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Anotace 

V diplomové práci se zabývám problematikou zneužívání návykových látek. 

Shromažďuji základní informace týkající se této problematiky, upozorňuji na drogovou 

situaci a na možnosti preventivních strategií pro žáky mladšího školního věku. Zaměřuji 

se na region Velkomeziříčsko, kde mapuji situaci zneužívání návykových látek u žáků 

pátých ročníků základních škol. Informace a poznatky získané studiem literatury, 

návštěvou různých institucí a vyhodnocením mého výzkumu, využívám při tvorbě 

vlastního návrhu preventivního programu určeného žákům 1. stupně základních škol. 

Tímto návrhem programu bych chtěla přispět ke zlepšení problematiky zneužívání drog. 

Klíčová slova 
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Annotation 

In my diploma work I am dealing with problems of abusing addictive 

substances. I have collected basic information concerning this problems, I am paying 

attention to a drug situation and the possibilities of the preventive strategies for pupils 

of younger school age. I am aiming at region Velkomeziricsko, where I am mapping 

the situation of abusing addictive substances among the pupils of the fifth classes 

at primary schools. To form my own proposal of the preventive programme determined 

to pupils of the first grade of primary schools I am using information and knowledge 

gained by study of literature, visiting different institutions and evaluation of my 

research. I would like to contribute to improving the problems of drug abusing with this 

proposal of programme. 
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ÚVOD 

Návykové látky se v poslední době staly běžnou součástí našeho života, 

což považuji zajeden z vážných celospolečenských problémů v naší zemi. Objevují se 

v různém prostředí a v různých společenských a věkových skupinách. Nad jejich 

přítomností se mnozí z nás už ani nepozastavují. Tolerance návykových látek, jako jsou 

tabákové výrobky a alkohol, je stále vysoká. Nyní se diskutuje také o legalizaci 

marihuany. Počet lidí, kteří drogy zneužívají, narůstá a věk těch, kteří s drogami 

přicházejí do styku, se snižuje. Existují různé zákony týkající se konzumace těchto 

látek, ale naše společnost, raději bych použila jedinci, je bohužel ne vždy respektuje. 

Problémem je též velká dostupnost legálních drog, což také souvisí 

s nedodržováním zákonů, a důsledky vedou mimo jiné i k nízkému věku 

experimentátorů. Kritické období, ve kterém naprostá většina uživatelů vstupuje 

do světa drog, je věk od 13 do 19 let, tedy věk, ve kterém jsou mladí lidé většinou 

ve středoškolském prostředí nebo dokonce ještě na základní škole. Je prokázáno, 

že u dětí, které začaly pít alkohol a kouřit tabák v mladším věku, je vyšší riziko 

škodlivého užívání drog. Za velmi důležité tedy pokládám zahájení drogové prevence 

již u žáků 1. stupně základních škol. 

Tento celospolečenský problém zřejmě nemůže být odstraněn. Přesto určitou 

nadějí směřující ke snížení počtu konzumentů a rizik spojených s užíváním návykových 

látek je pomoc prostřednictvím opatření na všech společenských rovinách počínaje 

rodinou, školou, zdravotnickými zařízeními, sportovními a kulturními aktivitami atd. 

Rodina a škola se zásadně ovlivňují, proto by také měly být velmi pevně spjaty. 

Role rodiny je nenahraditelná v mnoha aspektech života a z hlediska prevence je velmi 

důležitá. Velmi významnou roli ve výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu 

stylu hraje také škola, která je často jediným prostředím, ve kterém jde cíleně 

a systémově ovlivňovat pozitivní přístup k této problematice. 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou se zaměřením na programy 

prevence zneužívání návykových látek a jejich využitím v práci učitele na 1. stupni 

základních škol. Soustředím se na region Velkomeziříčsko, ve kterém jsem se narodila, 

a chci se tam vrátit jako učitelka. Při studiu na vysoké škole jsem se již tomuto tématu 

věnovala při psaní ročníkové práce a dospěla jsem k závěru, že žáci 1. stupně 

základních škol jsou nedostatečně informováni o problematice návykových látek 

a zkušenost s těmito látkami (alkohol, tabák) má podle mého názoru velký počet žáků 
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nízkého věku. Rozhodla jsem se tedy problematikou návykových látek dále zabývat 

a větší pozornost věnovat její prevenci. Domnívám se, že většina rodičů, učitelů 

či vychovatelů dětí nemá dostatečné zkušenosti a informace týkající se drogové 

problematiky. Na tuto problematiku reagují neadekvátním způsobem a při jejím řešení 

postupují nevhodnými kroky, kterými mohou spíše uškodit než pomoci. Proto jsem 

teoretickou část diplomové práce zaměřila na získání poznatků o problematice 

návykových látek, kde se zabývám řešením otázek: s jakými drogami se mohou děti 

setkat, jaké jsou následky jejich zneužívání, jaká je situace s drogami v naší společnosti 

a jak tuto situaci můžeme řešit. Drogovou scénu uvádím jednak všeobecně v Evropě 

a v jejích jednotlivých státech, potom se zvláště zaměřuji na Českou republiku a dále 

pak ještě konkrétněji na kraj Vysočina a region Velkomeziříčsko. Jako metodu jsem 

zvolila studium literatury a ostatních dostupných materiálů (uvedeno v kapitole Použitá 

literatura) a sledování mediálních zdrojů. Informace uvedené v teoretické části jsem 

získala také prostřednictvím osobních návštěv různých institucí zabývajících se touto 

problematikou. 

Cílem praktické části je zmapovat situaci týkající se znalostí a zneužívání 

návykových látek u žáků pátého ročníku základních škol v regionu Velkomeziříčsko. 

Tento výzkum jsem uskutečnila pomocí dvou metod - strukturovaného rozhovoru 

a dotazníku, které jsem sama vytvořila. Zaměřím se také na preventivní opatření 

na základních školách. Z poznatků a informací získaných studiem literatury 

a vyhodnocením mého výzkumu jsem se pokusila o sestavení preventivního programu 

pro žáky 1. stupně základních škol. 
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1 OBECNĚ O DROGÁCH 

Domnívám se, že se musíme smířit s přítomností drog, které jsou všude kolem 

nás a také s tím, že těch ilegálních bude stále více a budou stále více vidět. V žádném 

případě tím ale nechci tvrdit, že bychom této problematice neměli věnovat pozornost, 

ba naopak. Abychom tak mohli učinit, musíme znát realitu, její rizika, umět odmítnout 

a zvolit menší zlo, pokud je to nutné a přijmout zodpovědnost za vlastní chování. 

Zde bych viděla klíč k tomu, jak můžeme omezit působení výše zmíněného faktoru 

na minimum. 

Jak jsem již uvedla, měli bychom se tedy nad problematikou návykových látek 

více zamyslet a věnovat jí větší pozornost. Předmětem našeho zájmu by se mělo stát 

řešení prevence, která vychází především z informovanosti o této problematice. Proto se 

v následujících kapitolách zabývám otázkami: co jsou drogy, jaké drogy známe, co nás 

vede k jejich zneužívání, jaké jsou následky užívání těchto látek, jaké existují metody 

a techniky pro výzkum drogové situace. Kapitolu uzavírám citacemi názorů známých 

osobností na tuto problematiku. 

1.1 Společnost a drogy 

Již po celá tisíciletí hledaly dávné civilizace způsoby, kterými by mohly 

pozměnit a tím i ovlivnit stav vědomí. A tak lidé, kultura za kulturou, volili drogy jako 

jednu z cest ovlivnění svého vnímání. Chtěli překonat strach ze smrti, zahnat nudu, 

potlačit únavu, léčit duševní choroby, zvýšit svoji výkonnost, zlepšit vzhled 

a zapomenout na drsné prostředí, ve kterém žili. Užívání drog bylo a je dáno touhou 

po změně vnímání skutečností okolo nás. 

Dnes už dobře víme, že změnit toto vnímání skutečnosti lze i mnoha jinými 

způsoby. Například najít uspokojení v práci, v knihách, v tvořivých činnostech, 

ve sportu i v jiných zálibách. Útěchu můžeme hledat i v náboženství. Toto jsou ovšem 

způsoby náročné. Náročné na duševní a tělesnou práci, někdy i na obojí. Proto se zdá 

mnohem jednodušší užívat drogy. Jak se říká, je přece pohodlnější jít po široké a rovné 

silnici, než po kamenité stezce. Ovšem chůzí po té široké a rovné silnici obětujeme 

nejen své peníze, ale hlavně své zdraví a někdy i život. (17, 60) 
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1.2 Pojem „droga" 

Každou látku, jejíž účinek vyvolává stav tělesné nebo duševní závislosti, jinými 

slovy - ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání, považujeme za drogu. 

Ve smyslu mezinárodních úmluv OSN (Organizace spojených národů) 

označujeme jako drogy návykové látky nebo omamné a psychotropní látky (OPL). 

Drogami rozumíme rozsáhlou skupinu látek, do níž spadají nejenom látky definované 

mezinárodními úmluvami OSN a přílohami zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách (patří sem i skupina léků, např. analgetika, hypnotika, barbituráty a některé 

opiáty, jsou-li užívány jinak než na lékařský předpis), ale i běžně dostupná organická 

rozpouštědla. 

Je však třeba zdůraznit, že nelze podceňovat ani povolené návykové látky, jako 

je alkohol a tabák, které mohou být vstupní drogou, právě tak, jako marihuana. Ta ještě 

do nedávné doby byla pokládána za zcela nevinnou látku. Nyní se připravuje její 

legalizace. 

Alkohol a tabákové výrobky patří k nejčastěji zneužívaným drogám a jsou 

společností tolerované, což také zapříčinilo, že se staly drogou číslo jedna již u žáků 

prvního stupně základních škol. 

Ke zdomácnělým drogám patří rovněž kofein. Je obsažen v kávě a čaji, ale 

i v některých nápojích jako je Coca - cola, Kofola a jiné. V nevhodných dávkách může 

dětem a mladistvým uškodit. 

Užívání drog velmi poškozuje kvalitu života a zdraví. Droga zasahuje do života 

nejen tomu, kdo ji užívá, ale také celé jeho rodině. Konzumace drog představuje 

závažná rizika - psychické i fyzické poškození zdraví, rozpad a změny životních 

hodnot, narušení vztahů, oslabení vůle a ztráta smyslu života, ohrožení veřejného 

zdraví, majetku a bezpečnosti, nárůst společenských nákladů obecně. Drogová závislost 

jedince hluboce poznamenává životy blízkých lidí. Nepřijetí společnosti, odsuzování 

a stigmatizování ničí křehkou sebeúctu závislého člověka, zvláště znevýhodnění jsou 

mladí lidé. Drogový problém, stejně jako ostatní sociálně nežádoucí jevy, bude vždy 

narůstat a upadat v souvislosti s rostoucí či upadající péčí této společnosti o každého 

jejího člena, o člověka. 

Drogy ve všech svých podobách jsou celosvětovým problémem. Také Česká 

republika se musí vypořádávat s tímto jevem, který u nás sice byl dříve také, ale 

nedosahoval takových podob a rozměrů, jako je tomu v současnosti. V posledních 

11 



letech došlo u nás v oblasti drogové kriminality k velice prudkému a vzestupnému 

vývoji, který se podstatně a negativně odrazil na nezákonném drogovém trhu a zasáhl 

především mládež. 

Drogy, hlavně mezi mládeží, se stávají do určité míry zcela samozřejmou 

součástí denního života a přibývá těch závislých, kteří si drogu píchají, bez ohledu 

na rizika infekce HIV/AIDS nebo žloutenky - tedy odborně řečeno virového zánětu 

jater typu B a C. 

Většina uživatelů se setkala s drogou poprvé na rockových koncertech, 

večírcích, diskotékách a v klubech. Bohužel dostupnost drogy stoupá i ve školách. 

Dětský organismus daleko rychleji a nezvratněji podlehne droze. U malých dětí 

je i „měkká" droga (za měkkou drogu se považuje káva, alkohol, tabákové výrobky 

všeho druhu, produkty konopí - marihuana, hašiš) velmi „tvrdá". (60) 

Jedno z pravidel zní: 

Čím dřív s drogou začneš, tím menší šanci na odvyknutí máš. (60) 

1.3 Co je to závislost 

Závislost na návykových látkách, včetně alkoholu a tabáku je v Mezinárodní 

klasifikaci nemocí definována takto: „Skupina fyziologických, behaviorálních 

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

jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální 

popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přehánějící) 

brát psychoaktivní látky (které mohou avšak nemusí být lékařsky předepsány), alkohol 

nebo tabák." (32, s.16) Závislost se vyvíjí postupně, měsíce nebo roky, záleží na mnoha 

okolnostech, např. věk pravidelného užívání, frekvence, množství látky, druh, prostředí, 

hmotnost, pohlaví, psychický stav. Definitivní diagnóza závislosti se stanovuje, jestliže 

během posledního roku došlo k několika (třem a více) jevům, které charakterizují vznik 

závislosti. Při abstinenci drogy se projevuje tíseň, agitovanost, nepříjemné tělesné 

známky odvykacího syndromu. 

Riziko závislosti je velmi individuální. Může být zvýšené, vysoké nebo není 

žádné. Závislost se dělí na psychickou, fyzickou a sociální. Psychická závislost vzniká 

na všechny drogy, fyzická závislost a tolerance je jen na některé drogy. Nejběžnější 

formou závislosti, kterou lidé trpí, je co-dependence. Je zapříčiněna naším zaměřením 
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mimo sebe sama do té míry, že ztrácíme kontakt se svým nitrem. Co-dependence je 

závislost na směřování jinam, kjinému. Co-dependenti se zaměřují nebo se 

zaměstnávají více či méně důležitými lidmi ze svého života takovým způsobem, 

že popírají své pravé Já, to, kým skutečně jsou. Pod povrchem téměř každé závislosti 

najdeme co-dependenci, která vytváří a udržuje si pocit studu, pocit, že naše pravé já je 

jaksi defektní a neadekvátní. Závislost či nutkavost se stává mylnou domněnkou, že cosi 

mimo nás, nás může učinit šťastnými. Co-dependenci rozvíjíme nevědomě 

a nedobrovolně. Na rozdíl od závislosti co-dependence nevykazuje dědičný přenos, 

spíše se rozvíjí na základě procesu, který nazýváme zraňování. (32, 43) 

1.4 Rizikové faktory vedoucí ke zneužívání návykových látek 

Rizikové faktory, které vedou ke zneužívání návykových látek a ke vzniku, 

udržování, či případně k ukončení závislosti, ie možné rozdělit do 4 okruhů: 

Jedním z těchto faktorů je faktor drogy samotné. Sem patří celá škála drog, 

jejich účinků, dosažitelnosti a dostupnosti. 

Jako další uvádím faktor osobnosti Je pravda, že zneužívat drogy a stát se 

na nich závislým může každý člověk. Avšak rizikovými jsou osoby s poruchami 

chování, dále osoby zvědavé, útočné, úzkostné, toužící po zlepšení své nízké 

výkonnosti, nedostatečně poučené o drogách. 

Neopomenutelnými faktory jsou faktory prostředí, do kterých patří vliv rodiny -

neúplná rodina, nespokojenost, poruchy vzájemné komunikace, alkoholismus v rodině. 

Vliv vrstevníků - přátel, spolužáků či spolupracovníků, part apod., svádění 

ke společnému užívání drog, touha po odlišení se od okolí. 

Vliv společnosti - mimo jiné sehrává roli její postoj k drogám, reklama, 

dostupnost drog, módnost určité drogy. 

K dalším faktorům patří faktory provokující neboli vlastní podnět. Nejčastěji 

bezprostředním podnětem je snaha přiblížit se svému „vzoru", ale také zvědavost, 

svedení partou, snaha po dosažení příjemných pocitů nebo naopak snaha odstranit 

nepříjemné pocity, napětí, stres, touha po mimořádných zážitcích. (60) 
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1.5 Druhy drog 

V předchozích kapitolách jsem se zabývala tím, co jsou to drogy. Nyní uvádím 

přehled konkrétních nejčastěji zneužívaných drog. (43, 55, 60) Podrobnější tabulky, 

které obsahují další informace (formu, užití, projevy předávkování, abstinenční 

příznaky atd.) o drogách, jsem zahrnula do příloh (příloha č. 1). 

KONOPÍ (CANNABIS) ~ 
marihuana (hovorově označovaná jako „tráva", „marjánka", ,joint", „bang", 
„ganja", „kif ') 
hašiš („haš", „charas", „čokoláda", „gram") 
hašišový olej 

STIMULAČNÍ LÁTKY IULAl .n i L a 1IV I 
amfetamin (základní stimulační látka pro výrobu dalších drog) 
efedrin (slouží jako vstupní produkt k výrobě pervitinu, lze ho získat z různých 
kompozitních léků) 
pervitin (metamfetamin, ve slangu „perník", „péčko", „piko") 
kokain („koks", „pudr", „sníh") 
crack (droga s kokainovým základem) 
ecstasy („extáze", chemicky 3, 4-methylendioxyamphetamin, MDMA) 
fenmetrazin („fermetrák", „metrák") 

- různé léky 
OPIÁTY 

heroin (diacetylmorfin, „herák", „háčko", „white lady") 
morfin („emko", „white shitt") 
kodein („káčko") 
braun („béčko") 
opium 
metadon (substituční droga) 

xwinm T« r 

HALUCINOGENY 
LSD (lysergamid, „trip", „acid", „kyselina") 
psylocibin („lysohlávka", „houbičky") 
meskalin („knoflíky") 

- droga T („téčko", lék užívaný v psychiatrii - Trifenidil) 
- látky obsažené v některých rostlinách, kaktusech 

TĚKAVÉ LÁTKY AVE LAŤKY . . , . ^„„nnStědel ředidel, 
různé chemické látky, nejčastěji ve formě organickycn ro p 
lepidel, čistících prostředků, barev 
toluen 
aceton 
nitroředidlo 

TLUMÍCÍ LÁTKY 
- barbituráty 
- hypnotika (léky na spaní) 
- sedativa (léky na uklidnění) 
- anxiolytika (léky proti úzkostem) 

neopiátová analgetika (léky proti bolestem). 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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1.6 Metody a techniky využívané při postupech rychlého posuzování zneužívání 

drog ve společnosti 

1.6.1 Kvalitativní výzkumné metody 

Existuje celá škála metod kvalitativního výzkumu a neustále vznikají další. 

Barker (1999) uvádí několik kritérií kvalitativních metod : 

• Měly by být humánní. 

• Měly by výzkumníkovi umožnit takovou blízkost či takovou intimitu se 

zkoumanou osobou, která umožní osobní pochopení situace. 

• Tyto metody by měly zpřístupnit podrobnosti skutečného života 

zkoumaných lidí. 

• Měly by zprostředkovat cestu k osobním záležitostem zkoumaných osob, 

nikoli jen přimět zkoumané osoby ke spolupráci. 

• Obecně by se jich mělo používat ve vzájemné kombinaci než ve výhradním 

postavení jedné metody. (1) 

Mezi nejčastěji používané metody řadí: 

Hloubkový rozhovor - jedná o rozhovor trvající od jedné do tří hodin (i déle), 

ve kterém zkoumaná osoba výzkumníkovi přibližuje podrobnosti svého osobního života 

a osobní historie, tak jak souvisejí se zkoumanou oblastí. 

Rozhovor stzv. informátorem - rozhovor, ve kterém dotazovaný dodává 

informace o zneužívání drog u jiných osob. 

Fokusní skupiny - setkání diskusní skupiny zahrnující šest až dvanáct 

účastníků, ve kterém moderátor napomáhá v diskusi o zvoleném tématu. Od prostého 

skupinového rozhovoru se liší tím, že se moderátor snaží stimulovat konverzaci 

a diskusi o zvoleném tématu mezi dvěma a více účastníky takovým způsobem, jako by 

se tito nalézali v běžné každodenní situaci. 

Přímé pozorování (zúčastněné nebo nezúčastněné) - terénní výzkum, kdy 

výzkumník bezprostředně pozoruje zkoumaného v místech, kde se dotyčný vyskytuje. 

Hraní rolí - používá se nedokončených příběhů a hraní rolí, kdy účastníci 

dotvářejí nebo vyprávějí zbytek příběhu. Způsob jakým se účastníci chopí úkolu 

zprostředkuje vhled do jejich preferencí a chování. 
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Při výběru vhodné metodologie záleží na adekvátním posouzení jednotlivých 

osob vybraných pro výzkum. Například někteří dospělí nebo ohrožená mládež mohou 

být zaskočeni situací „z očí do očí" a mohou se cítit bezpečněji při skupinovém 

uspořádání (fokusní skupiny). Jiní lidé zase mohou pociťovat jako nepříjemné 

vyjevování osobních (či „zahanbujících") informací o užívání drog ve skupinovém 

uspořádání, nebo mohou být zbržděni v otevřeném projevu napětím vznikajícím 

interakcí skupiny vrstevníků. Důležité je nespoléhat se na jedinou zvolenou metodu. 

