ano, projednáte tuto kontrolu s rodiči (nezbytné u studentů pod 18 let)  

 

 Ano Ne 

Počet odpovědí 2 / 

 

 

Legenda: varianty odpovědí: 1 – ano, 2 – ne 

 

Komentáře ke grafu č. 6: V návaznosti na komentář k předchozímu grafu č. 5 lze konstatovat, 

že i když k uvedenému způsobu kontroly studentů přistupuje pouze 20 % sledovaných škol  

(i tento malý podíl podle mého názoru není pro celkovou účinnost protidrogové výchovy a 

prevence vhodný), alespoň tyto školy respektují podíl rodičů na formování osobností studentů 

a tak – snad – vyrovnají resp. zmírní dopad tohoto necitlivého přístupu k integritě mladých 

lidí.  
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Otázka č. 7: Realizujete pro studenty přednášky externích odborníků na tematiku 

protidrogové prevence? 

 Ano Ne 

Počet odpovědí 8 2 

Frekvence: 1 – 2 přednášky za školní rok = 5 škol 

                    4 – 5 bloků (po 2 hod) za školní rok = 3 školy  

 

Legenda: varianty odpovědí: 1 – ano, 2 – ne 

 

Komentář ke grafu č. 7: Můžeme konstatovat, že převážná část managementu přistupuje 

k realizaci působení na studenty se snahou o komplexnost drogové prevence, což lze 

dokumentovat i snahou zapojovat do této problematiky i externí odborníky. Je nesporné, že 

tento přístup zvyšuje účinnost i dopady celého problému prevence. Zejména pokud 

management zařazuje přednášky externích odborníků ne jednorázově, ale systematicky během 

školního roku. Jako velmi přesvědčivé (samozřejmě ve vhodné míře a s odborným 

didaktickým vedením) se při zapojení externích odborníků osvědčují i exkurze na 

odpovídající pracoviště (odvykací léčebny, psychiatrická pracoviště apod.) 
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Otázka č. 8: V návaznosti na předchozí otázku uveďte, prosím, v jaké oblasti přizvaní 

odborníci působí?  

 

Obor Počet 

Biologie 5 

Chemie 6 

Medicína 5 

Psychologie  4 

Ostatní 3 

 

Legenda: 1 – biologie, 2 – chemie, 3 – medicína, 4 – psychologie, psychiatrie, 5 – ostatní 

 

Komentář ke grafu č. 8: Anketa potvrdila předpokládané rozdělení podílů předmětů, ve 

kterých je zařazena problematika drogové prevence. Struktura základních předmětů (Bi, Che, 

Med) je vyvážena, jako příslib se jeví rostoucí nárůst velice potřebných doplňujících 

předmětů, resp. oblastí, jakou jsou psychologie, psychiatrie apod.  
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Otázka č. 9: Domníváte se, že MŠMT ČR Vám pro oblast protidrogové prevence poskytuje 

dostatek podkladů, materiálů, grantů apod.? 

( 1=minimum, 5 = maximum) 

 1 2 3 4 5 

Počet odpovědí / 1 4 3 2 

 

Legenda: Stupeň hodnocení – 1 minimum, 5 maximum  

 

Komentář ke grafu č. 9: Přístup MŠMT ČR k realizaci protidrogové prevence hodnotí 

management sledovaných škol převážně pozitivně. Je ale zřejmé, že i zde jsou rezervy, podíl 

škol s hodnocením nad stupeň 3 by jistě mohl být vyšší. Nemohu hodnotit rozpočet MŠMT 

ČR určený pro sledovanou oblast, ale je zřejmé, že jedním ze základních parametrů jak 

„dosáhnout“ na grant je vhodná a předepsaná presentace návrhu žádosti o přidělení grantu 

resp. dotace. Lze doporučit, aby management školy vyčlenil pracovníka, který by se touto 

problematikou zabýval, průběžně sledoval požadovanou administrativu a legislativu aby mohl 

za školu předkládat materiály žádostí o granty a dotace v požadované podobě. Podle mého 

názoru by tímto směrem měla postupovat většina škol, protože administrativní zátěž ze strany 

