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ABSTRAKT
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra farmakologie a toxikologie
Kandidát: Mgr. Darina Pšurná
Konzultant: RNDr. Hana Klusoňová, Ph.D.

Název rigorózní práce: Mladí a ţivotní styl

Cíl práce: zjištění míry znalostí a zkušeností týkajících se uţívání či zneuţívání legálních
příp. nelegálních návykových látek studenty středních škol na Valašsku.
Metody práce: data byla získána na základě anonymních dotazníků, které byly v roce
2007 rozdány studentům středních škol ve Zlínském kraji. Údaje byly zpracovány pomocí
PC programu Microsoft Office Excel 2003 a statisticky vyhodnoceny 2 – testem, kdy
hodnota p < 0,05 byla povaţována za signifikantní.
Výsledky práce: práce vznikala na podkladě 553 vyplněných dotazníků, na které
odpovědělo 72,3 % (400) ţen a 27,7 % (153) muţů.
Pokud bychom měli provést sumaci zkušeností studentů s tabákem, lze
konstatovat skutečnost, ţe s jakoukoliv formou tabakismu je obeznámeno 58,8 % (325) ţen
a 22,4 % (124) muţů. Tito uvedli jako nejčastěji zneuţívaný artikl cigarety (93,1 % - 418)
díky svým schopnostem navodit pocity uklidnění a uvolnění (65,2 % - 144). Ve spojitosti
s frekvencí uţívání tabáku jsem došla k závěru, ţe 39,4 % (89) tázaných kouří pravidelně
kaţdý den a z pohledu věku svou první cigaretu ochutnala většina ve 13 letech, kdy takto
experimentovalo 22,7 % (102) ţáků. 2 – test potvrdil vliv pohlaví na kouření doutníků či
snahu o ukončení kouření (p < 0,05), avšak vyvrátil souvztaţnost mezi ne/pokračováním
v kouření a přítomností min. jednoho zdravotníka v rodině (p > 0,05).
Dalším hodnoceným a sledovaným prvkem souboru je alkohol, přičemţ můţeme
díky odpovědím uvedeným k tématu „Nejčastěji konzumovaný alkoholický nápoj“
poukázat na fakt, ţe se jedná o různé typy destilátů (80,8 % - 447). Alkohol je často
konzumován na oslavě (96,3 % - 494) či při posezení s přáteli (66,5 % - 341) 369 (66,8 %)
ţenami a 144 (26,0 %) muţi.
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424 (82,7 %) respondentů se uţ někdy v ţivotě opilo a to především u příleţitosti
oslav (84,2 % - 357), přičemţ však dle správného mínění studentů je moţno před řízením
bez rizika vypít pouze nealko nápoj (87,2 % - 482). Při statistickém zmapování
problematiky alkoholu 2 – testem jsem dospěla k závěru, ţe neexistuje významná
souvislost mezi globálním uţíváním jakéhokoliv druhu alkoholu a zdravotníkem v rodině
(p > 0,05). Nicméně při sledování konzumace jednotlivých typů alkoholických nápojů se
zde vyskytuje fenomén vlivu pohlaví na pití vína či

piva (p < 0,05). Zároveň byla

signifikantní závislost uţívání návykových látek na konzumaci piva nebo destilátů
(p < 0,05).
Poslední část zpracovávaných dat se týkala znalostí v oblasti návykových látek,
kdy min. jednu z nelegálních drog uţilo celkem 40,1 % (222) odpovídajících, kteří byli
tvořeni 28,4 % (157) ţenami a 11,7 % (65) muţi. V otázce míry nebezpečnosti zneuţívání
jednotlivých ne/legálních látek byl učiněn předpokládaný závěr týkající se skutečnosti, ţe
za nejméně nebezpečné látky při zneuţívání respondenti povaţují s 55,1 % (303) tabák,
středně nebezpečný se jim jeví alkohol (56,0 % - 308) a za nejrizikovější povaţují se
72,2 % (397) abúzus nelegálních návykových látek. Při hodnocení motivace uţití dané
drogy dojdeme k počtu 183 (40,9 %) studentů, kteří „okusili“ návykovou látku ze
zvědavosti a to z popudu nabídky kamaráda (59,5 % - 279), případně mu byla poskytnuta
zdarma neznámým člověkem (65,6 % - 285). V tématice drog nebyla 2 – testem potvrzena
souvislost mezi jejich uţíváním a zdravotníkem v rodině (p > 0,05), avšak je zde patrný
vliv kouření na uţívání ilegálních látek, kdy p < 0,05.
Závěr práce: bylo zpracováno 553 anonymních dotazníků za účelem stále probíhajícího
výzkumu na FaF UK HK týkajícího se tématu Mladí a jejich ţivotní styl, jenţ je přínosný
ke sledování dynamičnosti témat obsaţených ve výše zmíněných dotaznících.
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ABSTRACT
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Pharmacology and Toxicology
Candidate: Mgr. Darina Pšurná
Consultant: RNDr. Hana Klusoňová, Ph.D.
Title of Thesis: Young peoples lifestyle

Objective: Getting the overview of student knowledge and experience with licit and illicit
addictive substances. The research sample is generated of high school students in the Zlín
region, in its part so-called „Valašsko“.
Methods used: Data were obtained on a basis of anonymous questionnaires. These
materials were distributed to high school students in Zlín region in 2007. The
questionnaires were processed by a PC using Microsoft Excel 2003 software and they were
evaluated statistically by the 2 – test, when the numerical value p < 0,05 was considered
significant.
Outcomes of the research: This work came into being on a basis of 533 questionnaires
filled. 400 women completed it, which is 72,3 %, and 153 men, which is 27,7 %.
According to the summation of student experience with tobacco, we can sum up,
that 81,2 % (449) respondents are familiarized with this substance in some way. The most
abused article, as they said, it was a cigarette (93,1 % - 418), which was preferred thanks to
its ability to cause them the feeling of calming and release (65,2% - 144). In connection
with frequency of tobacco usage I concluded that 39,4 % (89) persons asked smoke
regularly every day and in terms of age, the first cigarette they tasted at the age of 13.
22,7 % (102) students admitted, it was a period of „tobacco experiments”. 2 – test has
validated the influence of gender on cigars smoking and also on the effort to stop it
(p < 0,05). However, correlation between non/keeping on smoking and one medical stuff
member in a family (p > 0,05) was disproved.
The next evaluated and observed element of the set is alcohol. Owing to the
answers given to the subject matter „The most frequent alcoholic drink“ we can refer to
various spirits (80,8 % - 447). Alcohol is often drinking at some celebration (96,3 % - 494)
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or when the persons get together with their friends (66,5 % - 341). In this theme we count
on 369 (66,8 %) women and 144 (26,0 %) men.
424 (82,7 %) respondents have already become drunk, usually at the celebrations
(84,2 % - 357). Nevertheless, 87,2 % (482) of the students asked know, only non-alcoholic
drinks are allowable to drink before driving. Due to my results in 2 – test, that I used to
get an overview in the matters of alcoholic beverages from the statistical point of view, I
found out that there is no correlation between global usage of any type of alcoholic drinks
and one medical stuff member in a family (p > 0,05). But a consumption of various types of
alcoholic drinks was followed in the research, as well. In these terms, we can observe the
influence of gender on wine and beer drinking (p < 0,05). Also, it can be referred to a
significant dependence of addictive substance usage on beer or spirit consumption
(p < 0,05).
The last part of the questionnaire theme concerned the knowledge in the area of
addictive substances, simultaneously at least one of the illicit drugs was used by 40,1%
(222) of respondents. 28,4 % (157) of them were women and 11,7 % (65) were men.
According to the risk rate of various non/legal substances usage, a conclusion was made,
that in minds of the respondents, the least dangerous substance is tobacco (55,1 % - 303),
then alcohol (56,0 % - 308) and the most risky is to take illicit addictive substances –
72,2 % (397) of persons asked are afraid of them. In terms of motivation to use drugs, 183
(40,9 %) students only were curious, that's why they tried it, and also it must be considered
that they were offered it by their friend (59,5 % - 279), in 285 (65,6 %) cases they were
offered the drug by an anonymous person. In drug matters one can declare the relation
between the usage and medical stuff member in a family, the 2 – test says p > 0,05. But
the influence of smoking on illegal drugs usage can be seen, p < 0,05 .

Research conclusion: 553 anonymous questionnaires were processed to contribute to the
ongoing research at the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Králové
on the theme Young people´s lifestyle. The aim of this research is to observe a dynamic
character of the questionnaire topic above-mentioned.
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE
Tato rigorózní práce byla vypracována na základě 553 dotazníků, na které
anonymně odpovídali v roce 2008 studenti SŠ Zlínského kraje. Dotazníky se týkaly
mapování ţivotního stylu mladých a výsledky této práce budou zahrnuty do mezinárodní
studie, která probíhá od roku 2003 a to v Itálii, Anglii, Rumunsku a u nás.
Cílem této práce byla snaha o bliţší průzkum týkající se znalostí, vědomostí a
zkušeností respondentů v oblastech zneuţívání legálních anebo nelegálních návykových
látek a zjištění případných souvislostí mezi sociodemografickými podmínkami, povoláním
rodičů, pohlavím a zneuţíváním těchto návykových látek.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. TABÁK A KOUŘENÍ
2.1.1. ÚVODNÍ INFORMACE K TABÁKU A KOUŘENÍ
Jedinou návykovou látkou ze čtyř aţ pěti tisíc sloţek tabákového kouře je toxický
rostlinný alkaloid nikotin (1). Chemicky je nikotin alkaloid ţluté barvy, který je rozpustný
ve vodě a lihu (2). Smrtelná dávka pro člověka je kolem 80 mg, poměrně rychle však
vzniká tolerance. Závislost na tabáku začíná závislostí psychosociální, kdy má kuřák
naučenou potřebu určité činnosti. Po nějaké době se vyvíjí taktéţ závislost fyzická (1).
Cigareta je velmi výkonným nikotinovým zásobníkem.
Zdravotní problémy způsobuje také pasivní tabakismus (3).

2.1.2. NIKOTIN
Nikotin je velmi silně účinná látka, kterou obsahují tabákové listy. Při kouření se
uvolňuje do kouře a dýchacími cestami se dostává do organismu.
Mezi chemicky aktivní látky nejčastěji uváděné, které obsahuje cigaretový dým
patří oxid uhelnatý, oxidy dusíku, kyanovodík a radioizotop polonia. Nevinný není ani
cigaretový papír, který obsahuje sloučeniny křemíku, hliníku, síry a dalších látek (4).
Nikotin vyvolává podráţdění vegetativní nervové soustavy a stimuluje
(nikotinové) N-receptory v mozku a svalech. Nikotin je velmi dobře absorbován a to nejen
ze ţaludku, ale i sliznicí úst. Jestliţe se tabákový dým zadrţí v ústech po dobu 2 sekund, tak
se zde absorbuje aţ 70 % v něm obsaţeného nikotinu. V plicích se takto můţe vstřebat aţ
98 % nikotinu. Nikotin snadno proniká všemi bariérami organismu a prochází do mozku
(5).
Chronická otrava nikotinem se nazývá nikotinismus a dochází k ní po vykouření
20ti cigaret denně (2).
Mechanismus účinku spočívá v imitaci působení acetylcholinu v mozku. Váţe se
na receptory vytvořené pro příjem acetylcholinu a přebírá jeho funkci. Acetylcholinesteráza
ale nerozkládá nikotin, který tak zůstává v synaptické štěrbině mnohem déle neţ
acetylcholin - předává proto neuronu mnohem více signálů. Výsledkem je příjemný a
euforický pocit. Důvodem je nikotinová stimulace acetylcholinových receptorů na
dopaminových neuronech, čímţ se spustí výdej dopaminu do centra odměny v mozku.
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Tento jev pak nutí konzumenta chtít zaţívat tyto příjemné pocity stále znovu a rychle můţe
dojít ke vzniku závislosti.
Po pravidelném kouření tabáku si mozek vytvoří toleranci na nikotin, která se
projevuje potřebou zapálit si cigaretu, aby byla zachována „normální“ činnost mozku.
Pokud nedojde k dodání potřebného mnoţství nikotinu do organismu, projevuje se tzv.
baţení neboli craving, coţ můţe vést k příznakům z odnětí, které se projevují
podráţděností, úzkostí, nespavostí a depresí (6).
2.1.3. KOUŘENÍ A ZPŮSOBY APLIKACE
V zásadě jsou běţné dvě následující formy aplikace: bezdýmý tabák nebo tabák,
který hoří. Bezdýmý tabák můţeme dále rozdělit na šňupací (aplikace vdechem do
nosních dutin) a orální (aplikace ústy). Orální je jednak tabák ţvýkací, tedy listy a tzv.
„vlhký šňupec“, kdy se papírové pytlíčky s tabákem vkládají do úst, kde se z nich uvolňuje
nikotin. Hořící tabák se vyskytuje především ve formě doutníku, dýmky nebo cigarety.
Doutník je jen svinutý tabákový list, který obsahuje nejméně přidaných látek (1).
Vodní dýmka je pomůcka pouţívaná ke kouření, která funguje na principu filtrace
a ochlazování kouře přes vodní filtr. Jako kuřivo se pouţívá tabák smísený s melasou a
oleji, který je vlhký, mazlavý a při hoření silně dýmí. Dodává se v mnoha příchutích. K
zapalování tabáku slouţí doutnající uhlík vyjmutý z ohniště nebo rychlozápalné dřevěné
uhlí, které se pouţívá také při pálení vonných bylin, dřev či kadidla. Doba kouření dýmky
je přímo úměrná době, po kterou hoří uhlík. Kouř z vodní dýmky se od kouře z cigaret liší
jak sloţením tak mnoţstvím, jeţ kuřák vdechuje. Co se týká mnoţství, tak při průměrném
osmdesátiminutovém posezení u vodní dýmky, kuřák vdechne přibliţně stokrát více kouře,
neţ při vykouření jedné cigarety. Tabák samotný dehet neobsahuje - tento je v uhlíku, který
zahřívá tabák. Kouření vodní dýmky tedy ve většině případů nevyvolá stejné nemoci jako
běţné kouření tabáku, ale je zde naopak vyšší riziko vzniku rakoviny jazyka a srdečních
potíţích. Dalším rizikem je i přenos infekčních chorob, vzhledem ke zvyku kouřit dýmku
ve více lidech bez výměny náustku.
Kretek jsou cigarety vyrobené ze směsi indonézského tabáku a drceného hřebíčku,
obvykle balené v papíru. Název kretek vychází ze specifického zvuku při hoření hřebíčku.
Jsou často dochucené a mívají díky eugenolu (účinná látka hřebíčku) anestetický účinek
umoţňující hlubší vdechování kouře. Obsah tabáku je kolem 60–70 %, coţ je mnoţství
srovnatelné s běţnými cigaretami. Testy však prokázaly, ţe kretek uvolňuje dvojnásobné
mnoţství dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého neţ běţné cigarety.
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Bidi jsou tenké cigarety z tabáku ručně baleného do sušeného listu tendu nebo
temburi (Diospyros melanoxylon), na uţším konci jsou staţeny nitkou. Beedies jsou
vyráběna také v mnoha příchutích (jahoda, skořice, čokoláda, máta, divoká třešeň).
Vzhledem k jejich sladké vůni, příchuti a marketingu se mladí lidé často domnívají, ţe to
jsou "přírodní bylinné cigarety“ a jsou tedy pro jejich zdraví lepší neţ cigarety klasické, coţ
je omyl. Z jednoho bidi se uvolní třikrát více oxidu uhelnatého či nikotinu a pětkrát více
dehtu neţ z běţné cigarety. Obsah tabáku je 10-20 %. Na rozdíl od klasických cigaret
neobsahují ţádné přídavné chemické látky ani papír, avšak list, do kterého jsou bidi balena,
má nízkou hořlavost, a proto musí kuřák častěji potahovat, aby cigareta nezhasínala, čímţ
do sebe dostane více toxinů, neţli kuřák klasických cigaret. Jejich kouření můţe způsobit
různé druhy rakoviny stejně jako většina kuřiva a tabákových výrobků (6).
2.1.4. AKUTNÍ A DLOUHODOBÉ ÚČINKY TABÁKU
Kouření dýmek a doutníků neznamenalo pro lidstvo významný zdravotní problém,
protoţe to byl ojedinělý úkaz. Tabáková epidemie začala aţ s masivním rozšířením cigaret
na začátku 20. století po vynálezu automatu na jejich výrobu.
Akutní účinky nejsou tak podstatné: lokální podráţdění sliznic, bolesti hlavy,
průjem. Někoho od kouření mohou odradit, ale většinou pod sociálním tlakem začínající
kuřák tyto problémy rychle překoná a později se jiţ neobjevují, jelikoţ se vyvine tolerance
(1).
Mezi nejčastější fyzické poškození organismu při dlouhodobém uţívání tabáku
patří zhoubné nádory průdušek a plic, hrtanu, hltanu, dutiny ústní, močového měchýře,
slinivky břišní, děloţního čípku. Dále pak choroby ţaludku či dvanáctníku, srdeční
onemocnění (častější infarkty), mozková mrtvice, příp. choroby končetinových cév. Mezi
psychické obtíţe řadíme strach o své zdraví, pocity viny, nesoustředěnost, komplikace
v těhotenství - předčasné porody, větší pravděpodobnost potratu či sníţená porodní váha
novorozeňat. Děti kuřaček navíc trpí častějším onemocněním dýchacích cest.
Kouření doutníků a dýmek vyvolává při dlouhodobém uţívání stejná poškození
jako kouření cigaret. Celkový dopad na zdraví je o málo menší, ale na druhé straně se
udává výraznější místní poškození (např. rakovina rtu) (5). Tyto nebezpečné účinky má
cigaretový kouř i u tzv. pasivních kuřáků (4).
Mezi hlavní abstinenční příznaky při vzniklé závislosti patří craving, nervozita,
podráţděnost, smutek a únava. Abstinenční syndrom se objevuje za několik hodin po
poslední dávce nikotinu. Abstinenční příznaky trvají průměrně tři měsíce. Vzpomíná-li
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však jedinec na kouření jako na něco krásného, o co je nyní ošizen, trvají abstinenční
příznaky o to déle.
Kuřák, který se jednou stal závislým na nikotinu, má zmnoţené nikotinové
receptory v mozku, proto i jediná cigareta po měsících, dokonce i letech abstinence
znamená návrat ke kouření (1).

2.2. ALKOHOL, ALKOHOLISMUS
2.2.1. DEFINICE ALKOHOLU
Etanol je polární nenabitá malá molekula, která je rozpustná ve vodě i v tucích,
čímţ je umoţněna jeho rychlá a úplná absorpce. Maximální koncentrace alkoholu v krvi se
objeví jiţ po 30ti minutách (7).
Alkohol má oproti tvrdým drogám mírnější účinky, závislost se vyvíjí jen u části
subpopulace konzumentů a při trvalém uţívání mírných dávek sniţuje nebezpečí vzniku
arteriosklerózy. Naopak při zneuţívání se můţe stát stejně nebezpečný jako nejtvrdší drogy.
Je nebezpečný zejména proto, ţe jeho uţívání je daleko méně kontrolováno zákonem a je
běţně dostupný (4).
Etanol zásadním způsobem ovlivňuje centrální nervový systém, na který působí
tlumivě. Zvyšující se koncentrace etanolu v krvi vede aţ ke stavu celkové anestézie.
Mechanismus účinku etanolu spočívá ve zvýšení účinku GABA, v inhibici glutamátu a
otevírání napěťově závislých vápníkových kanálů, čímţ brání uvolňování mediátorů (7).

2.2.2. ALKOHOLISMUS
Je nadměrná konzumace alkoholických nápojů (1). Etiologie této závislosti je
multifaktoriální a zahrnuje vlivy genetické, společenské a biochemické. Riziko vzniku
závislosti na alkoholu je vyšší u lidí, kteří jsou psychicky labilní, trpí duševními poruchami,
v anamnéze mají poškození mozku nebo trpí chronickým bolestivým onemocněním (2).
Co se týče genetických predispozic, jsou v posledních letech prováděny výzkumy
na dvojčatech, příp. adoptovaných jedincích, ve kterých bylo prokázáno, ţe potomci, jeţ
pocházejí z rodin zatíţených alkoholismem reagují na etanol jiným způsobem díky většímu
počtu GABA – receptorů v nucleus accumbens (coţ je soustava neuronů v mozku
zodpovědná za takové fenomény jako jsou radost, smích, závislost či agrese) a synové otců
– alkoholiků tak mají větší predispozice k nadměrnému uţívání alkoholu, coţ vyplývá

16

z faktu, ţe negativní účinky této látky se na nich projevují pomaleji neţ

u chlapců

pocházejících z nezatíţených rodin (8).
Osoby pijící alkohol můţeme rozdělit do čtyř skupin:
1) abstinent – odmítá z jakéhokoliv důvodu pít alkohol – občas není společností správně
pochopen
2) konzument – většina lidí pijících „příleţitostně“- pijí pro tekutinu a na chuť
3) piják – ţádá účinky alkoholu – především euforii
4) alkoholik – pije vše, co mu přijde pod ruku, pije denně, je to droga (9)
Alkoholik je člověk, kterému poţívání nějakého alkoholického nápoje přináší problémy –
v zaměstnání, rodině nebo partnerském vztahu (10).
Přechod od škodlivého uţívání k závislosti probíhá většinou poměrně nenápadně.
Příznakem rozvinuté závislosti bývá výrazná změna tolerance vůči alkoholu, následovaná
výskytem odvykacích příznaků např. v podobě „ranních doušků“ (potřeba odstranit
nastupující odvykací stav doplněním hladiny alkoholu hned po probuzení) a poruchami
paměti (1) (tzv. okénka - piják nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti) (11).
2.2.3. STÁDIA ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU
Vznik alkoholismu není jednorázová záleţitost. Z pijáka se alkoholik stává dle
jeho věku za různou dobu. U mladých lidí jde o prostředek záměrné intoxikace. Nejčastěji
se opijí sami, málokdy je alkohol podán dospělou osobou. Důvodem k pití je nuda a
nedostatečné vyuţití času.
Vývoj závislosti na alkoholu má dvě fáze:
1) čistě symptomatickou
2) vlastní stádium rozvíjení závislosti na alkoholu
Čistě symptomatická se dělí na prealkoholickou fázi (2), kdy člověk hledá
v alkoholu zdroj euforie. Alkohol v těchto chvílích ulevuje a stává se berličkou (12). A
prodromální fázi, která se vyznačuje tím, ţe piják pije častěji a postupně si zvyšuje dávky.
Dochází u něj jiţ k opilosti a jeho slabost se mu stává drogou.
Vlastní stádium závislosti se rovněţ dělí na dvě fáze: kruciální neboli rozhodnou,
kdy dochází pravidelně ke stavu opilosti a piják ztrácí kontrolu nad mnoţstvím, které vypil
(pije aţ do opilosti). Po kruciální fázi následuje fáze chronická neboli konečná, kdy se
osobnost etylika hroutí, začíná s pitím hned ráno, stačí mu velmi malé mnoţství alkoholu.
Dostavuje se třes, úzkost a poruchy vnímání i myšlení (2).
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2.2.4. TYPY ALKOHOLISMU DLE JELLINKA
1) ALFA: konzument má kontrolu v pití (tento typ můţe trvat i desítky let). Většinou
nepokračuje do třetího stádia alkoholismu. Můţe přejít v gamu (nekontrolované pití).
2) BETA: není tu závislost, ale dochází k sekundárním onemocněním – např. gastritidy,
cirhózy.
3) GAMA: zvýšená tolerance na alkohol, ztráta kontroly v pití, avšak schopnost abstinence.
A) normální společenské pití (důleţité – nepije vše, co mu přijde pod ruku!).
B) prodromální fáze: má okénka, ještě můţe přestat, občas nejde do práce, těší se na
alkohol, abstinenční příznaky se projevují třesem.
4) DELTA: neschopnost abstinence, při vysazení alkoholu větší abstinenční příznaky, má
stále určité procento alkoholu v krvi.
5) EPSILON neboli dipsomanie: alkoholismus, který nasedá na jiný typ onemocnění (např.
schizofrenie,

mánie,

epilepsie).