Nejlepším způsobem je triangulace, kdy se k potvrzení závěrů používá více než jen 

jedna metoda. (1) 

1.6.2 Výzkumné nástroje 

Dotazníky a plán diskuse 

V případě zneužívání drog by měl podle Barkera (1999) plán fokusní skupiny 

a hloubkového rozhovoru minimálně obsahovat: 

• Osobní údaje - současné společenské postavení a životní podmínky 

účastníka. 

• Užívání drog - jestliže jedinec užívá drogy, potom jaká je historie jeho 

kontaktu s drogou, jak vnímá zneužívání či užívání drog ve své sociální 

skupině, důvody a motivace k užívání drog. 

• Vzorce konzumace drog - které drogy, v jaké kombinaci, přechod od jedné 

drogy k druhé, zdroje drog. 

• Konsekvence a výsledky užívání drog - zdravotní stav, osobní a profesní 

poškození. 

• Přísun drog - znalost překupníků, motivace a důvody k případnému 

zapojení do distribuce drog, vztah k zásobitelům. 

• Léčebná a preventivní zařízení - znalost a vztah k pobíhajícím preventivním 

programům, návrhy pro programy prevence, znalost a názor na existující 

léčebné služby, nároky na zlepšení vlastních celkových životní podmínek.(l) 

Zapisování poznámek 

Kvalita poznámek zaznamenaných v průběhu fokusních skupin a hloubkových 

rozhovorů ve značné míře ovlivňuje výsledky výzkumného projektu. 

i 
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V případě fokusní skupiny má primární odpovědnost za psaní poznámek 

pozorovatel či zapisovatel. Ovšem moderátor by si měl taktéž dělat poznámky. 

Poznámky moderátora nebo pozorovatele diskuse a hloubkového rozhovoru by 

měly zachycovat jednotlivosti a jazyk účastníků. Každá zpráva z individuálního 

rozhovoru nebo fokusní skupiny by měla co nejvěrněji odrážet a zachovávat svoji 

původní, autentickou podobu a měla by obsahovat citace. (1) 

Všechny skupinové diskuse a hloubkové rozhovory bv mělv mít svůj vlastní pracovní 

zápis, ienž by měl obsahovat následující 

• Zamýšlené otázky a zahrnutá témata. 

• Verbální i neverbální reakce na každé téma nebo otázku, což zahrnuje 

i citace. 

• Výzkumníkovy interpretace odpovědí účastníka na každé téma nebo otázku. 

• Závěry individuálního rozhovoru nebo diskuse fokusní skupiny. 

• Celkové poznámky o setkání - zde by mělo být zahrnuto hodnocení použité 

metody a zaznamenána úroveň celkové spolupráce zúčastněných osob. (1) 

Nahrávání údajů 

Je-li to možné, mohou se výzkumníci pokusit setkáni nahrát. Určitým skupinám 

se přítomnost nahrávacího zařízení rovná přítomnosti další osoby. Pokud to jde, měli by 

výzkumníci skutečně setkání nahrát, ale měli by se na nahrávku dívat jen jako 

na prostředek potvrzení citací a objasnění nesrovnatelností nebo následných otázek. 

Jestliže je setkání nahráváno, je užitečné mít na paměti, že každý rozhovor 

pravděpodobně obsahuje mnoho irelevantních a vedlejších informací. (1) 

L7 Co řekli o drogách ti, kteří něčeho dosáhli 

Každý z nás vnímá drogovou problematiku svým způsobem a na drogy má svůj 

názor. Z rozhovorů zachycených v médií uvádím několik názorů známých osobností 

na užívání návykových látek (60): 

Lucie Bílá (zpěvačka): „Strašně lituji lidi, kteří berou drogy, ale zastřelila bych 

každého, kdo je nabízí, rozdává a prodává. " 
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Jiří Menzel (režisér): „Člověk může být šťastný a prožít hodně radostí bez toho, 

aby používal umělé ráje. " 

Hana Hegerová (zpěvačka): „ Droga je pro mě pomalá a strašně zbytečná smrt, 
to je všechno." 

Jan Železný (sportovec): „I mně byly nabízeny různé drogy, ale já jsem se vždy 

spoléhal na svůj vlastní rozum a své vlastní síly. " 

Martin Dejdar (herec): „Závislost kohokoliv na čemkoliv je nezdravá, což se 

samozřejmě týká i drog. Drogy nepomáhají, ale škodí. " 

Jaromír Jágr (sportovec): „ Všechno, čeho jsem dosáhl, jsem dosáhl zásluhou 

boha, svých rodičů a své vlastní vůle a ne drog. " 

Josef Rakoncaj (horolezec): „Několikrát jsem se dostal do životních mezních 
situací, jak fyzických, tak psychických, ale ani ve snu mě nenapadlo, že bych toto řešil 
drogami." 

Jak již název této kapitoly vypovídá, zabývala jsem se v ní obecným 

seznámením s drogami. O drogové problematice existuje celá řada odborné literatury 

a různého informačního materiálu, proto jsem toto seznámení pojala velice stručně. 

Pro získání dalších informací odkazuji na tituly uvedené v seznamu použité literatury. 
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2 DROGOVÁ SCÉNA 

Myslím si, že pro řešení problémů způsobených zneužíváním návykových látek 

je důležité uvědomit si, jaký je stav situace související s touto problematikou. 

V následujících kapitolách se tedy zabývám historií a současností drogové situace * 

v České republice. Pro porovnání současné drogové situace uvádím charakteristiku 

i ostatních zemí Evropy. Drogové scéně v kraji Vysočina a v regionu Velkomeziříčsko 

věnuji zvláštní kapitoly (kapitola 4 a 5). 

2.1 Historie drogové situace v České republice 

Klasickou tzv. drogovou scénu (získávání, výroba, distribuce a užívání 

nelegálních návykových látek) můžeme mapovat v tehdejším Československu někdy 

od počátku sedmdesátých let minulého století. Právě tehdy se objevily první pokusy 

o vloupání do lékáren za účelem získání omamných prostředků. Tyto případy byly stále 

častější. Bylo zřejmé, že i v tehdejším politickém systému vzrůstá poptávka po drogách. 

Nastala zvláštní situace. Na jedné straně vzrůstala poptávka mezi mládeží, na straně 

druhé zde nebyl zájem o pašování a distribuci ze strany mezinárodních drogových 

gangů. Důvod byl jediný, a to nezájem o tehdejší nekonvertibilní československou 

měnu. Vznikal specifický obraz české drogové scény, který se zachoval po dlouhá léta. 

Objevily se první případy „domácké" výroby drog, a to ze zdrojů získaných 

nejrůznějšími způsoby. Byla zde již zmíněná vloupání do lékáren, prostředky pro 

výrobu drog byly získávány pašováním z farmaceutických továren či zvolně 

dostupných léků. To vše sloužilo k výrobě dvou základních omamných látek, stimulační 

drogy pervitinu a opiátu braunu. Pervitin, tvrdá stimulační droga, se stal pro českou 

drogovou scénu charakterizujícím prvkem. Později se objevily i pokusy o jeho nelegální 

export za hranice. Tato drogová scéna měla ještě další poměrně specifické rysy. 

Neexistoval téměř drogový trh v pravém slova smyslu. Drogy se prakticky neprodávaly, 

ale mezi uživateli bylo zvykem odnést si část dávky za přinesené zdroje potřebné 

k výrobě té či oné látky. Drogová scéna se tak po dlouhá léta omezovala na poměrně 

uzavřená společenství výrobců a dodavatelů, většinou také zároveň uživatelů drog. 

Tradičně bylo velmi rozšířené užívání drog nitrožilními aplikacemi. 

Toto vše se radikálním způsobem změnilo po roce 1989 v souvislosti se změnou 

politického systému. Ve světě se objevil zájem o československou měnu a důsledkem 
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byla změna legálního, ale také ilegálního „černého" trhu. Na drogové scéně se objevily 

dosud nevídané drogy, především pašovaný heroin. Drogový trh se rychle 

profesionalizoval. Prodej drog převzaly zahraniční organizované gangy se svými 

místními kontakty a začala narůstat typická drogová kriminalita. Počátky devadesátých 

let lze charakterizovat právě touto zásadní změnou situace. Na druhé straně se ale 

objevily i změny pozitivní. Rychle vznikaly první nestátní organizace, které byly 

schopné reagovat na potřeby drogově závislých. Postupy „harm reduction", tedy 

snižování rizik a poškození vyplývajících z užívání drog, se staly součástí vládní 

strategie protidrogových postupů. Programy pro výměny stříkaček a jehel, nízkoprahová 

centra, protidrogoví koordinátoři a později i substituční metadonové programy, to vše 

pomáhalo nově vzniklou situaci zlepšovat. Česká republika se stala součástí otevřené 

Evropy. Kromě pozitiv se zde logicky objevila i negativa. Objevily se první případy 

infekce hepatitidou C, ale i infekce virem HIV. Rychle vznikla a stabilizovala se 

tzv. taneční scéna, přinášející s sebou nejen nové drogy, ale i nebezpečný mýtus 

tzv. „rekreačního užívání". Rozšířilo se a stále rozšiřuje pěstování konopí. (17, 41, 56) 

2.2 Současnost drogové situace 

2.2.1 Současná drogová situace v Evropě 

Jak se jeví drogová problematika ve státech Evropy? A jak se mezi nimi 

pohybuje Česká republika? Otázkami tohoto charakteru se budu zabývat v této kapitole. 

V roce 2003 došlo k nárůstu počtu zemí, v nichž protidrogová politika začala 

fungovat v rámci celkové národní strategie. Plán postupu proti drogám přijaly Dánsko, 

Německo, Litva a Slovinsko. Dnes je tento postup uplatňován ve více než třech 

čtvrtinách všech členských zemí Evropské unie. Společná témata obsažená v národních 

strategiích zahrnují závazek k vyváženému přístupu k činnostem týkající se poptávky 

a nabídky. 

Ve státech Evropské unie je stále nejužívanější nelegální látkou konopí. Jako 

země původu konopí zachyceného v Evropě je uváděno více než 30 zemí. Evropa je 

největším světovým odbytištěm konopné pryskyřice, která většinou pochází z Maroka. 

Konopí se pěstuje ve většině evropských zemí, i když ve všech zemích s výjimkou 

Holandska stále převažují importované produkty. Česká republika se řadí podle počtu 

uživatelů marihuany na třetí místo v Evropě. 
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Užívání pervitinu představuje v celosvětovém kontextu narůstající problém. 

V Evropě je však významnější užívání této drogy omezeno pouze na Českou republiku. 

V užívání pervitinu se Česká republika řadí na první místo v Evropě. V řadě evropských 

zemí bylo jeho užívání překonáno užíváním extáze. 

Můžeme říci, že nárůst užívání extáze, k němuž došlo během 90. let minulého 

století, se však nyní stabilizoval. Úmrtí související s extází jsou ve srovnání s úmrtími 

souvisejícími s opiáty poměrně vzácná. Nicméně i přesto vyvolávají značné 

znepokojení veřejnosti. Přibližně dvě třetiny všech hlášených případů úmrtí 

souvisejících s extází pocházejí z Velké Británie, kde lze pozorovat rostoucí trend. 

Nárůst užívání kokainu se objevuje v Dánsku, Německu, Holandsku, Řecku, 

Irsku, Itálii a Rakousku. Ačkoli je kouření kokainu u celkové populace vzácné, je s ním 

spojeno mimořádně zvýšené, riziko zdravotních a sociálních problémů. 

Z toxikologického rozboru vyplynulo, že kokain je v některých zemích u případů úmrtí 

souvisejících s drogami běžně nacházen v kombinaci s opiáty. 

V evropských zemích dochází k omezené výrobě opiátů, která se do značné míry 

soustředí na výrobu lokálně konzumovaných produktů z makové slámy. Opiáty jsou 

v Evropě i nadále hlavní příčinou úmrtí souvisejících s nelegálními návykovými 

látkami. Každoročně dojde k 8 000 až 9 000 zaznamenaných smrtelných případů 

předávkování heroinem. Většinu případů smrtelného předávkování heroinem tvoří 

mladí muži ve věkovém rozmezí od 25 do 35 let. V jednotlivých zemích existují značné 

rozdíly mezi způsoby užívání heroinu. V některých zemích se nitrožilní užívání heroinu 

stává čím dál tím neobvyklejším. V nových členských zemích EU ale zůstává nitrožilní 

užívání heroinu normou. Míra rozšíření hepatitidy C je v Evropě mezi narkomany, kteří 

si drogu aplikují nitrožilně, i nadále vysoká. V některých nových členských státech 

EU a s nimi hraničících státech se šíří epidemie HIV. V poslední době vyvolávají 

znepokojení zprávy o nezákonném obchodu s fentanylem, syntetickým opiátem, který 

má až stokrát vyšší potenci než heroin. 

V neposlední řadě se také zmíním o droze celospolečensky tolerované -

alkoholu. V pravidelné konzumaci alkoholu se Česká republika umístila na třetím místě 

za Dánskem a Rakouskem. Častá konzumace alkoholu (přibližně každý třetí den 

a častěji) je nejvyšší v Holandsku, Rakousku, Belgii, na Maltě, ve Velké Británii 

a Irsku. Častá konzumace alkoholu u dívek má rostoucí trend a dívky se chlapcům 

v časté konzumaci alkoholu přibližují. Pivo je nejčastěji konzumovaným alkoholem 

v Holandsku, Rumunsku, na Islandu, v Turecku a Dánsku. Víno převažuje 
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ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku. Konzumace destilátů převažuje 

v Řecku, Grónsku a Portugalsku. 

Celkově se v celé EU zvyšují investice do programů výměny jehel a injekčních 

stříkaček pro uživatele. Hlavní trendy vývoje nízkoprahových služeb směřují k vyšší 

integraci s dalšími službami zaměřenými na přežití uživatelů drog, kmmž patří 

i např. primární zdravotnická zařízení a azyly. Léčení drogových závislostí ve většině 

členských zemí EU se týká převážně léčení závislostí na opiátech nebo léčení 

v souvislosti s užíváním několika druhů drog včetně opiátů. Převažující léčebnou 

metodou pro tuto skupinu zůstává forma substituční léčby metadonem. V nových 

členských zemích EU je dostupnost substituční léčby omezena a nadále převažují 

režimy bezdrogové léčby. V České republice, Švédsku a Finsku se na počtu léčených 

narkomanů významnou měrou podílejí uživatelé pervitinu, kteří si drogu aplikují 

nitrožilně. Uživatelé drog mají ve srovnání s celkovou populací nadměrné zastoupení 

ve věznicích. Vzhledem k relativně vysokému výskytu nitrožilního užívání drog jsou 

věznice vysoce rizikovým prostředím z hlediska šíření infekčních onemocnění. (41, 56) 

2.2.2 Současná drogová situace v České republice 

Z rozhovoru JUDr. Jiřího Komorouse, ředitele Národní protidrogové centrály 

Policie ČR (64, televizní vysílání), jsem zaznamenala některé údaje týkající se stavu 

drogové problematiky v České republice a v Praze. 

V České republice se vyskytuje podle odhadů kolem 30 000 problémových 

uživatelů drog (heroin, pervitin) a v celé společnosti zejména mezi mladými lidmi roste 

tolerance k marihuaně a extázi. Což může být zapříčiněno tím, že zde neustále dochází 

k dělení drog na měkké a tvrdé, že jsou zde lidé, kteří bagatelizují vliv marihuany 

a extáze na lidský organismus. Negativně se to odráží zejména na vědomí dětí, které 

pak tyto drogy nevnímají jako nebezpečí, a velmi často pod vlivem vrstevnických 

skupin s těmito látkami experimentují. Celé situaci ani nepomáhá stav kouření tabáku 

a užívání alkoholu v ČR. 

Nelegální drogy v ČR, především marihuana, extáze a pervitin, jsou rozšířeny 

i do menších měst a obcí. Mezi velkou částí mládeže již není kouření marihuany 

považováno za užívání drog, ale naopak za součást běžného života a formu relaxace. 

V ČR se také objevují opakované snahy o legalizaci pěstování a držení marihuany 

a prosazování aplikačních místností pro injekční uživatele drog. Extáze se vyskytuje 
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na většině tanečně hudebních produkcích a v klubech. Její cena je oproti předchozím 

letům nižší. Pohybuje se v případě n á k u p u jednotlivých tablet v rozmezí 100 až 250 Kč 

za jednu tabletu, při odběrech ve stovkovém množství se cena pohybuje okolo 80 Kč 

za tabletu a v případech tisícových odběrů pak mezi 40 až 60 Kč za tabletu. Bojem proti 

drogovým mafiím se u nás na celorepublikové úrovní zabývá Národní protidrogová 

centrála, která se soustřeďuje zejména na odhalování a dokumentování organizované 

drogové kriminality. V České republice bylo v roce 2004 zadrženo 108 379 tablet 

extáze, 168 kg marihuany, 22 kg hašiše, 3,2 kg pervitinu, 35 kg heroinu a 3,2 kg 

kokainu. Národní protidrogová centrála ukončila v roce 65 akcí a zadržela 

179 pachatelů kvalifikovaně páchané trestné činnosti. Velmi problematické je, 

že značná část pervitinu je již delší dobu v ČR vyráběna z volně prodejných léků 

(Modafen, Paralen plus, Nurofen stop g r i p ) . Současná právní úprava umožňuje prodej 

těchto léků. Na tuto situaci bylo opakovaně upozorňováno, ale na patřičných místech to 

bohužel nevzbudilo věcnou diskusi k řešení tohoto stavu. 

Typickým rysem současné drogové scény je také fakt, že pachatelé stále častěji 

věnují značné úsilí tomu, aby důkladně utajili svou trestnou činnost a jejich odhalení 

bylo náročnější. Je pravděpodobné, že bude vzrůstat podíl kvalifikovaně páchané trestné 

činnosti v oblasti drog ve srovnání s běžnou trestnou činností. 

Pan Komorous ukončuje rozhovor slovy: „V souvislosti se vstupem České 

republiky do Evropské Unie také musíme počítat stím, že se přirozeně zvýšila 
propustnost hranic i pro nelegální zásilky drog v důsledku zrušení celních kontrol. 

To klade značné nároky na bezpečnostní složky států EU, zejména v oblasti vzájemné 
spolupráce." (64, s. 1) 

2.2.3 Drogová situace v hlavním městě České republiky 

Praha, hlavní město ČR, si v oblasti drogové kriminality nadále udržuje mezi 

jednotlivými regiony České republiky jedno z předních míst. Oblasti nejvíce zatížené 

prodejem a zneužíváním drog se nachází v centu města, kde panuje vysoká koncentrace 

osob a možnost anonymity dealerů a uživatelů OPL. Mezi další problémové lokality 

patří sídliště, kde se koncentrují skupiny mládeže a dochází zde ve větší míře 

ke zneužívání návykových látek a k další trestné činnosti stím spojené, zejména 

majetkového charakteru. Celkově se distribuce a konzumace OPL rozšiřuje do všech 

částí hlavního města Prahy včetně periferních oblastí. 
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Na pražské drogové scéně patří k nejrozšířenějším drogám pervitin a heroin, 

přetrvává také vysoký zájem o marihuanu, a to nejen u osob závislých na jiných OPL. 

Obliba pervitinu je i nadále dána snadnou dostupností v přijatelné ceně, jednoduchostí 

výroby, značnou koncentrací nelegálních výroben této drogy na území hlavního města 

Prahy a velkou oblíbeností mezi uživateli OPL. (64, televizní vysílání) 

O tom, že problémy týkající se drog existují a objevují se všude kolem nás, 

se můžeme dozvídat z různých médií, která jsou dostupná všem věkovým skupinám, 

tudíž i dětem mladšího školního věku. O tomto tvrzení jsem se přesvědčila při 

vypracování výzkumné části diplomové práce (viz. ověření hypotézy č. 1, graf č. 1). 

Pro získání informací a přehledu o drogové scéně jsem sledovala televizní a rozhlasová 

vysílání, četla novinové články, prostřednictvím nichž jsem zaznamenala, jak je u nás 

tato problematika rozšířena. Důkazem je tomu také užívání alkoholu a tabákových 

výrobků u dětí a mládeže. Pro příklad uvádím titulky novinových článků: Školačka 

(13 let) se opila vodkou. Opilé děti plní nemocnice. Děti moc kouří. Mladík (20 let) 

opíjí děti. Mládež na diskotéce holdovala alkoholu. Tyto titulky vypovídají také o tom, 

že si dospělí mnohdy neuvědomují, nebo neřeší, následky způsobené jejich nevhodným 

jednáním, jelikož dětem alkohol sami nabízejí, prodávají či kupují. Média nás tedy 

informují a upozorňují na vyskytující se drogovou problematiku, což by pro nás mělo 

být varující a podnětné pro věnování větší pozornosti prevenci této problematiky. 
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3 STRATEGIE PREVENCE 

Klíčovým politickým dokumentem, který je schvalovaný vládou ČR a definuje 

základní podobu národní protidrogové politiky, je Národní strategie protidrogové 

politiky. Obsahuje hlavní priority, cíle, principy a strategie této politiky. Součásti 

Národního strategického plánu jsou různé orgány a organizace, které vyvíjí svou činnost 

na národní, regionální a místní úrovni. Do realizace preventivních aktivit pro děti 

a mládež jsou zapojeny především školské úřady, školy a školská zařízení, církevní 

sdružení, množství soukromých institucí a zájmových organizací (např. sdružení rodičů, 

sportovní kluby, lékařské ordinace, bezpečnostní služby atd.). 