EU v budoucnosti stále poroste.  
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4.5 Zhodnocení dosažených výsledků 

Kladně lze hodnotit rostoucí a zvyšující se zájem o problematiku sledování a realizace 

protidrogové prevence ze strany vládních orgánů. Dosud nebyla této oblasti věnována 

soustředěná a účinná pozornost. Dále se na všech krajských úrovních tematice věnuje řada 

organizací a celá řada občanských aktivistů. Zejména tito aktivisté ve svých regionech 

odvádějí každodenní, účinnou a nezastupitelnou práci na základní úrovni – školy, občané, 

občanská sdružení, zájmové organizace a řada dalších. Přínosný je i přístup zákonodárných 

orgánů, kde došlo k přehodnocení stanovisek v užívání měkkých drog, zejména marihuany, 

ale i zde zatím bohužel přetrvává v určité míře posuzování podle vágní formulace „množství 

větší než malé“. Pozitivní také jsou, i když v dílčích měřítkách jednotlivé akce, kdy Městská 

policie v jednotlivých městech se stále více na problematiku drog zaměřuje. Pro zvyšování 

povědomí občanů o to, že státní orgány v tomto směru konají, to jistě není zanedbatelné. 

Kolem roku 1992 se u nás poměrně rychle rozvinul a realizoval drogový trh od dovozců, 

výrobců, přes distributory a dealery. Díky základům položeným v 90. letech se skoro úplně 

podařilo eliminovat negativní jevy spojené s konzumací drog (mám na mysli především 

zdravotní dopady). Dodnes se tak drží takřka nulový výskyt infekce HIV mezi závislými. 

Opět již bylo řečeno, že tato fakta poněkud „ukolébala“ pozornost státu, ale to se během 

zejména posledních asi pěti let postupně zlepšuje. 

Mezi slabé stránky musíme zařadit i skutečnost, že v rámci EU a různých dalších dohod byly 

podstatně omezeny celní kontroly, které jsou dnes zaměřeny z podstatné části na letiště, 

některé úseky železniční dopravy a na ostatní kritická místa se státní orgány zaměřují skoro 

výhradně systémem „ad hoc“ ať už namátkově, nebo na základě podezření a upozornění. 

Proto nás asi nemůže překvapit skutečnost, že orgány Celní správy a Policie zachytí za rok asi 

pouze 1 % drog z celkové spotřeby v ČR.  

O to více vystupuje do popředí nezbytnost realizace soustavných a kvalifikovaných opatření 

protidrogové prevence právě na školách. Návrhy postupů jsem uvedl v textu, závěrech 

i doplňcích práce. Opět zde zdůrazňuji, důležitou a nezastupitelnou úlohu ředitelů škol a jejich 

managementu. 

Rovněž nezbytné a účinné je navázání kontaktů a spolupráce s organizacemi, které se 

drogovou tematikou zabývají. Pouze připomínám již uvedené, že jde především o školské 



orgány v rámci Úřadů městských částí, hejtmanství, odbory MŠMT ČR, zdravotnické 

organizace, Státní i Městskou policii a řadu dalších. Vyčerpávající informace najdeme na 

internetu – namátkou pouze jedna adresa: www.drogy-info.cz . 

Řešení drogové problematiky v ČR je pochopitelně součástí postupů v evropském i světovém 

měřítku. Z globálního pohledu je nepochybné, že v obchodu s drogami se točí obrovské 

peníze, které stále více zatěžují protidrogová opatření i zásahy. A navíc – jsou stále země, kde 

pěstování drog a následně jejich distribuce a vývoz jsou prakticky jedinou možností obživy 

většiny obyvatel. Klasickým příkladem je Afghánistán, kde pěstování máku (opium) přináší 

roční zisk asi 25 miliard USD. Klasické zemědělství by tamním lidem vůbec neumožnilo 

přežití (37,42). 