Dipsomanie

je

občasné

chorobné

nutkání

k několikadennímu pití alkoholu aţ do stavu otravy (13).
2.2.5. PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ZMĚNY Z ABÚZU ALKOHOLU
ZMĚNY PSYCHICKÉHO STAVU
Alkoholické halucinace sluchové či zrakové vyskytující se převáţně v noci. Pacient je při
nich značně úzkostný. Po odeznění si zhruba pamatuje, ţe halucinoval.
Delirium tremens vzniká z nedodání alkoholu tělu, které je na něj jiţ zvyklé. Vyskytuje se
u několikaletých uţivatelů. Vzniká náhle a často v noci, trvá cca 2–5 dní a hlavní nebezpečí
spočívá v metabolickém rozvratu, který nastává poté, co alkoholik nejí a nepije. Amnézie je
částečná.
Dipsomanie je charakteristická periodickými, několik dní trvajícími záchvatovitými stavy
neodolatelné touhy po alkoholu. V mezidobí je moţná abstinence. Záchvat začíná
neklidem, smutkem, pocity tělesné slabosti. Při napití nedovede přestat, pije nadměrně,
můţe se dopustit impulzivních činů.
Halucinatorní psychóza se podobá deliriu, ale je při ní jasné vědomí a mírnější průběh
halucinací, které jsou převáţně sluchové.
Korsakovova psychóza navazuje ve čtvrtině případů na delirium tremens. Etylik není
schopen zapamatovat si, co vnímal před chvíli, je dezorientován místem, časem a situací.
Protoţe si nepamatuje nové vjemy, vymýšlí si je a svým smyšlenkám věří.
Okénka se projevují tím, ţe piják nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti.
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Paranoidní psychóza se projevuje bludy ţárlivosti a

pronásledováním. Postihuje

přednostně paranoidní psychopatické osobnosti. Netřepe se, nepotí se, komunikuje (10).
ZMĚNY FYZICKÉHO STAVU
Z hlediska fyzického poškození je závaţným následkem alkoholismu podvýţiva,
jelikoţ alkoholik trpí nechutí k jídlu, jejíţ příčinou je zánět sliznice ţaludku. Nebezpečný je
zejména nedostatek bílkovin a vitaminů. Alkohol poškozuje především játra, kdy část
buněk odumírá a je nahrazována vazivem – rozvíjí se cirhóza jater. Zánět periferních
nervů se projevuje nejprve na končetinách pocity mravenčení a pícháním v prstech (4).
Vznikají srdeční arytmie díky abnormalitám koncentrací iontů hořčíku a draslíku. Dochází
k poruchám elektrolytové rovnováhy a sníţení funkce imunitního systému (7).

2.2.6. OPILOST
Zákonná definice pojmu opilost neexistuje, neboť ne kaţdé poţití alkoholického
nápoje způsobuje opilost. Nakonec i kaţdá osoba reaguje na poţití alkoholu různě. Např. jiţ
při hladině 1-1,5 ‰ alkoholu v krvi, tj. při tzv. mírném stupni opilosti mohou osoby, které
nejsou zvyklé na alkohol, působit dojmem velmi opilých, a naopak u jiných se tento stupeň
opilosti navenek nijak neprojeví. Zřetelné příznaky opilosti jsou ve většině případů aţ při
tzv.

středním

stupni

opilosti,

kdy hladina

alkoholu

v

krvi

činí

1,5-2

‰.

Judikatura (rozhodovací praxe soudů) zastává názor, ţe stav opilosti nemusí být
dán jiţ pouhým poţitím alkoholického nápoje, ale ţe k poţití alkoholického nápoje musí
dojít v takové míře, která způsobí sníţení duševních funkcí a celkové pohotovosti dané
osoby. Je na soudním znalci, příp. lékaři, aby posoudil do jaké míry se v konkrétním
případě jednalo skutečně o opilost (14).
Opilost neboli opojenost či téţ ebrieta je stav, který vzniká po intoxikaci
alkoholem. Typická je pro ni nadnesená nálada - bývá zvýšená hovornost, podnikavost či
druţnost a zmenšují se sociální zábrany. V tomto stavu se ovšem můţe vyskytnout taktéţ
porucha pozornosti (to je jeden z důvodů, proč v opilosti častěji dochází k dopravním
nehodám), příp. projevy agresivního chování. Při větší opilosti pak dochází k problémům s
rovnováhou a potaţmo k nestabilní chůzi.
Obecně lze opilost dle mnoţství alkoholu v krvi rozdělit do několika stádií:
1) do 0,99 ‰ EXCITAČNÍ OPILOST: hovornost, forie mírně elevována (tj. intoxikovaný
má lepší, povznesenější náladu, stále však na hranici normy). Nad 0,80 ‰ alkoholu v krvi
není osoba schopna bezpečně řídit vozidlo.
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2) 1,00-1,49 ‰ MÍRNÁ OPILOST: hovornost, euforie, místy planě vtipkuje, zvýšené
sebevědomí a sebedůvěra. Psychomotorika je jiţ ovlivněna alkoholovou intoxikací –
reakční čas je prodlouţen, nad 1 ‰ se vyskytuje ataxie s pohledovým nystagmem
(mimovolní pohyby očí).
3) 1,50–1,99 ‰ STŘEDNÍ OPILOST: psychomotorika je jiţ výrazněji narušena - poruchy
koordinace a zpomalení tělesných pohybů, sníţena pozornost. Afektivita (tj. přibliţně
emoční vyladění) je labilní – nálada se můţe buď zlepšit, nebo naopak zhoršit a nastupuje
celkový útlum (moţno aţ k usnutí). Deliberace jednání (sníţení zábran) - opilecká
sebevraţednost, agresivita.
4) 2,00–2,99 ‰ TĚŢKÁ OPILOST: blábolivá řeč, neschopnost samostatné chůze,
psychické poruchy, výraznější poruchy chování (podobně jako výše - opilecká suicidia,
agresivita), zvracení.
5) 3,00–3,99 ‰ VÁŢNÁ OTRAVA ALKOHOLEM: těţké poruchy vědomí (stupor),
obluzení, nereaguje na podněty, dýchání je pomalé a mělké, mohou být poruchy srdečního
rytmu. Riziko zástavy dechu a oběhu.
6) nad 4,00 ‰ RIZIKO SMRTELNÉ OTRAVY ALKOHOLEM: komatózní stav,
letální dávka (u 50 % pacientů) je 5 ‰ alkoholu v krvi.
Nutno ovšem dodat, ţe individuální snášenlivost je velmi široká. Trénovaní
jedinci (tj. jedinci na vrcholu tolerance) jsou schopni i s hladinou alkoholu blíţící se 3‰
působit v kontaktu s okolím zcela nenápadně a z opilosti je usvědčí aţ dechová zkouška či
toxikologické vyšetření krve (15).
Patická opilost (ebrietas pathica) je typem opilosti, který se jiţ řadí mezi
alkoholové psychózy, ačkoliv se jedná o důsledek jednorázového poţití různě velké dávky
alkoholu. Je to kvalitativní porucha vnímání i vědomí. Mrákotný, delirantní, popř. amentnědelirantní stav propuká náhle v doprovodu s úzkostnými či paranoidními stavy. Navenek
zřetelně nejsou porušeny motorika a artikulace řeči. Sledovatelné jsou změny ve výrazu
tváře, v pohybu spojeném s motorickým neklidem s celkově neúčelným počínáním. Na
vzniku tohoto stavu se také podílí individuálně-osobnostní dispozice, vývoj závislosti na
alkoholu a všeobecně oslabující činitelé (hlad, vyčerpanost, duševní napětí). Zatímco
opilost je důsledkem jednorázového poţití alkoholu, alkoholické psychózy jsou důsledkem
dlouhodobého nadměrného pití (16).
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2.3. DROGY A DROGOVÁ ZÁVISLOST
2.3.1. VYMEZENÍ POJMŮ
Abstinenční syndrom je stav následující po vysazení látky, která byla opakovaně uţívána
a projevuje se porušením nové rovnováhy v těle, jeţ se přizpůsobilo přítomnosti drogy.
Bývá provázen nepříjemnými abstinenčními příznaky, mezi které lze často postihnout rysy
projevující se opačnými efekty neţ byly původní účinky drogy (1) .
Drogou lze dle definice Jiřího Presla chápat kaţdou látku – syntetickou nebo přírodní, která
má psychotropní účinek, tzn. ovlivňuje určitým způsobem naše proţívání okolní reality,
mění naše vnitřní naladění a můţe vyvolat závislost (17).
Tolerance (návyk) vede při uţívání návykové látky ke sniţování jejího účinku a nutnosti
zvyšovat dávku (7).
Toxikoman je pravidelným uţivatelem psychoaktivní látky, kterou je periodicky nebo
chronicky intoxikovaný a zároveň mu činí velké problémy úmyslně zastavit její uţívání.
Má tendenci získat tuto látku téměř kaţdým způsobem (18).
Závislost je moţno chápat jako psychický nebo fyzický stav charakterizovaný změnami
chování, který vţdy vede k nutkání drogu pravidelně uţít (19).
Fyzická závislost je dána dlouhodobým uţíváním drogy. Při vysazení
psychoaktivní látky nastupuje abstinenční syndrom, který je podmíněn zabudováním
substance do metabolismu organismu.
Psychická závislost

je charakterizována psychickým stavem vyvolaným

podáváním drogy, který se projevuje přáním drogu uţívat (2).
Zneuţívání drog (abúzus) nastává tehdy, kdyţ dochází k negativnímu ovlivnění
uţivatelova zdraví. Jako kaţdá nemoc má i zneuţívání drog svá stádia a předstupně (17).
2.3.2. DĚLENÍ DROG
1) podle vzniku
a) přírodní: konopné produkty, opium, koka, psychoaktivní houby a rostliny, katha
b) semisyntetické: morfin, heroin, LSD, kokain
c) syntetické: amfetamin, těkavé látky, opioidy, anxiolytika, sedativa
2) podle účinku
a) tlumivé látky: morfin, heroin, buprenorfin, pethidin, metadon, anxiolytika, hypnotika
b) stimulancia: amfetaminy (pervitin, benzedrin), kokain, těkavé nitráty

21

c) halucinogeny: konopné produkty, LSD, psilocibyn, meskalin, těkavé látky
3) podle stupně spol. nebezpečnosti
Vyjádřením tohoto kritéria je zákonný status jednotlivých látek. Pro psychotropní
látky historicky existují čtyři moţnosti: prohibice (zákaz látky - nesmí se vyrábět, nesmí se
s ní obchodovat a nesmí se uţívat), dekriminalizace (zakázány jsou výroba, obchod,
předávání, drţení a uţívání nejsou trestné), neprohibiční regulace (na některé psychotropní
látky je uvalen zvláštní reţim), legalizace (17).
2.3.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH
LÁTEK
Konopné drogy
Na černém trhu se vyskytují dvě variace konopí - marihuana (sušené květenství a
horní lístky samičí rostliny) a hašiš (konopná pryskyřice, obvykle s drobnými nečistotami
rostliny). Uţívají se především kouřením.
Hlavní účinnou látkou je tetrahydrokanabinol, který působí především vyplavení
dopaminu, serotoninu a glutamátu. Kromě psychotropního účinku mají kannabinoidy další
vyuţití v medicíně díky analgetickému a antiemetickému efektu.
Typickým efektem při uţití konopí je sucho v ústech, jemný pocit chladu, hlad,
deformace ve vnímání času, prostoru, sluchové, hmatové a nejčastěji zrakové iluze.
Dostavuje se lehká euforie a příjemná nálada. Někdy dochází k pocitu na zvracení a
překrvení spojivek („králičí oči“). Mohou se dostavit flashbacky (znovuproţití
předcházejícího účinku drogy).
U predisponovaných jedinců můţe dojít k rozvoji hlubokých depresivních stavů
vystupňovaných aţ k panice, kdy hrozí sebepoškození, popř. agrese vůči okolí (20).
Opium a opioidy
Opium, morfin, heroin, kodein a látky izolované z opia se označují jako opiáty a
látky, které mají podobné účinky jako opiáty se nazývají opioidy (19).
Opioidy působí na několik typů receptorů: , ,  a . Při interakci s  receptory
dochází k supraspinální analgezii, euforii, aspirační depresi a obstipaci. Po navázání na 
receptory dojde ke spinální analgezii, mióze a sedaci. Ovlivněním  receptorů působí
opioidy antitusicky a halucinogenně. Mechanismus účinku spočívá v selektivní inhibici
acetylcholinu, serotoninu, noradrenalinu a substance P. Vazba na receptor je
zprostředkovaná G-proteinem (19).
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Opium je hnědá voskovitá šťáva z nezralých tobolek Máku setého, která obsahuje směs
jednotlivých chemických látek různého názvu. Hlavními substancemi je morfin, thebain,
kodein, papaverin a další méně aktivní vedlejší produkty. Mnoţství druhů jednotlivých
aktivních látek a výtěţnost sklizně se liší v závislosti na druhu rostliny a lokalitě pěstování.
Opium lze získávat také ze stonků a listů, ze kterých vytéká šťáva následně schnoucí. Takto
vzniklé opium však není tak kvalitní jako to, které je získáno z makovic (21).
Opium se nejčastěji kouří v dlouhých dřevěných, hliněných či skleněných
dýmkách, aby bylo dosaţeno chladného dýmu. Působí analgeticky, antidiarrhoicky a
spasmolyticky (19).
Na většinu farmakologických účinků opiátů se rozvíjí tolerance, která nejsnáze
vzniká při aplikaci vysokých dávek v krátkých intervalech. Výrazná tolerance se obvykle
vyvíjí na analgetické, antidiuretické, emetické, hypotenzivní, euforizující účinky a na útlum
dýchání. Mióza a zácpa toleranci nepodléhají (19).
Heroin je semisyntetický derivát morfinu a je na něj v organismu také metabolizován.
Působí na  a  receptory. Heroinem vyvolaná euforie je kvalitativně i kvantitativně jiná
neţ u morfinu. Je bohatší na senzorické vjemy, představy jsou lákavější, barevnější. I méně
výbojní jedinci jsou schopni brutálních trestných činů (19).
Kodein se uţívá jako antitusikum, analgetikum a ke zvládnutí mírnějších průjmů. Kodein
je metabolizován na morfin (19).
Morfin je alkaloid morfinanového typu obsaţený v opiu. Tvoří přibliţně 10 % hmotnosti
surového opia. Pouţívá se jako silné analgetikum a jako surovina na výrobu dalších opioidů
morfinového typu (např. kodeinu, ethylmorfinu, hydromorfonu, heroinu). Je referenční
látkou, k níţ se vztahuje účinnost ostatních opioidů. Při uţívání se rychle rozvíjí tolerance
a s tím související jeho silná návykovost.
Má plně agonistický účinek na opioidní receptory typu µ, κ a δ. Klinické účinky
morfinu se dají rozdělit na centrální (v CNS) a periferní (v ostatních orgánech). Centrální
účinky morfinu jsou: analgetický (tlumeni bolesti), antinocicepční (tlumení nepříjemných
vjemů), sedativní, anxiolytický, euforizující (zlepšení nálady), ale i dysforizující (zhoršení
nálady), antitusický, mióza, sníţení reaktivity termoregulačních center v CNS a nevolnost
se zvracením – dráţdí tzv. chemorecepční centra v area postrema v prodlouţené míše - při
pravidelném podávání časem ustupuje aţ mizí.
Mezi periferní účinky patří zácpa díky útlumu peristaltiky střev, uvolnění
histaminu z mastocytů , coţ vede společně s dalšími mechanizmy k vazodilataci cév, čímţ
zvýšuje prokrvení kůţe. U citlivých jedinců vzniká hypotenze, příp. bronchospasmus a
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často také dochází ke zvýšení napětí hladkého svalstva svěračů trávicího ústrojí, příp.
močových cest (22).
Buprenorfin je účinný a dlouhodobě působící fenantrenový derivát, který je parciálním
agonistou  receptorů a antagonistou  receptorů. Dlouhodobé trvání účinku spočívá
v pomalé disociaci z  receptorů, a proto je také rezistentní k podání naloxonu (19).
Hydrokodon, oxykodon, dihydrokodein a kodein se vyznačují niţší účinností neţ
morfin.
Metadon je μ agonista vysoce účinný po perorálním podání. Tolerance a fyzická závislost
se vyvíjí pomaleji neţ na morfin a po jeho vysazení se abstinenční příznaky projevují
mírněji, coţ ho předurčuje k jeho uţívání při detoxifikaci a udrţovací léčbě při hrozícím
relapsu zneuţívání heroinu (19).
Psychedelika
LSD je uměle připravený diethylamid kyseliny lysergové a lze jej polknout, nechat
rozplynout na jazyku nebo absorbovat kůţí. Aplikuje-li se LSD ústy, je účinek téměř
srovnatelný s intramuskulární injekcí (23).
Účinky jsou zprostředkovány ovlivněním CNS, kde LSD působí jako agonista
serotoninových receptorů, zatímco v periférii vystupuje jako antagonista serotoninu.
Halucinogenní efekt je dán ovlivněním serotoninových receptorů v cerebrálním kortexu,
kde ovlivňuje vnímání a kognitivní funkce (19).
Meskalin má hořkou chuť a mnohým konzumentům se z něho dělá špatně od ţaludku. Pro
některé lidi představuje nauzea nepřekročitelnou bariéru. Po poţití je nejvýraznější
viditelnou fyziologickou změnou dilatace zornic (23).
Účinek je zprostředkován ovlivněním serotoninových receptorů v locus ceruleus a
v cerebrálním cortexu (19).
Psilocybin ovlivňuje serotoninové receptory. U chronických uţivatelů se vyvíjí poměrně
rozsáhlé osobnostní změny, kdy se prohlubuje introvertní zaloţení a sklony k mysticismu.
Lysohlávky se suší (obvykle jen klobouky), nebo se pojídají syrové, či se z nich připravují
extrakty. Před uţitím se psilocybin ve formě prášku rozpustí ve vodě a pije (19).
Stimulancia
Extáze neboli MDMA (3,4-metylendioxymetamfetamin) je v současnosti jednou z nejvíce
zneuţívaných drog mezi mladou generací, zejména na tanečních akcích. V ČR se začala
hojně uţívat v roce 1993 a je součástí většiny tanečních parties.
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Svým účinkem extáze spadá na hranici stimulancií a psychedelik - zvyšuje pocit
sounáleţitosti a všechny tyto fenomény mohou být spojeny s halucinacemi, proto se řadí
mezi tzv. „entaktogeny“ a „empatogeny“. Na černém trhu se vyskytuje ve formě tablet.
Účinek je dán vyplavením serotoninu, dopaminu, noradrenalinu a má charakter
sympatomimetické reakce, kdy se současně zvyšuje hladina prolaktinu. Mezi nejzávaţnější
komplikace uţití MDMA patří hypertermie – důleţitý je proto dostatečný příjem tekutin s
pobytem v chladnějším prostředí, uvolnění myoglobinu z poškozeného kosterního svalstva
a poškození ledvin (rhabdomyolýza) (24).
Kokain, jehoţ tradičním způsobem aplikace je ţvýkání kokových listů, které v našich
podmínkách nahradilo šňupání. Mechanismus účinku spočívá ve vzestupu koncentrace
monoaminů v synaptické štěrbině a ve sníţení jejich zpětného vychytávání. Kokainista je
veselý, druţný, má halucinace příjemného obsahu, dostavuje se touha po pohybu a
zvýšeném výkonu. Kokain je silné anorektikum, nevyvolává fyzickou závislost, o to je
silnější závislost psychická (1).
Pervitin (metamfetamin) patří mezi budivé aminy a je silnější neţ jeho předchůdce
amfetamin. Čistý má formu bílého prášku, na černém trhu je však velmi často zbarven
doţluta, protoţe obsahuje zbytky látek pouţívaných při domácí výrobě. Pervitin se aplikuje
ústy, šňupáním nebo nitroţilně. Kombinováním pervitinu s jinými drogami se zvyšuje
pravděpodobnost neţádoucích účinků (1).
2.3.4. ZÁVISLOST NA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH
Drogové závislosti je nutno pojímat i studovat komplexně jako bio-psychosociální onemocnění, kde se jednotlivé faktory vzájemně doplňují a integrují. Na úrovni
CNS dochází ke změnám od neuronálních systémů aţ k submolekulárním jednotkám, kdy
se rozvíjí tzv. adaptační změny. Zároveň byly prokázány určité znaky genetických
predispozic k závislostem různých typů. Mezi lidmi závislými na drogách se nejčastěji
vyskytují lidé zvídaví, vyhledávající nové záţitky, lidé, kteří rádi riskují, cestují a věnují se
umění. Účinek drogy lze alespoň z počátku za tyto tvořivé proţitky zaměnit. Všechny tyto
inspirativní činnosti aktivují dopaminergní dráhy.
Aplikace drogy způsobí vychýlení přirozené rovnováhy v CNS, kdy se začnou po
dlouhodobé aplikaci rozvíjet adaptační mechanismy a vytvoří se tzv. patologická
homeostáza, pro jejíţ udrţení je nutno drogu stále dodávat. Závislost je často provázena
rozvojem tzv. tolerance, kdy pro navození účinku je nutno aplikovat stále vyšší dávky
drogy. Vysazení drogy pak bývá provázeno nepříjemnými abstinenčními příznaky.
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Většina drog zasahuje do řady neuromediátorových systémů, ať uţ přímo či
zprostředkovaně. Při vzniku závislosti se nejprve rozvíjí psychické změny – touha po další
dávce. Posléze vzniká závislost somatická (fyzická). Základní mechanismus vzniku
závislosti spočívá v tzv. pozitivním posilování tzn., ţe droga musí navodit takový účinek,
který člověk touţí zopakovat. Za biologický substrát tohoto mechanismu je povaţován
kortikolimbický dopaminergní systém (1).
Jsou čtyři stupně zneuţívání drog vedoucí k závislosti:
1) experiment, kdy dotyčný uţívá drogy s dalšími osobami jen tehdy, je-li mu droga
nabídnuta. Zdraví, pracovní způsobilost ani výkonnost nejsou narušeny. V emocionální
sféře převaţuje zvědavost.
2) aktivní vyhledávání, kdy se uţivatel sdruţuje s ostatními a vyděluje se z původního
okruhu lidí. Vytváří si vlastní zdroje a zásoby drog, dělí se s dalšími jedinci, kteří berou
s ním. Dostavují se první kocoviny a „dojezdy“. Finančně se toto stádium jiţ projeví. Na
pocitové úrovni je vyhledávána slast.
3) zaujetí drogou, narůstá spotřeba financí i drogy, distanc od původního okolí, objevují se
poruchy výţivy a spánku. V práci mívá výpadky, je neupravený a horší se pracovní
výkony. Na pocitové úrovni snaha kontrolovat situaci.
4) závislost se projevuje tím, ţe uţivatel lţe, krade, prodává drogy. Ztrácí práci, je
zadluţen. Bere, aby se cítil normálně, překonává pocity viny (17).
2.3.5. INHALAČNÍ DROGY
Patří mezi ně rozpouštědla, ředidla, lepidla, ale i plynné látky např. éter.
Společným znakem po uţití je ovlivnění CNS, které se projevuje euforii, většinou
s útlumem, mohou se objevit zrakové i sluchové halucinace.
Uţivatelé relativně brzy se zneuţíváním přestávají a často přecházejí na jiné
návykové látky. K inhalačním drogám patří např. toluen, aceton, éter nebo benzin (1).
Toluen je v současnosti nejuţívanějším zástupcem, je volně prodejný v drogériích
a relativně levný. Můţe se inhalovat přímo z láhve, ale obvyklejší je vdechování (sniffing)
výparů z napuštěné tkaniny. Účinek je krátkodobý, a proto si někteří uţivatelé přetahují
přes hlavu pytlík, pod kterým inhalují. Tento způsob aplikace přináší zvýšené riziko úmrtí.
Cílené a předvídatelné dávkování je při obvyklém způsobu aplikace prakticky nemoţné a
kvalitativní porucha vědomí snadno přechází v poruchu kvantitativní, kdy dochází při
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předávkování ke kómatu, zástavě dechu nebo udušení zvratky. Toluen vyvolává silnou
psychickou závislost, somatická závislost nebývá patrná.
Solvencia jsou často charakterizována jako droga hloupých, jelikoţ málo dávají a
mnoho berou. Jsou to v podstatě náhraţky za ostatní, méně dostupné návykové látky (4).
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3. PRAKTICKÁ ČÁST
3.1. MATERIÁL A METODIKA
Tato rigorózní práce byla zpracována na základě dotazníků vyplněných v roce
2008 studenty středních škol ve Zlínském kraji, jejichţ věk se pohyboval od 15ti do 18ti let.
Forma dotazníku byla přejata z Università degli Studi Camerino v Itálii a respondenti
odpovídali na konkrétní dotazy buď slovně, nebo pouze vybírali z nabízených moţností.
Dotazník je jedním z nejběţnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumů.
Skládá se ze série otázek, jejichţ cílem je získat názory a fakta od respondentů. Oproti
jiným typům průzkumů (jako např. osobní nebo telefonický rozhovor, pozorování,
skupinový rozhovor, atd.) je moţné prostřednictvím dotazníku získat informace s mnohem
menší námahou a levněji. Dále se výsledná data dají mnohem jednodušeji zpracovávat,
pro respondenty je dostatečně srozumitelný a mohou jej vyplnit v klidu domova.
Přes tyto výhody můţe být sestavení a správné vyhodnocení dotazníku dost
obtíţné, obzvláště pokud jej nezpracovává odborník. Otázky mohou být špatně
formulovány, navrţené odpovědi nemusí poskytovat potřebný prostor pro validní odpovědi,
forma nebo obsah dotazníku můţe odradit od dokončení jeho vyplňování a nakonec ani
výsledky nemusí být dostatečně relevantní pro naplnění cíle dotazování. K dalším
nevýhodám patří moţnost poskytnutí nepravdivých informací, redukce verbální
komunikace a někdy je taktéţ obtíţné získání respondentů, kteří by dotazníky vyplnili (25).
Otázky v dotazníku dělíme na tři základní typy: otevřené - umoţňují volnou
tvorbu odpovědi, uzavřené - výběr z několika variant odpovědí a polouzavřené (nebo také
polootevřené) - jedná se o kombinace obou předchozích typů. Polouzavřené otázky
kombinují výhody (ale také nevýhody) otevřených a uzavřených otázek. Polouzavřená
otázka vznikne přidáním varianty „jiné“ do uzavřené otázky, která je vlastně otevřenou
otázkou a umoţňuje respondentovi volně vyjádřit svůj názor (26).
Návratnost byla 92 % - tedy z 600 dotazníků bylo vyplněno 553, z čehoţ na 400
(72,3 %) z nich odpověděly ţeny a 153 (27,6 %) bylo vyplněno muţi.
Průměrný věk celého souboru činil 16,6 let, medián či modus 17 let a směrodatná
odchylka půl roku.
Pokud bych měla hodnotit jednotlivá věková zastoupení, provedla bych toto
rozdělení do jednotlivých kategorií: nejpočetnější skupinou byla s 54,1 % (299)
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dotazovaných skupina 17letých studentů. Tato je následována 16letými s celkovým počtem
221 (40,0 %) a 16,5letými s 19 (3,4 %) studenty. Jako poslední uvádím věkové kategorie,
které byly zastoupeny v min. počtu adolescentů a to: 15 let mělo 9 respondentů (1,6 %),
18ti let dovršili 4 dotazovaní (0,7 %) a 17,5 let připadlo na 1 ţáka (0,2 %).
PRŮ Průměrný věk celého souboru byl…..průměrný
Průměrný
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3.2. VÝSLEDKY
3.2.1. ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE SOUBORU
3.2.1.1. Zastoupení pohlaví v souboru
Praktická část byla zpracována z 553 dotazníků, na které odpovědělo 72,3 % (400)
ţen a 27,7 % (153) muţů (viz graf č. 1).
Graf č. 1: zastoupení pohlaví
ženy
muži