3.1 Pojem „prevence" 

Slovem prevence jsou míněna opatření učiněná předem, včasná obrana, ochrana, 

předcházení nemoci před tím, než vznikne. To vše lze vztáhnout i na prevenci škod 

působených návykovými látkami. 

Je také třeba zamyslet se nad cíli prevence. Cílem prevence problémů 

působených návykovými látkami je zamezit či snížit výskyt škodlivosti účinků užívání 

alkoholu a nealkoholových drog. K těmto škodám patří kromě poškození zdraví 

související s předávkováním a nemocemi, také možné způsobení dopravních nehod 

a závislost na těchto látkách. Cílem prevence tedy není pouze předat maximum 

informací o možném nebezpečí, ale především ovlivnit chování ve smyslu podpory 

zdraví. Předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku. Nebo alespoň 

posunout setkání s těmito látkami do pozdějšího věku, kdy je organismus a psychika 

dospívajícího relativně vyspělejší a odolnější. Také snížit nebo zastavit experimentování 

s těmito látkami, pokud kněmu už dochází, a předejít tím různým zdravotním 

poškozením včetně již zmiňované závislosti, které by vyžadovaly léčbu. 

Preventivní strategií se tedy rozumí snižování nabídky (aby byly návykové látky 

méně dostupné) a snižování poptávky (aby je lidé pokud možno nechtěli). Tyto způsoby 

prevence se nejen nevylučují, ale navzájem posilují. 

Ale jaký způsob prevence zneužívání návykových látek zvolit, abychom dosáhli 

vytyčeného cíle? Přednáška na škole uspořádaná odborníkem většinou žádný pozitivní 

účinek nemá. Někdy ještě vzbudí zájem a chuť vyzkoušet to zajímavé a nebezpečné, 

o čem přednášející tak poutavě hovořil. Je důležité preventivní program důkladně 
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promyslet a připravit. Mýt stanovený cíl, kterého chceme dosáhnout, věkovou skupinu, 

které je program určen a které musí odpovídat. V žádném případě nemůže jakákoliv 

jednorázová akce nahradit systematickou a soustavnou preventivní práci. Program by 

tedy měl být soustavný a dlouhodobý. (32, 34) 

Pro úplnost shrnuji některé rozšířené způsoby prevence nehod působených návykovými 

látkami a jejich účinnost (32) v následujícím přehledu. 

Přehled strategií Účinnost 
Zastrašování Neúčinné 
Citové apely Neúčinné 
Prosté informování Neúčinné 
Nabízení lepších alternativ než alkohol či 
jiné návykové látky 

Účinné u skupin se zvýšeným rizikem 

Peer programy (aktivní účast předem 
připravených vrstevníků) 

Účinné u skupin se středním rizikem 
(normální populace) 

Prevence založená ve společnosti 
(community basic prevention) 
t. j. spolupráce různých složek společností 

Účinné 

Snižování dostupnosti návykových látek 
včetně alkoholu 

Účinné, jestliže je provázeno i snižování 
poptávky po nich 

Léčba anebo mírnění následků Relativně účinné, zejména pokud jsou 
poskytnuty včas 

Zdroj: NeSpor (1999), s. 35 

3.2 Dělení prevence zneužívání návykových látek 

Prevenci návykových látek dělíme na primární, sekundární a terciální. 

Primární prevencí nazýváme aktivity a intervence směřující k předcházeni 

užívání návykových látek u osob, které ještě s drogou nejsou v kontaktu. Jedná se tedy 

o nejrůznější aktivity v nej širším měřítku. 

Cílem primární prevence je předejít problémům spojeným s užíváním 

návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou, a to realizací veškerých 

aktivit. 

Programy primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, 

dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala 

uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. 

Preventivní programy musí oslovit co největší počet populace (zejména děti 

od nejnižšího věku) vhodnými formami a metodami. 
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Primární prevenci můžeme rozdělit na specifickou a nespecifickou. 

Specifickou primární prevencí rozumíme takové aktivity, které se zaměřují 

přímo na primární prevenci užívání návykových látek, tzn. jedná se o programy 

zabývající se již konkrétními formami sociálně nežádoucího chování a snažící se řešit 

způsob předcházení výskytu určité specifické formy takového chování, v tomto případě 

užívání drog. 

Nespecifickou primární prevencí se rozumí veškeré aktivity podporující zdravý 

životní styl, které ale nemají přímou souvislost s užíváním návykových látek, tj. aktivity 

blízké daným věkovým skupinám, které by byly poskytovány i v případě, že by problém 

spojený s užíváním návykových látek neexistoval. Jedná se tedy o aktivity, které obecne 

napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje sociálně nežádoucích forem chovám 

a zaměřují se spíše na protektiyní faktory závislosti. Patří sem zájmové kroužky 

(např. při školách, DDM aj.), dále sportovní aktivity na všech úrovních apod. Patří sem 

také programy zaměřené na zlepšení životního stylu. Jednou z nejdůležitějších oblasti 

nespecifické primární prevence je samozřejmě rodina. 

Sekundární prevence se týká předcházení vzniku a rozvoji závislosti u osob, 

které již drogu užily. Jedná se tedy o vyhledání problému, který již vznikl, a jeho léčbu. 

Pro léčené je vytvořen určitý systém odborné p o m o c i , j e h o ž jednotlivé složky nabízejí 

pomoc podle např. fáze závislosti, ochoty spolupracovat, psychického poškození 
jedince apod. 

Terciální prevence se zaměřuje na předcházení vážnému nebo trvalému 

zdravotnímu nebo sociálnímu poškození v souvislosti s užíváním drog. Do programu 

terciální drogové prevence patří např. výměna použitých injekčních stříkaček a jehel, 

rozdávání tištěných letáčků s jednoduchými informacemi a také substituční program, 

jehož základem je náhrada ilegální nečisté drogy drogou chemicky čistou, legálně 

podanou v zařízení, které je k tomu určené. 

Prevenci dělíme také na všeobecnou, selektivní a indikovanou. 

Všeobecná prevence je určena celé populaci (např. všem dospívajícím v určité 
oblasti). 

Selektivní prevence má za cílovou populaci děti a dospívající se zvýšeným 

rizikem, kteří ještě návykové látky neužívají (např. děti s chronickým bolestivým 

onemocněním, s duševními problémy, hyperaktivní děti s poruchami pozornosti nebo 

s poruchami chování). 
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Indikovaná prevence je určena těm dětem a dospívajícím, u kterých není možné 

diagnostikovat škodlivé užívání nebo závislost na návykových látkách, ale kteří 

vykazují varovné známky užívání těchto látek. (34) 

Pro přehlednost uvádím systém prevence (44), dle rozdělení na primární, sekundární 

a terciální.. 

PRIMÁRNÍ 
Předcházíme zneužívání 
Nespecifická prevence 
Volný čas 

Rodina 

SEKUNDÁRNÍ 
Léčíme, resocializujeme 
Nízkoprahová centra 
Poradenství, motivace 

Detoxikace 

TERCIALNI 
Minimalizuj^ — 
Terénníjír2Sí5HlJ_ -
Výměna injekčního 
materiálu 
Testy, očkování 

Specifická prevence 
Škola 

Ambulantní léčba 
Ústavní léčba 

^AkutnUekařskájiece 
Substituce . 

Peer-programy Střednědobá a dlouhodobá 
Minimální preventivní 
programy 

Terapeutické komunity 

Včasná intervence u 
rizikových skupin 

Doléčovací programy 

Chráněné bydlení 
Rekvalifikace 
Phráněné dílnv 

MŠMT MPSV 
(MZ) 

MZ 
(MPSV) ... 

Zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina (2002) 

3.3 Zvláštnosti prevence v různých věkových skupinách 

V této kapitole se budu zabývat, jak již název vypovídá, zvláštnostmi prevence 

v různých věkových skupinách. Dítě má v každém věku různé potřeby, zájmy, způsoby 

projevu atd. Je důležité, abychom si to uvědomili, a k dítěti přistupovali vhodným 

způsobem. Nešpor (31) charakterizuje jednotlivé skupiny takto: 

A) Období před narozením 

Již před narozením dítěte mají na jeho zdraví vliv rodiče. Je velmi důležité, aby 

si uvědomili, že kouření, užívání alkoholu a léků, špatný tělesný nebo duševní stav 

matky mohou mít za následek více či méně vážné poruchy zdravotního či duševního 

stavu dítěte. 
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B) Od narození do 1 roku 
Dítě v tomto věku je ve všem podstatném závislé na dospělém člověku, většinou 

na matce. Zkušenost s přiměřeně pečující a laskavou matkou může dítěti v dospělejším 

věku velmi pomoci. Proto je z hlediska prevence velmi důležitá péče a vřelost 

a uspokojování citových potřeb dítěte. 

C) Od 1 do 3 let 

Dítě se už začíná duševně oddělovat od matky a prosazovat svoji vůli. Myšlení 

tohoto věku je zaměřené na sebe, tzv. magické, fantastické, nepružné. Prevence 

problémů je stále velmi nespecifická. Chování rodičů by mělo být klidné a vřelé. Dítěti 

by mělo být dáváno najevo, že jeho snaha prosadit se je v pořádku, ale že jsou i určíte 

hranice toho, co dítě smí a co už ne. 

D) Od 3 do 6 let 

I když rodiče zůstávají nejdůležitějšími osobami, začíná většina dětí pronikat 

do širšího světa (školka, sousedé, vrstevníci) a nastává tedy vytváření sociálních 

kontaktů mimo rodinu. K tomuto věku patří neustálé vyptávání se. Dítě se seznamuje 

s okolím, hrou se učí zjišťovat, co je skutečné a co ne. Jeho chování se dostává 

v příznivém případě do souladu s autoritou rodičů, získává cíl a smyl. Proto je důležité 

začít dítěti vštěpovat, že zdraví je důležitá hodnota a je potřeba ho chránit. Je však take 

třeba naučit a vysvětlit, které věci mohou být nebezpečné (sirky, ostré předměty, 

alkoholické nápoje, tablety atd.). Dítě by mělo vědět, že okolní svět skrývá jistá 

nebezpečí, a jak se jim v mezích svých možností bránit. 

E) Od 7 do 12 let 

Dítě tohoto věku se učí mnoha potřebným dovednostem, učí se vycházet 

s vrstevníky, zapojit se do skupiny, duševně pracovat, uspokojovat své tělesné i duševní 

potřeby. Začíná být schopno rozumově uvažovat. O sobě má tendenci přemýšlet 

černobíle podle očekávání a měřítek druhých. Informace poskytované dětem tohoto 

věku by měly být velmi konkrétní. Stále by měla probíhat prevence nespecifická 

(ochrana zdraví, zdravé sebeprosazování se atd.). Ale měla by začít také prevence 

specifická (cíleně zaměřená na rizika spojená s užíváním návykových látek - alkoholu, 

tabáku a jiných drog). Alkohol ani tabák by dítěti neměly být doma dostupné a rodiče 

by mu jejich ochutnávání a zkoušení měly jednoznačně zakazovat. Důležitou roli 

v otázce prevence zaujímá v tomto věku kromě rodiny také škola. 
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F) Od 13 do 22 let 

Tento věk je náročný. Dochází k dozrávání tělesnému i duševnímu. Dítě 

a dospívající objevuje i rozvíjí schopnost řešit problémy, rozhodovat se, abstraktně 

myslet, vytvářet hypotézy, věci spojovat. Dochází k postupnému oddělení dítěte 

od rodiny a vytváření předpokladů pro budoucí samostatný život. Zejména v časném 

dospívání bývá tento vývoj provázen vzporou. Rámec rodiny si dospívající doplňuje 

dalším rámcem vrstevníků a kamarádů, proto je pro tuto věkovou skupinu velmi 

důležitá skupina vrstevníků. Ta jim může pomoci se návykovým látkám vyhnout, nebo 

naopak představuje nebezpečí. Rodiče můžou fungovat jako zdroj informací, zároveň 

by ale měli povzbuzovat k samostatnosti a sebedůvěře. Prevence v této skupině je 

zásadně důležitá, protože bývá zvlášť ohrožena. Zneužívání alkoholu nebo drog 

v dospívání může vést k rychlému vytvoření návyku. V prevenci mají velký význam 

programy za účasti připravených vrstevníků („peer programy"), o kterých se více 

zmiňuji v kapitole 3.5. (31) 

3.4 Efektivní preventivní programy a jejich zásady 

Prevence problémů působených návykovými látkami je nejúčinnější, jestliže 

využíváme více strategií. Nešpor si uvedený princip představuje jako květ kopretiny, 

který zde znázorňuji. „Uprostřed květu se nachází dítě a jednotlivé okvětní plátky tvoří 

různé strategie prevence." (37, s. 91) 
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a dospívající 
Soukromý 
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Profesionální 
pomoc 

Připravení 
vrstevníci, kteří 

žijí zdravě 

30 



Myslím si, že je naprosto nepochybné, že nejdůležitější roli z hlediska prevence 

hraje rodina, která je v mnoha aspektech života nenahraditelná a velmi důležitá. Dítě si 

vštěpuje hodnoty, normy a hranice, učí se sebeúctě, spolupráci, smysluplnosti života, 

citům a lásce, kterou potřebuje přijímat a samozřejmě také dávat. Jak jsem se jiz 

zmiňovala, velmi významnou roli hraje také škola, která je často jediným prostředím, 

ve kterém jde cíleně a systémově ovlivňovat pozitivní přístup k této problematice. Škola 

a školská zařízení se stávají počátečním místem, kde se řeší první závažné problémy 

chování dětí, proto zaujímají nezastupitelné postavení v národních strategiích 

zaměřených na protidrogovou prevenci u dětí a mládeže. Rodina a škola se zásadně 

ovlivňují, proto by také měly být velmi pevně spjaty. 

3.4.1 Zásady prevence v rodině 

Pokud rodiče chtějí, aby jejich působení na dítě mělo efektivní dopad, měli by si 

uvědomit základní aspekty prevence zneužívání návykových látek podle věku dítěte, 

kterými jsem se zabývala v kapitole 3.3. Kromě těchto zvláštností by měli dodržovat 

také zásady prevence, které nyní uvádím. Tyto zásady jsou podle Nešpora společné 

všem věkovým skupinám. 

• Vytvořit zdravá pravidla v rodině, která se musí dodržovat. 

• Získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat. 

• Posilovat zdravé sebevědomí dítěte. 

• Předcházet nudě. 

• Pomoci dítěti najít vhodnou společnost a bránit se té nevhodné. 

• Naučit se s dítětem otevřeně mluvit o návykových látkách. 

• Pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které usnadní návykové látky odmítat. (31,32) 

Rodiče nesmí zapomínat na volný čas dítěte, který by s ním také měli společně 

trávit. Rodina je prvním místem pro předávání vzorů a volby zálib a společně tráveným 

volným časem se posilují dobré rodinné vztahy a upevňují se citové potřeby dětí. Proto 

by měli rodiče své děti prostřednictvím dobré výchovy vést k odpovědnosti a umění 

zacházet se svým volným časem, což pokládám za důležité prvky dobré výchovy 

a veškeré prevence. 
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3.4.2 Prevence na základních školách 

Aby mohla škola smysluplně fungovat, musí mít stanovena pravidla udávající 

jasné hranice, do kterých by měli být zahrnuti všichni, kteří se spolupodílejí na chodu 

školy, mezi nimiž by měla být souhra. Na každé škole by jistě měla platit přísná 

pravidla, která zakazují kouření, pití alkoholu, a důsledně by měla být dodržována. 

Když má někdo problém ve škole, většinou pomohou rodiče, učitel, příbuzný 
nebo spolužák. 

Na školách mívá jeden učitel funkci výchovného poradce, případně se 

může žák obrátit na jiného učitele, jemuž důvěřuje. Lze se také obrátit na pedagogicko-

psychologickou poradnu. Na škole by měla také existovat funkce metodik prevence, 

kterou někdy zastupuje učitel, který má též funkci výchovného poradce. 

Aby se učitelé 7on>ntovaii n a s v é vlastní škole, měli by se řídit těmito body: 

• Mluvit s kolegy z jiných škol a získat od nich potřebné informace. 

• Problematiku konzultovat s rodiči na třídních schůzkách. 

• Někdy je dobré požádat o informace policii. 

• Provést anonymní dotazníkové šetření. 

• Pokud nestačí konzultace s rodiči, je tu výchovný poradce, pedagogicko-

psychologická poradna či linky důvěry. (32, 34) 

Základními nástroji v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů v resortu 

MŠMT ČR jsou veškeré aktivity realizující prevenci v základních školách 

a ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování a Minimální preventivní 

programy škol. Těmito programy se budu nyní podrobněji zabývat. 

Jak jsem se již zmínila, Minimální preventivní program je jedním 

ze základních nástrojů prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, který je 

komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit v základních 

Školách, středních školách, speciálních školách, ve školských zařízeních pro výchovu 

mimo vyučování a školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
a preventivně výchovné péče. 

Jeho realizace je pro každou školu a každé uvedené školské zařízení závazná 

a od roku 2001 podléhá kontrole České školní inspekce. 
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Hlavním cílem realizace Minimálních preventivních programů na školách 

a ve školských zařízeních je podle Budínské (3) vytvořit pozitivní sociální klima, 

tj. prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli, nabídnout dětem seberealizaci 

ve volnočasových aktivitách, podnítit jejich zájem o práci školy. 

Důležité je vytváření pozitivního sociálního prostředí a vazeb a formování 

postojů. Posilování komunikačních dovedností, učení se nenásilnému zvládání 

konfliktů, zvládnutí úzkosti a stresu, schopnosti vytvářet přátelské vazby, asertivmch 

dovedností, zlepšení sebeovládání. 

Realizace Minimálního preventivního programu vychází z těchto dokumentů: 

• Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 14514/2000-51 k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže 

• Metodický pokyn MŠMT ČR Č. j.: 28275/200-22 k prevenci a řešení šikanování 

• Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 

resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

• Metodický pokyn MŠMT ČR Č. j.: 10194/2002-14 k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 

Mezi hlavni aktivity Skol a uvedených školských zařízení v rámci Minimálního 

preventivního programu Budínská (3) zahrnuje: 

Odpovědnost za systematické vzdělávání školních metodiků prevence a dalších 

pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v netradičních 

technikách pedagogické preventivní práce s dětmi a mládeží (nácviky praktických, 

psychologických a sociálně nežádoucích dovedností, interaktivní techniky, techniky 

rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky apod.). A také 

v řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně nežádoucích jevů. 

Systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu 

stylu aj. oblastí preventivní výchovy do v ý u k y jednotlivých předmětů, ve kterých může 
být uplatněna. 

Využívání různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí 

a mládeže zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování. 

Vytváření vhodných podmínek pro smysluplné využití volného času dětí 
a mládeže. 
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Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního 

stylu a v oblasti prevence problémů ve výchově a vývoji dětí a mládeže. 

Průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole nebo školském 

zařízení z hlediska rizik výskytu sociálně nežádoucích jevů. Uplatňování různých forem 

a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých. 

Diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů, které jsou 

speciálně zaměřené na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže. 

Poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného 

poradce žákům a jejich rodičům. Zajišťování poradenských služeb specializovaných 

poradenských preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele. 

Minimální preventivní program musí být školou nebo školským zařízením 

pravidelně jednou ročně vyhodnocován. Je třeba vyhodnotit celkovou účinnost 

Minimálního preventivního programu (do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílu) 

i jeho průběh (jak program postupoval). Měřena musí být také efektivita jednotlivých 

aktivit realizovaných v rámci Minimálního preventivního programu. Je zřejmé, že není 

možné v krátkém časovém úseku dospět k zásadním výsledkům, ale není nemožné 

porovnávat předem nastavené cíle, nástroje a mechanismy jejich docílení s tím, do jaké 

míry se osvědčily. 

Lze průběžně ověřovat informovanost a životní postoje žáků a porovnávat, 

zda se na nich nějakých způsobem projevuje vliv realizovaného preventivního 

programu, a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu slova. (3) 

Kritéria preventivního programu jsou: 

• Cíle preventivního programu v oblasti prevence musí být konkrétní, jasné 

definované a srozumitelné. Musí umožnit hodnocení účinnosti programu. 

• Cílové skupiny programu musí být jasně vymezené (např. skupina zaku 

určitého věku riziková např. z hlediska problémů v regulaci chování, všichni žáci 

základní školy určitého věku, rodiče všech žáků nebo jen výchovně problémových žáků, 

učitelé bez zkušeností v preventivní práci, školní metodici prevence apod.). 

• Obsah programu, formy a metody jeho realizace musí odpovídat 

charakteristikám cílové skupiny, pro kterou je program určen. Dílčí aktivity, které jsou 

součástí programu, vhodně doplňují jednotlivé preventivní aktivity realizované v rámci 

preventivního programu školy nebo školského zařízení. 
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• Program musí respektovat a odrážet podmínky školy nebo školského zařízení 

(personální, věcné, materiální, sociodemografické apod.). 