Podrobnější analýza v tomto smyslu se vymyká rozsahu i zaměření této práce, mnohdy ji 

v úplnosti neuvádí ani fundovanější studie a analýzy. 

Přes všechna uvedená a existující opatření i dílčí úspěchy v boji s drogovou scénou u nás je 

i zde situace vážná. Řada společenských, ekonomických i dalších změn vede a povede k růstu 

konzumního přístupu života společnosti, který, bohužel znamená i rostoucí orientaci na 

konzumaci drog a jejich zařazování do hodnotových řešení života především u mladé 

generace. Omezení resp. omezování tohoto negativního trendu není v silách žádného 

jednotlivého státu samostatně. V současné globalizaci světa je to problém, který by měl svět 

řešit společně a otevřeně. To je ale, snad „zatím?“ pouze v oblasti teorie a přání.  
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5. ZÁVĚR 

V návaznosti na stanovené cíle předkládané závěrečné bakalářské práce mohu jejich splnění 

specifikovat takto: 

1. Zpracování přehledu o současném stavu řešené problematiky v České republice. 

Uvedena aktuální stanoviska odborníků z oblasti drogové problematiky, která 

potvrdila stávající názory ředitelů škol a jejich managementu o trvajících problémech 

a vstupech drogové scény do životů mladé generace. Zjištěná stanoviska potvrzují 

maximální pozornost, kterou problematice věnují ředitelé škol s tím, že tato oblast 

jejich činnosti je nezbytná a trvalá. 

2. Analýza výsledků výzkumného šetření realizovaného u studentů vybraných G a SŠ 

potvrdila, že i když mají zkušenosti s drogami, v převážné většině jde o konzumaci 

měkkých drog, hlavně marihuany. Konzumace a návyk na tvrdé drogy (heroin, 

kokain) je u sledovaných respondentů ojedinělá. Bohužel byla ale potvrzena rostoucí 

konzumace legálních drog – tabáku a alkoholu. Jde o jev, který zasahuje mladou 

generaci jako celek. I zde je nezbytné, aby ředitelé škol a jejich management věnovali 

průběžnou pozornost i této oblasti, i když se jedná „pouze“ o legální drogy. Jejich 

působení a dopady již začínají ohrožovat životy a zdraví i dospělé populace. 

3. Analýza výsledků výzkumného šetření realizovaného u řídících pracovníků – ředitelů 

škol a jejich managementu – potvrdila, že sledovanou problematiku drogové scény 

považují za důležitou a závažnou. K zajišťování opatření v protidrogové problematice 

přistupují ve většině škol odpovědně a důsledně. 

 

Ze zjištěných výsledků lze odhadnout, že zvýšení pozornosti ředitelů škol a jejich 

managementu by bylo třeba asi u 1/3 oslovených škol. 

Komparace názorů a přístupů studentů s názory a přístupy ředitelů škol a jejich managementu 

prokázala, že u obou sledovaných skupin převažuje odpovědnost k chování i řízení drogové 

problematiky, protidrogové prevence. Jako kladný prvek lze považovat i tu okolnost, kdy 

studenti sledují přístup ke konzumaci legálních i nelegálních drog v rámci celé třídy 

a případný vznik a růst drogové závislosti spolustudentů v jejich kolektivu jim není lhostejný. 



Mimo stanovené cíle jsem práci doplnil, jak jsem již uvedl v úvodu, po dohodě s vedoucím 

práce návrhem „Desatero zásad pro management školy“. Tento doplněk jsem sestavil podle 

poznatků získaných při studiu a řešení stanovených cílů a to i s využitím názorů studentů 

vyjádřených v jejich anonymní volné úvaze. 

Předkládám ho jako návrh a doporučení ke zvážení ředitelům škol a jejich managementu 

k případné dílčí nebo celkové realizaci podle jejich uvážení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