27,7%

72,3%

3.2.1.2. Rozdělení souboru dle věku
Věk respondentů se pohyboval od 15ti do 18ti let, kdy jednotlivé věkové kategorie
byly zastoupeny v těchto poměrech: nejpočetnější byla věková skupina 17ti let, která čítala
54,1 % (299) studentů, 16 let věku dosáhlo při vyplňování dotazníků 40,0 % (221)
respondentů a věkové zastoupení 16,5 let byla třetí nejobjemnější kategorií, která obnášela
3,4 % (19) zástupců. Graf č. 2 znázorňuje taktéţ zastoupení pohlaví v daném věku.
Graf č. 2: věkové zastoupení
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3.2.1.3. Sdílení společné domácnosti
S dalšími členy domácnosti bydlí všichni dotazovaní, z čehoţ 71,6 % (396)
respondentů bydlí s matkou i otcem, 23,3 % (129) ţije pouze s matkou a jen 3,0 % (17)
sdílí společnou domácnost s otcem.
S minimálně jedním sourozencem bydlí 81,6 % (451) dotazovaných a většina
(58,4 %) z nich se dělí o domácnost právě s jedním sourozencem, jen 19,3 % (107) ţije se
dvěma sourozenci.
Další členové společného bydlení jsou zastoupeni v celém souboru z cca 20 %
zejména prarodiči (5,2 % - 29), dále jedním prarodičem – babičkou (4,9 % - 27), dědečkem
(0,7 % - 4) a ostatními členy např. matčiným přítelem, otčímem, či přítelem (viz graf č. 3).
Graf č. 3: společná domácnost
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Legenda ke grafu č. 3: 1: sourozenec, 2: matka s otcem, 3: jen matka, 4: prarodiče, 5: babička,6: jen otec,
7: matčin přítel, 8: přítel, 9: dědeček, 10: otčím

3.2.1.4. Povolání rodičů
Povolání rodičů jsem zpracovala na základě tabulky kategorií zaměstnání, která je
sestavená dle zaměření na jednotlivé obory:
kategorie 1 - profese svobodné, technické a vědecké
kategorie 2 - profese administrativní
kategorie 3 - profese související se zemědělstvím
kategorie 4 - profese související s těţbou, dobýváním nerostů a jejich produktů
kategorie 5 - profese související s přeměnou produktů
kategorie 6 - profese související se stavebními konstrukcemi, jejich instalacemi a provozem
daného zařízení
kategorie 7 - profese související s obchodem a sluţbami pro veřejnost
kategorie 8 - profese související s dopravou
kategorie 9 - profese související se sluţbami
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kategorie 10 - situace bez profese
kategorie 11 - respondent nezná povolání rodiče
Mezi nejčastější povolání otců patří svobodné, technické a vědecké profese jako
např. podnikání, technologie výroby, architektura, řízení výroby (33,5 %). Tato kategorie je
pak následována 13,4 %, které se vztahují k moţnosti, kdy respondent neví, co jeho otec
dělá, anebo je otec jiţ mrtvý. Třetí nejpočetnější skupinou jsou sluţby, kdy je otec
zaměstnán jako policista, záchranář, automechanik či truhlář (12,5 %) a čtvrtou pak
kategorie stavebních konstrukcí, kde jsem zařadila zedníky, dělníky, slévače a např.
lakýrníky (10,1 %) (viz graf č. 4).
Graf č. 4: povolání otce
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Matky jsou nejčastěji zaměstnány jako administrativní pracovnice na úřadech,
příp. jako účetní či sekretářky (20,6 %), 19,3 % vykonává svobodné zaměstnání v podobě
učitelství, podnikání nebo ekonomie a 15,6 % náleţí kategorii sluţeb ve zdravotnictví,
kosmetice či kadeřnictví (viz graf č. 5).
Graf č. 5: povolání matky
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Pro zpracování následujících otázek je také důleţité zjištění, kolik studentů má
alespoň jednoho rodiče zdravotníka. Po vyhodnocení dat jsem zjistila, ţe minimálně jeden

32

zdravotník v rodině se nachází u 8,5 % (47) respondentů. Mezi zdravotnická povolání byli
zařazeni fyzioterapeuti, lékaři, zdravotní sestry, laboranti, dietní sestry a záchranáři.
Pokud bych měla na základě 2 – testu hodnotit vliv zdravotníka v rodině na níţe
zpracovávaná témata, došla bych k závěru, ţe se neprojevil v souvislosti s ţádnou
hodnocenou tématikou, ať uţ se jednalo o fenomén kouření a s ním související
ne/pokračování v abúzu tabáku, nebo konzumaci jednotlivých typů alkoholických nápojů
(vína, piva a destilátů) (p > 0,05), či např. uţívání nelegálních návykových látek.
3.2.2. KOUŘENÍ

3.2.2.1. Zkušenost s kouřením
Zkušenost s kouřením má 449 studentů (81,2 %), z čehoţ kouření vyzkoušelo
58,8 % (325) ţen a 22,4 % (124) muţů (viz graf č. 6). 27,9 % (154) respondentů
experimentovalo a současně uţilo jak tabák, tak návykovou látku - 107 (19,4 %) odpovědí
připadá ţenám a 47 (8,5 %) muţům.
Dle výsledku 2 – testu neexistuje ţádná souvislost mezi uţíváním tabákových
výrobků a přítomností zdravotníka v rodině a taktéţ nebyla prokázána souvztaţnost mezi
kouřením a pohlavím respondentů (p > 0,05).
Graf č. 6: zkušenost s kouřením
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3.2.2.2. Předmět kouření
Nejvíce respondentů má zkušenosti s kouřením cigaret – 93,1 % (418), druhým
nejčastějším způsobem je dýmka, kterou kouřilo 50,3 % (226). Tato je následována
doutníkem (41,2 % - 185) a alternativními metodami, které vyuţívá 18,5 % (83)
z celkového počtu dotázaných, kteří zkoušeli kouřit. Jako alternativní metody studenti
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uvádí především kouření marihuany (7,6 % - 34) a vodní dýmky (6,9 % - 31). Graf č. 7
znázorňuje procentuální rozdělení pohlaví v závislosti na předmětu kouření.
Na základě výsledku 2 – testu lze vyvodit vliv pohlaví na kouření doutníku
(p < 0,05), avšak v případě dýmky a cigaret tato spojitost nebyla potvrzena (p > 0,05).
Graf č. 7: předmět kouření
100,0%
50,0%
0,0%

cigarety

dýmka

doutník

jiné

muži

24,9%

16,0%

18,3%

8,7%

ženy

68,2%

34,3%

22,9%

9,8%

3.2.2.3. První zkušenost s kouřením
Poprvé okusili studenti kouření v rozmezí 3-17ti let, kdy nejfrekventovanější
věková kategorie je 13 let (22,7 % - 102), druhou nejpočetnější je 14 let (18,9 % - 85) a ve
12ti letech vyzkoušelo kouření 15,4 % (69) studentů. 4,0 % dotázaných, kteří mají
zkušenosti s kouřením si věk buď nepamatovalo, nebo na tuto otázku neodpovědělo
(viz graf č. 8).
Graf č. 8: 1. zkušenost s kouřením
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3.2.2.4. Předmět kouření při pokračování
V kouření dále pokračovalo 226 (50,3 %) dotázaných, z čehoţ je 170 (37,9 %) ţen
a 56 (12,5 %) muţů. Při pokračování respondenti kouří, nebo kouřili především cigarety
(89,8 % - 203). 27,4 % (62) je zastoupeno dýmkou a 14,2 % (32) doutníkem.
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Mezi alternativními způsoby (11,1 % - 25) byla uváděna zejména marihuana,
vodní dýmka a ganja. Graf č. 9 také uvádí rozdělení souboru dle pohlaví.
Graf č. 9: předmět kouření při pokračování
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Z grafu č. 10 je zřejmé, ţe většina (39,4 % - 89) respondentů kouří pravidelně
kaţdý den, 53 (23,4 %) z nich kouří několikrát za týden a 80 (35,4 %) zřídka.
Graf č. 10: frekvence kouření
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

denně

zřídka

x/týdně

muži

10,6%

8,4%

4,4%

ženy

28,8%

27,0%

19,0%

Chí – test nevyvrátil souvislost mezi pohlavím a pokračováním v kouření cigaret
či doutníků (p < 0,05). Následné pouţívání dýmky není nijak závislé na pohlaví (p > 0,05).
3.2.2.5. Důvody ne/pokračování studentů v kouření
Mezi hlavní důvody pokračování v tabakismu 65,1 % (144) ţáků uvedlo
uklidňující účinek. 47,1 % (104) kouří, protoţe jim to chutná a 29,0 % (64) s kouřením
nemůţe přestat. Kvůli stresu, relaxaci, nudě a z rituálu kouří 8,1 % (18) respondentů
(viz graf č. 11).
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Graf č. 11: důvody v pokračování kouření
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Důvody pro nepokračování po prvním vyzkoušení byly především dány neţádoucí
chutí (66,9 % - 140), škodlivým účinkem na zdraví (55,1 % - 115) a strachem ze zlozvyku
(36,8 % - 77). Mezi „jiné“ (15,8 %) okolnosti vedoucí k absenci „uţívání“ cigaret patří
sport, zápach, nemoci dýchací soustavy, nedostatek finančních zdrojů a nechuť s tímto
zlozvykem začínat (viz graf č. 12).
Graf č. 12: důvody k ukončení kouření
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Dle 2 – testu neexistuje ţádná spojitost mezi ne/pokračováním v kouření a
zdravotnickým povoláním rodičů (p > 0,05).
.
3.2.2.6. Počet cigaret na den
Nejvíce dotazovaných (44,4 % - 88) náleţí do skupiny s méně neţ 5 cigaretami za
den, druhou nejpočetnější kategorií (34,3 % - 68) je ta, která zahrnuje 6-10 cigaret/den.
19,2 % (38) připadá na 11-20 cigaret/den, 1,5 % (3) na 21-30ks a 0,5 % (1) na více neţ
31ks/den (viz graf č. 13).
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Graf č. 13: počet cigaret na den
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3.2.2.7. Další okolnosti kouření
Tabulka č. 1: další okolnosti kouření (%)
Doba zapálení
cigarety od probuzení

Do 5 min

Během 6-30
min

Během 31-60
min

Nad 60 min

Celkem
ţeny/muţi

6,2
3,1/3,1

12,4
9,3/3,1

30,2
23,4/6,8

51,3
40,9/10,4

Nejméně chutná
cigareta během dne

První ranní

První během dne

Jiná

Celkem
ţeny/muţi

33,3
24,6/8,7

15,9
14,4/1,5

50,8
38,5/12,3

Problém nekouřit v
zákazu

Ano, dělá

Ne, nedělá

Celkem
ţeny/muţi

18,5
15,1/3,4

81,5
60,5/21,0

Všímá si okolních
nekuřáků

Ano, všímá

Ne, nevšímá

Celkem
ţeny/muţi

68,7
51,8/16,9

31,7
24,2/7,5

Doba intenzivnějšího
kouření

Více po probuzení

Více během dne

Celkem
ţeny/muţi

10,3
7,2/3,1

89,7
68,2/21,5

Kouření v době
nemoci

Kouří

Nekouří

Celkem
ţeny/muţi

33,7
23,5/10,2

66,3
52,0/14,3

37

Vzhledem k tomu, ţe největší procento – 51,3 % (99) odpovídajících si zapálí
svou první cigaretu nejdříve jednu hodinu po probuzení (jak demonstruje tabulka č. 1) a
kouří více během dne (89,7 % - 175), můţeme konstatovat, ţe míra závislosti na uţívání
tabákových výrobků není natolik silná jako u spotřebitelů, kteří svou první cigaretu uţijí jiţ
po 5ti minutách od probuzení (6,2 % - 12), nebo kouří více po probuzení (10,3 % - 20).
Pozitivní je taktéţ skutečnost, ţe mnohým (81,5 % - 167) studentům nečiní potíţe nekouřit
v zákazu či v době nemoci (66,3 % - 130) a jsou natolik ohleduplní (68,7 % - 138) ke
svému okolí, ţe si všímají okolních nekuřáků a snaţí se kouřit mimo tuto společnost.
3.2.2.8. Choroby z kouření
Mezi nejčastější choroby dle odpovědí patří rakovina různých orgánů
(89,5 % - 349), dále dýchací potíţe (5,9 % - 23) a choroby srdce (1,3 % - 5) (viz graf č. 14).
Graf č. 14: choroby z kouření
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3.2.2.9. Ukončení kouření při snaze přestat
3.2.2.9.1. Důvod k ukončení kouření
S kouřením zkoušelo přestat 74,5 % (152) kuřáků, přičemţ ţeny tvořily z daného
celku 59,8 % (122), muţi pak 14,7 % (30). Hlavní motivací byly finanční (36,0 % - 50) či
zdravotní (35,3 % - 49) důvody a z vlastní vůle se snaţilo ukončit kouření 10,8 % (15)
ţáků. Mezi „jinými“ byly také uvedeny např. nepříjemná chuť, zápach či nesouhlas
partnera (viz graf č. 15).
Dle 2 – testu existuje vliv pohlaví na snahu ukončit kouření (p < 0,05).

38

Graf č. 15: proč přestat kouřit
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3.2.2.9.2. Způsob ukončení kouření
88,5 % (115) kuřáků se o ukončení svého zlozvyku pokusilo z vlastní vůle a sami.
Jen 8,5 % (11) to zkoušelo za pomocí přátel a 2,3 % (3) s rodinou (viz graf č. 16).
Graf č. 16: jak přestat kouřit
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Po této snaze propadlo zpětně kouření 60,3 % (123) studentů, kteří byli z 47,6 %
(97) zastoupeni ţenami a 12,7 % (26) muţi. Tentokrát není na základě chí – testu mezi
těmito jevy (pohlavím a opětovným kouřením) ţádná souvislost (p > 0,05) .
3.2.2.10. Ukončení kouření všeobecně – i se studenty, kteří nezkoušeli přestat
3.2.2.10.1. Důleţitost/rozhodnost přestat v kouření u všech respondentů v souboru, kteří
kouří
Pro 31,1 % (56) není důleţité přestat, pro 26,1 % (47) je to celkem důleţité a jako
primárně důleţité to vnímá 18,3 % (33) adolescentů (viz graf č. 17).
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Graf č. 17: důležitost ukončení kouření
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

ne moc

celkem

hodně

nechci

velmi

muži

9,4%

4,4%

3,3%

5,7%

2,2%

ženy

21,7%

21,7%

15,0%

12,1%

4,5%

Co se týče intenzity rozhodnosti, tak převáţná část není zcela rozhodnuta
(46,1 % - 83), 22,8 % (41) nechce přestat a jen 18,3 % (33) ţáků je dost rozhodnutých
(viz graf č. 18).
Graf č. 18: míra rozhodnosti ukončení kouření
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3.2.2.10.2. Hlavní motivace k ukončení kouření u respondentů z celého souboru
Mezi hlavní motivace k ukončení kouření respondenti zařadili se 72,3 % (115)
zdravotní rizika, dále pak finanční stránku (53,4 % - 85) a vliv okolí (20,7 % - 33).
Mezi „jiné" (6,9 % - 11) uváděli např. vliv partnera, sport nebo rodiče (viz graf č. 19).
Graf č. 19: důvod k ukončení kouření
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3.2.2.10.3. Šance přestat
Jako ne moc velkou šanci přestat s kouřením popisuje svou budoucnost 26,7 %
(48), jako celkem velkou ji vidí 20,0 % (36) a beznadějně svůj konec kouření shledává
15,0 % (27) adolescentů (viz graf č. 20).
Graf č. 20: šance přestat kouřit
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Legenda ke grafu č. 20: 1: ne moc velká, 2: celkem velká, 3: malá, 4: dost velká, 5: velmi malá, 6: velmi
velká

3.2.3. ALKOHOL
3.2.3.1. Zkušenost s alkoholem
Alkohol alespoň jednou v ţivotě vyzkoušelo z celého souboru 513 (92,8 %)
studentů. Ţeny jsou zastoupeny v počtu 369 (66,8 %), na muţe tak připadá 26,0 % (144)
odpovědí (viz graf č. 21).
Z tohoto mnoţství (513) pak 217 (42,3 %) respondentů uţilo s alkoholem zároveň
některou z nelegálních návykových látek. S nelegální návykovou látkou a alkoholem
experimentovalo 153 ţen, coţ odpovídá 29,8 % a 64 muţů (12,5 %).
2 – test nepotvrdil vzájemný vliv mezi konzumací alkoholických nápojů (pivo,
víno či destiláty) a zdravotníkem v rodině (p > 0,05). Taktéţ nebyl prokázán vztah mezi
pohlavím a abúzem alkoholu (p > 0,05). Byla však signifikantní souvztaţnost mezi
uţíváním alkoholu a zneuţíváním drog (p < 0,05).
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Graf č. 21: zkušenost s alkoholem
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3.2.3.2. Choroby z alkoholu
Převáţná část (93,6 % - 481) studentů odpověděla kladně na dotaz, zda alkohol
můţe způsobit zdravotní problémy. 2,5 % (13) se domnívá, ţe alkohol nemá neţádoucí
účinky na organismus a zbytek (3,9 % - 20) neví, jestli alkohol působí na člověka škodlivě.
Z nejčastěji uváděných chorob to byla především cirhóza jater (75,5 % - 289),
vznik závislosti (8,4 % - 32) a dále pak otrava (4,4 % - 17) vznikající při nadměrném abúzu
alkoholu. Do kategorie „jiné“ jsem zahrnula např. odumírání mozkových buněk, problémy
s pamětí nebo ţaludeční obtíţe (viz graf č. 22) .
Graf č. 22: choroby z alkoholu
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3.2.3.3. Účinky alkoholu
Z tabulky č. 2 je zřejmé, ţe se 62,6 % (346) studentů domnívá, ţe alkohol nedělá
dobře při nachlazení. Dle 77,0 % (426) respondentů je pravdou, ţe alkohol zahřívá a
96,9 % (536) také souhlasí s tvrzením, ţe alkohol můţe způsobit dopravní nehody. Za leţ
dotazováni povaţují fakt, ţe kdyţ člověk pije, tak je víc při síle – s tímto tvrzením
nesouhlasí 60,8 % (336) a 79,6 % (440) je také proti tvrzení, ţe alkohol můţe zlepšit
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sportovní výkony. Pokud bychom měli hodnotit skutečnost, dle které alkohol škodí játrům,
museli bychom usoudit, ţe 97,3 % (538) z adolescentů povaţuje tento fakt za pravdivý a
pro 97,1 % (537) je také pravdou fakt, ţe alkohol způsobuje hádky v rodině. U piva, které
by nemělo způsobovat zdravotní problémy, se 54,8 % (303) shodlo na lţi a 74,3 % (411)
nepovaţuje alkohol za součást stravy.
Tabulka č. 2: účinky alkoholu (%)
Celkem
ţeny/muţi
Alkohol dělá dobře na nachlazení
Alkohol zahřívá
Pití piva nezpůsobuje zdravotní
problémy
Kdyţ se pije, je člověk víc při síle
Alkohol můţe zlepšit sportovní
výkony
Alkohol můţe způsobit dopravní
nehody
Alkohol můţe způsobit hádky
v rodině
Alkohol je součástí stravy
Alkohol škodí játrům

Pravda

Leţ

Nevím

15,6
8,9/6,7
77,0
59,3/17,7
20,1
11,2/8,9
19,3
12,1/7,2
7,1
3,3/3,8
96,9
70,3/26,6
97,1
70,5/26,6
12,1
4,7/7,4
97,3
70,7/26,6

62,6
48,1/14,5
16,8
8,9/7,9
54,8
40,9/13,9
60,8
46,3/14,5
79,6
59,7/19,9
2,7
1,8/0,9
2,2
1,7/0,5
74,3
57,8/16,5
1,6
0,9/0,7

21,9
15,4/6,5
6,1
4,1/2,0
25,1
20,2/4,9
19,9
13,9/6,0
13,4
9,4/4,0
0,4
0,2/0,2
0,7
0,2/0,5
13,6
9,8/3,8
1,1
0,7/0,4

3.2.3.4. Zdraví neškodné mnoţství vína na jeden den
Tab. č. 3: zdraví neškodné mnoţství vína na jeden den (%) (Celkem – ţeny/muţi)
Počet skleniček
Do 20 let
21 – 65 let
Nad 66 let
0
23,0 - 17,2/5,8
3,3 – 2,4/0,9
8,5 - 6,3/2,2
0,5
5,2 - 3,8/1,4
1,6 – 1,1/0,5
3,6 - 2,9/0,7
1
39,6 - 29,5/10,1
29,3 - 21,5/7,8
40,5 - 31,1/9,4
1,5
0,4 - 0,4/0,0
0,4 – 0,0/0,4
0,0 - 0,0/0,0
2
12,2 - 8,9/3,3
31,9 - 24,1/7,8
20,0 - 13,9/6,1
Tabulka

č.