• Neexistuje univerzální model takového programu, který by byl přenosný a bez 

modifikace okamžitě aplikovatelný na všech typech škol. Je třeba mít stále na mysli, 

že pracujeme se skupinou dětí, pedagogů, rodičů, která je proměnlivá. Jediné, co lze 

univerzálně realizovat, je screening sociálního klimatu. Na základě získaných dat lze 

vytvořit a následně účelně použít cílený program specifické prevence. 

• Program musí být dlouhodobý, systémový, komplexní. 

• Musí vycházet z aktuálních potřeb školy či školského zařízení. 

• Musí zahrnovat všechny osoby (děti, pedagogy, nepedagogy, rodiče) 

a subjekty (pedagogicko-psychologické poradny, orgány sociálně-právní ochrany dětí 

a mládeže, Policie ČR, nestátní neziskové organizace apod.), které se spolupodílejí 

na procesu realizace prevence. 

• Program musí zasahovat naukovou i výchovnou složku vzdělání během celého 

školního roku. Musí směřovat k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně 

motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. (3) 

Znovu podotýkám, že rodina a Škola se navzájem ovlivňují, proto by se měli při 

řešení prevence, a nejen prevence, spojit a spolupracovat. Avšak vztah mezi rodinou 

a školou často není vyvážený a komunikace je povrchní nebo žádná. Někteří rodiče 

přistupují ke škole jako k instituci, které je třeba vyhovět, kterou je třeba ignorovat nebo 

na kterou je třeba si stěžovat. Je prokázáno, že vzájemná spolupráce výraznou měrou 

přispívá ke školní úspěšnosti dětí a též k prevenci sociálně nežádoucích jevů. Nejde 

pouze o základní informovanost rodičů o těchto jevech a komplikacích snimi 

spojených, ale i o ochranu před jejich vznikem. Pokud neexistuje spolupráce obou stran, 

je problematické řešit výukové a výchovné problémy a nelze dělat preventivní opatření. 

Pokud není využita příležitost, kdy rodiče jsou motivováni ke spolupráci, není snadné 

později navázat vzájemnou komunikaci. Pro praktickou realizaci komunikace mezi 

rodinou a školou v období vstupu dětí do školy existuje několik projektů, které se 

osvědčily na mnoha školách. Všechny obsahují interaktivní prvky předpokládající 

spoluúčast dětí, rodičů a pedagogů. Důležitý je prostor pro neformální setkávání 

a vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti. Velmi neformální a efektivní je 

35 



možnost účasti rodičů ve výuce a jejich podílu na výchovných a vzdělávacích 

činnostech organizovaných školou. (3) 

„Minimální preventivní program realizovaný školou či školským zařízením 

by neměl být nadstandardní službou, kterou tato zařízení realizují. Musí být účinným, 

efektivním a každodenním nástrojem sloužícím všem, kteří se podílejí na životě školy -

žákům, pedagogům i rodičům." (3, s.6) 

Preventivní témata zaměřená na prevenci sociálně nežádoucích jevů, zdraví 

a zdravý životní styl musí být zařazena do výuky za využití aktivizujících metod 

a skupinové práce. Lze je zařadit do různých částí osnov a učebních plánů. 

Klíčové vyučovací předměty se vztahují zejména k těmto oblastem: 

• Oblast přírodovědná - např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky 

drog, chemické aspekty drog atd. 

• Oblast zdravého životního stylu - např. výchova ke zdraví, osobní a duševní 

hygiena, podmínky správné výživy, volný čas apod. 

• Oblast společenskovědní - proces socializace jedince, užší a širší 

společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním 

prostředím apod. 

• Oblast rodinné a občanské výchovy - postavení rodiny ve společnosti, 

vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy 

komunikace, subjekty participující v oblasti prevence drog atd. 

• Oblast sociálně právní - právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle 

reklamy apod. 

• Oblast sociální patologie - postoj společnosti ke zneužívání drog, 

delikventní chování, kriminalita, šikanování, xenofobie, rasismus atd. (34) 

Problematiku zneužívání návykových látek lze zařadit do většiny předmětů, 

především rodinné výchovy, občanské nauky, přírodopisu, vlastivědy, prvouky, českého 

jazyku, chemie, výtvarné a tělesné výchovy. 

Vzhledem ktomu, že drogy zaujímají významné místo v životním stylu 

populace a ovlivňují velmi silně společenské procesy a vztahy mezi lidmi, mohou být 
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protidrogově zaměřené přístupy k dětem a mládeži pro ně nejen zajímavé, ale i velmi 

motivující. 

Cílem programů musí být celoškolní realizace systémových cílených 

dlouhodobých a kontinuálních činností a aktivit zaměřených na změnu postojů dětí 

ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje 

osobnosti a komunikačních a sociálních dovedností. 

Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování 

a způsob života v míře přiměřené jeho věku. Důraz musí být kladen především 

na podnětné sociální klima školy (rozvoj humanistických postojů - úcty, důvěry 

snášenlivosti) vytvářené za spoluúčasti žáků a pracovníků školy, zdravé učení 

(smysluplnosti, přiměřenosti, motivace a hodnocení), otevřené partnerství (otevřené 

vztahy s rodiči a veřejností) a pracovní prostředí (pohybové aktivity, režim dne, zdravá 

výživa). (42, 62) 

Jak jsem se již zmínila, neexistuje univerzální model takového programu. 

Při návštěvě škol jsem měla příležitost vidět Minimální preventivní programy a mohu 

říci, že každý byl zpracován odlišným způsobem. Avšak při tvoření těchto programů by 

se měli metodici prevence držet dané osnovy preventivního programu (viz. příloha č. 2). 

3.4.3 Zásady efektivity preventivních programů 

Pokud chceme vytvořit úspěšný a účinný preventivní program, musíme 

dodržovat stanovené zásady. Pro příklad uvádím zásady efektivní všeobecné 

a selektivní prevence. 

Jak jsem uvedla výše, programy všeobecné prevence jsou určeny celé populaci. 

Zřejmě podstatně neovlivní nejrizikovější žáky, jelikož ti vyžadují individuálnější 

a často i časově náročnější formy pomoci. 

Zásady efektivní všeobecné prevence jsou podle Nešpora (34. 37) tyto: 

• Program začíná pokud možno brzy a odpovídá věku - efektivita prevence 

ve vztahu k legálním i ilegálním drogám vzrůstá, jestliže preventivní program 
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začíná ještě před setkáním dětí s legálními návykovými látkami (alkohol 

a tabák) a jestliže se podaří toto setkání oddálit. 

Program je malý a interaktivní - podle studie paní Toblerové, provedené 

v roce 1995, jsou nejúčinnější programy interaktivní v porovnání se 

vzdělávacími programy a programy pro menší počet žáků v porovnání 

s programy pro velký počet. Nejúčinnější mi programy jsou tzv. peer programy. 

Program zahrnuje podstatnou část žáků - častou chybou, se kterou se v praxi 

setkáváme je, že se některý program soustředí pouze na přípravu peer aktivistů 

a nevěnuje dostatečnou pozornost realizaci programu za pomoci peer aktivistů 

v celých třídách. 

Program zahrnuje získávání důležitých sociálních dovedností a dovedností 

potřebných pro život - nácvik dovedností např. odmítání návykových látek, 

schopnost čelit tlaku ze strany okolí, komunikační dovednosti, asertivní 

dovednosti, schopnost vytvářet přátelské vztahy, zvyšování zdravého 

sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu, studijní dovednosti atd. 

Program bere v úvahu místní specifika 

Program využívá pozitivní modely - jako pozitivní modely jsou vhodní 

vrstevníci, kteří žijí zdravě, naopak nevhodní jsou pacienti léčení pro závislost 

a závislí na drogách, kteří o léčbu nemají zájem. 

Program zahrnuje legální i nelegální návykové látky - legální drogy zvyšují 

míru rizikových faktorů a tedy i možnost přechodu k ilegálním drogám. 

Závislost na nich vzniká rychleji u dětí a dospívajících. Časté je kombinování 

alkoholu a jiných návykových látek. Děti z rodin, kde se vyskytuje závislost 

na alkoholu, jsou více ohroženy závislostí na návykových látkách než děti, kde 

se tento problém v rodině nevyskytuje (viz. příloha č. 7). 

• Program zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik - patří sem 

např. zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám 

mladším 18 let, zákaz prodeje ilegálních drog, zákaz požívání alkoholu 

v určitých prostředích (především prosazovaný zákaz alkoholu a jiných 

návykových látek ve škole a na akcích školou pořádaných). 

• Program je soustavný a dlouhodobý - účinnost prevence je nejvyšší, jestliže 

začne dva až tři roky před prvním kontaktem s návykovou látkou a jestliže 

průběžně pokračuje mnoho let. 

38 



• Program je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně. 

• Program je komplexní a využívá více strategií. 

• Program počítá s komplikacemi a nabízí dobré možnosti, jak je zvládat. (34, 37) 

Selektivní prevence je náročnější na čas, prostředky i kvalifikaci. Každá cílová 

skupina vyžaduje určitý přístup. Některé strategie používané ve všeobecné prevenci 

jsou také možné i pro prevenci selektivní, ale musí se využívat cíleněji (např. snižování 

dostupnosti nebo nácvik určitých sociálních a jiných dovedností). 

Nešpor Í34- 37) uvádí některé příklady žáků, kteří vyžadují selektivní prevenci: 

• Hyperaktivní a s poruchou pozornosti. 

• S poruchou chování. 

• S úzkostní poruchou. 

• Vyskytující se ve vysoce rizikovém sociálním prostředí. 

• Zanedbávání nebo týrání. 

• V rodině s výskytem závislosti na alkoholu u někoho z rodičů (viz. příloha č. 7). 

• V rodině s výskytem závislosti nebo zneužívání návykových látek u sourozenců 

nebo blízkých přátel. 

Mezi zásady efektivní selektivní prevence podle Nešpora (34. 37) patří: 

• Dětem se zvýšeným rizikem se poskytuje pomoc cíleně s ohledem na jejich 

specifické individuální potřeby. 

• Program využívá více strategií a je často intenzívní. 

• Program zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik - zde je 

to důležitější než u všeobecné prevence, jelikož riziko návykových látek 

pro ohrožené nebo s těmito látkami experimentující dospívající je ještě vyšší než 

u normální populace. 

• Program spolupracuje s dalšími organizacemi a rodiči dětí. 

• Pomoc ohroženým při přechodu do nového životního stadia - jedná se o osoby 

se zvýšeným rizikem např. při přechodu ze základní školy do učebního oboru 

nebo na střední školu, při nástupu do zaměstnání atd., kdy by se mohlo zvýšit 

riziko problémů působených návykovými látkami. 

• Program zahrnuje i relaxační techniky a zvládání stresu. 
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• Selektivní prevence u specifických oborů - je prokázáno, že určité obory 

a zaměstnání jsou spojeny s vyšším rizikem problémů způsobených alkoholem 

a jinými návykovými látkami, např. číšníci, servírky, pracovníci 

ve zdravotnictví, novináři, pracovníci policie atd. 

• Žáci zvláštních škol a žáci selhávající ve škole - prevence u těchto žáků by měla 

zahrnovat široké spektrum služeb jako psychologickou a psychiatrickou pomoc 

pro možné deprese, zvláštní přístup ze strany pedagogů, pomoc při lepším 

uvědomění si a vyhýbání se rizikovým situacím, krizovou intervenci, sexuální 

výchovu, nácvik zvládání obtížných situací atd. 

• Selektivní prevence a vzdělávání - patří sem široká škála postupů jako 

diagnostika neprospěchu, poradenství týkající se vhodného studia nebo učebního 

oboru, pomoc při učení, přizpůsobit nároky na žáka jeho možnostem, také 

diferenciace třídy, odpočinková plocha ve třídě, častější přestávky, individuální 

učební plán, vyrovnávací třídy atd. 

3.5 Preventivní programy a organizace 

V této kapitole upozorňuji na některé organizace a programy působící v oblasti 
prevence. 

Preventivní program FIT IN 

Preventivní program FIT IN vznikl v roce 1990, jedná se tedy o jednu z prvních 

polistopadových aktivit svého druhu. Anglické sloveso „fit in" znamená hodit se nebo 

být vhodně zasazen. Program nabízí preventivní aktivity jednotlivým skupinám, 

zejména dětem a dospívajícím, i těm, kdo za ně zodpovídají, podle specifických potřeb. 

Směřujeme k vytvoření systému prevence, v němž by měl své místo učitel, rodič, 

spolupracující vrstevník, žurnalista, zdravotník a jiný odborný pracovník. Každý zmch 

je totiž na svém místě nenahraditelný a jeho práci za něj nemůže udělat nikdo jiný lépe. 

Cílem programu je prevence škod působených alkoholem a jinými drogami 
zejména u dětí, mládeže, řidičů a dalších skupin s ohledem na jejich zvláštnosti 
a potřeby. 

Preventivní program FIT IN je nevládní iniciativou, soustavně však spolupracuje 

s řadou vládních institucí a organizací a samozřejmě také se soukromým sektorem. 

Program byl podporován anebo spolupracuje s BESIPEM, s Výzkumným ústavem 
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pedagogickým, s Komerční bankou, s pojišťovnami, s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, s Ministerstvem zdravotnictví, s Magistrátem hl. m. Prahy, 

se sdělovacími prostředky a s řadou organizací a jednotlivců. (29, 31, 32, 35) 

Programy za aktivní účasti předem připravených vrstevníků (peer programy) 

Principem peer programů je aktivní zapojení předem připravených vrstevníků. 

Význam anglického slova „peer" je ovšem širší nežli jen vrstevník. Je to někdo, s nímž 

se cílová populace může ztotožnit. Svoji roli tedy hraje nejen věk, ale i např. sociální 

situace nebo zaměstnání. 

Peer programy lze realizovat různými způsoby. Jednak ustavením organizace, 

jejíž členové působí na své vrstevníky. To se může dít v rámci organizovaného 

programu na školách nebo i neformálně. Takto připravení vrstevníci mohou také zvát 

své spolužáky do klubu, připravovat pro ně programy, výstavy apod. Dalsi, 

pravděpodobně nejpraktičtější možností je, že si škola vychová své peer vedoucí samy. 

Případně některá škola může sloužit jako metodické středisko, kde se peer instruktoři 

školí i pro další zařízení. Je také možné školit malé týmy (např. učitel a několik žáků 

z jeho školy). Tyto malé týmy pak organizují program na své škole. Takto připraveni 

mladí lidé pak pracují se svými o málo mladšími spolužáky nebo mladými lidmi z okolí. 

Organizují za pomocí dospělých společenské večírky bez alkoholu a drog, vedou 

diskusní skupiny, poskytují druhým oporu i radu v obtížných situacích. Metodika je 

školám k dispozici v řadě publikací vydaných v rámci programu FIT IN. (29, 31, 32) 

Dětské a dorostové detoxikační centrum 

V pražské Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského funguje 

Dětské a dorostové detoxikační centrum. Je to jediné takové zařízení v České republice. 

Určeno je drogově závislým dětem a mladistvým do 18 let z celé ČR. Svým klientům 

nabízí komplexní protidrogovou péči, zahrnující ambulantní služby, následnou ústavní 

péči v psychiatrických léčebnách a komunitách, v diagnostických centrech, spolupráci 

s kurátory a dlouhodobou péči spojenou s návštěvami v centru. Cílem je v rámci 

psychoterapie naučit děti zvládat problémy bez drogy a učit je hledat životní cíl. 

V provozu je také nonstop poradna pro děti, rodiče, lékaře, pedagogy a sociální 

pracovníky. Předpokládaná doba hospitalizace je až 21 dní. Zařízení má kapacitu čtrnáct 

lůžek, 11 standardních a 3 jsou pro neklidné pacienty. Další čtyři má ještě jednotka 

intenzivní péče. (45) 

41 



Asociace Anonymních Rodičů 

Asociace Anonymních Rodičů (A.A.R.) je dobrovolné sdružení, připravené 

poradit a pomoci rodičům dětí zneužívajících drogy. Reprezentuje rodiče a chrání jejich 

zájmy. Nabízí rodičům v řadě míst ČR příležitost anonymně se setkat a hovořit 

o problémech, které vznikají u jejich závislých dětí. 

Tato organizace nabízí poradenské a informační telefonické linky, individuální 

poradenské schůzky, anonymní rodičovské skupiny nabízející příležitost probrat 

rizikové faktory vývoje drogového problému v rodinách, modely rodičovského chování 

pro efektivní řešení těchto situací a možnost pohovořit o vlastní situaci ve společnosti 

lidí, kteří řeší stejně těžké životní problémy. (29, 31, 32) 

Harm reduction 

Cílem tohoto programu je minimalizace zdravotního poškození závislých lidí. 

Specifické přístupy umožňují přežít a minimalizovat jejich zdravotní a sociální stav 

a současně je motivovat ke změně rizikového chování s cílem života bez drog. 

Ochraňovat společnost před negativními důsledky užívání drog včetně krví přenosných 

onemocnění. 

Programy harm reduction zastávají pragmatický a realistický přístup 

k problematice užívání drog. U injekčních uživatelů drog, kteří nejsou motivováni 

k léčbě a abstinenci se užívá soubor aktivit, z nichž nejvýznamnější jsou výměnné 

programy injekčních stříkaček a jehel, programy primární zdravotní péče a substituční 

udržovací léčba (např. metadonem) - program schválený a podporovaný MZ, dále se 

provádí testy na infekční choroby a HIV/AIDS, preventivní očkování drogově 

závislých, akutní lékařská péče, udržovací léčba je jednou z nej důležitějších intervencí 

prevence relapsu. V současné době se začíná nabízet další typ služeb - testování 

tanečních drog včetně osvěty. Po dlouhých diskusích o těchto programech je vláda 

přijala v Národní strategii jako důležitý nástroj protidrogové politiky, obdobně jako je 

tomu v jiných zemích EU. Všeobecné uznání těchto programů společností, lze chápat 

jako vysoce humánní přijetí odpovědnosti za člověka. 

Tyto služby vyžadují multidisciplinární týmy, jejich další vzdělávání a výměnu 

zkušeností a vysokou motivaci pro složitou práci se specifickými potřebami klientů. 

Nezbytná je finanční podpora samospráv a rozvoj těchto programů na místní 

úrovni. Tyto programy rovněž podporuje vláda. (29, 31, 32) 
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3.6 Oblast financování protidrogové politiky 

V předchozích kapitolách jsem se zamýšlela nad drogovou problematikou a její 

prevencí. Známe již tedy odpovědi na otázky: Co jsou to drogy? Jaká je drogová situace 

v České republice? Jak předejít problémům působených těmito látkami? Víme, 

že bychom se měli více zamyslet nad řešením těchto problémů a věnovat větší 

pozornost prevenci návykových látek. S tím také přichází otázka financování. Každý 

z nás si jistě uvědomuje, že to vše stojí spoustu peněz. A kdo to vlastně zaplatí? 

Finančním zajištění protidrogové politiky se budu zabývat v této kapitole. 

Financování protidrogové politiky je dosti složité vzhledem ke skutečnosti, 

že tato zařízení nedostávají finanční částku v požadované výši, často i s velkou časovou 

prodlevou, a proto se téměř každým rokem potýkají s existenčními problémy. 

V současné době je hlavním zdrojem rozpočtová kapitola Všeobecná pokladní správa 

(VPS), dále jednotlivé resorty - MŠMT, MPSV, MZ, MV, nestátní finanční prostředky 

z rozpočtu samospráv, sponzorské dary, finanční prostředky z rozpočtu platby klientů, 

výdělečná činnost u některých programů, různé granty, zahraniční finanční prostředky. 

Jedná se většinou o kumulaci částky z více zdrojů na jednotlivé programy. Ze státního 

rozpočtu není na tyto finanční prostředky právní nárok, což znamená nejistotu, ohrožení 

udržitelnosti služeb a existence minimální sítě zařízení. Na financování protidrogové 

politiky se podílí také kraj a obecní samosprávy. 

V této kapitole jsem upozornila na možnosti preventivních strategií pro žáky 

základních škol a upozornila na zásady efektivity preventivních programů. Pro získání 

dalších informací odkazuji na tituly uvedené v seznamu použité literatury, zejmena 

na literaturu autora K. Nešpora. 
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4 DROGOVÁ SCÉNA KRAJE VYSOČINA 

Cílem výzkumné části diplomové práce je zmapovat drogovou situaci v regionu 

Velkomeziříčsko, který spadá do kraje Vysočina. Měla jsem příležitost o tomto kraji 

získat několik zajímavých informací. Proto jsem se rozhodla začlenit do diplomové 

práce také tuto kapitolu poukazující na drogovou situaci v konkrétnější oblasti, právě 

zmiňovaného kraje Vysočina. 

Pro získání přehledu o drogové situaci v kraji Vysočina, jsem zavítala do města 

Žďár nad Sázavou, kde se nachází územní pracoviště Krajské hygienické stanice kraje 

Vysočina, pohovořila jsem se zaměstnankyní a získala potřebné informace a materiály, 

které jsem zde využila. V této kapitole též čerpám z rozhovoru poskytnutého kurátorem 

pro město Velké Meziříčí. 