3

zachycuje

mínění

studentů

týkající

se

mnoţství

vína

zkonzumovaného v průběhu jednoho dne, které by nemělo mít škodlivý vliv na zdraví.
Otázka je rozdělena do tří věkových kategorií a z výsledků lze konstatovat, ţe pro první
kategorii – do 20ti let je dle odpovědí většiny studentů (39,6 % - 219) neškodná jedna
sklenička (2 dcl) vína denně. V tomto denním mnoţství vína se respondenti shodli jak
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v první tak ve třetí věkové kategorii - nad 60 let (40,5 % - 224). 4 dcl vína denně
(31,9 % - 176) dle ţáků neškodí ve věku 21 – 60 let.
3.2.3.5. Konzumace jednotlivých typů alkoholických nápojů
3.2.3.5.1. Konzumace vína
Víno pije 62,2 % (344) respondentů, z čehoţ 48,5 % (268) zastupují děvčata a
13,7 % (76) chlapci. Z uvedených odpovědí lze vyvodit závěr, ţe nejčastější frekvencí je
konzumování vína (52,9 % - 182) několikrát ročně, 28,8 % (99) připadá na časovou
frekvenci několikrát za měsíc a 12,5 % (43) popíjí víno příleţitostně na oslavách jako
přípitek (viz graf č. 23). 2 - test neprokázal závislost uţívání ilegálních drog na konzumaci
vína ani souvztaţnost mezi pitím vína a zdravotnickým povoláním minimálně jednoho
rodiče (p > 0,05). Pokud bychom však zvaţovali moţnost závislosti konzumace vína na
pohlaví, museli bychom konstatovat, ţe tato je dle provedeného 2 - testu signifikantní
(p < 0,05).
Graf č. 23: konzumace vína
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Při hodnocení mnoţství vypitého vína za určité období jsem došla k výsledkům
uvedeným pro lepší přehlednost v tab. č. 4, která znázorňuje průměrné hodnoty objemů
vína za danou časovou jednotku.
Tabulka č. 4: průměrné hodnoty vypitého vína za dané období (dcl)
Frekvence
Ţeny
Muţi
Kaţdý den mimo jídlo
20,0
2,0
Kaţdý den při jídle
0,0
0,0
x/týdně
5,2
19,3
x/měsíčně
6,3
8,3
x/ročně
5,0
7,8
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3.2.3.5.2. Konzumace piva
Pivo konzumuje 48,3 % (267) ţákyň a 24,0 % (133) ţáků většinou (42,0 % - 168)
několikrát za měsíc. Několikrát do roka si pivo vychutná cca 26,3 % (105) respondentů a
21,8 % (87) odpovědí připadá na časovou frekvenci několikrát týdně. Do kategorie „jiné“
náleţí především příleţitostné pití piva a pití na protrávení tučných jídel (viz graf č. 24).
Konzumace piva má dle 2 - testu (p < 0,05) spojitost se zneuţíváním návykových
látek či pohlavím. Vliv zdravotníka v rodině na pití piva nebyl významný (p > 0,05).
Graf č. 24: konzumace piva
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Pokud bychom chtěli hodnotit mnoţství piva poţitého za určité časové období,
mohli bychom učinit závěr ten, ţe spotřeba piva je ve srovnání s konzumací vína vyšší
v jakékoliv frekvenci. Dle tabulky č. 5 můţeme vyvodit skutečnost spočívající ve vyšší
spotřebě piva muţi ve většině časových údobích.
Tabulka č. 5: průměrné hodnoty vypitého piva za dané období (dcl)
Frekvence
Ţeny
Muţi
Kaţdý den mimo jídlo
15,0
11,7
Kaţdý den při jídle
0,0
25,0
x/týdně
21,0
37,5
x/měsíčně
19,3
25,9
x/ročně
18,5
14,2
3.2.3.5.3. Konzumace destilátů
Spotřebitelů destilátů je v celkovém souboru 80,8 % (447), z čehoţ je 57,5 %
(318) ţen a 23,3 % (129) muţů. Mezi nejoblíbenější alkoholický nápoj patří vodka s 68,9 %
(308), kterou následují s 58,2 % (260) různé sladké likéry a např. slivovice (39,3 % - 176).
Mezi „jinými“ (8,4 % - 42) byly jmenovány např. Tequilla, Absinth, Jelzin či míchané
koktejly (viz graf č. 25).
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2 – test potvrdil (p < 0,05) souvislost mezi zkušenostmi s návykovými látkami a
konzumací destilátů. Vzájemná souvislost mezi uţíváním různých destilátů a přítomností
zdravotníka v rodině příp. pohlavím nebyla prokázána (p > 0,05).
Graf č. 25: typ destilátu
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muži 22,8 8,5% 19,2 12,5 8,3% 13,9 5,1% 8,1% 2,2%
ženy 46,1 49,7 20,1 23,3 27,5 19,7 15,2 7,6% 6,2%

Legenda ke grafu č. 25: 1: vodka, 2: sladké likéry, 3: slivovice, 4: hořké likéry, 5: aperitiv, 6: rum, 7: brandy,
8: whisky, 9: jiné

V tabulce č. 6 jsou zaznamenány průměrné hodnoty zkonzumovaných destilátů za
vybrané období.
Tabulka č. 6: průměrné hodnoty vypitých destilátů za dané období (dcl)
Frekvence
Ţeny
Muţi
Kaţdý den mimo jídlo
10,0
0,0
Kaţdý den při jídle
0,0
0,0
x/týdně
2,0
13,3
x/měsíčně
8,8
11,8
x/ročně
14,2
8,2
Z větší části (41,4 % - 185) popíjí studenti destiláty několikrát za rok a 41,2 %
(184) praktikuje konzumaci destilátů několikrát do měsíce. Příleţitostné pití destilátů je
zahrnuto ve skupině „jiné“ (viz graf č. 26).
Graf č. 26: konzumace destilátů
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3.2.3.6. Příleţitost ke konzumaci alkoholu
Z 513 pravidelných konzumentů alkoholu nebo studentů, kteří alkohol pouze
ochutnali tvoří 96,3 % (494) těch, jeţ poţili alkohol na oslavě. 66,5 % (341) respondentů
pak konzumovalo určitý druh alkoholického nápoje na akcích s přáteli a 62,8 % (322) na
diskotéce. V kategorii „jiné“ jsou uvedeny především příleţitostné akce, koncerty a např.
nuda (viz graf č. 27).
Graf č. 27: alkohol/příležitost
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muži 26,5 20,5 18,9 18,3 15,4 12,9 6,6% 4,1% 1,6% 1,9%
ženy 69,8 46,0 43,9 38,4 33,1 21,2 10,9 3,1% 2,7% 0,6%

3.2.3.7. Alkohol při řízení
Z 553 odpovědí se 87,2 % (482) respondentů domnívá, ţe lze před řízením poţít
jen nealko nápoj. 8,5 % (47) studentů si myslí, ţe můţe nealko kombinovat ještě s jiným
alkoholickým nápojem a 4,4 % (24) dotazovaných neoznačila nealko jako správnou
moţnost a uvedla minimálně jednu z alternativ alkoholických nápojů, kterou lze vypít před
řízením dopravního prostředku (viz graf č. 28).
Graf č. 28: alkohol/řízení
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Legenda ke grafu č. 28: 1: jen nealko, 2: nealko + jiný alkoholický nápoj, 3: jen jiný alkoholický nápoj
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3.2.3.8. Opilost
Dle odpovědí je moţno vydedukovat, ţe ze 424 (82,7 %) respondentů, kteří se
alespoň jednou opili, tvoří 57,1 % (293) studentky a 25,6 % (131) chlapci. Párkrát se opilo
46,8 % (240), občas pak 23,0 % (118) a 12,8 % (66) ţáků bývá často opilých. Nikdy se
neopilo 17,3 % (89) odpovídajících (viz graf č. 29). 2 – test nevyvrátil závislost vzniku
opilosti na pohlaví (p < 0,05).
Graf č. 29: opilost
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Nejčastějším místem vzniku opilosti je oslava (84,2 % - 357), kterou následuje se
60,4 % (256) posezení s přáteli a jako třetí nejfrekventovanější příleţitost je uváděna
diskotéka (58,0 % - 246) (viz graf č. 30) .
Graf č. 30: opilost/příležitost
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muži 25,0 20,3 18,9 16,7 15,8 11,3 3,8% 2,8% 1,2% 1,2%
ženy 59,2 40,1 39,1 26,2 26,9 13,9 1,9% 2,1% 1,7% 0,9%

Legraci při opilosti pociťovalo 85,2 % (361) odpovídajících. Naopak nevolno bylo
43,9 % (186) ţáků a 27,8 % (118) jich bylo z alkoholu omámeno. V kategorii „jiné“ byla
pociťována pohoda, ale také agrese a někteří respondenti trpěli výpadky paměti
(viz graf č. 31).
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Graf č. 31: opil se/pocity
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3.2.4. DROGY

3.2.4.1. Zkušenost s nelegální návykovou látkou
Zkušenost s uţitím nelegální drogy má 40,1 % (222) studentů, z čehoţ je 28,4 %
(157) odpovědí zastoupeno ţenami a 11,7 % (65) muţi. Zkušenost s nelegálními drogami
jsem posuzovala na základě uţití jedné nebo více látek z tohoto přehledu: amfetamin,
heroin, hašiš, kokain, metadon, LSD, marihuana, sedativa či hypnotika (viz graf č. 32).
Dle provedeného 2 – testu byla prokázána závislost mezi uţíváním ilegálních
drog a kouřením či konzumací alkoholických nápojů (p < 0,05). Vliv výskytu min. jednoho
zdravotníka v rodině na uţívání nelegálních drog nebyl významný a taktéţ souvztaţnost
mezi pohlavím a experimentováním s nelegálními látkami nebyla signifikantní (p > 0,05).
Graf č. 32: zkušenost s nelegální drogou
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3.2.4.2. Míra nebezpečnosti zneuţívání tabáku – drog - alkoholu
Z grafu č. 33 je zřejmé, ţe respondenti povaţují za nejrizikovější ze strany
poškozování zdraví uţívání drog (72,2 % - 397). Jako středně nebezpečné se jim jeví
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poţívání alkoholu (56,0 % - 308) a 55,1 % (303) studentů popisuje kouření jako nejméně
škodlivé.
Graf č. 33: závažnost zneužívání
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3.2.4.3. Pojem droga
Pod pojmem droga si většina (66,9 % - 370) respondentů představuje návykovou
látku, na kterou vzniká závislost. 7,1 % (39) dotazovaných označilo drogu jako velmi
škodlivou látku, která je zbytečně zneuţívána a 6,1 % (34) se domnívá, ţe droga ovlivňuje
buď negativním, nebo pozitivním způsobem naši mysl i tělo. Pro 4,0 % (22) je to cesta
špatným směrem a 5,4 % (30) uvádí příklady jednotlivých látek (viz graf č. 34).
Graf č. 34: pojem droga
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Legenda ke grafu č. 34: 1: návyková látka, 2: neodpověděli, 3: škodlivá látka, 4: ovlivňuje tělo a mysl,
5: uvádí konkrétní drogu, 6: cesta špatným směrem

3.2.4.4. Příklady návykových látek, které studenti znají
Na tuto otázku odpovědělo celkem 413 (74,7 %) ţáků, z čehoţ bylo 56,3 % (311)
ţen a 18,4 % (102) muţů. Na jednoho muţe připadaly v průměru 4 odpovědi a na jednu
ţenu to byly 4,3 odpovědi. Graf č. 35 uvádí příklady jednotlivých drog i s ohledem na
rozdělení pohlaví. NL, které byly zastoupeny 0,1 % či 0,2 % nejsou z důvodu malého

50

mnoţství v přehledu uvedeny. Jedná se o tyto látky: anabolika, hypnotika, metadon,
sedativa, Viagru (0,1 %) a kreatin s kodeinem (0,2 %).
Graf č. 35: příklad návykových látek
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Legenda ke grafu č. 35: 1: marihuana, 2: amfetamin, 3: kokain, 4: heroin, 5: LSD, 6: tabák, 7: alkohol,
8: hašiš, 9: extáze, 10: inhalační drogy, 11: káva, 12: lysohlávky, 13: léky bez bližší specifikace, 14: čokoláda

3.2.4.5. Míra škodlivosti jednotlivých návykových látek
Tato otázka byla studenty zodpovězena na základě pomyslné stupnice
nebezpečnosti, kdy „1“ byla přidělena extrémně nebezpečné látce, „2“ pak znamenala látku
nebezpečnou, za „3“ byla povaţována málo nebezpečná droga a „4“ označovala látku
neškodnou. Graf byl zpracován z průměrů nebezpečnosti daných substancí. Čím niţší číslo,
tím je substance subjektivně nebezpečnější (viz graf č. 36). Procentuální rozdělení dle
pohlaví je uvedeno v tab. č. 7.
Graf č. 36: míra nebezpečnosti vybraných látek
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Legenda ke grafu č. 36: 1: kokain, 2: heroin, 3: amfetamin, 4: LSD, 5: hašiš, 6: extáze, 7: metadon,
8: anabolika, 9: kreatin, 10: marihuana, 11: alkohol, 12: sedativa, 13: tabák, 14: hypnotika, 15: ATB,
16: aspirin, 17: Viagra, 18: káva
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Tabulka č.7: míra nebezpečnosti jednotlivých návykových látek (%)
Celkem

Extrémně

Nebezpečná

Málo

Neškodná

Nevím

ţeny/muţi

nebezpečná
66,9

25,7

nebezpečná
1,2

0,7

5,4

48,4/18,5
0,9

19,2/6,5
2,2

0,7/0,5
50,3

0,5/0,2
43,4

3,4/2,0
0,2

0,4/0,5
81,2

1,1/1,1
13,1

36,0/14,3
1,8

32,4/11,0
0,9

0,2/0,0
2,0

58,6/22,6
2,5

9,8/3,3
16,3

1,3/0,5
55,2

0,5/0,4
17,8

1,3/0,7
8,0

1,4/1,1
48,3

11,2/5,1
36,1

40,2/15,0
11,4

13,6/4,2
2,1

5,6/2,4
2,0

36,2/12,1
5,9

26,1/10,0
55,5

7,6/3,8
33,1

0,7/1,4
4,0

1,6/0,4
1,1

4,3/1,6
2,5

42,5/13,0
7,6

22,4/10,7
48,8

2,0/2,0
31,8

0,7/0,4
7,7

1,8/0,7
79,8

5,2/2,4
15,8

34,9/13,9
1,0

23,5/8,3
0,7

6,3/1,4
2,5

57,5/22,3
28,7

11,8/4,0
18,7

0,5/0,5
5,4

0,5/0,2
2,1

1,8/0,7
43,5

20,2/8,5
55,5

13,6/5,1
29,1

3,6/1,8
5,4

1,4/0,7
0,7

32,3/11,2
8,4

38,9/16,6
14,1

21,5/7,6
47,9

3,6/1,8
31,1

0,5/0,2
5,4

7,1/1,3
1,5

10,7/3,4
4,6

36,0/11,9
32,9

21,0/10,1
46,3

3,6/1,8
8,8

1,1/0,4
6,9

3,3/1,3
3,2

24,8/8,1
36,3

34,2/12,1
52,4

5,2/3,6
6,9

4,5/2,4
1,1

1,6/1,6
5,1

28,7/7,6
31,1

37,6/14,8
47,0

3,6/3,3
9,6

0,7/0,4
6,9

3,8/1,3
4,9

23,0/8,1
9,4

34,9/12,1
31,1

6,0/3,6
35,8

4,5/2,4
18,1

3,3/1,6
16,1

6,9/2,5
39,1

22,1/9,0
19,1

25,5/10,3
3,6

14,1/4,0
20,8

10,7/5,4
16,1

27,3/11,8
22,6

13,9/5,2
19,3

1,8/1,8
6,1

17,7/3,1
34,6

11,2/4,9
40,5

16,3/6,3
45,6

11,2/8,1
10,3

1,6/4,5
1,2

30,8/3,8
2,3

30,7/9,8

32,2/13,4

7,2/3,1

0,7/0,5

1,4/0,9

Amfetamin
Káva
Heroin
Antibiotika
Hašiš
Alkohol
Aspirin
Kokain
Metadon
LSD
Marihuana
Sedativa
Tabák
Hypnotika
Viagra
Steroidy
Kreatin
Extáze
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3.2.4.6. Co povaţují respondenti za drogu
Na základě výsledků získaných z dotazníků plyne rozdělení látek do tří skupin –
na látky nelegální, legální a léky. Ve skupinách jsem substance seřadila dle nejčastější
frekvence odpovědi.
Do skupiny nelegálních drog jsem zahrnula tyto: heroin (98,9 % - 547), který je
následován v sestupné řadě kokainem (98,4 % - 544), pervitinem (96,6 % - 534), hašišem
(93,0 % - 514), LSD (91,1 % - 504), extází (87,2 % - 482), marihuanou (81,2 % - 449),
amfetaminem (63,7 % - 351), kreatinem (35,5 % - 196), metadonem (34,7 % - 192) a
anabolickými steroidy (31,5 % - 174).
Ke skupině legálních drog náleţí tyto látky: alkohol (54,8 % - 303), tabák
(46,7 % - 258) a káva (28,2 % - 156).
Třetí skupinu – léky – jsem vyhodnotila takto: sedativa (26,8 % - 148), hypnotika
(24,2 % - 134), Viagra (12,1 % - 67), ATB (8,7 % - 48) a aspirin (6,7 % - 37).
Tab. č. 8 uvádí taktéţ procentuální rozdělení odpovědí dle pohlaví.
Tabulka č. 8: co povaţují respondenti za drogu (%)
Látka
Celkem-ţeny/muţi
Látka
Celkem-ţeny/muţi
Heroin
98,9 – 71,6/27,3
Kreatin
35,5 – 27,9/7,6
Kokain
98,4 - 71,1/27,3
Metadon
34,7 – 24,6/10,1
Pervitin
96,6 - 70,0/26,6
Steroidy
31,5 – 22,6/8,9
Hašiš
93,0 - 67,5/25,5
Káva
28,2 – 20,6/7,6
LSD
91,1 - 64,7/26,4
Sedativa
26,8 – 19,7/7,1
Extáze
87,1 - 62,0/25,1
Hypnotika
24,2 – 17,9/6,3
Marihuana
81,2 - 59,7/21,5
Viagra
12,1 – 8,1/4,0
Amfetamin
63,7 - 42,5/21,2
ATB
8,7 - 6,5/2,2
Alkohol
54,8 - 41,2/13,6
Aspirin
6,7 – 5,4/1,3
Tabák
46,7 – 34,0/12,7
Jiné
0,7 – 0,2/0,5
3.2.4.7. Druh drogy, kterou respondent vyzkoušel v posledních šesti měsících
Mezi dotázanými je 76 (13,7 %) studentů, kteří nevyzkoušeli ani jednou v průběhu
posledních šesti měsíců ţádnou z níţe uvedených látek. 86,3 % (477) respondentů
odpovědělo alespoň jednou kladně. Děvčata jsou zastoupena 62,8 % (347) a chlapci 23,5 %
(130).
Nejčastěji konzumovanou látkou je alkohol, který vyzkoušelo cca 94,1 % (449),
z čehoţ 326 (68,3 %) odpovědí připadá ţenám a 123 (25,8 %) muţům. 52,6 % (251) je
zastoupen tabák a třetí nejfrekventovanější látkou je marihuana, kterou vykouřilo 40,0 %
(130 ţen a 61 muţů) ţáků. Zbytek substancí z přehledu v dotazníku je procentuálně uveden
v grafu č. 37.
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Graf č. 37: zkouška ne/legálních drog
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Legenda ke grafu č. 37: 1: alkohol, 2: tabák, 3: marihuana, 4: sedativa, 5: hypnotika, 6: hašiš, 7: LSD,
8: kreatin, 9: amfetamin, 10: Viagra, 11: heroin, 12: kokain, 13: anabolika, 14: metadon

3.2.4.8. Příleţitost, při které byla droga uţita
Nejvíce drog uţili respondenti na oslavách (83,5 % - 394), při posezení s přáteli
(60,8 % - 287) a na diskotéce (55,1 % - 260). Do kategorie „jiné“ (5,7 % - 27) spadá
především sport, nuda, psychické problémy a příleţitostné akce (viz graf č. 38).
Graf č. 38: drogy/příležitost
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ženy 60,2%42,4%38,6%29,7%12,5%11,7% 7,8% 7,0% 3,4% 1,9%

Graf č. 39 demonstruje způsob získání drogy, kdy 279 (59,5 %) studentům byla
látka nabídnuta známým člověkem, 12 osobám (2,6 %) neznámým člověkem a 178
(38,0 %) adolescentů si ji obstaralo samo. 2 – test nepotvrdil vliv pohlaví na nabídku
drogy neznámým člověkem (p > 0,05).
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Graf č. 39: drogy/získání
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3.2.4.9. Důvod uţití
Jedním z nejčastějších důvodů, proč se dotazovaný rozhodl uţít drogu byla
zvědavost (40,5 % - 181) a s ní spojeno vyzkoušení nových pocitů (40,9 % - 183).
Za účelem povyraţení zkusilo jednu z výše uvedených substancí 38,0 % (170)
odpovídajících. K „jiným“ důvodům patřily např. přípitek, bolest nebo uţití na chuť
(viz graf. č. 40).
Graf č. 40: motivace k užití drogy
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Legenda ke grafu č. 40: 1: nové pocity, 2: zkouška, 3: povyražení, 4: nuda, 5: relaxace, 6: splynutí s hudbou,
7: splynutí s kolektivem, 8: jiné, 9: proti únavě, 10: móda, 11: samota, 12: nabuzení, 13: sex,
14: exhibicionismus, 15: zlepšení fyzičky, 16: omyl

3.2.4.10. Místo získání
K místům, kde respondenti získali alespoň jednu z výše zmíněných substancí,
náleţí především oslava (68,9 % - 306), posezení s přáteli (56,1 % - 249) či diskotéka
(45,5 % - 202). Pár studentů (6,8 % - 30) zakoupilo danou látku v obchodě, či jim byla
obstarána kamarády – tyto varianty jsou zařazeny v „jiných“ příleţitostech (viz graf č. 41).
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Graf č. 41: drogy/příležitost
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Z grafu č. 42 je zřejmé, ţe 65,6 % (285) respondentů byla droga nabídnuta
zdarma. Jen 46,3 % (201) dotázaných si ji zakoupilo samo.
Graf č. 42: drogy/obstarání
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3.2.4.11. Účinky drogy po uţití
Po uţití libovolné drogy respondenti uváděli z příjemných účinků zejména
psychickou (76,8 % - 315) či fyzickou (75,4 % - 309) pohodu, splynutí s kolektivem
(53,7 % - 220) a zvýšení sexuality (39,0 % - 160).
Mezi nepříjemné záţitky byly zahrnuty smutek (32,0 % - 131), nehybnost
(25,1 % - 103) a např. zrakové halucinace (24,6 % - 101) (viz tab. č. 9).
Celkem-ţeny/muţi
Psychická pohoda
Fyzická pohoda
Splynutí s kolektivem
Zvýšení sexuality
Euforie
Neúnavnost
Sdílení pocitů
Rychlé myšlení
Nespavost
Zvláštní schopnosti
Zvýšená citlivost
Halucinace zrakové
Halucinace sluchové
Zvýšení teploty
Agresivita
Smutek
Ztráta myšlenek
Strnulost
Úzkost
Sníţení sexuality
Strach
Jiné

Tabulka č. 9: účinky drog (%)
Příjemné
76,8 – 52,4/24,4
75,4 – 51,7/23,7
53,7 – 37,6/16,1
39,0 – 25,1/13,9
38,5 – 26,6/12,0
37,6 – 25,6/12,0
31,7 – 20,7/11,0
24,6 – 14,4/10,2
24,4 – 16,6/7,8
22,0 – 13,4/8,5
14,1 – 9,5/4,6
9,5 -5,1/4,4
7,8 - 4,1/3,7
7,3 – 5,1/2,2
7,3 - 1,7/5,6
7,1 – 4,4/2,7
5,4 - 2,7/2,7
4,9 - 1,5/3,4
3,7 - 1,7/2,0
3,7 - 1,5/2,2
3,4 – 1,0/2,4
3,4 – 2,2/1,2

Nepříjemné
6,1 – 4,6/1,5
9,0 – 6,3/2,7
4,9 - 2,7/2,2
5,9 – 4,6/1,2
9,5 – 6,1/3,4
8,3 – 4,9/3,4
4,9 – 2,2/2,7
12,0 - 7,8/4,1
14,9 – 9,5/5,4
9,5 – 5,6/3,9
22,2 – 14,9/7,3
24,6 - 15,4/9,3
22,2 – 13,2/9,0
23,7 – 14,4/9,3
20,7 – 13,7/7,1
32,0 – 22,0/10,0
22,4 – 13,9/8,5
25,1 – 17,1/8,0
23,2 – 14,6/8,5
20,0 – 12,0/8,0
23,9 - 15,4/8,5
4,1 – 3,2/1,0
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4. DISKUSE
Vzhledem k různým návykům a zvyklostem ve zneuţívání legálních i nelegálních
návykových látek bude účelem této diskuse porovnání výsledků mé práce s výsledky studií
ESPAD 2007 pro ČR (27), Itálii (28), Norsko (29) a Německo (30). Tyto země jsem si
vybrala kvůli jejich odlišné zeměpisné polohy v rámci Evropy, přičemţ Norsko bylo také
vybráno záměrně kvůli prohibici alkoholu a to proto, abych zmapovala účinnost této
intervence. V ČR bude provedeno srovnání mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem
(Vítkov na Opavsku – 3. a 4. ročníky gymnázia z let 2006/2007) (31) a všechna tato data
budou konfrontována s výsledky práce, která byla prováděna v zahraničí, konkrétně ve
Velké Británii (Londýn - střední a vysoké školy 2007/2008) (32).
Studie ESPAD 2007 byly prováděny pro jednotlivé země pod záštitou EMCDDA,
coţ je Evropská organizace zabývající se mapováním zneuţívání návykových látek a
preventivními opatřeními v boji proti výše zmíněné problematice (33). Tyto studie
sledovaly trendy a porovnávaly výsledky z let 1995-2007, kdy věkovým průměrem byli
16letí studenti, u nichţ se předpokládají jistá omezení v konzumaci a získávání
návykových látek (34).
Ke statistickému zpracování dat bylo vyuţito 2 – testu, který vyhodnocuje
závislosti dvou kvalitativních znaků, přičemţ hodnota p < 0,05 byla povaţována za
signifikantní. V tabulce 2 – testu jsou jednotlivé hladiny relevantnosti znázorněny počtem
hvězdiček, kdy jedna hvězdička značí 95 %, dvě hvězdičky 99 % a tři hvězdičky 99,9 %
spolehlivost vzájemné závislosti dvou kvalitativních znaků.
Pro lepší orientaci jsou výsledky zaneseny do tabulek a komentář je proveden
zpravidla nad danou tabulkou.

4.1. SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY SOUBORŮ
4.1.1. ZASTOUPENÍ POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH PRŮZKUMU
Z tabulky č. 10 je patrno, ţe ve všech třech oblastech prováděného výzkumu byla
převaha ţen, coţ je dle mého názoru dáno především výběrem škol, na které byly dotazníky
rozdány. Zároveň se domnívám, ţe u ţen je pravděpodobnost pravdivých odpovědí vyšší
neţ u muţů z důvodu rozdílné mentality obou pohlaví. Po zadání dat do tabulky je také
zřetelné, ţe muţi jsou ve všech souborech zastoupeni přibliţně jednou třetinou.
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Tabulka č. 10: zastoupení pohlaví v jednotlivých souborech (%)
Oblast
VM
Vítkov
VB
Ţeny
72,3
70,4
69,1
Muţi
27,7
29,6
30,9
4.1.2. ROZDĚLENÍ SOUBORŮ DLE VĚKU
Tab. č. 11 demonstruje procentuální věkové rozloţení respondentů a je z něj
zřejmé, ţe většina z nich dosáhla ve Zlínském (54,1 %) či Moravskoslezském kraji
(49,6 %) věku 17ti let, zatímco ve VB byla nejvíce (30,6 %) zastoupena skupina 19letých.
Myslím si, ţe zahrnutí tohoto (15-20 let) věkového rozpětí je výhodné ke sledování jevu
týkajícího se experimentování nezletilých s ne/legálními návykovými látkami, kdy by tito
ţáci, de facto, neměli mít dle zákona ţádnou zkušenost s výše zpracovávanou tématikou –
toto věkové zastoupení tak umoţňuje hlouběji proniknout do zákulisí nezákonných
machinací v obstarávání návykových substancí.
Věk/oblast
15
16
16,5
17
17,5
18
19
20

Tabulka č. 11: věkové rozloţení (%)
VM
Vítkov
1,6
40,0
3,4
54,1
49,6
0,2
0,7
44,4
5,9
-

VB
6,7
10,5
26,5
30,6
25,7

4.1.3. SDÍLENÍ SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI
Co se týče sdílení společné domácnosti s dalšími osobami, je v kladném slova
smyslu z pohledu dnešní rozvodovosti překvapující skutečnost, ţe ve všech oblastech bydlí
s oběma rodiči víc jak polovina respondentů. Rodina a jeho členové jsou, dle mého názoru,
pro vývoj osobnosti prioritní veličinou. Kvalita rodinného zázemí se taktéţ velkou měrou
můţe podílet na tendencích k testování rozličných návykových látek. Tyto sklony mohou
vznikat na podkladě mnoha motivací daného jedince. Tabulka č. 12 také znázorňuje shodu
ve sdílení domácnosti ještě společně s dalším sourozencem, coţ poukazuje na stejný trend
týkající se průměrného počtu dětí v jedné rodině nejen u nás, ale i v zahraničí.
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Člen/oblast
Oba rodiče
Sourozenec
Jiná osoba navíc
Pouze jiná osoba

Tabulka č. 12: společná domácnost (%)
VM
Vítkov
71,6
80,7
81,6
83,0
5,2
29,6
8,5
0,0

VB
59,8
70,3
0,0
12,2

4.1.4. POVOLÁNÍ RODIČŮ
V tomto bodě bych chtěla pouze konstatovat, ţe v

této práci mezi

nejfrekventovanější povolání otců patří svobodné, technické a vědecké profese (33,5 %),
které zahrnují např. technologie a řízení výroby, architekturu či podnikání. 12,5 % otců je
zaměstnáno ve sluţbách jako jsou policisté, záchranáři či automechanici a 10,1 % pracuje
ve stavebních konstrukcích, kam jsem zařadila zedníky, dělníky a také slévače. Matky jsou
z větší části (20,6 %) zaměstnány jako administrativní pracovnice a sekretářky. 19,3 %
vykonává svobodné povolání - např. učitelství, podnikání či ekonomii a 15,6 % pracuje ve
sluţbách jako kadeřnice, kosmetičky nebo zdravotní sestry. Poslední zmíněné – zdravotní
sestry – jsem spolu s lékaři, laboranty, fyzioterapeuty, dietními sestrami či záchranáři
zařadila do skupiny zdravotníků, která činila 8,5 % z celkového počtu a byla důleţitá pro
výpočty vztahující se k vlivu výskytu min. jednoho rodiče zdravotníka na námi sledované
aspekty týkající se zneuţívání různých typů návykových látek.

4.2. KOUŘENÍ A TABÁKOVÉ VÝROBKY
4.2.1. VĚK PRVNÍ ZKOUŠKY, PŘÍP. POKRAČOVÁNÍ V KOUŘENÍ
Vzhledem k tomu, ţe hodnoty sledovaných souborů jsou přibliţně stejné, chtěla
jsem tato data konfrontovat ještě s jinými údaji, které jsem vyhledala na stránkách ESPAD
2007, kdy v posledních 30 dnech kouřilo v ČR 41,0 % studentů, v Německu 33,0 % a
v Itálii 37,0 % – tato procenta přibliţně odpovídají i mým výsledkům vztahujícím se
k pokračování v kouření, coţ poukazuje na podobné zlozvyky středoškolských studentů
v rámci střední Evropy. Dle předpokladu vyšší edukace ţáků a větší zodpovědnosti za své
zdraví kouřilo v posledních 30 dnech v Norsku pouze 19,0 %, coţ také patrně koresponduje
s jiným ţivotním stylem mládeţe. Nejvíce mě udivil věk vztahující se k první zkoušce
kouření, jeţ se pohyboval kolem 14ti let, z čehoţ lze usuzovat na nadbytek volného času či
špatnou výchovu rodičů, příp. snahy jedince zapadnout do kolektivu svých vrstevníků,
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přičemţ stále klesá věk první cigarety - v roce 1950 vykouřil první cigaretu člověk kolem
25. roku, nyní je to kolem 10. roku věku (35).
V dnešní době neexistuje mnoho kuřáků, kteří začali kouřit aţ po dosaţení věku
osmnácti let. Ve skutečnosti většina kuřáků pojala tento zlozvyk za svůj ve svých raných
letech nebo v období dospívání. V tak mladém věku totiţ nemá adolescent čas přemýšlet o
zdravotních rizicích kouření a jistě ani neví, jak návykové kouření můţe být. Jako teenager
si asi myslí, ţe můţe kouření párkrát zkusit a posléze se od tabakismu bez problémů
odpoutá (36).
Je zajímavé také sledovat, jak se odvíjela situace v jednotlivých regionech ohledně
pokračování příp. ukončení kouření. Zatímco v ČR s tímto jevem pokračovala vţdy
nadpoloviční většina, ve VB to byla pouhá třetina ţáků (viz tab. č. 13).
2 – test nepotvrdil vliv zdravotníka v rodině či vliv pohlaví na kouření (p >0,05).
Tabulka č. 13: kouření
VM
Vítkov
13 let
14 let
58,8 % - 22,4 %
74,3 % - 25,7 %
50,3 %
51,4 %

Jev/oblast
VB
Věk 1. zkoušky
14 let
Zkouška/ţeny - muţi
66,5 % - 33,5 %
Pokračuje nadále
17,8 %
muţi muţi
mmmmmuţi
4.2.2. DŮVODY V NE/POKRAČOVÁNÍ KOUŘENÍ PO PRVNÍ ZKOUŠCE
Uklidnění jako hlavní důvod vedoucí k abúzu tabáku bylo shodně uvedeno
v největším procentu ve dvou lokalitách – na Valašsku a ve VB, coţ je pochopitelné
vzhledem k nárokům kladeným na dnešní mládeţ ve smyslu sloţitosti studia, tlaku okolí či
zvýšení všudypřítomné agrese. Ve Vítkově studenti uváděli ve větším měřítku jako
motivační prvek chuťový parametr tabáku (viz tab. č. 14). Existuje několik důvodů, proč
mladiství začínají kouřit - tlak vrstevníků hraje důleţitou roli. Mnohé děti začínají kouřit,
protoţe to jejich kamarádi jiţ vyzkoušeli, nebo dokonce uţ tomuto zvyku propadli (36), coţ
jen potvrdilo mou domněnku výše uvedenou.
Spousta lidí si myslí, ţe je cigarety zapotřebí, aby se vyrovnali se stresem nebo
vypjatou ţivotní situací, avšak netuší, ţe nikotin má charakter povzbuzující – zrychluje
srdeční tep a zvyšuje krevní tlak, čímţ vyvíjí na organismus opětovný tlak. Také panuje
mylný názor - cigareta uvolňuje – jde pouze o to, ţe při kouření člověk nevykonává ţádnou
práci, příp. se baví ve společnosti svých blízkých a to mu přináší osvobozující pocit
relaxace (36).
Při zjišťování vlivu zdravotnického povolání min. jednoho rodiče za pomocí
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2 – testu na pokračování v kouření nebyla zjištěna mezi těmito dvěma znaky ţádná
souvztaţnost (p > 0,05).
Tabulka č. 14: důvody pro pokračování v kouření (%)
Důvod/oblast
VM
Vítkov
Uklidnění
65,2
53,7
Nelze přestat
29,0
Tlak okolí
Chuť
47,1
55,6

VB
52,5
34,4
16,4
31,1

Tab. č. 15 uvádí důvody, které adolescenty vedly k tomu, aby po první zkoušce
tabákových produktů nepokračovali v kouření – v ČR se jedná především o nechuť, na
čemţ je zaráţející fakt spočívající v neuvedení jako první volby zdravotní rizika, která
kouření obnáší tak, jak to provedli odpovídající z VB. Tito zřejmě mají lepší edukaci
v oblasti škodlivosti kouření a zároveň také disponují větší zodpovědností za své zdraví.
Mohli bychom polemizovat o tom, zda studenti detailně znají všechna zdravotní
rizika, vedlejší účinky, i důsledky kouření. Zda vědí, ţe tabákový kouř přímo způsobuje
nebo se významně spolupodílí na vzniku mnoha váţných chorob, mezi které patří
onemocnění srdce a plic, rakovina, mrtvice a řada dalších.
Na druhou stranu však v případě, kdy se student obává vzniku moţného návyku,
má jistě povědomí o tom, ţe cigarety zotročují. Závislý člověk není svobodný. Pokud
kuřákovi dojdou cigarety nebo zápalky (horší případ), je schopen podat neuvěřitelné
výkony, aby si je co nejrychleji znovu opatřil. Kuřáci nemohou vychutnávat vůně, protoţe
mají od kouře zničené sliznice. Ze stejného důvodu jsou ochuzeni o poţitek z jídla a pití
(37).
Důvod/oblast
Zdraví
Zlozvyk
Nechuť

Tabulka č. 15: důvody nekouření (%)
VM
Vítkov
55,1
52,9
36,8
43,1
66,9
76,5

VB
82,8
18,3
-

4.2.3. PŘEDMĚT KOUŘENÍ PŘI PRVNÍ ZKOUŠCE A PŘI POKRAČOVÁNÍ
Dle mínění studentů jsou evidentně nejvyhledávanějším artiklem pro zkoušku
kouření cigarety – ve VB dokonce připravované ručně. V případě VM mám tendence si
domýšlet, ţe dýmka je druhá díky preferování marihuany jako předmětu kouření, avšak
z dotazníků to nelze potvrdit z důvodu absence bliţší specifikace poloţené otázky.
Procentuální stavy jsou k nahlédnutí v tabulce č. 16.
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Dle 2 – testu existuje souvztaţnost mezi pohlavím a kouřením doutníků
(p < 0,05) (tab. č. 17). V případě dýmky či cigaret souvislost potvrzena nebyla (p > 0,05).
Tabulka č. 16: předmět kouření při první zkoušce(%)
Předmět/oblast
VM
Vítkov
Cigarety
93,1
94,3
Doutník
41,2
43,8
Dýmka
50,3
33,3

VB
95,9
34,0
7,6

Tab. č. 17: 2 – test souvislosti mezi pohlavím a kouřením doutníků při první zkoušce
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
185
103
55,7%
44,3%

B
264
222
84,1%
15,9%

Hladina významnosti

3,39E-11

***

Taktéţ při pokračování v tabakismu jsou nejoblíbenější cigarety ve všech třech
lokalitách (VM – 89,8 %, Vítkov – 88,9 % a VB – 75,4 %), jejichţ kouření společně
s uţíváním doutníků je dle 2 – testu (p < 0,05) závislé na pohlaví (viz tab. č. 18, 19), coţ
je, dle mě, dáno tím, ţe dívky všeobecně preferují cigarety před zbylými moţnostmi
z důvodu snadné manipulace a jednoduchého pouţití na rozdíl od chlapců, kteří doutník či
dýmku povaţují za symbol sounáleţitosti a lépe se v těchto sortimentech orientují.
Pouţívání dýmky není nijak závislé na pohlaví (p > 0,05). Dle Národního informačního
centra pro mládeţ je závislost na tabáku nejčastější ve formě cigaret, v poslední době také
vodních dýmek. Méně časté jsou u nás klasické dýmky a doutníky či jiné exotické formy
(38), coţ potvrzuje výsledky našeho průzkumu.
Tab. č. 18: 2 – test souvislosti mezi pohlavím a kouřením cigaret při pokračování
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
203
158
77,8%
22,2%

B
23
12
52,2%
47,8%

Hladina významnosti

6,91E-03

**

Tab. č. 19: 2 – test souvislosti mezi pohlavím a kouřením doutníků při pokračování
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
32
15
46,9%
53,1%

B
194
155
79,9%
20,1%

Hladina významnosti

6,10E-05

***
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4.2.4. DALŠÍ OKOLNOSTI KOUŘENÍ
Pokud bych měla hodnotit čas od probuzení do zapálení první cigarety,
konstatovala bych fakt, ţe většina studentů vykouří svou první cigaretu později neţ jednu
hodinu po probuzení (viz tab. č. 20). Tyto výsledky jsou shodné s dalšími dvěma oblastmi,
z čehoţ plyne niţší míra závislosti na tabáku, coţ je optimistické aspoň v tom smyslu, ţe
kdyţ uţ jsou studenti v tak mladistvém věku navyklí kouřit, tak jejich závislost není natolik
závaţná. Vyvstává však otázka, zda tento závěr není ovlivněn relativním mládím
adolescentů.
Silná závislost na tabáku je dána především chutí na cigaretu a schopnost vykouřit
ji ihned ráno po noční abstinenci. Doba vykouření první cigarety od probuzení je
spolehlivým ukazatelem míry závislosti na nikotinu, přičemţ se silná závislost projevuje
vykouřením první cigarety do 30 minut po probuzení oproti lehké závislosti (nad 30 minut).
Doba zapálení první cigarety taktéţ koreluje s průměrným počtem vykouřených cigaret za
den – zatímco do 30 minut je rozmezí široké a činí 6-70 cigaret/den, kuřáci s lehkou mírou
návyku nevykouří denně víc jak 20 cigaret (39).
Tabulka č. 20: doba zapálení první cigarety od probuzení (%)
Doba/oblast
VM
Vítkov
VB
Do 5 min
6,2
3,3
Během 6-30 min
12,4
13,4
Během 31-60 min
30,1
16,4
Nad 60 min
51,3
44,4
55,7
V tomto bodě bych chtěla pouze konstatovat, ţe za nejméně chutnou cigaretu
většina ţáků povaţuje jak ve VB tak ve VM jinou neţ první ranní či první denní, z čehoţ
můţeme usuzovat na různé aspekty kouření – buď jsou studenti jiţ v průběhu dne
překouření nebo se nachází ve stresu a cigareta jim přestane chutnat anebo jim tabák
nechutná všeobecně a kouří pouze na efekt před svými spoluţáky (viz tab. č. 21).
Tabulka č. 21: nejméně chutná cigareta přes den (%)
Doba/oblast
VM
Vítkov
VB
První ranní
33,3
20,4
První během dne
15,9
10,7
Jiná
50,8
40,7
Pokud bychom chtěli hodnotit ostatní aspekty týkající se kouření, tak dle mého
názoru, je jen pozitivní, ţe si jiţ mladí lidé při kouření všímají nekuřáckého okolí a snaţí se
mu přizpůsobit. V tomto smyslu mě zaráţí relativně nízké procento odpovědí studentů
z Vítkova – moţná je to způsobeno místní mentalitou či momentálním rozpoloţením
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respondentů při vyplňování dotazníků. Kdybych se měla vyjádřit k otázce nekouření v době
nemoci, lze jen kvitovat situaci, kdy dotazovaní ve všech oblastech upouští od svého
zlozvyku a tím jednoznačně umoţní i rychlejší návrat ke svému zdraví (viz tab. č. 22).
Zajímalo by mě, zda studenti mají alespoň minimální povědomí o kladech a záporech
zákazu kouření. Zda tuší, co toto nařízení obnáší.
Dle dostupného informačního zdroje je zákaz kouření veřejné nařízení, obsahující
právní zákaz, který omezuje kouření na pracovištích a veřejných místech. Hlavním
důvodem pro toto nařízení je ochrana pracovníků a občanů před onemocněním srdce,
rakovinou, chronickou obstrukční cévní chorobou a dalšími chronickými či akutními
nemocemi způsobenými především pasivním kouřením (40).
Tabulka č. 22: kouření v zákazu, v době nemoci, v přítomnosti nekuřáků (%)
Okolnost/oblast
VM
Vítkov
VB
Nekouří v zákazu
81,5
55,6
78,7
Nekouří v nemoci
66,3
55,6
68,9
Všímá si nekuřáků
68,7
50,0
73,8
4.2.5. SNAHA UKONČIT KOUŘENÍ A PŘÍPADNÝ NÁVRAT K TOMUTO ZVYKU
Z tab. č. 23 je zřejmé, ţe překvapivě nejniţší procento studentů se snahou přestat
kouřit pochází z VB, zatímco na Valašsku to byly skoro dvě třetiny, které chtěly s abúzem
tabáku skončit. Nicméně alarmujícím faktem jsou hodnoty týkající se opětovného návratu
k tomuto zvyku, kdy se ke kouření vrátila převáţná většina ţáků ve všech třech destinacích.
Ukončení kouření je totiţ podmíněno úspěchem eliminovat v sobě fyzickou i psychickou
závislost a napravit naučené chování. Kouření je návyk a lze jen velmi obtíţně přerušit a
jen málokteří kuřáci se stali nekuřáky při prvním pokusu o ukončení tabakismu. Výzkumy
potvrzují vysoké procento relapsu. Je nutno si uvědomit, ţe mnoho lidí podstupuje tuto
snahu i několikrát za sebou, neţ jsou úspěšní (41). Na Valašsku byl také shledán statisticky
významný vliv pohlaví na snahu o ukončení kouření (p < 0,05) (viz tab. č. 24), coţ je dle
mě způsobeno tím, ţe děvčata jsou si vědoma svého statutu ve společnosti a předsudků
vztahujících se ke kouření ţen v ní. Navíc jsou také

v tomto věku

uvědomělejší a

zodpovědnější na rozdíl od chlapců, kteří různé zlozvyky v těchto letech povaţují za
společenský trend a nutný předpoklad k tomu, aby byli přijati mezi své spoluţáky a
vrstevníky.
Tabulka č. 23: snaha ukončit kouření a případný návrat k tomuto zvyku (%)
Aspekt/oblast
VM
Vítkov
VB
Snaha o ukončení
74,5
63,0
49,7
Opětovný návrat
60,3
55,9
46,4
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Tab. č. 24: 2 – test vlivu pohlaví na snahu ukončit kouření
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
152
122
80,3%
19,7%