4.1 Charakteristika kraje 

Kraj Vysočina tvoří obec s rozšířenou působností Jihlava, Třebíč, Žďár nad 

Sázavou, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. V kraji žije okolo 530 000 obyvatel. Trvale zde 

žijí nebo přechodně pracují osoby různých národnostních menšin (Romové, Slováci, 

Vietnamci, Poláci, Rusové, Ukrajinci aj.). 

4.2 Drogová situace v kraji 

Drogová scéna kraje Vysočina je všeobecně typická svým skrytým charakterem. 

V regionech Vysočiny tuto scénu z převážné míry monitorují Kontaktní centra, která 

jsou ve všech větších městech, psychiatrická léčebna Želiv a Jihlava, psychiatrické 

oddělení nemocnice Třebíč v Jemnici, hygienické stanice. Krajská hygienická stanice 

v Jihlavě zpracovává incidenci za celý kraj. Výchovné ústavy ani jiná školská zařízení 

zatím nejsou zapojeny do monitoringu výskytu uživatelů návykových látek ve svých 
zařízeních. 

Snižuje se počet osob užívajících drogy intravenózní aplikací, kdy 

specializovaná zařízení působící v této oblasti tento trend zdůvodňují několika faktory. 

Jedním z faktorů je, že část intravenózních uživatelů přešlo na jiný způsob užívání, část 

je umístěna v léčebných zařízeních a několik těchto uživatelů je ve výkonu trestu odnětí 

svobody. Dalším ukazatelem, který hraje významnou roli, je narůstající počet 
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dospívajících, kteří užívají jako hlavní drogu marihuanu, extázi a pervitin. Jsou to 

vesměs mladí lidé dobře finančně zajištěni (je zde stálá finanční podpora rodičů), 

pohybující se kolem tzv. taneční scény. Jako významný faktor se stále ukazuje nízký 

věk prvouživatelů, kteří přicházejí do prvního kontaktu s ilegální návykovou látkou 

a experimentují. Mladiství jsou z řady příčin nejohroženější skupinou. 

Narůstajícím problémem je velmi rozšířená konzumace alkoholu jako drogy 

číslo jedna mezi mladými lidmi, často již dětmi na základních školách. Rovněž kouření 

není výjimkou u desetiletých školáků. Alkohol a kouření bývá velmi podceňováno. 

Je všeobecně společností tolerováno, o čemž jsem se již zmiňovala v předešlých 

kapitolách. 

Počet osob závislých na alkoholu je řádově několikanásobně větší než osob 

zneužívajících nealkoholové ilegální drogy. Stejně jako například u gamblingu nejsou 

důsledky závislosti o nic méně významnější než u nealkoholových drog. (44) 

Podrobnější informace týkající se drogové epidemiologie za rok 2004 uvádím 

v následujících tabulkách (tabulka č. 1 - 4). Data jsem získala při návštěvě Hygienické 

stanice Žďár nad Sázavou (instituce stále pracuje s pojmem okres). 

Sledování se týká tzv. problémových uživatelů drog, kteří vyhledali pomoc 

v některém kontaktním centru nebo léčebném zařízení (o některých těchto 

organizacích se více zmiňuji v kapitole 4.5). Tato centra vykazují čtvrtletně nové 

případy (tj. klienty, kteří vyhledali pomoc poprvé) a jedenkrát ročně klienty již 

v minulosti léčené v příslušném L/K centru nebo v jiných zařízeních. Vykazují je 

prostřednictvím anonymního formuláře „registru uživatelů drog - žadatelů o léčbu". 

Někteří velkomeziříčští uživatelé drog jsou zahrnuti v okrese Třebíč, jelikož se stali 

klienty K-centra Třebíč. 

Tabulka č. 1: Počet vykázaných uživatelů drog v okresech. 

Okres Muži Zeny Celkem Procento Z toho nově 
evidovaných 

Havlíčkův Brod 94 13 107 15,5% 41 
Jihlava 121 45 166 24,0% 66 
Pelhřimov 22 24 46 6,7% 11 
Třebíč -O 173 89 262 37,9% 83 
j^ďár nad Sázavou 74 36 110 15,9% 50 
Celkem 484 207 691 100,0% 251 
Zdroj: Hygienická stanice Žďár nad Sázavou (2005) 
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Tabulka č. 2: Výskyt základní drogy v okresech. 

Základní drogou je droga, kvůli níž klient L/K centrum navštívil. 

Základní droga Okresy Celkem Základní droga 
H. Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár n/S. 

Celkem 

Heroin 12 6 4 19 12 53 
Ostatní opiátv 0 0 0 7 0 7 
Pervitin 30 100 18 77 60 285 
Extáze 1 2 0 2 0 5 
Marihuana 22 31 20 149 26 248 
Hašiš 0 0 3 1 0 4 
Barbiturátv 1 0 0 0 0 1 
Sedativa, hypnotika 0 1 0 0 0 1 
LSD 0 1 0 0 0 1 
Toluen 4 2 1 5 8 20 
Jiná rozpouštědla 0 1 0 2 0 3 
Subutex 0 1 0 0 0 1 
Celkem 70 145 46 262 106 629 

Tabulka č. 3: Výskyt sekundární drogy v okresech. 

Sekundární droga je droga užívaná v kombinaci se základní drogou. 

Sekundární 
droga H. Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč 

Okresy 
Žďár n/S. 

Celkem 

Heroin 
Brown 
Ostatní opiáty 
Pervitin 
Extáze 
Kokain 
Marihuana 
Hašiš 
Sedativajiynnotika 

LysohÍávka~ 
Toluen 
iíSározpouštědla 
Jiné^lrog£aJék£_ 
Subutex 
Alkohol_ 
Celkem 

0 

13 

0 
27 

64 

20 
12 

55 

0 

111 

1 

10 

1 

33 
23 

47 

19 
11 

Zdroj: Hygienická stanice Žďár nad Sázavou (2005) 
26 151 

10 

0 
26 

53 

16 

86 
49 

164 

26 
14 

19 
405 
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Tabulka č. 4: Výměnný program stříkaček a jehel - Harm reduction. 

L/K centrum Počet vydaných stříkaček 
FOKUS Vysočina H. Brod 546 
K-centrum „Káčko" Jihlava 19 984 
K-centrum „Káčko" Jihlava - terén 6 383 
K-centrum VIA Pelhřimov 191 
K-centrum Noe Třebíč 4 112 
K-centrum Noe Třebíč - terén 2 673 
K-centrum Spektrum Žďár n/S. 4811 
K-centrum Spektrum Žďár n/S. - terén 1 733 
Celkem 40 433 

Z toho terén 10 789 
Zdroj: Hygienická stanice Žďár nad Sázavou (2005) 

4.3 Protidrogová strategie kraje 

Protidrogová strategie kraje Vysočina je základním dokumentem pro řešeni 

protidrogové politiky. Je postavena na vizích vytváření zdravé komunity a užitku pro 

všechny její členy. Nastiňuje možnosti, nabízí inspiraci, definuje cíle a vývojové trendy 

protidrogové politiky. Zahrnuje holistické přístupy a připouští vliv prolínání se různých 

aspektů protidrogových opatření. Důraznou potřebou je potlačení nabídky, snižování 

poptávky po návykových látkách, efektivní vzdělávání - získání drogového uvědomění 

a specifických dovedností, pestrá nabídka preventivních volnočasových programů, 

dostupná léčba a minimalizace zdravotních rizik. 

Je zřejmé, že dosáhnout změn v nepříznivém vývoji drogové problematiky lze 

především dlouhodobým, koordinovaným přístupem. Tento základní dokument krajské 

protidrogové politiky nastiňuje východiska a směry řešení zneužívání drog v kraji 

Vysočina. Navazuje na Národní strategii a hlásí se k základním zásadám, principům 

a cílům definovaným v Akčním plánu EU boje proti drogám a k jejich naplňování. 

Na přípravě tohoto materiálu se spolupodílejí odborníci v oblasti protidrogové prevence, 

zejména pak protidrogoví koordinátoři. 

V souladu s jejím přijetím vytváří kraj Vysočina podmínky pro kvalitní, 

racionální, vyváženou a efektivní protidrogovou politiku v tomto kraji. Kraj každý rok 

ze svého rozpočtu finančně podporuje vybrané projekty, zejména ty, které se týkají 

specifické protidrogové prevence. K tomu je nezbytné aktualizovat informace o vývoji 
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drogové scény, uplatňovat hodnocení a kontroly, zpětně upravovat proces řízení 

a strategií, dále sledovat trendy vývoje, prostupnosti a přesahy nejen za hranice kraje. 

Tento materiál je otevřeným a živým objektem, který pojímá osvědčenou 

a dobrou praxi, ale vytváří i prostor k rozvoji. Dokument je svým obsahem směrován 

k existenčnímu fenoménu moderního člověka - ke kvalitnímu životu v komunitě. 

Protidrogová strategie kraje Vysočina integruje všechny základní úrovně, které vstupují 

do protidrogové politiky a dává prostor pro pragmatickou protidrogovou politiku v kraji 

Vysočina. (44) 

4.4 Vysočina je prvním Zdravým krajem 

Rozhodnutím Zastupitelstva kraje Vysočina se stal kraj Vysočina 27. 7. 2004 

řádným a plnoprávným členem asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky 

(NSZM ČR). Připojil se tak oficiálně k celosvětové iniciativě OSN Projekt Zdravé 

město, jejímž hlavním mottem je dobrá správa věcí veřejných (ve světě a v Evropě 

známá jako good governance). Zdravím komunity rozumí OSN stav fyzické, duševní, 

environmentální a sociální pohody každého jejího člena i společenství jako celku. 

Prvořadým úkolem tzv. zdravé municipality (města, mikroregionu a nově i kraje) je 

proto promyšlené vytváření podmínek pro uspokojování širokého spektra potřeb, ktere 

přispívají ke všeobecné pohodě a kvalitě života jejích obyvatel - od zajištění dostatku 

odpovídajících pracovních příležitostí přes aktivní politiku bydlení, dostupnost a kvalitu 

veřejných služeb, příjemné životní prostředí a ochranu zdraví občanů až po bohaté 

kulturní a společenské využití. 

Pro dosažení co největší efektivity a úspěšnosti těchto snah o utváření podmínek 

pro kvalitní život poskytuje NSZM ČR svým členům osvědčené know-how v podobě 

ucelené metodiky řízení a rozvoje včetně školení v metodách zpracování projektů, 

seznamování snovými metodami strategického plánování a řízení a aktuálního 

informačního servisu. Ve městech Vysočiny, která již z vlastní iniciativy členy NSZM 

ČR jsou (Třebíč, Velké Meziříčí, Telč a Nové Město na Moravě), se lze přesvědčit, že 

přínos členství je patrný nejen ve vzrůstající spokojenosti obyvatel se životem ve městě, 

ale je vyjádřitelný i finančně - v neustálém zvyšování objemu podpořených, úspěšně 

realizovaných rozvojových projektů. Proto bude kraj Vysočina i nadále podporovat 

přímé zapojení svých obcí do realizace Projektu Zdravé město. Vedle potěšujícího 

faktu, že se kraj Vysočina svým zapojením do projektu stal vůbec prvním Zdravým 
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krajem ČR, je jeho řádné členství v NSZM ČR významné zejména pro malé obce, které 

nemají dostatečné, především personální kapacity pro systematické hledání možností 

podpory rozvoje. (65, 66) 

4.5 Organizace zabývající se specifickou protidrogovou prevencí i dalšími 

sociálně nežádoucími jevy v kraji Vysočina 

Nyní uvádím přehled organizací působících v kraji Vysočina, jejich činnost 

a programy. O existenci těchto organizací jsem se dozvěděla z různého propagačního 

materiálu a také prostřednictvím návštěv některých ze zmiňovaných institucí. 

Organizace jsem rozdělila do regionů, ve kterých se nachází, a seřadila je podle 

nejbližší vzdálenosti od Velkého Meziříčí. Podotýkám, že tento přehled však nezahrnuje 

všechny organizace, které pracují s mládeží v kraji Vysočina. 

V regionu Žďár nad Sázavou působí organizace: 
Pedagogicko-psychologická poradna 

• Poradenství 
• Psychologická diagnostika 
• Speciálně pedagogická diagnostika 
• Peer programy 
• Garance minimálních preventivních programů 

Terapeutická komunita Sejřek 
• Poskytuje dlouhodobou rezidenční péči závislým na nealkoholových drogách 
• Zařízení terciální prevence s celorepublikovou působností 
• Komplexní péče s ohledem na individuální potřeby klienta 
• Psychoterapie - skupinová, pracovní, zážitková, relaxační techniky, konfliktní 

terapie komunikace 
• Režimová léčba 
• Zdravotnické a sociální služby 

Dětská psychiatrická léčebna Velká Bíteš 
• Léčba dětí a mládeže do 18 let 
• Komunitní, individuální a rodinná terapie 
• Testování drog 
• Spolupráce s dalšími zařízeními 
• Celorepubliková působnost 

Kontaktní nízkoprahové centrum 
• Zařízení primární, sekundární a terciální prevence 
• Klubová činnost 
• Minimální preventivní programy pro školy 
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• Poradenství 
• Kontaktní práce, krizová intervence 
• Základní sociální servis 
• Skupinová práce s rizikovou mládeží 
• Diferenciálně diagnostický filtr , y 
. Aktivity minimalizující zdravotní rizika - zdravotní s e r v i s výměnný program, 

distribuce desinfekčních prostředků, kondomů a metodických matenalu 

D-STOP centrum prevence a Klub volného času 
• Zařízení primární a sekundární prevence 
• Kontaktní práce 
• Informační a sociální servis 
• Poradenství 
• Realizace preventivních programů 
• Mimoškolní aktivity 
• Veřejně prospěšné kulturní akce 

V regionu Třebíč působí organizace: 
Psychiatrické oddělení v Jemnici - stanice pro drogově závislé 

• Psychoterapeutická práce v komunitě 
• Individuální a skupinová terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, 

relaxační technika, imaginativní techniky aj.) 
• Zážitkové pobyty, výlety, kulturní akce, sportovní aktivity 
• Psychiatrická ambulance v Třebíči při K-centru a v Jemnici 
• Spolupráce sK-centry, doléčovacími centry, diagnostickými ústavy, státní 

správou, okresní protidrogovou komisí 

Kontaktní centrum drogově závislých Noe 
• Terénní práce 
• Sociální, zdravotní, informační, hygienický, potravinový a vitamínový servis pro 

problémové uživatele drog, práce s rodinou, poradenství 
• Harm reduction - výměnný program jehel a stříkaček, testy 
• Krizová intervence 
• Reference do dalších zařízení 
• Osvěta 
• Víkendové pobyty a výlety s klienty 
• Externí spolupráce - psychoterapie, právní a pedagogické poradenství, služby 

kněze 
• Psychiatrická ambulance (Psychiatrické oddělení nemocnice Třebíč se sídlem 

v Jemnici) 

Pedagogicko-psychologická poradna 
• Vzdělávání pedagogů, zejména školních metodiků 
• Peer programy na školách 
• Metodická pomoc při vytváření preventivních programů na školách, spolupráce 

při odborných činnostech preventivních programů, psychologické poradenství 
pro mladistvé, rodiče, pedagogy 

• Přednášky pro rodičovskou veřejnost 
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• Intervenční aktivity 
• Odborná poradenská pomoc při řešení případů zneužívání návykových látek 
• Individuální a skupinová reedukace 
• Krizová intervence 
• Individuální psychoterapie (kognitivně-behaviorální, imaginativní, arteterapie, 

muzikoterapie, relaxační techniky aj.) 
• Rodinná terapie 
• Program 5P (práce s dobrovolníky) 
• Adaptační programy pro nastupující středoškoláky a učně 
• Zážitkové programy s peer prvky pro adolescenty 
• Interakční a intervenční aktivity pro třídní kolektivy 
• Diagnostika klimatu třídy, depistáž sociálně nežádoucích jevů v kolektivech 

Centrum prevence drogových závislostí - klub Zámek 
• Poradenství a sociální pomoc pro mladé lidi experimentující a ohrožené 

drogovou závislostí 
• Poradenství pro rodiče, pedagogy a veřejnost 
• Terapeutická skupina pro mladé lidí 
• Otevřený klub pro mládež - aktivní využívání volného času (aktivity sportovní, 

výtvarné, hudební, společenské hry, PC, video) 
• Strukturované činnosti (keramická dílna, dřevodílna, arteterapie) 
• Nealkoholový a nekuřácký kulturní klub pro mládež Sklep (koncerty, besedy, 

vlastní tvorba, turnaje, čaje apod.) 
• Besedy pro školy 
• Prázdninové či víkendové pobyty s klienty v přírodě 

Fénix - občanské sdružení (Anonymní rodiče, poradenství) 
• Občanská poradna pro veřejnost, sociálně-právní poradenství 
• Anonymní rodičovská skupina (rodiče problémových uživatelů drog), členství 

v Asociaci AR Praha 
• Přednášky, besedy, pobytové akce, zážitkové pedagogické pobyty v přírodě pro 

mládež 

V regionu Jihlava působí organizace: 
Centrum prevence - Klub VRAKBAR 

• Prevence ve školách - prevence záškoláctví, šikany, agresivity, intolerance 
a násilí ve škole (vzdělávací kurs a praktický workshop pro studenty, 
preventivní programy, poradenské hodiny) 

• Terénní práce - vyhledávání neorganizované mládeže v závadových partách 
• Klubové aktivity 
• Skupinová práce (rozvoj kreativity, sebevědomí, učení obrany proti nátlaku 

a manipulaci, asertivita, relaxace, sebeprosazení atd.) 
• Víkendové akce a týdenní prázdninový pobyt 

Psychiatrická léčebna Jihlava - AT oddělení 
• AT poradna 
• Ambulance 
• Detoxikace 
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• Krátkodobá a střednědobá péče 
• Následná péče 

Poradna DIXI 
• Poradenství pro drogové závislosti, alkohol, kouření 
• Poradenství v oblasti poruch příjmu potravy, zdravého životního stylu 
• Poradenství pro rodiče, učitele atd. 
• Poradna na internetu: http://www.vysocina.cz/dixi 
• Besedy a přednášky 
• Šíření zdravotně-výchovného materiálu 

Protialkoholní záchytná stanice o 
• Ochrana a péče o akutně intoxikované osoby, které svým stavem zpusobuji 

ohrožení sobě a svému okolí 
• Zkvalitnění a prohloubení spolupráce s Městskou policií a PČR 
• Spolupráce s odbornými odděleními nemocnice (chirurgie, neurologie, interna) 

při řešení postupů s akutně intoxikovanými osobami 

V regionu Havlíčkův Brod a Pelhřimov svoji činnost také provozují pedagogicko-

psychologické poradny, kontaktní centra a psychiatrické léčebny. 

Některé uvedené organizace jsem osobně navštívila a pohovořila s jejich 

zaměstnanci. Více se o tom zmiňuji v kapitole 6.2.1. 

4.6 Hodnocení typů primárně preventivních programů 

Prostřednictvím internetových stránek kraje Vysočina (44) jsem získala data 

týkající se hodnocení typů primárně preventivních programů v jednotlivých regionech 

kraje. Výzkum byl prováděn mezi středoškoláky. Respondenti měli za úkol hodnotit 

osm základních typů programů. Každému programu mohli podle svého uvážení přidělit 

známku 1 - 5 (čím vyšší známka, tím pozitivněji byl program hodnocen). Respondenti 

uvedli, jestli mají zkušenost s drogou. 

U některých programů nebyl rozdíl podle zkušenosti s drogou nijak výrazný. 

Naopak u jiných typů programů byl rozdíl podle zkušenosti s drogou poměrně značný. 

Obecně byly nejlépe přijímány programy konané v malém počtu, spíše komorní 

atmosféře a více osobně naladěné, než velké akce spojené s prezentací v médiích apod. 
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Programy lze rozdělit podle hodnocení do tří skupin: 

I. Hodnocení nad známku 3.5: nejlépe byly hodnoceny programy formou osobního 

svědectví toxikomana a hraný příběh, film o závislých lidech. 

II. Hodnocení známkou 3.5 - 3.0: další v pořadí jsou hodnoceny programy typu 

přednášky a diskuse ve škole s externím pracovníkem, sportovní akce, tématické 

výstavy, diskuse v rádiu či televizi. 

III. Hodnocení známkou horší než 3.0: nejhůře jsou hodnoceny přednášky či diskuse 

ve škole s pedagogem, brožury, publikace, letáky, nejhůře hodnoceným programem je 

reklama v televizi či rádiu. 

Pro podrobnější přehled uvádím tylo údaje (44) v následujících tabulkách (tabulka 

č. 5 - 7), které jsou rozděleny do jednotlivých regionů (vybrala jsem Žďár nad Sázavou, 

Třebíč a Jihlavu, jelikož jsou Velkému Meziříčí vzdálenostně nejblíže). 

Tabulka č.5 : Hodnocení typů primárně preventivních programů v regionu Žďár nad 

Sázavou. 

Typ primárně preventivního programu Zkušenost s drogou Celkem Typ primárně preventivního programu 
Ano Ne 

Celkem 

Přednáška a diskuse ve škole s pedagogem 2,79 3,05 2,95 
Přednáška a diskuse ve škole s externím přednášejícím 3,26 3,36 3,32 
Sportovní akce, tématické výstavy 3,18 3,28 3,24 
Brožury, publikace, letáky 2,88 2,92 2,91 
Keklamy v televizi, rádiu 2,68 2,82 2,77 
Diskuse v televizi, rádiu 3,06 3,17 3,13 
ťilm o drogách 3,67 3,62 3,64 
Osobní svědectví toxikomana 3,84 3,74 3,77 
Zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina (2002) 
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Tabulka č. 6 : Hodnocení typů primárně preventivních programů v regionu Třebíč. 

Typ primárně preventivního programu Zkušenost s drogou Celkem Typ primárně preventivního programu 
Ano Ne 

Celkem 

Přednáška a diskuse ve škole s pedagogem 2,79 3,02 2,94 
Přednáška a diskuse ve škole s externím přednášejícím 3,37 3,47 3,44 
Sportovní akce, tématické výstavy 3,25 3,27 3,36 
Brožury, publikace, letáky 2,67 2,88 2,81 
Reklamy v televizi, rádiu 2,48 2,74 2,65 
Diskuse v televizi, rádiu 2,92 3,24 3,13 
Film o drogách 3,88 3,91 3,90 
Osobní svědectví toxikomana 4,06 3,98 4,00 
Zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina (2002) 

Tabulka č. 7: Hodnocení typů primárně preventivních programů v regionu Jihlava. 

Typ primárně preventivního programu Zkušenost s drogou Celkem Typ primárně preventivního programu 
Ano Ne 

Celkem 

Přednáška a diskuse ve škole s pedagogem 2,71 3,00 2,89 
Přednáška a diskuse ve škole s externím přednášejícím 3,18 3,40 3,32 
Sportovní akce, tématické výstavy 3,06 3,34 3,23 
Brožury, publikace, letáky 2,79 2,86 2,83 
Reklamy v televizi, rádiu 2,61 2,62 2,61 
Diskuse v televizi, rádiu 3,19 3,17 3,18 
Film o drogách 3,94 3,79 3,85 
Osobní svědectví toxikomana 4,06 3,94 3,99 
Zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina (2002) 

V této kapitole jsem se zabývala drogovou situací v kraji Vysočina, jelikož jsem 

chtěla využít získané informace. V následující kapitole se již budu soustředit 

na drogovou scénu regionu Velkomeziříčsko, neboť cílem praktické části diplomové 

práce je zmapovat drogovou problematiku právě v tomto regionu. 
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5 DROGOVÁ SCÉNA VELKOMEZIŘÍČSKÉHO REGIONU 

Pro výzkumnou část diplomové práce jsem si stanovila za cíl zmapovat situaci 

drogové problematiky u žáků základních škol v regionu Velkomeziříčsko. Proto jsem se 

rozhodla zaměřit se na tuto problematiku konkrétněji právě ve zmiňovaném regionu 

a věnovat jí zvláštní kapitolu. Avšak netušila jsem, jak bude problematické získat 

potřebné informace. V regionu Velkomeziříčsko totiž neexistují žádné instituce 

zabývající se touto problematikou. Zjistila jsem, že situaci zde mapuje již zmiňované 

K-centrum Třebíč (klienti využívající služby centra, většinou terénní služby) 

a Hygienická stanice Žďár nad Sázavou (velkomeziříčští uživatelé jsou zahrnuti 

do celkového počtu za region Třebíč, ve kterém navštěvují různá zařízení). Tyto 

instituce jsem osobně navštívila a získala tak některá data. Při mapování regionu mi 

také velmi pomohl kurátor pro Velké Meziříčí. 

5.1 Charakteristika regionu 

Povrch velkomeziříčské oblasti náleží kjihovýchodní části Českomoravské 

vrchoviny, jež je součástí České vysočiny. Město je uloženo v jednom z hlubokých 

údolí zvlněného reliéfu, jehož název je Velkomeziříčská kotlina. 

Velké Meziříčí leží 30 km východně od krajského města kraje Vysočina Jihlavy, 

na soutoku řek Balinky a Oslavy, s počtem obyvatel okolo 11 870, a to včetně místních 

částí (Dolní Radslavice, Hrbov, Kůstky, Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou, Svařenov). 

Kromě těchto částí spadá pod městskou správu dalších 38 samostatných obcí. 

První dochované písemné záznamy o městě pocházejí ze 13. století. Velké Meziříčí se 

řadí v regionu Žďár nad Sázavou, co se velikosti týče, na druhé místo. Stejně tak je 

tomu v oblasti průmyslu, školství, zdravotnictví a kultury. Město má výhodnou 

dopravní polohu, zejména v automobilové dopravě. Snad také proto patří mezi dopravně 

nejzatíženější města Českomoravské vrchoviny. Dálnice D-l protínající okrajové části 

města umožňuje rychlé a plynulé spojení s brněnskou a pražskou aglomerací. Mimo to 

směřuje do města sedm státních komunikací ze všech světových stran. Z nich 

nejdůležitější je trasa východ - západ a sever - jih. Automobilová doprava je výhodně 

doplňována vlakovou. Železniční trať mezi Křižanovem a Studencem poskytuje 

Velkému Meziříčí výhodné spojení s rychlíkovou tratí Brno - Praha a Brno - Jihlava. 

Ve městě se nachází tři základní a tři střední školy a jedna základní umělecká škola. 
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5.2 Drogová situace v regionu 

Z rozhovoru s kurátorem pro Velké Meziříčí jsem zaznamenala následující 

informace. Pokud se týká obecných statistik, lze i v rámci našeho regionu konstatovat, 

že výskyt uživatelů pervitinu se stabilizoval, počet uživatelů heroinu klesá. 

Zastavil se rovněž pokles věku první zkušenosti s nelegálními drogami. V roce 

2001 se první zkušenost s drogou (pervitin, heroin) u mladých lidí pohybovala mezi 

věkem 1 7 - 1 8 let. V dalších letech se věk snižoval. V roce 2003 začali s drogami 

experimentovat již šestnáctiletí. V roce 2004 se pokles věku zastavil. Mezi uživateli se 

objevují více muži než ženy, ale první zkušenost s drogou mají dříve ženy, o čemž také 

vypovídá tabulka č.8. 

V tabulce č. 8 uvádím výsledky výzkumu, který se týkal věku (uvedeno v rocích) první 

zkušenosti s drogou. Výzkum byl prováděn na velkém vzorku respondentů v roce 2005. 

Tyto údaje jsem získala při rozhovoru s kurátorem pro Velké Meziříčí. 

Tabulka č. 8: Věk první zkušenosti s drogou u velkomeziříčské mládeže. 

Druh drogy Dívky Chlapci 
Alkohol 12,8 12,6 
Cigarety 14,0 13,4 
Marihuana 15,5 15,6 
Extáze 17,0 17,6 
Pervitin 16,4 17,2 
Kokain 17,7 17,4 
Heroin 16,9 17,4 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Naopak (i když jen mírně) narůstá experimentační a rekreační užívání 

konopných drog a extáze. 

Pokud se týká neoficiálních čísel, u šestnáctiletých cca 44% má zkušenost 

s konopnými látkami (pravidelnou zkušenost minimálně třikrát měsíčně cca 8%), 

přibližně 9% s extází, cca 3 - 4% se stimulačními látkami a opiáty. 

Konkrétně to znamená, že na území regionu (včetně dospělých) je zhruba 

120 osob pravidelnými konzumenty marihuany, o něco více má zkušenost s extází 
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(ale většinou jen jednorázově nebo několikarázově, nepravidelně). Počet uživatelů 

pervitinu či heroinu (převážně pervitinu) je řádově kolem 50 osob. 

5.3 Aktivita regionu v rámci zdravého životního stylu 

Někteří lidé se stále pozastavují nad otázkou: Co je to vlastně zdravý životní 

styl? Zdravým životním stylem rozumíme takový způsob života, jehož součástí jsou 

aktivity, podporují stav úplné psychické, fyzické a sociální pohody. Což by se mělo stát 

středem zájmu každého města. 

Ve Velkém Meziříčí jsem se narodila, a snad i proto se mi toto město velmi líbí 

a záleží mi, zřejmě jako ostatním obyvatelům, na jeho dalším rozvoji. Velké Meziříčí 

má jako každá jiná města několik kladných a záporných stránek. Mezi kladné stránky 

města bych řadila např. nízkou kriminalitu, mnoho kulturních příležitostí, možnost 

sportovního vyžití, výhodné dopravní spojení automobilové i železniční a rozvinutý 

průmysl. Poslední dvě bych považovala zároveň také za záporné stránky. Mezi záporné 

stránky města si dovoluji uvést jeho nevýhodnou polohu z hlediska životního prostředí, 

nedostatek stavebních ploch pro nevýhodnost terénu, velký počet malých obcí 

v územním obvodu ztěžuje jejich dopravní obslužnost a spojení s městem, nedostatek 

bytů, značně fyzicky opotřebované některé místní komunikace a nynější 

nezaměstnanost obyvatel. 

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se zabývá podobnými otázkami týkající se 

životní úrovně ve městě. Snaží se zajistit dostatečné podmínky pro zdravý a pohodový 

život svých spoluobčanů. Proto se také město Velké Meziříčí připojilo k projektu 

Zdravá města Světové zdravotní organizace. 

5.3.1 Prevence v regionu 

Z rozhovoru s kurátorem pro město Velké Meziříčí využívám získané informace 

také v této kapitole. 

Primární prevencí v kontextu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí 

rozumíme veškeré aktivity škol (přednášky, besedy, kulturní a sportovní akce -

samostatně či ve spolupráci s kurátorem, policií a jinými subjekty), akce Domu dětí 

a mládeže (DDM), Městské knihovny, J-Clubu, Základní umělecké školy (ZUŠ), 

57 



činnost sportovních klubů atd. Aktuálně se připravuje fungování mládežnického klubu -

aktivita PARDEMu Velké Meziříčí, o čemž se více zmiňuji v kapitole 5.3.3. 

V rámci sekundární a terciální prevence se jedná především o činnost 

nízkoprahových kontaktních center (především K-Centrum Třebíč a KC Spektrum 

Žďár nad Sázavou). V minulosti fungovalo kontaktní místo i vJ-Clubu ve Velkém 

Meziříčí. To však v rámci malého města provázel problém malé anonymity a předsudky 

společnosti k subkultuře uživatelů drog, proto se jako vhodnější ukázal model terénních 

pracovníků v rámci větších okresních kontaktních center. Terénní práce jsou prováděny 

systematicky a využívají více způsobů práce. 

Nyní uvádím ze zprávy K-centra Třebíč za rok 2005 pro Městský úřad 

Velké Meziříčí některé informace a data, týkající se sekundární a terciální prevence, 

a také drogové situace v regionu. 

K-centrum si pro práci s klienty stanovuje tyto cíle: 

• Získat kontakt s aktivními uživateli nealkoholových drog a nabídnout jim služby 

K-centra. 

• Pracovat s klienty na zodpovědnosti k bezpečnému užívání drog - zapojit je 

do pravidelné výměny použitého injekčního materiálu, podávat jim informace 

o bezpečném sexu a pravidelně nabízet testy na hepatitidy typu B a C a HIV. 

• Nabídnout klientům projekt Phare - podporované zaměstnávání klientů 

kontaktních center. V rámci projektu Phare mají klienti možnost naučit se 

základním počítačovým dovednostem. K dispozici je internet a klienti tak 

mohou sledovat seznam volných pracovních míst. V případě velkého zájmu je 

tento program nabídnut v rámci možností i klientům v terénu. Cílem tohoto 

programu je pracovat s klienty na odstraňování příčin neúspěchu v předchozím 

zaměstnání a znovuzískání pracovních návyků, které většinou tito klienti 

postrádají. 

V roce 2005 se v K-centru Třebíč zaevidovalo 12 klientů. Tito klienti využívají 

terénních programů probíhajících ve Velkém Meziříčí. Tři z těchto klientů se stali 

klíčovými osobami, které mění i ostatním uživatelům skryté drogové scény. V rámci 

sekundární výměny se mění odhadem dalším 10-ti lidem. K-centrum využívá toho, 

že klienti se jako aktivní uživatelé dostanou na místa, kam pracovníci prozatím nemají 
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přístup. Klienti tak pomáhají při komunikaci s uživateli zůstávajícími v anonymitě. 

Tři klienti K-centrum kontaktovali se žádostí o zprostředkování léčby, jednomu už byla 

domluvena léčba v Terapeutické komunitě. K-centrum se stále snaží mapovat potřeby 

drogové scény a přizpůsobovat služby centra klientům. V roce 2005 bylo také zavedeno 

přímé kontaktování mladých lidí přímo na ulici. V této aktivitě by K-centrum chtělo 

pokračovat i v příštím roce. 

Pro přehled uvádím v tabulce č. 9 poskytnutí služeb K-centra pro klienty z Velkého 

Meziříčí za rok 2005. Informace jsem získala prostřednictvím kurátora pro VM. 

Tabulka č. 9: Služby poskytnuté klientům z VMvroce 2005. 

Počet kontaktů s klienty 25 

Vyměněno injekčních stříkaček 1075 

Testy na hepatitidy a HIV 4 (provedené testy byly negativní) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Klientům jsou pravidelně připomínány zásady bezpečného braní a sexu a jsou 

motivováni k zodpovědnosti. V příštím roce by chtělo K-centrum všechny přetestovat. 

K-centrum se také zaměřuje na práci s veřejností: 

• Jelikož stoupla poptávka ze strany škol po přednáškách, byla vypracována 

a po školách rozeslána nabídka besed a přednášek, které jim může K-centrum 

nabídnout. Jedná se o specifickou primární prevenci, která by měla doplňovat 

primární prevenci probíhající. Se školskými metodiky jsou domluveny konkrétní 

besedy, kde jsou studentům předávány informace o centru a o práci s klienty. 

V roce 2005 uskutečnilo K-centrum čtyři besedy na základní škole a jednu 

besedu v dětském výchovném ústavu. Besedy se účastnilo 117 dětí. 

• Dobrou spolupráci má K-centrum také s místními vytypovanými Non-stopy, 

bary a cluby, kde jsou nechávány informační propagační zápalky, které obsluha 

rozdává mezi své zákazníky. Jde o to, aby se kontakty s telefonním číslem 

dostaly k co nejširšímu okruhu mladých lidí. Byly vybírány taková místa, kde je 

pravděpodobný kontakt s potenciálními uživateli. 
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• V příštím roce by K-centrum chtělo navázat spolupráci s místními lékárnami, 

kde ke konci roku 2005 proběhl výzkum zjišťující poptávku po injekčním 

materiálu a výskyt falešných receptů. 

• K-centrum bude také kontaktovat zdravotní střediska, kde na sebe nechá odkazy. 

Ve městě Velkém Meziříčí je během roku pořádáno několik akcí (soutěží, 

přednášek, besed, výstav, promítání filmů atd.) týkajících se primární prevence 

sociálně nežádoucích jevů. Tyto akce jsou věnovány různým věkovým skupinám 

a na jejich organizaci se podílí již zmiňované subjekty. Pro představu uvedu některé 

konkrétní akce. 

Listopadání 

Městská knihovna Velké Meziříčí společně se Základní školou Sokolovská 

Velké Meziříčí za sponzorského přispění firmy Protisk Velké Meziříčí v rámci 

grantového programu obce Zdravé město vyhlásily výtvarnou a literární soutěž 

LISTOPADÁNÍ. 

V názvu LISTOPADÁNÍ se spojil termín konání soutěží se zadaným tématem, 

LISTOPAD a PADÁNÍ. Padat, padnout, upadnout, spadnout, dopadnout, zapadnout, 

propadnout, připadnout lze přece v kladném i záporném smyslu! 

A opravdu platí známé „to za našich mladých let nebývalo"? 

(Kupříkladu padnout z bláta do louže, dopadnout jako sedláci u Chlumce, propadnout 

ve škole, ale též alkoholu, cigaretám, drogám, depresím, sektě, partě, karbanu, mobilu, 

workoholismu, nemoci, iluzím, cestování, nadšení, kouzlu osobnosti, čtenářské vášni...) 

LISTOPADÁNÍ přilákalo dne 16. 11. 2005 do Městské knihovny Velké 

Meziříčí přes 90 hostů. Při čaji o páté byli vyhlášeni výherci stejnojmenné výtvarné 

a literární soutěže. 

Než se tak mohlo stát, museli se porotci zhostit obtížného rozhodování. 

Do výtvarného klání bylo totiž přijato celkem 214 prací, z toho 5 v kategorii dospělí 

nad 60 let a 209 v kategorii mládež od 12 do 17 let. V literární soutěži se utkalo celkem 

68 textů, z toho 7 od dospělých autorů a 61 náleželo do kategorie mládež. 

Kromě gratulací byly předávány výherní poukazy k nákupu knih a výtvarných 

potřeb, nebo k výběru bezplatného hodinového přístupu na internet. Nechyběly kytice 

ani kornouty sušeného ovoce a ořechů. Mileta Hořice v roli nečekaného sponzora 
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přinesla do cen nezvyklý prvek - chňapky, šátky, kapesníky. Kapesníček s motivem 

lístku obdržel úplně každý, aby mohl nepozorovaně osušit slzu dojetí. 

Vybraných 118 prací bylo možno shlédnout do 30. 1. 2006 v malém výstavním 

šálku Městské knihovny Velké Meziříčí. Některé práce jsou uvedeny v příloze č. 3. (65) 

Prevence sociálně nežádoucích jevů ve speciálních školách 

Speciální školy Velké Meziříčí získaly v roce 2005 dva finanční příspěvky 

z grantového programu Zdravé město na projekty s názvem Poznej sám sebe a Vánoční 

bowlingový turnaj. 

První ze jmenovaných projektů je zaměřen na podporu prevence sociálně 

nežádoucích jevů (zneužívání návykových látek, vandalismus, záškoláctví, trestná 

činnost) u žáků 7. - 9. ročníku. Realizace projektu spočívala ve dvoudenním 

intenzivním výukovém kurzu, který proběhl v říjnu 2005 v rekreačním středisku 

Nesměř. 

Ve spolupráci s pracovníky centra prevence Ponorka Žďár nad Sázavou byl pro 

žáky připraven program, ve kterém získali nové poznatky o komunikaci, mezilidských 

vztazích, asertivitě, návykových látkách a o tom, jak odmítnout drogu. Pro žáky byly 

připraveny soutěže, kvizy, testy, společné posezení u kytary a táboráku. 

Žáci se na tyto dva dny, strávené v příjemném prostředí a hlavně vyplněné 

cennými informacemi a zkušenostmi pro budoucí život, společně předem připravovali 

ve školních lavicích. 

Druhý projekt Vánoční bowlingový turnaj se uskutečnil v prosinci 2005. (65) 

Soutěž Paragraf 11/55 

„Je za pět minut dvanáct, nejvyšší čas dodržovat zákony", to je motto 

vědomostní soutěže pro žáky 5. - 9. tříd základních škol a ekvivalentních ročníků 

víceletých gymnázií. Projekt Paragraf 11/55 má za úkol zvýšit znalost zákona, který 

zakazuje prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let. Tato hranice se oproti 

minulosti zvýšila o dva roky - tedy z 16 na 18 roků, a tento fakt je ve společnosti málo 

znám. Proto je také často porušování zmíněného zákona tolerováno. Soutěž, která 

probíhá v České republice od roku 2001 z iniciativy Aliance Zákona 18, má tedy zvýšit 

povědomí o tomto zákonu a vést také k získání společenské podpory pro jeho 

dodržování a zamezení nezletilým v přístupu k cigaretám. 
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Děti soutěží ve školním, oblastním a krajském kole, které vyšle celkového vítěze 

do finále v Senátu Parlamentu ČR. 

V roce 2005 proběhl pátý ročník této soutěže, kde se utkaly děti 

ze 36 základních škol Ústeckého kraje a ze 42 škol kraje Vysočina, celkem tedy 78 škol. 

Jedno ze školních kol proběhlo v únoru 2005 v kinosále Jupiter clubu ve Velkém 

Meziříčí a uspořádala ho Základní škola Sokolovská ve spolupráci s DDM a Jupiter 

clubem. Šest soutěžních družstev mělo po čtyřech členech a jejich odpovědi i další 

úkoly hodnotila šestičlenná porota ve složení: ředitel Jupiter clubu, který byl předsedou 

zmíněné poroty, ředitel ZŠ Sokolovská, koordinátorka soutěže na ZŠ Sokolovská, 

vedoucí odboru školství MěÚ Velké Meziříčí, městský strážník a šéfredaktorka 

týdeníku Velkomeziříčsko, což vypovídá o zájmu řešení problematiky týkající se 

návykových látek ze strany různých subjektů. 