B
74
48
64,9%
35,1%

Hladina významnosti

1,19E-02

*

4.2.6. MÍNĚNÍ ŢÁKŮ O DŮLEŢITOSTI A ŠANCI UKONČIT KOUŘENÍ
Toto mínění ţáků o rozhodnosti ukončit kouření bych komentovala pouze tím, ţe
z tab. č. 25 je velmi dobře vidět, jak pro studenty tato otázka není aţ tak primárně důleţitá a
v podstatě jsou s daným stavem věcí spokojení – zjevně si neuvědomují zdravotní následky,
které se postupem času zcela jistě dostaví, ale na druhé straně musím brát také v potaz
aktuální věk respondentů a tím i jistou lehkováţnost spočívající ve sladké nevědomosti
moţných zdravotních komplikací z důvodu momentálního relativního zdraví. V této
spojitosti bych se ráda vyjádřila k tab. č. 26, která mapuje intenzitu šance přestat kouřit,
z čehoţ mě poněkud zaráţí zejména sebevědomí studentů ve Vítkově, kteří jsou
přesvědčeni o bezproblémovém ukončení kouření, avšak na předchozí otázku povětšinou
uváděli nechuť přestat kouřit. Musím však pozitivně zhodnotit pravdomluvné odpovědi u
ţáků z Valašska, které se týkají těchto dvou propojených aspektů a jejich vzájemné
návaznosti na dílčí otázky.
Míra/oblast
Velmi důleţité
Hodně důleţité
Celkem důleţité
Ne moc důleţité
Nechci přestat

Tabulka č. 25: důleţitost ukončení kouření (%)
VM
Vítkov
6,7
18,3
26,1
57,9
31,1
17,8
36,8

VB
20,0
20,0
34,5
20,0

Míra/oblast
Velmi velká
Dost velká
Celkem velká
Ne moc velká
Malá
Velmi malá

Tabulka č. 26: šance přestat kouřit (%)
VM
Vítkov
11,7
63,2
13,2
20,0
73,7
26,7
15,0
12,8
-

VB
13,3
33,3
23,3
2,3
16,7
10,0
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4.3. ZKUŠENOSTI S ALKOHOLICKÝMI NÁPOJI
4.3.1. ZKUŠENOST S ALKOHOLEM A MOŢNÉ CHOROBY PLYNOUCÍ Z JEHO
UŢÍVÁNÍ
Zkušenost s alkoholem má na Valašsku 92,8 % respondentů, přičemţ nebyla
2 – testem potvrzena ţádná souvislost mezi pitím alkoholických nápojů a zdravotníkem
v rodině či pohlavím (p > 0,05), avšak existuje zde vzájemné propojení mezi abúzem
alkoholu a uţíváním nelegálních drog s p < 0,05 (viz tab. č. 27). V ostatních dvou oblastech
se vyskytuje přibliţně stejná kvantita (Vítkov – 96,3 %, VB – 86,9 %) zkušených ţáků
s alkoholem. Ve srovnání se studiemi ESPAD vyplývá, ţe v posledních 30 dnech alkohol
okusilo v ČR 76,0 % studentů – tento počet se téměř shoduje se 75,0 % v Německu. V Itálii
je to o něco niţší číslo – 63,0 % a v Norsku vyzkoušelo alkohol i přes prohibiční opatření
42,0 % odpovídajících. Pokud bychom chtěli porovnávat naše výsledky s ESPAD týkající
se globální zkušenosti ţen a muţů s alkoholem, museli bychom poukázat na podobné
trendy ve všech destinacích ČR, kdy se ve studii ESPAD přiznalo ke zkušenosti
s alkoholem v průběhu ţivota 97,0 % adolescentů.
Tab. č. 27: 2 – test souvztaţnosti konzumace alkoholických nápojů a nelegálních drog
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
513
217
42,3%
57,7%

B
40
5
12,5%
87,5%

Hladina významnosti

2,13E-04

***

Tab. č. 28 popisuje vznik moţných chorob z alkoholu, kdy studenti ze všech tří
oblastí shodně označili jako nejčastější onemocnění postiţení jater. Toto je v případě
Opavských studentů následováno poruchami CNS na rozdíl od VM a VB, kde byl jako
druhý nejfrekventovanější neduh uváděn vznik závislosti. Přehled účinků nadměrné
konzumace alkoholu na organismus je uveden v teoretické části (2.2.5.) a potvrzuje
správnost uváděných odpovědí respondentů.
Tabulka č. 28: zdravotní potíţe z abúzu alkoholu (%)
Onemocnění/oblast
VM
Vítkov
Játra
75,5
76,3
Závislost
8,4
11,1
Ledviny
2,1
7,4
CNS
2,1
27,4
KVS
-

VB
94,6
13,7
7,4
11,3
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4.3.2. MÍNĚNÍ RESPONDENTŮ O ÚČINCÍCH ALKOHOLU
Tab. č. 29 popisuje shodu ve všech osmi bodech, avšak tato nezahrnuje tvrzení
č. 2, kdy se studenti z VB správně domnívají - na rozdíl od ostatních dvou oblastí - ţe
alkohol zcela určitě nezahřívá a to především z důvodu koţní vasodilatace, kdy se sice
objevuje zarudnutí kůţe, dostaví se pocit tepla, ale ve skutečnosti jde o jeho ztrátu a při
určitých okolnostech můţe dojít i k podchlazení (7). U prvního tvrzení ţáci správně uvedli,
ţe alkohol nedělá dobře při nachlazení, přičemţ vysvětlení najdeme u výše zmíněné citace
v souvislosti s otázkou druhou. Vzhledem k tomu, ţe pití piva (tvrzení č. 3) má stejné
účinky jako ostatní typy alkoholu – viz účinky alkoholu v teoretické části str. 16-17 – tak
samozřejmě neplatí jeho zdraví neškodná konzumace, coţ si studenti zjevně uvědomují, a
proto správně toto tvrzení označili za leţ. Pokud bychom chtěli okomentovat otázku č. 4 –
kdyţ se pije, je člověk více při síle – museli bychom konstatovat, ţe je to nesmysl, protoţe
i kdyţ se z počátku jeví alkohol jako ţivotabudič, postupně dochází při jeho odbourávání
k útlumu organismu (42) – toto vysvětlení můţeme aplikovat i na následující tvrzení č. 5,
které říká, ţe alkohol můţe zlepšit sportovní výkony. Tlumivý účinek alkoholu je dán
zvýšeným účinkem GABA (kyselina gamaaminomáselná) a sníţenou koncentrací
glutamátu v CNS (43). K tématu, ke kterému bych se chtěla vyjádřit jako k poslednímu je
tvrzení č. 7, které praví, ţe alkohol můţe způsobovat hádky v rodině – tento fenomén je, dle
mého pohledu, zcela pochopitelný, jelikoţ při alkoholismu dochází k postupné ztrátě zájmu
nejen o rodinu či finanční zaopatření, ale také se nedostává patřičné míry zodpovědnosti,
coţ s sebou samozřejmě nese následky v podobě nesouladu v mezilidských vztazích
všeobecně a mnohdy především v nejbliţším rodinném kruhu. Při celkovém hodnocení
odpovědí děvčat a chlapců na jednotlivá témata lze říci, ţe mají jisté povědomí a znalosti
o účincích alkoholu na organismus a kromě výše zmíněné – špatně zodpovězené otázky
č. 2 ţáky z Valašska či Opavska, byly odpovědi správné u všech ostatních okruhů.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

pravda
15,6
77,0
20,1
19,3
7,1
96,9
97,1
12,1
97,3

VM
leţ
62,6
16,8
54,8
60,8
79,6
2,7
2,2
74,3
1,6

Tabulka č. 29: správná tvrzení o alkoholu (%)
Vítkov
nevím
pravda
leţ
nevím pravda
21,9
17,8
20,0
10,8
62,2
6,1
24,4
5,9
42,9
69,6
25,1
13,3
20,7
5,8
65,9
19,9
10,4
13,3
8,0
76,3
13,4
3,0
12,6
5,0
84,4
0,4
0,7
0,0
99,3
95,0
0,7
0,7
0,7
98,5
95,3
13,6
14,1
17,8
27,7
68,1
1,1
2,2
1,5
96,3
95,6

VB
leţ
74,3
46,6
87,8
89,5
90,1
2,9
2,3
53,9
2,3

nevím
14,3
10,2
6,1
4,4
4,7
1,5
1,7
18,1
1,7
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Legenda k tab. č. 29: 1: alkohol dělá dobře na nachlazení, 2: alkohol zahřívá, 3: pití piva nezpůsobuje
zdravotní problémy, 4: když se pije, je člověk víc při síle, 5: alkohol může zlepšit sportovní výkony, 6: alkohol
může způsobit dopravní nehody, 7: alkohol může způsobit hádky, 8: alkohol je součástí stravy, 9: alkohol
škodí játrům

4.3.3. KONZUMACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ ZKUŠENOST
Na tomto místě bych chtěla zhodnotit fakt spočívající v niţší konzumaci piva ve
VB oproti procentuálnímu zastoupení v obou oblastech ČR, kde pivo pije nadpoloviční
většina zástupců vyhodnocovaných souborů, zatímco ve VB to není ani polovina studentů.
Tento jev mě nepřekvapuje z hlediska akceptování piva občany ČR jako národního nápoje,
jenţ se zákonitě projeví vyšší spotřebou. V případě ostatních typů alkoholických nápojů –
jak uvádí tab. č. 30 - byla kvantita přibliţně totoţná, coţ napovídá o podobném smýšlení
mladých lidí ve všech 3 destinacích.
Ve VM existuje závislost popíjení vína na pohlaví (p < 0,05) (viz tab. č. 31),
zatímco souvztaţnost mezi pitím vína a nelegálními drogami či zdravotníkem v rodině
nebyla 2 – testem nalezena (p > 0,05). Také pití piva je ovlivněno pohlavím a má spojitost
s uţíváním nelegálních látek (p < 0,05) (viz tab. č. 32, 33), ale nebylo potvrzeno propojení
mezi abúzem piva či zdravotníkem v rodině (p > 0,05). V případě konzumace destilátů lze
uvést souvislost mezi jejich uţíváním a zkouškou nelegálních drog (p < 0,05)
(viz tab. č. 34); nicméně vliv na pohlaví či zdravotníka v rodině prokázán nebyl (p > 0,05).
Dle výsledků studie ESPAD 2007 pro ČR je moţno v případě konzumace
alkoholických nápojů vysledovat tyto ukazatele: výskyt častého konzumu alkoholických
nápojů v posledním měsíci a výskyt zdravotně rizikových forem konzumu alkoholu, tj.
časté pití nadměrných dávek alkoholu (5 a více sklenic alkoholu při jedné příleţitosti třikrát
a častěji v posledních 30 dnech) u 19,9 % dotazovaných ţáků.
Časté pití alkoholických nápojů udávají více chlapci, přičemţ nejvíce
preferovaným nápojem je u nich pivo. U dívek není oblíbenost nápoje tak výrazná jako u
chlapců, avšak také u dívek vzrůstá procento těch, které pravidelně pijí pivo. Je také moţné
sledovat mírný pokles častého pití u chlapců a stabilizaci situace u dívek (44).
V porovnání se studií ESPAD lze vystopovat rozličnost v preferenci oblíbenosti
jednotlivých druhů nápojů; zatímco nejoblíbenějším nápojem respondentů studie ESPAD
bylo pivo, na Valašsku či Opavsku šlo o destiláty, avšak studenti obou průzkumů shodně
označili víno jako nejméně oblíbený alkoholický nápoj.
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Druh/oblast
Víno
Pivo
Destiláty

Tabulka č. 30: druh alkoholického nápoje (%)
VM
Vítkov
VB
62,2
64,4
55,1
72,3
80,0
46,9
80,8
83,0
77,8

ESPAD 2007
7,7*
21,9*
12,3*

* jednotlivý druh alkoholického nápoje šestkrát a více za posledních 30 dní
Tab. č. 31: 2 – test souvztaţnosti pohlaví a konzumace vína
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
344
268
77,9%
22,1%

B
209
132
63,2%
36,8%

Hladina významnosti

B
153
133
86,9%
13,1%

Hladina významnosti

1,70E-04

***

Tab. č. 32: 2 – test souvztaţnosti pohlaví a konzumace piva
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
400
267
66,8%
33,3%

2,08E-06

***

Tab. č. 33: 2 – test souvislosti mezi uţíváním nelegálních látek a konzumací piva
soubory

A

B

počet pokusů

222

331

počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu

191
86,0%

209
63,1%

Hladina významnosti

relativní četnost nevýskytu

14,0%

36,9%

***

3,65E-09

Tab. č. 34: 2 – test spojitosti mezi uţíváním nelegálních látek a konzumací destilátů
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
222
208
93,7%
6,3%

B
331
239
72,2%
27,8%

Hladina významnosti

3,12E-10

***

4.3.4. KONZUMACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ FREKVENCE
Za indikátor jiţ zcela nepochybně zdravotně rizikové formy konzumu alkoholu,
případně také jiţ problémového pití, lze povaţovat výskyt častého pití nadměrných dávek
alkoholu při jedné konzumní epizodě (v našem případě konzumace ekvivalentu 100 a více
ml čistého lihu třikrát anebo častěji v posledním měsíci).
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Výsledky studie ESPAD naznačují, ţe zdravotně neţádoucí formy pití jsou velmi
rozšířené u chlapců a stávají se stále běţnějšími u dívek. Výskyt v tomto smyslu
definovaného rizikového pití lze v roce 2007 odhadnout na 24,0 % populace chlapců a
17,0 % populace dívek ve věku 16 let (44).
V současné době se jiţ nesnaţíme vyjádřit mnoţství charakterizující rozumné pití
nějakými definicemi, jak tomu bylo v dřívějších dobách, ale číselnými údaji. Střídmá
konzumace alkoholu není všude ve světě stejná. U muţů se pohybuje v rozmezí 10–70 g
denně, u ţen v rozmezí 10–36 g denně. Protoţe existují výrazné rozdíly v toleranci k
alkoholu nejen u muţů a ţen, ale také v rámci jednoho pohlaví dané sloţením těla zejména jeho výškou a hmotností, lze konstatovat skutečnost, jeţ vetuje uvedení pouze
jediné číselné hodnoty pro definici mírného pití alkoholu pro muţe a ţeny. Příčinou rozdílu
mezi muţi a ţenami je relativně nízká koncentrace enzymu alkoholdehydrogenázy u ţen,
jehoţ aktivita dosahuje u ţen pouze 20–30 % ve srovnání s působením u muţů. U ţeny,
která vypije naprosto stejné mnoţství alkoholu jako muţ, je koncentrace alkoholu v krvi
vyšší neţ u muţe a vyšší koncentrace přetrvává podstatně déle. Po vypití 0,7 l vína je
alkohol v krvi ţeny přítomný téměř o šest hodin déle neţ u muţe (45).
Kardiologové doporučují v kardiovaskulární prevenci buď jedno pivo denně, nebo
místo piva 2 dl vína nebo 0,5 dl destilátu. Tyto dávky jsou bezpečné i pro ţeny. Lze také
říci, ţe je horší kaţdodenní pití alkoholu zvláště hraničních dávek neţ občasná „výraznější
veselost“. Nejméně dva dny v týdnu by člověk neměl pít alkohol vůbec. Taktéţ nutno
zbořit další dogma, ţe záleţí na druhu alkoholu - nikoliv – pokud na obou stranách rovnice
je stejné mnoţství alkoholu vyjádřené v gramech jsou různé typy alkoholických nápojů
stejně nebezpečné (46).
V tomto bodě mě poněkud překvapila častá frekvence kaţdodenní konzumace
vína a piva na Valašsku – vypovídá o tom také tab. č. 35 a fakt, ţe ve zbylých oblastech
nejsou vůbec data těchto frekvencí zaznamenána pro jejich nízkou četnost. Denní pití na
Valašsku si vysvětluji místními zvyky a nízkou intervencí rodičů při výchově mládeţe
v rodinném kruhu. Nemyslím si, ţe by bylo v pořádku, aby 22,0 % adolescentů pilo víno
kaţdý den – dle mého názoru je to aţ příliš častá frekvence podporující vznik moţného
alkoholismu. Také se domnívám, ţe poměrně mnoho studentů na Valašsku pije pivo
x/týdně – tuto skutečnost přičítám dostupné ceně piva v kontextu s jeho mnoţstvím a tím
rychlejší nabytí stavu omámení či opilosti, který podporuje v dnešní mládeţi pocit
sounáleţitosti v jinak nepospolité společnosti.

71

1
2
3
4
5

víno
22,0
0,0
24,5
14,6
12,8

Tabulka č. 35: frekvence konzumace jednotlivých typů alkoholu (%)
VM
Vítkov
VB
pivo
destil.
víno
pivo
destil.
víno
pivo
destil.
26,7
10,0
25,0
0,0
58,5
15,3
4,6
26,9
30,7
42,9
40,8
45,2
20,6
27,6
43,5
40,2
48,7
36,6
43,1
32,7
22,4
11,5
23,1
50,9
16,4
10,6
-

Legenda k tab. č. 35: 1: každý den mimo jídlo, 2: každý den při jídle, 3: x/týdně, 4: x/měsíčně, 5: x/ročně

4.3.5. PŘÍLEŢITOST KE KONZUMACI ALKOHOLU A MÍSTO VZNIKU PRVNÍ
OPILOSTI V ŢIVOTĚ
Sestavení tab. č. 36 jednoznačně potvrdilo mou domněnku nejčastější příleţitosti oslavy a párty - ke konzumaci alkoholu v obou sledovaných jevech (běţné popíjení i vznik
první opilosti). Je logické, ţe se mladí lidé chodí bavit a to především do klubu či na
diskotéku, nebo si udělají soukromou párty doma se svými nejbliţšími kamarády, příp.
oslavují v rodinném kruhu. Je ovšem zajímavé sledovat rozdílná procenta týkající se vzniku
opilosti v klubech na Opavsku a ve VB – zatímco na Opavsku se studenti poprvé opili
především v hospodě, ve VB to bylo právě v klubech, coţ je předvídatelné díky „klubové“
kultuře po celé Anglii.
Tabulka č. 36: příleţitost ke konzumaci alkoholu (%)
Stav
běţně
opilost
běţně
opilost
běţně
opilost
Příleţitost/oblast
VM
Vítkov
VB
Oslava
96,3
84,2
96,9
83,3
87,9
92,1
Diskotéka
62,8
58,0
49,2
38,0
74,2
79,3
Hospoda
56,7
42,9
78,1
55,6
80,9
72,3
S přáteli
66,5
60,4
68,0
52,8
66,4
62,8
Prázdniny
48,5
42,7
47,7
28,7
50,7
46,3
4.3.6. OPILOST – FREKVENCE A POCIT
U kaţdého člověka je mnoţství alkoholu vedoucí k závislosti individuální, avšak
přitěţujícím faktorem je dennodenní konzum. Určitě nebezpečná dávka je více neţ 80 g
alkoholu. Pro představu: v litru čistého lihu je necelých 800 g alkoholu. Chceme-li nějaké
ekvivalenty, pak doporučená denní dávka alkoholu 20 g je v 60 ml whisky, nebo ve 200 ml
vína nebo v půl litru piva (46).
Dle ESPAD studií je za rizikové uţívaní alkoholu povaţována konzumace 5 a více
sklenic při jedné akci min. třikrát do měsíce, přičemţ jeden drink můţe obnášet 50 cl piva,
50 cl slabého jablečného vína, 15 cl vína či 5 cl destilátů. V průběhu posledního měsíce se
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v této studii v naší vlasti opilo 52,0 % studentů, přičemţ v námi sledovaných oblastech to
bylo ve všech třech případech nad 80,0 % v průběhu ţivota, coţ celkově podporuje
domněnku nadměrné frekvence konzumace alkoholu vedoucí k opilosti mládeţe.
Překvapujících je také 38,0 % opilých v Norsku vzhledem k jistým omezením v konzumaci
alkoholických nápojů.
V tomto bodě mě velmi zaujala frekvence studentů VB, kdy tato obnáší častý
vznik opilosti (viz tab. č. 37), jelikoţ jsem se domnívala, ţe tito budou ve větší míře
erudovaní a znalí rizik vznikajících z nadměrné konzumace alkoholu. V porovnání
s mládeţí v ČR je také patrný jistý kvantitativní rozdíl týkající se vzniku opilosti pouze
párkrát za ţivot, z čehoţ lze usuzovat na rozdílnou finanční stránku ve smyslu výše
kapesného či ceny a tím i dostupnosti alkoholických nápojů.
Frekvence/oblast
Často
Občas
Párkrát
Nikdy

Tabulka č. 37: frekvence opilosti (%)
VM
Vítkov
12,9
7,4
23,0
19,3
46,8
53,5
17,3
20,0

VB
45,5
22,4
15,5
-

Při porovnání pocitů proţívaných při opilosti u adolescentů ve VM s ostatními
regiony, můţeme z tab. č. 38 vyvodit skutečnost, ţe ve všech třech oblastech je to
především legrace a pobavení, které jsou studenty vnímány nejčastěji. Dále je moţno vidět
jistý rozdíl mezi procentuálním zastoupením v pociťování omámení, kdy toto je zastoupeno
především v naší zemi, zatímco ve VB se jedná o sporadický jev. Domnívám se, ţe tato
rozličnost můţe být způsobena typem alkoholického nápoje a znalostí jeho neškodného
mnoţství při případné konzumaci.
Pocity/oblast
Legrace
Omámení
Nevolnost
Stud

Tabulka č. 38: pocity při opilosti (%)
VM
Vítkov
85,1
84,3
27,8
36,1
43,9
48,1
7,3
13,0

VB
88,6
7,2
30,0
10,7

Při mapování vlivu pohlaví na vznik opilosti za pomocí 2 – testu jsem došla
k závěru, ţe tento je signifikantní (p < 0,05) (viz tab. č. 39).
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Tab. č. 39: 2 – test spojitosti mezi pohlavím a vznikem opilosti
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
424
293
69,1%
30,9%

B
89
76
85,4%
14,6%

Hladina významnosti

1,88E-03

**

4.4. ABÚZUS NELEGÁLNÍCH A LEGÁLNÍCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK
4.4.1. ZKUŠENOST S NELEGÁLNÍ NÁVYKOVOU LÁTKOU
Při porovnávání výsledků mé práce s ostatními regiony je překvapivé, jak se dle
tab. č. 40 procentuální zastoupení obnášející zkušenost s nelegální návykovou látkou
shodují ve všech třech oblastech. Z tohoto důvodu jsem pouţila taktéţ výsledky ze studií
ESPAD 2007 a zjistila, ţe v ČR má zkušenost 46,0 % - toto mnoţství podporuje výsledky
v rámci dat zpracovávaných na území ČR na rozdíl od jiných států, kdy v Itálii je s drogami
seznámeno pouze 25,0 % či v Německu 23,0 % respondentů. Co se týče Norska - zde se
jedná o zanedbatelných 6,0 %. Dle mého mínění jsou tato rozdílná mnoţství v rámci
jednotlivých států dána preferencí zneuţívání např. tabáku či alkoholu před nelegálními
látkami.
Na základě 2 – testu byla zjištěna statistická významnost mezi zneuţíváním
ilegálních látek a kouřením, popř. konzumací alkoholických nápojů (p < 0,05)
(viz tab. č. 41, 42), coţ poukazuje na snadnou dostupnost ilegálních drog při různých
příleţitostech, které se týkají především zábavy mladých lidí. Navíc je zde předpoklad
fenoménu, který po uţití nelegální drogy zaručuje „lepší a odvázanější“ proţitky, kterými
lze v očích pubescentů lépe zapůsobit na ostatní členy kolektivu. Vliv pohlaví příp.
přítomnost zdravotníka v rodině nebyl výše uvedeným testem prokázán (p > 0,05).
Tabulka č. 40: zkušenost s nelegální návykovou látkou (%)
Zkušenost/oblast
VM
Vítkov
VB
Zkušení
40,1
42,2
39,7
Tab. č. 41: 2 – test souvislosti mezi zneuţíváním ilegálních drog a tabakismem
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
222
204
91,9%
8,1%