Jednu z disciplín, kdy soutěžní týmy měly poznávat, kterému ze šestice figurantů 

už bylo 18 let, a tudíž by mu jako prodejci mohli prodat cigarety, si vyzkoušeli 

i diváci - spolužáci. Ti hlasovali prostřednictvím rozdaných kartiček, na nichž byly 

vyfoceny tváře mladých lidí, podle nichž měli určit, komu je 18 let. V dalších 

disciplínách měly děti odpovídat na otázky týkající se zákazu kouření, ale například 

i jaké má pravomoci ředitel školy či co by děti zakázaly a naopak povolily, kdyby ony 

byly ředitelem školy apod. Žáci odpovídali vesměs správně, potíže nastaly při slovním 

projevu, kdy měli během dvou minut hovořit na dané téma, jako například „Je internet 

přínosem, či nikoliv", nebo „Měl by učitel zasáhnout mimo školu, když vidí některého 

žáka kouřit" apod. (viz. příloha č. 4). 

Oblastní koordinátor soutěže zhodnotil akci ze ZŠ Sokolovská slovy: „Z těch 

kol, která jsem dosud navštívil, se mi toto jevilo jako nejzdařilejší a nejlépe zpracované. 

Je vidět, že učitelé jeho přípravu nepodcenili." 

Ředitel zmíněné školy byl s obsahem i průběhem akce taktéž spokojen. Osobně 

se ale podle svých slov nedomnívá, že by soutěž ovlivnila to, zda dítě začne kouřit, 

či nikoliv. „Myslím si, že je věcí každého z nás zda bude kouřit, nebo ne. Tato akce 

alespoň upozorní na to, že platí nový předpis, což mnoho dětí ani rodičů neví," dodal 

pan ředitel. 

Další školní kolo této soutěže se konalo v březnu 2005 ve velké tělocvičně 

v Základní škole Oslavická. 

V dubnu 2005 se ve velkém sále Jupiter clubu Velké Meziříčí konalo kolo 

oblastní, v němž se střetli vítězové školních kol. Soutěžící tvořilo šest družstev. 
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Mezi sebou se tedy utkaly školy z regionu - dvě z Velkého Meziříčí (ZŠ Oslavická 

a ZŠ Sokolovská), dále ZŠ z Měřína, Křižanova, Radostína nad Oslavou a Borů. 

Prvenství si získala radostínská základní škola, druhé místo vybojovali žáci 

ze ZŠ Oslavická a třetí příčka patřila žákům ze ZŠ Měřín. Vítěz postupoval 

do krajského kola a jako odměnu za vítězství ho čekal dvoudenní pobyt s kulturním 

programem v Praze. (65) 

5.3.2 Velké Meziříčí patří mezi Zdravá města 

Jak jsem se již zmínila v kapitole 4.4 Velké Meziříčí je členem Národní sítě 

Zdravých měst ČR. Ale co to vlastně znamená? A co je to „zdravé město"? Tyto otázky 

objasním v této kapitole. 

Zdravé město je takové město, které staví zdraví a spokojenost svých obyvatel 

do středu svých rozhodovacích procesů. Je to takové město, které se snaží zlepšit 

zdravotní stav, sociální a environmentální podmínky pro život svých obyvatel. 

Zdravá města jsou v evropském regionu stále více aktuálním a závažným 

tématem. Zdraví lidí, žijících ve městech, je stále více ovlivňováno jejich životními 

a pracovními podmínkami, kvalitou fyzického, sociálního a ekonomického prostředí 

i kvalitou dostupnosti služeb. 

Zdravá města se v neposlední řadě snaží o podporu fyzické, duševní 

a environmentální spokojenosti lidí, kteří žijí a pracují ve městech. 

Projekt Zdravá města Světové zdravotní organizace se od roku 1988 rozrostl 

v rámci strategie Zdraví pro všechny do významného globálního hnutí za veřejné zdraví 

na místní úrovni. V Evropě již nyní v této síti pracuje ve 29 zemích tisíc měst. 

Vnáší republice je to nyní 31 měst, mezi která patří i Velké Meziříčí. Je zde 

výrazná politická vůle na nejvyšší úrovni podporovat principy a strategie projektu 

Zdravé město. Město má zpracován plán zdraví, vytvářejí se nové organizační struktury, 

podporují se investice do tvorby formálních i neformálních sítí. 

Význam činnosti na místní úrovni jako nezbytné součásti jakékoliv národní 

i regionální strategie je kromě programů zaměřený na zdravý udržitelný rozvoj. 

Právě zde je třeba se zamyslet. V rámci hnutí Zdravých měst hraje trvale 

udržitelný rozvoj velmi důležitou úlohu. V podmínkách našeho města, i když se 

v posledních letech mnoho vybudovalo, mnoho zlepšilo, je tomuto rozvoji třeba věnovat 

ještě větší pozornost. Především je třeba využít strategické polohy našeho města 
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ve středu republiky a u dálnice. Už to sem může přivést další investory. Nelze se však 

zaměřit jen na získání průmyslových podniků, ale i na podniky menší. Dálnice 

poskytuje možnost rozšíření podniků dopravních i vybudování dalších obchodních 

podniků, projekčních kanceláří, město může být sídlem obvodních a oblastních správ. 

Velkou úlohu zde může sehrát i kongresová turistika. 

V současné době je dle doporučení Světové zdravotnické organizace důležitá 

i urbanizace městských částí. Je třeba se zaměřit i na to, aby zde našlo uplatnění daleko 

větší množství vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných odborníků a specialistů. 

Tyto a mnoho dalších podmínek zabezpečí, aby Velké Meziříčí mělo stálý, trvale 

udržitelný rozvoj a patřilo nadále mezi Zdravá města naší republiky. (65) 

Rada města na svém zasedání konaném v lednu 2006 vyhlásila pět témat 

grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí 2006. Zde uvádím všech pět 

témat a některé akce s nimi spojené. 

Projekty podpory zdraví - projekty pro zdraví a zdravý životní styl, prevence 

nemocí, podíl na celoměstských akcích (Den zdraví, Dny bez úrazů apod.), výchova 

a vzdělávám v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cílovou skupinu dospělých 

(cyklus přednášek atd.). 

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání - projekty zaměřené 

na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organizací 

a institucí působících v uvedené oblasti. 

Rozvoj pohybové výchovy - projekty na podporu sportovních aktivit dětí 

a mládeže do 18 let (celoměstské sportovní soutěže, dětské tábory, sousedění 

mládežnických družstev atd.). 

Prevence sociálně nežádoucích jevů dětí a mládeže - projekty napomáhající 

řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací akce upozorňující 

na problémy znevýhodněných sociálních skup in (formou informačních výstav, 

výtvarných či literárních soutěží, studentských debat, sportovních, kulturních akcí 

apod. - vazba na projekt Komunitní plánování sociálních služeb). 

Sociální problematika - projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče 

a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence sociálně 

nežádoucích a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí. 
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V rámci tohoto kola mohl jeden žadatel podat maximálně dva projekty. 

Maximální příspěvek na projekt činí 5000 Kč. Minimální spoluúčast předkladatele je 

40% z celkových nákladů. O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat Rada 

města. 

Předkladatelem mohla být právnická osoba - fyzická osoba, nezisková 

organizace nebo obecně prospěšná společnost či jiné organizace prokazatelně 

nekomerčního charakteru. Projekt mohli předložit fyzické osoby a organizace se sídlem 

ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí 

v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu byli obyvatelé města 

Velké Meziříčí. 

Podmínkou k získání grantu bylo vypracování projektu na základě předlohy, 

která byla umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musel vycházet z programu podpory 

zdraví na rok 2006, schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR, a z priorit Plánu 

zdraví města Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně budou vybírány projekty 

zaměřené na Den Země (duben), Den bez tabáku (květen), Národní dny bez úrazů 

(červen), Evropský týden mobility (září), Dny zdraví (říjen), 30 dní pro občanský sektor 

(říjen). Datum odevzdání - únor 2006. (65) 

5.3.3 Parlament dětí a mládeže Velké Meziříčí (PARDEM) 

Ve Velkém Meziříčí byl založen Parlament dětí a mládeže VM (PARDEM). 

Členy PARDEMu jsou žáci a studenti místních základních a středních škol, kteří se 

snaží svojí činností spolupodílet na fungování a rozvoji města. 

První celoměstské zasedání Parlamentu dětí a mládeže Velkého Meziříčí 

(PARDEM) proběhlo ve středu 2. února 2005 v koncertním sále Jupiter clubu 

ve Velkém Meziříčí. Sešlo se na něm 68 zástupců šesti zdejších škol - tří základních 

a tří středních. Vyslechli si informace o začlenění svého městského parlamentu 

do systému parlamentů dětí a mládeže v České republice, ale také o dosavadní činnosti 

ve městě, i o tom, co na ně čeká v následujících týdnech a měsících. Ze 45 soutěžních 

návrhů na logo meziříčského PARDEMu vybrali tajným hlasováním ten, který se jim 

nejvíce líbil. Celé zasedání si žáci a studenti řídili sami. Přítomní hosté - ředitelka 

DDM, její zástupce a ředitelka ZŠ Oslavická jim byli vzornými a mile překvapenými 

posluchači. Starosta města, místostarosta a vedoucí Střediska ekologické výchovy 

Ostrůvek přednesli krátké projevy. Přítomnost těchto lidí opět potvrzuje zájem ze strany 
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různých subjektů. Po nich se rozvinula nečekaně živá a dlouhá diskuse. Ta ukázala, 

že mladí lidé se na svět, a tím i na naše město, dívají očima velmi pozornýma 

i kritickýma. 

Zvlášť podnětná byla vystoupení studentů hotelové školy, kteří mají sice trvalé 

bydliště mimo Meziříčí, ale bydlí tady na internátě, a tudíž zde tráví též hodně času. 

Právem se tedy k problémům ve městě chtěli vyjádřit. Vlastně tu po několik let žijí celý 

pracovní týden, nemají tu zázemí domova, a proto velmi dobře vidí i to, na co jsme si 

my už zvykli tak, že to ani nevnímáme. Také mají možnost srovnávat, co nám tady 

schází ve srovnání s jinými městy. 

Mladí lidé se svými zvídavými dotazy zajímali mimo j iné o to, proč není 

ve městě dostatek hřišť pro malé děti, jaká j e situace v oblasti protidrogové politiky, 

ale například i o to, zda by nebylo možné zajistit přijatelnou kyvadlovou dopravu 

na sjezdovku na Fajtově kopci v době lyžařské sezóny. Starosta a jeho zástupci se 

snažili na všechny dotazy pohotově odpovědět. Přislíbili řešení jistých problémů 

či objasnili je j ich neřešitelnost, a popřípadě nabídli j iné možnosti. (65) 

Od prosince 2005 se vedení PARDEMu zaměřilo na přípravu dotazníků, 

kterými chtělo zjistit, jaké jsou názory a jaký je zájem o zřízení Centra volného času 
pro děti a mládeí ve Velkém Meziříčí. Prostřednictvím nóvštčvy kurátora pro Ve lké 

Meziříčí a časopisu Spojka (63) se mi podařilo zjistit několik informací o této akci 

a některá data z vyhodnocení dotazníků. 

Sestaveny byly čtyři typy dotazníků: pro žáky a studenty, pro pedagogické 

pracovníky, pro rodiče, pro úředníky městského úřadu a členy městského zastupitelstva. 

V průběhu ledna 2006 byly dotazníky všem skupinám rozdány k vyplnění a postupně 

od nich vyplněné staženy. Přirozeně zmíněné skupiny nebyly stejně početné. Nejvíce 

dotazníků bylo rozdáno žákům a studentům - 500 kusů. Do připravených formulářů 

mohl každý vepsat svůj názor na zařízení tohoto charakteru, dále jaké by mělo být jeho 

vybavení, jaké akce by mělo pořádat atd. 
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Pro přehled uvádím v tabulce č. 10 počet rozdaných a vrácených dotazníků v každé 

skupině respondentů. Podkladem mně byl rozhovor s kurátorem pro VM a časopis 

Spojka (63). 

Tabulka č. 10: Dotazníkový průzkum týkající se zřízení Centra volného času pro děti 

a mládež ve VM. 
Skupina respondentů Rozdáno Vráceno vyplněných 
Studentům a žákům 500 463 
Rodičům 150 27 
Učitelům 100 28 
Zaměstnancům MěÚ VM a zastupitelům 50 40 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Dotazníky vyplnilo a vrátilo už zmíněných 463 žáků a studentů, dívek bylo 273, 

chlapců 190. Nejmladšímu bylo 11 let, nejstarší byl muž starý 21 let. Nejpočetnější 

skupina byla skupina patnáctiletých - 92 osob. Jako své bydliště uvedlo Velké Meziříčí 

248 respondentů, bydliště mimo Velké Meziříčí 211 respondentů. Tento údaj je trochu 

nepřesný, protože někteří studenti bydlící v domově mládeže prohlásili Velké Meziříčí 

za své bydliště, jiní brali za směrodatné místo svého trvalého pobytu, tedy napsali, 

že bydlí mimo Velké Meziříčí. 

Na otázky, zda by chtěli, aby Centrum vzniklo, bylo 288 kladných 

a 10 záporných odpovědí a 163 respondentů zaškrtlo, že je jim to jedno. Četnost návštěv 

(případná, předpokládaná): občas by chodilo 288, často 69, téměř denně 

19 respondentů. Jiný názor uvedlo 29 jedinců, převažovalo, že bude záležet na jejich 

volném čase, ale také na programové nabídce centra. Jako dozor v Centru by uvítalo 

49 respondentů učitele, 208 jiné dospělé, 224 studenty. Jiný názor vyjádřilo 

29 respondentů. Na otázku, zda by měli mít do Centra přístup rodiče, řeklo 

80 respondentů ano, 236 ne, 142 je to jedno. Pokud se týká nabídnutého vybavení, 

vedou PC - 399 respondentů, následuje stolní fotbal - 275 respondentů. V požadavcích 

na jiné vybavení dominoval stolní tenis, kulečník. V případných kroužcích by největší 

zájem byl o umělecky zaměřené - výtvarné, hudební. V kurzech byly často zmiňovány 

cizí jazyky, ale i rukodělná práce. Poslední otázku - dodatky vyplnilo 157 respondentů. 

Častá byla připomínka, aby se nezapomnělo na občerstvení. 

Výsledky tohoto dotazníkového průzkumu poslouží jako podklad pro 

projekt - studii Centra pro volný čas dětí a mládeže Velké Meziříčí. (63) 
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6 VÝZKUM 

6.1 Cíle a hypotézy 

Cílem výzkumné části diplomové práce je zmapovat drogovou problematiku 

u žáků 1. stupně základních škol v regionu Velkomeziříčsko z několika úhlů pohledu, 

čímž bych chtěla na tuto situaci a její řešení více upozornit. Zaměřím se také 

na preventivní opatření na základních školách. Při vyhodnocení výzkumu se soustředím 

na otázky týkající se zkušenosti s drogou a její prevence. Porovnám jednotlivé školy 

mezi sebou a chlapce s dívkami. 

Vzhledem k cíli výzkumu a na základě četby a zkušeností jsem zformulovala 

následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: 

O problematice návykových látek byla napsána celá řada knih. Kromě nich 

dostáváme informace i z médií. Ať už se jedná o televizi, rádio nebo noviny, dostávají 

se k nám rady i varování od nejrůznějších známých i neznámých osobností. Proto žáci 

nejvíce informací získávají právě z médií. 

Hypotéza č. 2: 

Domnívám se, že v každé škole je spoustu času věnováno prevenci návykových 

látek, a to nejen v jednotlivých vyučovacích předmětech, pořádány jsou také různé 

přednášky, soutěže a jiné akce. Žáci tudíž získávají různé informace, jsou poučeni a je 

jim nabízeno několik školních či mimoškolních aktivit. Předpokládám, že žáci si tedy 

uvědomují, že o problémech působených návykovými látkami jsou informováni 
a poučeni také prostřednictvím školy. 

Hypotéza č. 3: 

Rodiče si s dětmi o problematice drog příliš nepovídají. Může to být zapříčiněno 
jejich zaneprázdněním nebo nedostatkem informovaností. 

68 



Hypotéza č. 4: 

Většina žáků tráví svůj volný čas v kroužcích, jelikož nabídka mimoškolních 

aktivit je ve městech Velké Meziříčí, Měřín a Křižanov velká, a také u počítače, protože 

děti tuto zábavu velmi rády vyhledávají. 

Hypotéza č. 5: 

Žáci vědí, co to jsou návykové látky, jaké mohou mít následky, proto si dobře 

uvědomují nebezpečí způsobené zneužíváním těchto látek. 

Hypotéza č. 6: 

Žáci základních škol znají druhy drog. Předpokládám však, že se mezi školami 

vyskytnou rozdíly. V menším městě bude tato znalost v porovnání s větším městem 

nižší, jelikož v menších městech není drogová problematika tolik rozšířena. 

Hypotéza č. 7: 

Mezi návykové látky patří bezpochyby také alkohol a tabák. Ale vnáší 

společnosti jsou natolik tolerované, že si tento fakt už ani neuvědomujeme Proto ani 

žáci alkohol a tabák často neřadí mezi drogy. 

Hypotéza č. 8: 

Návykové látky se bohužel staly běžnou součástí našeho života. Objevují se 

v různém prostředí a v různých společenských a věkových skupinách. Proto s nimi žáci 

mohou přijít kdekoliv do styku. 

Hypotéza č. 9: 

Předpokládám, že žáci základních škol mají zkušenosti s drogami, jako jsou 

alkohol a tabákové výrobky. Ale domnívám se, že jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami. 

Chlapci mají více zkušeností s užíváním návykových látek, protože u nich převažují 

větší sklony k experimentování. 

Hypotéza č. 10: 

Rodiče a jiní dospělí si často neuvědomují nebezpečí způsobené užíváním 

alkoholu a tabákových výrobků a svým dětem sami tyto látky nabízejí k ochutnání. 
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Hypotéza č. 11: 

Jelikož jsou ve většině restauračních zařízení a obchodech vyvěšeny cedule 

se zákazem prodeje alkoholu a tabáku osobám mladším 18 let, žáci znají věk, 

od kterého mohou tyto výrobky sami koupit. 

Hypotéza č. 12: 

Žáci 1. stupně základních škol nevědí, že na škole funguje funkce metodik 

prevence, protože tuto funkci většinou zastává učitel ze 2. stupně, se kterým tito žáci 

nepřichází do styku. Tudíž neznají ani jméno dotyčného. 

Hypotéza č. 13: 

Žáci nejvíce důvěřují svým rodičům, existuje velká citová vazba, proto se jim 

svěřují s různými problémy. 

Hypotéza č. 14: 

Předpokládám, že více žáků, kteří chtějí drogu vyzkoušet, se objeví ve Velkém 

Meziříčí, jelikož je to větší město a drogy jsou zde žákům více dostupné. 

6.2 Metoda výzkumu 

Abych měla informace a data důležité pro vypracování diplomové práce 

podložené nejenom studií literatury, zavítala jsem do různých institucí, kde jsem měla 

příležitost nahlédnout do jejich fungování a mluvit se zaměstnanci. 

Pro zjištění informovanosti o drogové problematice, preventivních opatření 

a zkušenosti s drogou u žáků 1. stupně základních škol v regionu Velkomeziříčsko jsem 

jako metodu výzkumu zvolila dotazník a strukturovaný rozhovor. Na stejné téma jsem 

hovořila s metodiky prevence základních škol taktéž metodou strukturovaného 

rozhovoru. 

6.2.1 Návštěva institucí 

V rámci psaní diplomové práce jsem navštívila K-centrum Třebíč, klub Vrakbar 

Jihlava, klub Zámek Třebíč, územní pracoviště Krajské hygienické stanice kraje 

Vysočina Žďár nad Sázavou. Pro potřebné informace jsem také chodila za kurátorem 
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pro Velké Meziříčí. Připraveny jsem měla pouze otázky týkající se fungování institucí, 

co klientům nabízí, jaké jsou ohlasy. Otázku drogové situace mně pomohla zodpovědět 

pracovnice hygienické stanice, zaměstnanci K-centra Třebíč a kurátor města Velké 

Meziříčí. O preventivních programech mě poučili zaměstnanci klubu Vrakbar a klubu 

Zámek. Nepřipravila jsem si strukturovaný rozhovor, jelikož zaměstnanci jednotlivých 

institucí se rozpovídali podle svých možností. Získané informace jsem využila při 

vypracování teoretické části diplomové práce. 

6.2.2 Dotazník pro žáky 

Podle dosavadní zkušenosti s dotazníky z mojí ročníkové práce a nasbíraných 

informací o drogové situaci jsem vytvořila dotazníky pro žáky 5. ročníku základních 

škol. Než dotazník dostal tuto podobu, měl několik verzí, které jsem po neustálém 

promýšlení poupravovala. 

Dotazník obsahuje 13 položek, které jsou rozděleny do 11 otázek (otázka 

číslo 2 a 4 obsahuje ještě podotázku). Položky dotazníku jsem zahrnula do čtyř částí. 