B
331
242
73,1%
26,9%

Hladina významnosti

4,25E-08

***
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Tab. č. 42: 2 – test souvislosti mezi zneuţíváním ilegálních drog a abúzem alkoholu
soubory
počet pokusů
počet výskytů znaku
relativní četnost výskytu
relativní četnost nevýskytu

A
222
217
97,7%
2,3%

B
331
296
89,4%
10,6%

Hladina významnosti

2,13E-04

***

4.4.2. MÍRA ZNEUŢÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NÁVYKOVÝCH LÁTEK –
KOUŘENÍ, ALKOHOLU, NELEGÁLNÍCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Pokud bychom měli srovnávat vnímání studentů týkající se míry nebezpečnosti
uţívání jednotlivých typů NL, museli bychom konstatovat, ţe se ve všech třech lokalitách
shodli na faktu, ţe za nejnebezpečnější zneuţívané látky povaţují drogy zejména heroin,
kokain, amfetamin či metadon, které jsou v případě MS kraje a VB následovány kouřením,
přičemţ jako nejméně nebezpečné respondenti z těchto dvou destinací uvádějí alkohol. Na
Valašsku je pak pozměněno pořadí mezi kouřením a alkoholem – dle mého názoru je tento
rozdíl způsoben především regionálními zvyklostmi (viz tab. č. 43).
Informační zdroj uvádí, ţe mladá generace ve věku 14-19 let nejvíce konzumuje
alkohol, o něco méně kouří a nejméně konzumuje drogy (47).
Tabulka č. 43: míra nebezpečnosti uţívání jednotlivých typů NL
Typ/oblast
VM
Vítkov
VB
Alkohol
2
3
3
Kouření
3
2
2
Drogy
1*
1
1
* nejvíce nebezpečné

4.4.3. POJEM DROGA
V případě odpovědí adolescentů na tuto otázku, můţeme konstatovat, ţe tyto se
liší v rámci srovnání zpracovaných dat z VM a VB. Zatímco ve VM se 66,9 % domnívá, ţe
jde o návykovou látku způsobující závislost, ve VB je nejčastěji uváděno ovlivnění
duševního i fyzického stavu organismu (34,1 %). Studenti na Opavsku se shodují se svými
názory s ţáky Valašska, kdy povaţují drogu s 57,0 % ponejvíce za návykovou látku.
4.4.4. LÁTKY, KTERÉ JSOU VNÍMÁNY JAKO DROGY
Na tomto místě bych chtěla upozornit na odlišné vnímání konopných drog, kdy
tyto byly ţáky z VM a Vítkova uváděny nejčastěji, zatímco ve VB se jedná o drogy typu
kokainu či heroinu (viz tab. č. 44). Domnívám se, ţe toto je dáno rozličnou velikostí měst,
ve kterých dotazovaní ţijí – ve větším městě jsou tvrdé drogy dostupnější a tímto i častěji
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zneuţívány, zatímco na maloměstě lidé nepotřebují k experimentování takto silné a hůře
dostupné návykové látky. Určitá míra vlivu můţe plynout i z rozdílnosti finanční stránky
obou typů drog a tím i odlišné míry poptávky. Ještě bych ráda okomentovala vyšší procento
v případě léků ve VB (10,5 %), coţ je v poměru s Valašskem (1,1 %) devětkrát vyšší
hodnota, jeţ je dána pravděpodobně tím, jak Angličané vnímají slovo „drug“ (32).
Dále tato rozdílnost můţe být také způsobena subjektivním vnímáním
rizikovosti uţívání jednotlivých typů návykových látek, kdy se dle definice EMCDDA
rozlišuje tzv. rekreační uţívání drog - uţívání drog (obvykle nelegálních) za různých
společenských a rekreačních okolností, za předpokladu, ţe důsledkem není vznik
závislosti a dalších problémů (typickými drogami jsou marihuana, LSD, extáze) a
problémové uţívání drog, které obnáší nitroţilní nebo pravidelné uţívání drog jako jsou
opiáty, kokain anebo amfetaminy (extáze, LSD ani marihuana do této kategorie zařazeny
nejsou) (48).
Droga/oblast
Kokain
Heroin
Marihuana
Amfetamin

Tabulka č. 44: látky vnímané jako drogy (%)
VM
Vítkov
13,0
56,3
11,8
60,0
15,6
51,1
14,7
3,7

VB
41,6
39,8
37,7
-

4.4.5. DRUH LÁTKY, KTEROU STUDENT VYZKOUŠEL V POSLEDNÍCH ŠESTI
MĚSÍCÍCH
Zajímavé je v tomto bodě opět sledovat zkušenost dotazovaných především
s abúzem konopí, kdy ho ve Vítkově a VB uţilo v průběhu posledních šesti měsíců
dokonce víc jak třetina respondentů, coţ stojí za zamyšlení a dle mě je to způsobeno
mylným dojmem, ţe se jedná o „lehkou“ drogu, a tudíţ nehrozí rychlý vznik závislosti a
navíc se za pomocí marihuany ţáci dostanou poměrně rychle do povznášejícího se stavu,
aniţ by je tento zlozvyk přišel na mnoho peněz. V kontrastu se dvěmi výše zmíněnými
oblastmi se jeví 40 % uţivatelů konopí ve Zlínském kraji jako mizivé procento, avšak i
přesto je tento počet alarmující, pokud bychom vzali v potaz věkový aspekt mládeţe, která
by se s těmito látkami neměla dostat vůbec do styku. Drogou, která je v Česku mezi
dospívajícími nejrozšířenější je, dle pouţitého informačního zdroje, marihuana (případně
hašiš) (49), coţ potvrdilo výsledky našeho průzkumu. Pro přibliţnou představu o
zneuţívání konopí studenty jiných evropských států zde uvádím výsledky studií ESPAD
pro jednotlivé národy: v ČR bylo v průběhu posledních 30 dnů uţito 18,0 %, v Itálii
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13,0 %, v Německu 7,0 % a v Norsku jen 2,0 % studentů (viz tab. č. 45).
Tabulka č. 45: druh vyzkoušené návykové látky (%)
Druh/oblast
VM
Vítkov
Marihuana
40,1
93,0
Hašiš
5,6
19,6
Kokain
0,6
Hypnotika
6,5
5,4
Amfetamin
1,2
LSD
4,6
3,6
Sedativa
7,8
3,6
Metadon
0,2
Heroin
0,6
-

VB
82,4
34,6
21,3
18,4
13,2
11,8
8,1
2,2
1,5

4.4.6. PŘÍLEŢITOST, PŘI KTERÉ BYLA NÁVYKOVÁ LÁTKA UŢITA
Při detailním prostudování tab. č. 46 můţeme říci, ţe příleţitostmi nejčastějšího
uţití návykové látky jsou především oslavy – ať uţ rodinné či s přáteli, diskotéky a
hospody. Kino je z pochopitelných důvodů zastoupeno nejméně a dále nelze přehlídnout
jisté nuance v uţití návykové látky na školním výletě, kdy v ČR adolescenti evidentně
neberou v potaz patřičnou disciplínu a autoritu vyučujícího, pokud odpověděli na tuto
moţnost v tak vysokém procentu kladně – tento neblahý fakt je zamýšleníhodný ve smyslu
další prognózy vývoje mládeţe nejen v Čechách.
Dle mého názoru je základním předpokladem pro začátek experimentování
s různými typy návykových látek přehršel volného času mládeţe, stres, nedostatečné
rodinné zázemí a v některých případech také nadbytek finančních zdrojů, kterými
adolescenti disponují. Vzhledem k tomu, ţe k uţívání návykových látek dochází při
různých příleţitostech v osobním volnu studentů, ráda bych se zmínila právě o trávení
volného času mládeţí, kdy je, dle pouţitého informačního zdroje, základním principem
strategie prevence neţádoucích sociálně-patologických jevů mládeţe výchova ke zdravému
ţivotnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a k odmítání všech forem
sebedestrukce a porušování zákona.
Důleţitým prvkem strategie prevence jsou i volno-časové programy. Volný čas
mládeţe a jeho naplňování pozitivními aktivitami hraje významnou roli při utváření
osobnosti mladého člověka a při jeho pozitivní socializaci. Důsledkem sníţení kvality
společenské péče o volný čas mladé generace je v mnoha případech i nárůst negativních
společenských jevů.
V oblasti volného času došlo v ţivotě mládeţe ke změnám - kultura a sport se
zkomercionalizovaly, probíhá informační revoluce s nástupem informačních technologií a
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dominantním médiem se stala televize, která je těţištěm volného času mládeţe. Na předním
místě je poslech reprodukované hudby, návštěvy restauračních zařízení a nicnedělání.
Prohlubuje se také pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit. Sniţuje se frekvence aktivit.
Do skupiny mládeţe se zvýšeným rizikem výskytu společensky neţádoucích jevů
patří:
• chroničtí diváci televizních programů, filmů a počítačových her
• mládeţ bloudící po ulicích a restauračních zařízeních a zabíjející nudu
• mládeţ vyhledávající dramatické a dobrodruţné aktivity zástupným způsobem;
pomocí násilí, kriminality, drog, alkoholu apod. (50).
Tabulka č. 46: příleţitost k vyzkoušení návykové látky (%)
Příleţitost/oblast
VM
Vítkov
VB
Oslava
83,5
73,3
75,0
Diskotéka
55,1
31,9
59,6
Hospoda
44,7
58,5
58,1
S přáteli
60,8
56,3
63,2
Kino
3,4
3,7
Restaurace
12,9
27,9
Sám doma
12,1
27,2
Prázdniny
39,2
27,4
36,8
Školní výlet
22,3
31,1
6,6
4.4.7. ZPŮSOB OBSTARÁNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY
Tato otázka má velký výpovědní charakter v tom smyslu, jak moc jsou studenti
ochotni za drogu zaplatit, jak moc ji potřebují a jak moc velký mají zájem na tom, aby
zapadli mezi své vrstevníky, příp. se před nimi pouze předvedli. Zajímavou skutečností je
vyšší procentuální zastoupení nabídky drogy cizím člověkem ve VB na rozdíl od minimální
kvantity této moţnosti v obou regionech ČR, kde se jedná hlavně o nabídku kamarádů či
samostatné obstarání – jak jsem jiţ výše zmínila – nemůţu se zbavit nabytého dojmu, ţe jde
pouze o pózu mládeţe ve větším kolektivu, kdy takto s ním sdílí pocit větší sounáleţitosti.
Mnohdy tyto aktivity ţáky nenaplňují příp. nebaví, avšak stydí se za svou originalitu či
výjimečnost a podlehnou tlaku společnosti z obavy před ztrátou identity v ní (viz tab. č.
47). Lze také okomentovat poměrně vysoké zastoupení studentů naší země a jejich
samostatné zaopatření návykovou látkou – lze se domnívat, ţe tito buď nemají fantazii
k vytváření hodnotnější zábavy nebo pochází ze špatného rodinného zázemí, příp. nevidí ve
svém ţivotě ţádný smysl a schválně se dezorientují NL.
Ve studii ESPAD bylo 44,1 % dotázaných studentů nabídnuta nelegální droga
k vyzkoušení zdarma známým člověkem, coţ potvrzuje teorii sociálního kontextu, kdy se
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prvek konformity se skupinou projevuje jako tlak, čemuţ jedinec v daném věku jen obtíţně
odolává. Pouze zanedbatelnému mnoţství ţáků (2,6 %) byla látka nabídnuta cizím
člověkem (49).
Způsob/oblast
Nabídka známého
Nabídka cizího
Sám

Tabulka č. 47: způsob získání drogy (%)
VM
Vítkov
59,5
58,5
2,6
1,5
37,9
33,3

VB
83,1
12,5
4,4

4.4.8. DŮVOD UŢITÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY
Tabulka č. 48 úspěšně demonstruje výše zmíněné (v bodu 4.4.7.) představy o tom,
proč omladina zneuţívá různé typy škodlivých substancí. V tomto bodě bych chtěla
poukázat na prosté experimentování s drogami za účelem povyraţení či poznání, kdy i toto
můţe být pro daného jednotlivce nebezpečné a mít neblahý vliv na jeho další ţivot a stále
více všudypřítomný fenomén nudy, kdy tento je posléze kompenzován experimentováním
s různými látkami za účelem maximalizovat své proţitky.
Motivace k uţívání drog můţe plynout z individuálního (vyplývající z tělesné a
psychické konstituce jedince) přesvědčení, z přesvědčení jiné osoby (členů rodiny,
vrstevníků aj.) či na základě vlivu společnosti a prostředí (širší kulturní a společenské
faktory) (51).
Také je patrné, ţe lidé experimentují s drogami z mnoha různých důvodů. Mnozí
napoprvé zkouší drogy ze zvědavosti, aby se cítili v povznesené náladě, nebo protoţe to
dělají také přátelé. Někteří drogu uţijí z důvodu snahy o zlepšení sportovního výkonu nebo
chtějí zmírnit stres, úzkost či depresi. Pouţití nevede automaticky ke zneuţití a nevyskytuje
se ihned moţnost vzniku závislosti - to se liší od jednotlivce (52). Mezi další motivační
aspekty patří skutečnost legálnosti tabáku či alkoholu nebo se jedná o léky předepsané
lékařem jako je tomu např. u sedativ či hypnotik. U mladých lidí hraje roli také jistá rebelie
či vzpoura proti autoritám a v čím dál větší míře nuda (53), coţ jsou poměrně alarmující
fenomény, nicméně nejsou v dnešní konzumní společnosti neznámé.
Tabulka č. 48: důvod k uţití návykové látky (%)
Důvod/oblast
VM
Vítkov
Kolektiv
12,3
9,6
Nové pocity
40,9
37,0
Poznání
40,5
34,1
Uvolnění
17,7
18,5
Povyraţení
38,0
44,4
Nuda
19,3
13,3

VB
55,9
52,2
39,0
31,6
25,7
18,4
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4.4.9. ZPŮSOB OBSTARÁNÍ NL A POCITY PO JEJÍM UŢITÍ
Častěji je látka koncovému uţivateli nabídnuta zdarma jak na Valašsku (65,6 %)
tak na Opavsku (43,0 %), coţ poukazuje na nabídku NL právě – jak bylo zmíněno v bodu
4.4.7. – kamarádem příp. cizím člověkem, jehoţ primárním cílem je nalezení dalšího
potenciálního zákazníka, a který si je coby distributor NL velmi dobře vědom, ţe tato
věková skupina je jedna z nejnáchylnějších ke vzniku závislosti. Ve srovnání s ESPAD lze
říci, ţe 46,3 % studentů z Valašska, kteří si drogu zakoupili je poměrně vysoké procento
v kontextu s 6,9 % respondentů účastnících se studie ESPAD (49).
Z tab. č. 49 je zřetelné, ţe nejčastějším příjemným proţitkem po poţití NL je
pohoda psychická i fyzická, dále moţnost splynutí s kolektivem a proţívaná euforie.
K negativním emocím patří zejména smutek, strnulost a zrakové halucinace (viz tab. č. 50).
Příjemné pocity po uţití drogy jsou zcela jistě primárním důvodem k jejímu opětovnému
uţití proto, aby se člověk odpoutal od reality, zapomněl na svá trápení, bolesti a starosti.
Myslím si, ţe uţivatelé jakékoliv NL jsou si velmi dobře vědomi většiny moţných rizik,
která tento abúzus obnáší, avšak pozitiva zjevně převáţí a zahluší tak případné obavy.
Tabulka č. 49: pocity po uţití návykové látky (%) – příjemné účinky
Účinek/oblast
VM
Vítkov
Účinek/oblast
VM
Vítkov
Fyzická pohoda
75,4
66,7
Rychlejší myšlení
24,6
26,7
Psychická pohoda
76,8
68,9
Neúnavnost
37,6
36,3
Euforie
38,5
46,7
Nespavost
24,4
20,7
Splynutí s kolekt.
53,7
50,4
Sdílení pocitů
31,7
27,4
Tabulka č. 50: pocity po uţití návykové látky (%) – nepříjemné účinky
Účinek/oblast
VM
Vítkov
Účinek/oblast
VM
Vítkov
Smutek
32,0
25,9
Zvlášt. schopnosti
9,5
19,3
Zvýšená citlivost
22,2
31,9
Zrakové halucin.
24,6
20,0
Zrakové
Zvýšená sexualita
5,9
35,6
Sluchové
halucin.
22,2
18,5
heluhalucinace
Sluchové
Strnulost
25,1
20,0
Zvýšení
teploty
23,7
22,2
halucin.Sluchové
Sníţení sexuality
20,0
14,1
Úzkost
23,2
16,3
hucinace
Agresivita
20,7
16,3
Strach,
obavy
20,7
17,0
Jiné
4,1
2,2
Ztráta myšlenek
22,4
18,5
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Pokud budu globálně hodnotit zkušenosti studentů se všemi druhy drog –
nelegálními látkami, alkoholem a tabákem - nelze obejít fakt, že jsou hodně ovlivněny
dnešní dobou, životním stylem mladých a poměrně velkými tlaky ze strany okolí. Rychlé
tempo dnešní doby, zvýšené finanční nároky „dětí“ na rodiče a stále se prohlubující
propast mezi jednotlivými sociálními třídami společnosti vytváří tlak na rodiče, kteří jsou
nuceni trávit mnoho času v zaměstnání, příp. musí přerozdělit svou péči mezi ostatní členy
rodiny, což má za následek nedostatek času pro výchovu dětí a potažmo pro vytvoření
harmonického vztahu dítě – rodič. Z těchto okolností pak vyplývá skutečnost, že „dítě“ se
často upne na někoho ze svých kamarádů a nerozlišuje, zda je to pro něho prospěšné, či
destruktivní. Většina rodičů před tímto faktem „zavírá“ oči, jelikož se vyhýbá řešení často
nepříjemných situací, se kterými stejně budou dříve, či později konfrontováni. V takto
opožděných reakcích rodičů na neadekvátní chování či jednání jejich potomků je již
možnost „nápravy“ dítěte minimální a to v případě, že adolescent shledává větší respekt a
soudružnost u svých kamarádů, ze kterých si bere vědomě, či nevědomě příklad.
Spousta mladých lidí experimentováním s výše zmíněnými drogami „zabíjí“ čas a
následně vzniklou nudu, což může také plynout z faktu, že mnoho rodičů nemá finanční
možnosti na to, aby svým ratolestem zajistili jinou zábavu ve smyslu různých zájmových
činností a nemá náladu ani čas na motivaci svého potomka k tomu, aby měl nějaké životní
cíle. Není také výjimkou, že hlavním důvodem k excesům adolescentů s drogami je snaha
zapadnout do kolektivu, ačkoliv dle dotazníků, které jsem zpracovala, jsem nabyla dojmu,
že i po této snaze se většina vrstevníků cítí i tak ve společnosti osamoceně a nenáležitě.
Celkem mě z výsledků překvapila skutečnost, při níž si 4,5 % studentů myslí, že za
volant lze usednout i po požití jiného nápoje než nealkoholického, což mě přivedlo
k myšlence pěstování takovéto „kultury“ rodinou.
Dále mě zaujal fakt, kolik nezletilých se dostane k výrobkům určených k prodeji
pouze dospělým lidem, z čehož usuzuji na nedokonalou a nedostatečnou legislativu ze
strany státu, která by adolescenty před tímto problémem chránila. Samozřejmě, že na vině
v tomto směru není jen stát, ale také snaha obchodníků navýšit svůj finanční profit, jelikož
většinu jejich zákazníků tvoří právě nezletilí.
Myslím si, že by se měli nejen respondenti z tohoto souboru, ale celá lidská
společnost zamyslet nad tím, kam směřovat vývoj života na Zemi a kam ještě lze zajít tak,
aby to nepotlačovalo základní principy lidského života na této planetě.
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5. ZÁVĚR
Problematika návykových látek provází lidstvo jiţ od kolébky jeho vzniku. Jak šla
staletí, měnily tyto látky nejen svá vyuţití v praxi, ale také podoby, chemické struktury a
jako vše známé se zdokonalovaly, analyzovaly a začaly slouţit nejen k poetickým a
léčebným účelům. Je aţ alarmující do jakých machinací se tato záleţitost v dnešní době
dostala, kdy se z látek rostlinného původu slouţících převáţně k léčbě zdravotních neduhů
staly substance, na nichţ vybraní jednotlivci vydělávají horentní sumy a jejichţ uţivatelé se
dostávají do existenčních propastí.
Lze jen polemizovat, zda je na kaţdém z nás, aby si sám zvolil svou ţivotní cestu,
kterou se vydá a zda si bude vědomě ničit své zdraví a mít sebedestruktivní sklony.
Mnohdy jsou lidé k tomuto návyku přinuceni násilím, či z blaţené nevědomosti díky
nedostatečné informovanosti. Velká část populace ze zemí třetího světa také tyto látky
pouţívá např. k zahnání hladu, k vyhánění zlých duchů z těla v rámci očistných rituálů, či
k vypuzení existenčních problémů z hlavy.
Domnívám se, ţe je naprosto nezbytné, aby se v záleţitostech spojených
s uţíváním jak nelegálních tak legálních návykových látek přistoupilo zejména na
důslednou a důkladnou prevenci, která by měla zahrnovat co nejniţší věkové kategorie
vzhledem k tomu, ţe tyto jsou ovlivněny masovou reklamou, trendy a tlakem svých
vrstevníků ponejvíc. Nezastupitelnou úlohu v prevenci jednoznačně sehrává také
kontinuální výzkum na toto téma, ve kterém by se mělo pokračovat i v budoucnu, aby se co
nejvíce omezil abúzus těchto pro společnost často smrtících jedů.
Nemalým podílem asistuje na propagaci drog ve smyslu špatného zákonodárství,
nedůsledného dodrţování sankcí, či propojením s podzemím politická scéna dané země,
která apeluje pouze na ekonomické výhody plynoucí z obchodování namísto toho, aby
preferovala a podporovala zdraví svého lidu.
Tato práce, jeţ je součástí kontinuálního výzkumu probíhajícího na FaF UK HK
mapující mládeţ a její zkušenosti s návykovými látkami, všechny mé výše zmíněné aspekty
pouze potvrdila a navíc byla zpracována za účelem sběru uţitečných dat. Kdybych měla
hodnotit jednotlivé postoje adolescentů týkající se zpracovávané tématiky, musela bych
říci, ţe korelují s věkem respondentů a jsou adekvátní znalostem. Z procentuálních údajů
můţu vyvodit fakt spočívající v maximalizaci edukace všech věkových skupin mládeţe a
potaţmo i malých dětí, jeţ jsou k dnešnímu způsobu ţivota konzumní společnosti
nejnáchylnější a nemohou si udělat ani svůj subjektivní názor v oblasti těchto záleţitostí.
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V porovnání s ostatními zeměmi je toto mínění českých studentů v oblasti
návykových látek rozdílné, coţ je nemalou měrou způsobeno špatnou legislativou, snahou
o ekonomický zisk, nízkou edukací a malou zodpovědností adolescentů za své zdraví.
Lze jen doufat, ţe se tato situace bude do budoucna kosmopolitně zlepšovat a
další generace budou moci vyrůstat v klidu a míru bez zbytečných nátlaků z pohledu
masmedializace návykových látek a snah o nedůsledné experimentování s nimi.
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7. PŘÍLOHA
7.1. DOTAZNÍK: MLADÍ A ŢIVOTNÍ STYL
DOTAZNÍK

Mladí a ţivotní styl

UK v Praze, Farmaceutická fakulta v HK
Università degli Studi Camerino, Itálie
Milá kolegyně, milý kolego,
prosíme Tě o laskavé vyplnění tohoto zcela anonymního dotazníku, který je součástí mezinárodního výzkumu
týkajícího se životního stylu mladých lidí. Získané údaje budou použity pouze pro výzkumné účely a nebudou
poskytovány veřejnosti, žádné organizaci ani úřadu.
Děkujeme za spolupráci
Prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
RNDr. Hana Klusoňová, PhD.
Mgr. Lenka Spáčilová
Dott. Fabio Petrelli
Dott. Ssa Iolanda Grappasonni
Tvůj věk:.........................................

pohlaví: muţ

ţena

S kým bydlíš ve společné domácnosti?
otec
matka
bratři (kolik............)
starší......
mladší.......
sestry (kolik...........)
starší......
mladší.......
jiní (teta, babička...).......................................................
Jaká je tvá národnost a národnost tvých rodičů?
moje.....................................................................
otec......................................................................
matka...................................................................
Jaké povolání mají tví rodiče?
otec....................................................................
matka................................................................
1. Uţíval(a) jsi v posledních 12 měsících nějaké léky?

ano

ne

2.Jak často a na jaké problémy jsi v průběhu posledních 12 měsíců uţíval(a) léky? Do následující tabulky
vyplň do kaţdého řádku jednu odpověď:
po 10-30
déle neţ 30
nikdy
občas
následují
následující
cích dnů
ch dnů
srdeční problémy (vysoký tlak...)
diabetes (cukrovka)
zaţívací problémy (ţal. vředy, průjmy…)
nemoci ledvin a močových cest
nemoci jater (ţloutenka, mononukleóza…)
infekční nemoci (chřipka, angína, zánět průdušek,
zápal plic…)
astma
psychofarmaka (léky na uklidnění, na spaní, proti
depresi, úzkosti ....)
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nikdy

občas

po 10-30
následují
cích dnů

déle neţ 30
následují
cích dnů

leţ

nevím

na zlepšení paměti
proti bolesti (hlavy, zubů, kloubů)
na zlepšení fyzického výkonu
jiné..........................
3. Kdo ti doporučil na Tvé problémy uţívat léky?
obvodní (dětský) lékař
lékař specialista
rodina
známí
někdo jiný.............................................

lékárník
nikdo

4. Myslíš si, ţe uţívání léků je:
především prospěšné, zdraví moc neškodí
hlavně škodlivé a málo prospěšné
na jedné straně prospěšné, ale na druhé straně i zdraví škodící
5. Mohou podle Tebe léky způsobit váţné poškození zdraví aţ otravu organismu?
ano
ne
nevím
6. Označ prosím „pravda“, „leţ“ nebo „nevím“ u kaţdého tvrzení:
pravda
aspirin (acylpyrin) zabíjí původce chřipky
na jaře je důleţité provést „posilující“ a/nebo „očistnou“ kůru
léky, které jednomu prospívají, mohou druhému škodit
rostlinné přípravky nemají vedlejší účinky
léky nejsou návykové
kdo studuje, potřebuje brát léky na zlepšení paměti
při zácpě se musí uţívat léky (projímadla)
se zvýšením dávky léku se zvyšují jeho léčivé účinky
při horečce je nejlepší vzít si hned antibiotikum
7. Neţ si vezmeš poprvé lék, čteš pozorně příbalový leták?

ano

ne

někdy

8. Co děláš s příbalovým letákem?
po přečtení ho vyhodím nechávám si ho po celou dobu uţívání léku

jak kdy

9. Je podle tebe příbalový leták srozumitelný?

ne

ano

10. Pokud pro tebe není příbalový leták srozumitelný, z jakých důvodů?
příliš malá písmenka
zbytečně podrobné informace
nesrozumitelné, příliš odborné výrazy
nejdůleţitější informace nejsou zvýrazněny
jiné......................................................................
11. Jak chápeš následující výrazy, které upřesňují uţívání léků? (zaškrtni přímo v tabulce)
před jídlem
po jídle
mezi jídly
30-0 minut před
30 minut po
aspoň 1-2 hodiny po jídle
1 hodinu před
1 hodinu po
2 hodiny před jídlem
2-3 hodiny před
ihned po jídle
1 hodinu po jídle

někdy
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12. Jak dlouho můţe být podle tebe uţíván lék po otevření balení? Označ prosím v tabulce:
1 den
1 měsíc
2 měsíce
oční kapky
1-2 měsíce
6 měsíců
do vypršení exspirace (trvanlivosti)
nosní kapky
do vypršení exspirace (trvanlivosti)
tablety zatavené
6 měsíců
1 rok
v blistru
6 měsíců
1 rok
do vypršení exspirace (trvanlivosti)
tablety v lahvičce
15-20 dnů
2-3 měsíce
do vypršení exspirace (trvanlivosti)
masti, krémy
1 měsíc
1 rok
do vypršení exspirace (trvanlivosti)
oční masti
1-2 měsíce
6 měsíců
do vypršení exspirace (trvanlivosti)
sirupy
13. Označ prosím, zda jsou podle tebe následující způsoby uţívání léků správné, nesprávné, nebo zda nevíš:
správné nesprávné
nevím
uţívání „správných“ (vhodných, vyhovujících) léků
uţívání předepsané dávky ve stanovených časových intervalech
kontrola kontraindikací (případy, kdy se lék nesmí uţít)
v příbalovém letáku
úprava doby léčby bez konzultace s lékařem, lékárníkem
uţívání léků bez konzultace s lékařem, lékárníkem
uţívání více léků najednou bez konzultace s lékařem, lékárníkem
uţívání léků podle rady osoby bez medicínského, zdravotnického či
farmaceutického vzdělání
konzumace alkoholu v kombinaci s léky
uţívání prošlých léků
přijímání léků od neznámých osob
14. Stalo se ti někdy, ţe jsi:
ano

ne

změnil(a) způsob léčby bez konzultace s lékařem (dávku léku, dobu uţívání..)?
nečetl(a) kontraindikace (případy, kdy se lék nesmí uţít) v příbalovém letáku?
četl(a) indikace (na co se lék pouţívá) v příbalovém letáku?
začal(a) uţívat léky bez konzultace s lékařem?
uţíval(a) více léků najednou bez konzultace s lékařem?
uţíval(a) léky podle rady zdravotní sestry?
uţíval(a) léky podle rady trenérů, ošetřovatelů...?
pil(a) alkohol v krátké době po/před uţitím léku?
řídil(a) auto či vykonával(a) jinou aktivitu vyţadující plnou pozornost po uţití
antihistaminik (antialergik)?
řídil(a) auto či vykonával(a) aktivitu vyţadující plnou pozornost po uţití
tlumivých, uklidňujících léků?
uţíval(a) léky několik dnů prošlé?
uţíval(a) léky prošlé déle neţ měsíc?
15. Uţíváš antibiotika pouze podle doporučení lékaře/lékárníka?
16. Proč (za jakým účelem) se uţívají antibiotika?
na nachlazení
na chřipku
na bakteriální infekce
na virové infekce

ano

ne

ne vţdy

jinak...................................................

17. Kdy přestáváš uţívat antibiotika?
v termínu určeném lékařem
v termínu napsaném lékárníkem na balení
po vymizení příznaků nemoci
po klesnutí horečky
jinak.............................................................
18. Pokud se po čase vrátí příznaky nemoci, kterou jsi jiţ prodělal, radíš se s někým, neţ si vezmeš tytéţ
léky, co Ti dříve pomohly?
s lékařem
s lékárníkem
s rodinou, známým
podle internetu
s nikým
jinak.....................................
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19. Jestliţe máš tytéţ příznaky jako tvůj známý, nebo někdo z rodiny; uţíváš tytéţ léky jako on, bez
konzultace s lékařem?
ano
ne
20. Psychofarmaka (např. léky proti úzkosti, depresi, nervozitě, na spaní…) se mohou uţívat:
kdykoliv chci
kdyţ mám příznaky, při kterých se uţívají
kdyţ mi je předepíše lékař
kdyţ mi je doporučí známý či někdo z rodiny
21. Tyto léky (viz. ot. č. 20) mohou být nebezpečné, souhlasíš?ano
22. Pokud se tyto léky (viz. ot. č. 20) uţívají dlouhou dobu:
mohou vyřešit problémy nespavosti a úzkosti
jsou návykové, tj. způsobují závislost

ne

nevím

jsou neškodné
jinak.................................

23. Uţil(a) jsi někdy léky v kombinaci s alkoholem?
ano
ne
Pokud ano, které: ........................................................................................................... .................
24. Kde by měly být léky v domácnosti uloţené?
na chladném, suchém a temném místě
mimo dosah dětí
kdekoliv v bytě
i v dosahu dětí
v uzamykatelné skříňce
jinde......................
Kde je máte doma vy? .........................................................
25. Jak likviduješ prošlé léky?
spláchnu je do záchodu
odnesu je do lékárny

spálím je
vyhodím je do koše na odpadky
jinak......................................................................

26. Kouříš, nebo jsi zkoušel(a) kouřit?
Jestliţe ano, co jsi kouřil(a)?
cigarety

ano
doutník

ne
dýmkujiné..................

27. V kolika letech jsi poprvé zkusil(a) kouřit? .....................................
28. Poté, co jsi to zkusil(a), pokračoval(a) jsi dále v kouření? ano
Jestli ano, co jsi kouřil(a)? cigarety
doutník
dýmku
Jestli ano, jak často?
kaţdý den
několikrát za týden
29. Pokud jsi pokračoval(a) v kouření, proč?
protoţe kouření neškodí protoţe s tím nemůţu přestat
protoţe mě to uklidňuje protoţe mi to chutná

ne
jiné..................
zřídka

protoţe kouří ostatní
jinak ...........................................

30. Pokud jsi nepokračoval(a), proč?
protoţe kouření škodí zdraví
mám strach, ţe bych tomuto zlozvyku propadl
protoţe mi to nechutná
jinak ..............................................................
31. Pokud kouříš, za jak dlouho po probuzení si zapálíš první cigaretu?
do 5 minut
během 6-30 minut
během 31-60 minut

později neţ za 60 minut

32. Dělá ti problémy nekouřit na místech, kde je to zakázáno (ve škole, v kině, v dopravních prostředcích
atd.)?
ano
ne
33. Kdyţ kouříš, všímáš si, zda jsou ve Tvé blízkosti nekuřáci? ano
34. Cigareta, která Ti chutná nejméně, je:
35. Kolik cigaret denně vykouříš?

první ranní

méně neţ 5

6-10

ne

první během dne
11-20 21-30

jiná
více neţ 31

36. Kouříš intenzivněji během první hodiny po probuzení neţ během zbytku dne?ano
37. Kouříš, i kdyţ jsi nemocný(á) tak, ţe musíš zůstat většinu dne v posteli?

ne

ano ne
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38. Pokud si myslíš, ţe je kouření škodlivé, jaké nemoci můţe podle tebe vyvolat?
.......................................................................................................................................................
39. Zkoušel(a) jsi přestat s kouřením?
ano
ne
Pokud ano:
proč? ......................................................................................................
kdy? ........................................................................................................
jak (sám/sama s pomocí rodiny či přátel nebo s pomocí odborníků)?............
jak dlouho jsi nekouřil(a)? .....................................................................
40. Poté jsi začal(a) znovu kouřit?

ano

ne

41. Co by ti mohlo pomoci přestat kouřit? ....................................................................
42. Jak moc je pro tebe důleţité přestat kouřit?
nesmírně/velmi důleţité
dost/hodně důleţité
celkem důleţité
ne moc důleţité

nechci přestat kouřit

43. Jak moc jsi rozhodnutý(á) přestat?
naprosto rozhodnutý(á)
dost rozhodnutý(á)
hodně rozhodnutý(á)
ne zcela rozhodnutý(á) nechci přestat kouřit
44. Proč si přeješ přestat kouřit?
protoţe kouření škodí zdraví
protoţe mi ostatní říkají, abych přestal protoţe
cigarety jsou drahé
abych neohroţoval zdraví svých blízkých pasivním kouřením
jiné....................................................................
45. Myslíš si, ţe tvoje šance přestat kouřit je:
velmi velká
dost velká
ne moc velká
malá

celkem velká
velmi malá

46. Můţe podle tebe nadměrné uţívání alkoholu způsobit zdravotní potíţe?
ano
ne
nevím
pokud ano, jaké: .........................................................................................................................
47. Zakříţkuj prosím správnou odpověď u následujících tvrzení:
pravda

leţ

alkohol dělá dobře na nachlazení
alkohol zahřívá
pití piva nezpůsobuje zdravotní problémy
kdyţ se pije, je člověk víc při síle
alkohol můţe zlepšit sportovní výkony
alkohol můţe způsobit dopravní nehody
alkohol můţe způsobit hádky v rodině nebo mezi přáteli
alkohol je součástí stravy
alkohol škodí játrům
48. Hodně lidí pije běţně víno. Kolik skleniček (2 dcl) vína za den podle tebe neškodí zdraví?
pro osobu tvého věku: ........... pro osobu starší 20 let: ........ pro osobu starší 65 let: ............
49. Piješ víno?
ano
Jak často ho piješ?
kaţdý den mimo jídlo; kolik dcl:
několikrát za týden; kolik dcl:
několikrát za rok; kolik dcl:

ne

50. Piješ pivo?
ano
Jak často ho piješ?
kaţdý den mimo jídlo; kolik dcl:
několikrát za týden; kolik dcl:

ne

kaţdý den při jídle; kolik dcl:
několikrát za měsíc; kolik dcl:
 jinak....................................

kaţdý den při jídle; kolik dcl:
několikrát za měsíc; kolik dcl:

nevím
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několikrát za rok; kolik dcl:

 jinak....................................

51. Piješ lihoviny/destiláty? ano
ne
Pokud ano, které?
brandy, koňak
whisky
slivovici
 vodku
hořké likéry (fernet…)
aperitivy (Cinzano, Martini...)
sladké likéry (griotka...)
rum (tuzemský)
jiné.............................
Jak často je piješ?
kaţdý den mimo jídlo; kolik dcl:
kaţdý den při jídle; kolik dcl:
několikrát za týden; kolik dcl:
několikrát za měsíc; kolik dcl:
několikrát za rok; kolik dcl:
 jinak....................................
52. Při jakých příleţitostech piješ alkohol?
oslava/party
diskotéka
restaurace/pizzerie
sám doma

hospoda, bar
prázdniny, volno

53. Před řízením auta (motorky, mopedu) můţeš bez rizika vypít:
pouze nealko
jedno velké pivo(0,5 l)
aţ 3-4 skleničky (2dcl) vína
jen 1-2 skleničky (2dcl) vína
jeden „panák“ tvrdého alkoholu
jeden „panák“ likéru

setkání s přáteli
školní výlet

jedno malé pivo (0,33 l)
jeden aperitiv
jeden koktail

54. Uţ ses někdy opil(a)? nikdy párkrát
občas
Pokud ano, při jaké příleţitosti?
oslava/party
diskotéka
hospoda, bar
restaurace/pizzerie
sám doma
prázdniny, volno

často

Pokud ses opil(a), jak ses cítil(a)?

omámení
stud
jiné...........

pobavení, legrace
nevolnost
nic

kino
jiné........

setkání s přáteli
školní výlet

kino
jiné........

55. Uspořádej následující způsoby chování od nejvíce nebezpečného (1), přes středně nebezpečné (2) po
nejméně nebezpečné (3):
kouření:.........
rekreační uţívání drog: ............
pití alkoholu: ...............
56. Co si představuješ pod pojmem „droga“?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
57. Znáš nějaké látky, které bys označil jako „drogy“? Pokud ano, jaké? ............................
.................................................................................................................................................
58. Co si myslíš o škodlivosti následujících látek? (zvol jen jednu odpověď ke kaţdé látce)
extrémně
málo
nebezpečná
neškodná
nebezpečná
nebezpečná
amfetamin, pervitin
káva
heroin
antibiotika
hašiš
alkohol
aspirin
kokain
metadon
LSD
marihuana
léky na uklidnění
tabák
léky na spaní
Viagra
anabolické steroidy

nevím
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extrémně
nebezpečná

nebezpečná

málo
nebezpečná

neškodná

nevím

kreatin
extáze
59. Které z těchto látek povaţuješ za „drogy“?
heroin
kokain
LSD marihuana
alkohol
tabák
anabolické steroidy
káva
antibiotika
aspirin
léky na spaní
jiné.....................................................

hašiš
kreatin
metadon

Viagra
extáze
pervitin
amfetamin
léky na uklidnění

60. Vyzkoušel(a) jsi některé z následujících látek? Pokud ano, označ ji kříţkem. Pokud jsi ji uţil(a) více neţ
jedenkrát, napiš prosím, kolikrát jsi ji uţil(a) během POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:
ano,
kolikrát (za
ano,
kolikrát (za
vyzkoušel(a)
posledních 6
vyzkoušel(a)
posledních 6
jsem
měsíců)
jsem
měsíců)
amfetamin
marihuana
heroin
léky na
uklidnění
hašiš
tabák
alkohol
léky na spaní
kokain
Viagra
metadon
anabolické
steroidy
LSD
kreatin
Při jaké příleţitosti jsi tyto látky uţil(a)?
oslava/party
diskotéka
restaurace/pizzerie
sám doma
61. Někdo ti látku/y k vyzkoušení nabídnul?

hospoda, bar
prázdniny, volno

setkání s přáteli
školní výlet

ano, známý ano, neznámý člověk

kino
jiné........
ne

62. Proč jsi se rozhodl(a) látku uţít? (můţeš označit více odpovědí)
omylem
je to módní
abych vyzkoušel(a) nové pocity
abych se necítil(a) sám(a)
abych splynul(a) s rytmem hudby
kvůli sexu
abych necítil(a) únavu
z nudy
pro povyraţení
abych zjistil(a), o co jde
abych lépe splynul(a) s kolektivem
pro relaxaci
abych se předvedl(a)
abych si zlepšil(a) fyzičku
abych zlepšil(a) svůj výkon
jinak: ........................................
63. Kde jsi získal(a) tuto látku?
oslava/party
diskotéka
restaurace/pizzerie
sám doma

hospoda, bar
prázdniny, volno

64. Byla ti látka nabídnuta zdarma nebo jsi ji koupil(a)?

zdarma

setkání s přáteli
školní výlet

kino
jiné.......

koupě

65. Jaké účinky jsi cítil(a) v následujících hodinách po uţití této látky? (i více odpovědí)
příjemné
nepříjemné
příjemné
fyzická pohoda


rychlejší myšlení

psychická pohoda


neúnavnost

euforie


nespavost

smutek


pocit zvláštních

schopností
zvýšená citlivost


zrakové halucinace

zvýšená sexualita


sluchové halucinace

strnulost, nehybnost


zvýšení tělesné teploty

úbytek sexuality


úzkost


nepříjemné
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agresivita
lehké přizpůsobení se
kolektivu
pocit, ţe všichni se
cítí jako ty

příjemné



nepříjemné







strach, obavy
pocit ztráty vlastních
myšlenek
jiné................................
... .................................

příjemné



nepříjemné







66. V následujícím seznamu jsou uvedeny problémy a obtíţe, kterými lidé často trpí. Pozorně si jej přečti a
vzpomeň si, jestli se u tebe tyto problémy vyskytly v průběhu uplynulého týdne (včetně dneška), a s jakou
intenzitou (jak moc). Odpověz prosím na všechny otázky zakříţkováním příslušné kolonky u kaţdého
problému.
nikdy
občas středně často
velmi
často
často
1 bolest hlavy
2 nervozita, vnitřní neklid
neschopnost zapudit nechtěné myšlenky, slova,
3
nápady
4 pocit na omdlení, závratě
5 ztráta zájmu o sex
6 tendence kritizovat ostatní
přesvědčení, ţe ostatní mohou kontrolovat tvé
7
myšlenky
přesvědčení, ţe ostatní jsou zodpovědní za tvé
8
problémy
9 paměťové obtíţe
10 znepokojení nad tvou liknavostí a nedbalostí
11 cítíš se být snadno rozhněvatelný(á), vznětlivý(á)
12 bolesti u srdce, na hrudi
13 strach z otevřených prostor, velkých ulic
14 slabost, malátnost
15 myšlenky na sebevraţdu
16 slyšíš hlasy, které ostatní neslyší
17 třes
18 nedostatek důvěry k ostatním
19 nechuť k jídlu
20 lehce se rozpláčeš
21 strach z opačného pohlaví
22 pocit, ţe jsi chycen(a) v pasti
23 neodůvodněný strach
24 nekontrolovatelné návaly hněvu
25 strach jít sám/sama ven
26 vyčítáš si různé věci
27 bolesti zad
28 pocit neschopnosti dokončit práci, úkoly
29 pocit osamění
30 cítíš se amorálně, nemravně
31 nadměrně se znepokojuješ některými věcmi
32 nedostatek zájmů
33 strach
34 jsi lehce zranitelný(á), uráţející se
35 pocit, ţe ostatní čtou tvé myšlenky
36 pocit neřešitelnosti problémů
37 pocit, ţe ostatní nejsou tví přátelé, ţe tě nenávidí
38 musíš vše dělat pomalu, abys to udělal dobře
39 bušení srdce, pocit „srdce aţ v krku“
40 nevolnost, špatně od ţaludku
41 pocit méněcennosti

97

nikdy
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

bolesti svalů
pocit, ţe ostatní tě sledují, mluví o tobě
problémy s usínáním
potřeba opakovaně kontrolovat to, co děláš
špatně se rozhoduješ
strach z jízdy autobusem, vlakem, metrem,
výtahem
nemůţeš téměř dýchat, dušnost
pocity horka nebo zimnice
potřeba vyhýbat se určitým věcem
pocit duševní prázdnoty
strnutí nebo „mravenčení“ části těla
pocit „knedlíku v krku“
pocit beznaděje
problém se soustředit
pocit slabosti některé části těla
cítíš se napjatý, „jako na trní“
pocit těţkých rukou nebo nohou
myšlenky na smrt
přejídání se
je ti protivné, kdyţ tě lidé pozorují nebo o tobě
mluví
pocit, ţe ti někdo něco našeptává
máš chuť někoho uhodit,udělat mu něco špatného
budíš se brzo ráno a uţ neusneš
potřeba opakovat totéţ jednání (počítání, klepání,
umývání rukou...)
jsi neklidný(á), znepokojený(á)
máš chuť rozbíjet věci
máš nápady, které ostatní nesdílí
cítíš se trapně, rozpačitě v přítomnosti ostatních
cítíš rozpaky v davu lidí, např. v obchodě, v kině
pocit, ţe vše vyţaduje úsilí
okamţiky paniky, hrůzy
cítíš rozpaky, kdyţ jíš nebo piješ v přítomnosti
ostatních
začínáš často diskuse
vadí ti, kdyţ jsi sám/sama
přesvědčení, ţe ostatní si neváţí tvé práce
pocit smutku a osamění také ve společnosti
jsi neposedný(á), roztěkaný(á) tak, ţe nemůţeš
vydrţet v klidu sedět
pocit nepotřebnosti
pocit, ţe běţné věci jsou zvláštní, nereálné
křičíš, házíš věcmi
máš strach, ţe omdlíš před ostatními
pocit, ţe ostatní vyuţívají tebe nebo tvé práce
myšlenky na sex tě trápí
pocit, ţe si musíš odpykat své hříchy
něco tě nutí nedokončit to, co jsi začal
obavy, ţe máš váţnou nemoc
nikdy se necítíš blízký(á) jiným osobám
pocit viny
pocit, ţe něco ve tvé mysli nefunguje

občas

středně
často

často

velmi
často