První část ( 1 . - 4 . položka) je zaměřena na otázky, ze kterých vyplývá, jaký mají žáci 

přehled o drogách. Ve druhé části (5. - 9. položka) zjišťuji, kým jsou žáci 

o problematice návykových látek informováni, jestli znají funkci metodika prevence, 

a na koho by se s problémem obrátili. Do třetí části jsem zahrnula jedinou otázku 

(10. položka) týkající se znalosti zákonu o prodeji alkoholu a cigaret. Poslední otázky 

(11. - 13. položka) spadají do čtvrté části a věnují se zkušenosti žáků s drogou. Jelikož 

někteří žáci byli s vyplněním dotazníků hotovi dříve než ostatní, zadala jsem jim úkol, 

aby mi nakreslili drogu, kterou znají. Tato spontánní myšlenka se mi jevila jako dobrý 

nápad, a tak jsem ji užila ve všech třídách. Úkol - nakresli drogu, kterou znáš, jsem 

zařadila do dotazníku jako tzv. doplňující část. 

6.2.3 Strukturovaný rozhovor s žáky 

Pro rozhovor s žáky jsem si připravila následující otázky: 

• Účastníš se akcí pořádaných školou? Jakých? 

• Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

• Myslíš si, že jsi ve škole dostatečně informován o problematice drog? 

Co navrhuješ? 
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• Jak je ti, když je někdo dospělý opilý? 

• Až budeš dospělý, budeš kouřit? 

• Až budeš starší, budeš chtít vyzkoušet účinky drog? 

• Co vede k experimentování s drogou? 

6.2.4 Strukturovaný rozhovor s metodiky prevence 

Pro rozhovor s metodiky prevence jsem si sestavila tuto osnovu: 

• Škola - název školy, počet tříd a žáků, vzdělávací program 

• Metodik prevence - pohlaví, počet let ve funkci, školení (jak často, kde a kým) 

• Výskyt problémů s drogami na škole - problém s alkoholem, tabákem, jinými 

drogami, děti závislých rodičů, jak řešili případné problémy (jaké postihy...) 

• Preventivní programy a jiné akce - prevence v dokumentech (Minimální 

preventivní program, školní řád), prevence ve vyučovacích hodinách, školní 

a mimoškolní akce 

• Vedení školy a ostatní pedagogové - jak informováni o drogové problematice, 

jaký přístup a spolupráce 

• Spolupráce školy s rodiči 

6.3 Popis výzkumných vzorků 

Pro výzkumnou část diplomové práce jsem zvolila jako zástupce pět základních 

škol, které spadají do regionu Velkomeziříčsko. Tři základní školy se nachází ve městě 

Velké Meziříčí - ZŠ Sokolovská, ZŠ Oslavická a ZŠ Školní, další dvě v sousedních 

obcích - ZŠ Měřín a ZŠ Křižanov. Města se liší velikostí, počtem obyvatel, nabídkou 

kulturního, zájmového a sportovního vyžití. Zmiňované školy patří, co se týče počtu tříd 

a žáků, mezi největší školy v regionu, proto jsem vybrala právě je. Ve všech 

zkoumaných školách se učí podle vzdělávacího programu ZŠ. Výzkum jsem zaměřila 

na žáky pátých tříd, jelikož se domnívám, že se více orientují v oblasti drogové 

problematiky než žáci nižších ročníků, a také mě zajímá, sjakými znalostmi 

a zkušenostmi budou přicházet na druhý stupeň základních škol. 
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6.3.1 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Charakteristika města je uvedena v kapitole 5.1. 

Základní škola Sokolovská 

Od roku 1871 zde stála 3 třídní německá škola. Ta byla v r. 1902 pro nedostatek 

žáků zredukována na 2 třídní a přemístěna do nové školní budovy v Komenského ulici 

a zde pak v roce 1920 zrušena. Do uvolněných tříd na Sokolovské ulici přešla dívčí 

měšťanská škola, zatímco chlapecká měšťanská škola byla dočasně zrušena, aby nově 

zřízené gymnázium mělo dostatek studentů. Po obnovení chlapecké měšťanské školy 

ve školním roce 1908 - 1909 byla ke stávající budově v roce 1910 přistavěna další část, 

aby se tak získaly třídy pro chlapeckou školu. Současnou podobu dostala škola až v roce 

1970, kdy byla opět rozšířena a provedena nástavba. Součástí ZŠ Sokolovská 

je v současnosti také budova v ulici Komenského, kde se nachází 1. stupeň této školy, 

a která je nejstarší školní budovou v původním stavu. Postavena byla vletech 

1888- 1889. 

Základní škola má v současnosti 25 tříd, které navštěvuje 565 žáků, z toho 

10 tříd s 221 žáky patří 1. stupni. 

Základní škola Oslavická 

Postavená v letech 1982 - 1987 na mírném návrší v Čechových sadech v ulici 

Oslavická tvoří novou dominantu jihozápadní části města. Budova je postavena podle 

moderních požadavků tehdejší doby. Na její výstavbě se významnou měrou podílely 

všechny větší závody ve městě. 

Školu navštěvuje celkem 396 žáků, z toho 1. stupeň 182 žáků. Celkový počet 

tříd je zde 19, na 1. stupni je to 9 tříd. 

Základní škola Školní 

Škola byla postavena vletech 2002 - 2003 ve stejné části města jako 

ZŠ Oslavická a taktéž podle moderních požadavků této doby. 

Ve škole se nachází celkem 18 tříd, na 1. stupni 10, a navštěvuje ji celkem 

390 žáků, 1. stupeň 202 žáků. 
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6.3.2 MĚŘÍN 
Obec s 1 180 obyvateli se nachází 10 km severozápadně od Velkého Meziříčí 

v blízkosti dálnice D-l a patří mezi nejstarší obce v okolí. Vznikla ve 12. století. 

Měřín nabízí svým obyvatelům možnost kulturního vyžití v podobě akcí 

konaných v kulturním domě, pravidelně konaná pouť a různé sportovní akce. V obci se 

nachází několik obchodů, restaurace a hotel. Kromě nich nabízí obec svým občanům 

pracovní příležitosti v oděvním a dřevozpracujícím průmyslu. Většina obyvatel ale 

za prací dojíždí do sousedních měst. 

Základní škola Měřín 

Škola byla postavena v roce 1973. Kromě měřínských žáků ji navštěvují žáci 

z okolních vesnic (Stránecké Zhoře, Pavlínova, Blízkova, Pustiny, Černé atd.). 

Škola má v současné době celkem 19 tříd se 452 žáky, z toho 1. stupeň 

m á l i tříds232žáky. 

6.3.3 KŘIŽANOV 

Obec leží 10 km severovýchodně od Velkého Meziříčí. V obci žije 

1 830 obyvatel. 

Křižanov má výhodnou dopravní polohu, jednak v automobilové dopravě, také 

v dopravě železniční. V blízkosti obce se nachází malé letiště. 

Svým obyvatelům obec nabízí kulturní vyžití - kulturní dům, kino. Nachází se 

zde obchodní středisko a další menší obchody a restaurace. V obci byla využita budova 

zámku jako středisko pro postižené děti, ve které také funguje speciální škola. Pracovní 

příležitosti zde nabízí také oděvní a potravinářský průmysl. Avšak většina obyvatel 

za prací také dojíždí do okolí. 

Základní škola Křižanov 

Základní škola má v současnosti 20 tříd, které navštěvuje 430 žáků, z toho 9 tříd 

se 175 žáky spadá pod 1. stupeň. 
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6.4 Popis průběhu výzkumu 

Po vytvoření dotazníku a domluvě s řediteli základních škol jsem 

do jednotlivých škol zavítala. Třídní učitelé mně pro uskutečnění zmiňovaného 

výzkumu vyhradili jednu vyučovací hodinu, kterou jsem si sama vedla. Učitelé (paní 

ředitelka, paní zástupkyně) projevili zájem v hodině zůstat, a tak se odebrali do zadních 

lavic. V úvodu jsem se žákům představila, seznámila je s důvodem mé návštěvy, zadala 

jim pokyny k vyplňování dotazníků a ubezpečila je, že dotazníky jsou anonymní, že se 

nemusí ničeho bát, ať píší pravdu. Aby žáci správně pochopili smysl jednotlivých 

otázek a porozuměli nabízeným odpovědím, zadala jsem jim potřebné instrukce. Žáci 

byli velmi aktivní nejen při samotném vyplňování dotazníků, ale měli také několik 

otázek, již získaných informací a zážitků, které chtěli mně a svým spolužákům 

za každou cenu sdělit. Jejich dotazy jsem nechtěla nechat nezodpovězené. To vše 

způsobilo, že pouhé vyplňování dotazníků se náhle proměnilo ve velkou besedu, 

do které se také v některých případech zapojili přítomní vyučující. Musím se však 

přiznat, že některé otázky, které mně žáci kladli, jsem měla problém zodpovědět, 

a informace o drogách, které žáci věděli, mě velmi příjemně překvapili. Potom, co žáci 

dotazníky vyplnili a odevzdali, prošli jsme si jednotlivé položky a řekli si odpovědi. 

Po ukončení hodiny jsem s některými žáky vedla rozhovor, do kterého jsem zařadila 

předem připravené otázky. V rámci výzkumu jsem také zavítala za metodiky prevence 

zkoumaných škol a hovořila snimi metodou zčásti strukturovaného rozhovoru, 

kde jsem se držela připravené osnovy. 

6.5 Výsledky a ověření pravdivosti hypotéz 

Dotazníky jsem zadala žákům pátých tříd pěti základních škol v regionu 

Velkomeziříčsko. Počet zodpovězených dotazníků udává následující tabulka. 

Tabulka č. 11: Počet zodpovězených dotazníků v jednotlivých školách. 

ZŠ Sokolovská VM 
ZŠ Oslavická 
VM 

ZŠ Školní 
VM ZŠ Měřín ZŠ Křižanov Celkem 

A B C A B A B B C A B 

Celkem 

Chlapci 11 7 9 12 10 9 8 10 7 6 9 98 

Dívky 10 10 11 13 15 1 18 12 10 11 9 120 
25 25 ' ío 26 22 17 17 18 218 

|celkem 58 50 36 39 35 218 
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Údaje zjištěné z dotazníků jsem vyhodnotila a vytvořila z nich tabulky 

(viz. příloha č. 6), které jsem využila při ověřování pravdivosti hypotéz. Výsledky 

vyjádřené v počtu žáků nebo procentuelně jsem zanesla do vhodných tabulek a grafů. 

V případě nepotvrzení hypotéz diskutuji možné příčiny. 

Hypotéza č. 1, že žáci získávají nejvíce informací o drogové problematice 

z médií, byla potvrzena. Vypovídá o tom graf č. 1. Největší procento (59,17%) žáků 

uvádělo jako zdroj televizi a rádio, dále pak 14,22% žáků internet. Někteří žáci (0,46%) 

uvedli, že odnikud, 0,92% žáků nevědělo a 2,75% žáků nenapsalo nic. Překvapivě malé 

procento (2,29%) žáků uvedlo jako zdroj informací školu. Dalo by se však polemizovat 

nad tím, co si žáci představují pod získáváním informací. Je možné, že televizi a rádio 

uváděli právě proto, že ve většině kriminálních fdmů se objevuje řešení drogové 

problematiky, ať už užívaní drog či distribuce, kdy žáci neustále slyší různé názvy drog. 

Na tuto problematiku je také upozorňováno ve zpravodajském vysílání. Ale otázkou je, 

jestli to žáci vnímají jen jako pouhou zápletku, nebo si z toho opravdu odnášejí 

ponaučení. 

Grafě. 1: Odkud žáci získávají nejvíce informací o drogové problematice. 
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Hypotéza č. 2, týkající se působení školy na žáky prostřednictvím prevence 

problémů působených návykovými látkami, se nepotvrdila. Pro ověření této hypotézy 

jsem využila otázku: Byl/a jsi někdy poučen/a o problematice drog? „Ano" odpovědělo 

pouze 50,00% žáků, „ne" 48,62% žáků a 1,38% žáků neodpovědělo. Nejvíce žáci 

uváděli, že byli poučeni rodiči, dále pak školou, o čemž vypovídá graf č. 2. Avšak 

přepokládala jsem, že si žáci více uvědomí, jak jsou o této problematice informováni 

a poučeni také prostřednictvím školy. Uvedlo to pouze 39,45% žáků (viz. graf č. 2 a 3). 

Nemyslím si, že by se školy nevěnovaly řešení prevence. Vysvětluji si to tím, že si žáci 

neuvědomují, co všechno se vlastně týká prevence problémů působených návykovými 

látkami. 

Graf č. 2: Kým jsou žáci poučeni o problematice drog. 
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Graf č. 3: Informovanost žáků o drogové problematice prostřednictvím školy. 

Škola 

60,55% 

39,45% 
• Ano 
• Ne 

77 



Hypotézu č. 3, jak často si rodiče povídají s dětmi o problematice zneužívání 

návykových látek, potvrzuje graf č. 4. Rodiče si s dětmi o této problematice příliš 

nepovídají. Zřejmě je to z důvodu pracovního vytížení a nedostatku času věnovaného 

dětem. Roli zde může také hrát to, že sami nejsou o drogové problematice dostatečně 

informováni, tudíž jim nejsou schopni podat dostatečné informace. Nebo jim toto téma 

připadá velmi choulostivé, a netuší, jakým způsobem mohou o této problematice 

se svými dětmi hovořit. 

Graf č. 4 : Jak často si rodiče povídají s dětmi o drogové problematice. 

Hypotéza č. 4, jak žáci tráví svůj volný čas, se potvrdila (viz. graf č. 5). Nabídka 

mimoškolních aktivit je ve městech Velké Meziříčí, Měřín a Křižanov velká, proto 

většina žáků (21,31% žáků) ve svém volném čase navštěvuje různé kroužky. Avšak 

větší procento (27,87%) žáků uvedlo, že volný čas tráví venku s kamarády. Stejné 

procento dotazovaných žáků se ve volném čase baví u počítače, což je pro žáky 

v poslední době velmi vyhledávanou zábavou. 

Graf č. 5: Jak žáci tráví svůj volný čas. 
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O potvrzení hypotézy č. 5, že si žáci uvědomují nebezpečí způsobené 

zneužíváním návykových látek, vypovídá graf č. 6. Žáci vědí, co jsou drogy a jaké 

následky způsobuje jejich užívání, jelikož jsou prostřednictvím různých zdrojů před 

tímto nebezpečím stále varováni. 

Graf č. 6: Uvědomění si nebezpečí způsobené zneužíváním drog. 
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Hypotézu ě. 6, o znalosti druhů drog u žáků 1. stupně základních škol, ověřuje 

graf č. 7. Vytvořila jsem sloupcový graf, který ukazuje, kolik dívek, chlapců a žáků 

celkem podtrhlo nabízenou drogu. Všichni dotazovaní žáci podtrhli alespoň jednu 

z nabízených variant. Pokud žák podtrhl všechny nabízené varianty, zařadila jsem 

ho také do varianty „všechny". 

Pro porovnání znalostí jednotlivých škol jsem vypracovala grafy č. 8 a 9 vyjádřené 

procentuelně. Vybrala jsem drogy, o kterých si myslím, že je budou žáci znát, jelikož 

patří u nás k nejrozšířenějším - marihuanu, pervitin, dále kokain, jehož název žáci jistě 

často slýchají v televizi, a naopak LSD, jejíž název je podle mého názoru pro žáky 

neznámý. Také jsem zahrnula variantu podtrhnutí všech nabízených drog. Z grafů 

můžeme vyčíst, že marihuanu a kokain podtrhlo největší procento žáků 

ze ZŠ Sokolovská VM, pervitin a LSD podtrhlo největší procento žáků ze ZŠ Měřín. 

V ZŠ Měřín také podtrhlo největší procento žáků všechny nabízené varianty. 

Pro ověření hypotézy, že žáci základních škol z většího města (Velké Meziříčí) mají 

znalost týkající se druhů drog nižší než žáci základních škol z menších měst (Měřín, 

Křižanov) jsem určila průměrné hodnoty vyjádřené v procentech., které mi umožnily 

porovnat tyto znalosti žáků. U většího města byla tato hodnota 278,68% a u menších 

měst 300,08%. Dospěla jsem tak k závěru, že u žáků z menších měst je tato znalost 

vyšší než u žáků z města Velké Meziříčí. Hypotéza se tedy nepotvrdila. 
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Graf č.7: Znalost druhů drog u všech žáků. 
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Graf č. 8 a 9: Znalost druhů drog u žáků jednotlivých škol. 

Graf č. 8: Marihuana, pervitin 
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Graf č. 9: Kokain, LSD, všechny 
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Hypotéza č. 7, o tom, že žáci základních škol nezařadí alkohol a cigarety mezi 

drogy, se nepotvrdila, o čemž vypovídá graf č. 10 a 11. Vysvětluji si to tím, že žákům 

je neustále podotýkáno, že nesmí pít alkohol a kouřit. Vliv má jistě také škola. Paní 

učitelky se o těchto látkách zmiňují ve vyučovacích hodinách v rámci zdravého 

životního stylu, před školními akcemi a výlety upozorňují a varují před užíváním těchto 

látek. Žáci se také setkávají v restauracích a obchodech s upozorněním na zákaz prodeje 

alkoholu a cigaret osobám mladším 18 let. Vědí tedy, že tyto látky nesmí užívat, že jim 

mohou ublížit. Proto se domnívám, že si uvědomují jejich zařazení mezi návykové 

látky. Avšak 27,06% žáků alkohol mezi drogy nezařadilo a 10,55% žáků nezařadilo 

cigaret. Což vypovídá o tom, že informovanost a prevenci nesmíme podceňovat, 

ba naopak, věnovat jí větší pozornost. 

Graf č. 10: Zařazení alkoholu mezi drogy. 
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Graf č. 11: Zařazení cigaret mezi drogy. 

Cigarety 

10,55% 

• Zařadil 

• Nezařadil 

89,45% 

81 



Hypotézu č. 8, že žáci přicházejí do styku s návykovými látkami v různém 

prostředí, ověřuje graf č. 12 a 13. Návykové látky se bohužel staly běžnou součástí 

našeho života a objevují se v různém prostředí a v různých společenských a věkových 

skupinách. Předpokládala jsem však vyšší procento žáků, kteří uvedou, že se s drogou 

setkali. Zřejmě si všichni neuvědomili, kde všude se s drogou setkávají. Žáci, kteří se 

s drogou setkali, uvedli místo setkání (venkovní prostředí, restauraci, domov), osobu, 

která drogu užívala (příbuzný, kamarád) a užitou drogu (viz. graf č. 13). 

Graf č. 12: Setkání žáků s drogou. 
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Graf č. 13: S jakou drogou se žáci již setkali. 
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O potvrzení hypotézy č. 9, týkající se zkušenosti žáků s drogou, vypovídá 

graf č. 14. Žáci uvedli, že mají zkušenost s alkoholem a cigaretami. Jedna žákyně 

napsala, že vyzkoušela marihuanu. Celkem vyzkoušelo alkohol a cigarety 22,48% žáků. 

Zkušenost s těmito látkami má 24,49% chlapců a 20,83% dívek. Toto zjištění jsem 

podrobněji zpracovala v grafu č. 14, který nás přesvědčuje o tom, že více zkušeností 

s užíváním návykových látek (alkoholu a tabákových výrobků) mají chlapci. Vysvětluji 
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si to tím, že chlapci se více zdržují v partách, kterými jsou v tomto směru ovlivňováni, 

a také u nich převažují větší sklony k experimentování. Avšak ve zkušenosti 

s alkoholem není rozdíl mezi chlapci a dívkami tak velký. 

Graf č. 14: Zkušenosti žáků s alkoholem a cigaretami. 
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Hypotéza č. 10, o tom, že rodiče a jiní dospělí nabízejí dětem k ochutnání 

alkohol a cigarety, se potvrdila, což ukazuje graf č. 15 a 16. Dospělí si často 

neuvědomují nebezpečí způsobené užíváním alkoholu a cigaret. Zřejmě si říkají, 

že trocha piva či vína či potáhnutí cigarety uškodit nemůže, a to ani dítěti, tak mu to pro 

jednou dovolíme, ať si vyzkouší, jak to chutná. Takovéto jednání rodičů pokládám 

za velmi nesprávné. Měli by si uvědomit, že i to „pouhé" ochutnání může být pro dítě 

právě prvním krokem k užívání těchto látek, ke kterému sami rodiče vlastně 

napomáhají. Graf č. 15 uvádí, kolika procent žáků byla droga nabízena. Graf č. 16 

vykazuje, kdo dětem drogy nabízel. 

Graf č. 15: Dospělí nabízejí dětem alkohol a cigarety. 
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Graf č. 16: Kdo dětem alkohol a cigarety nabízí. 
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Hypotéza č. 11, týkající se znalosti zákazu prodeje alkoholu a cigaret osobám 

mladším 18 let, se potvrdila. Ve většině restauračních zařízení a obchodech jsou 

vyvěšeny cedule s tímto zákazem, kterých si také žáci jistě všímají. Proto tedy znají 

věk, od kterého mohou tyto výrobky sami koupit. Správný věk uvedlo 96,33% žáků 

a chybný věk uvedlo 3,67% žáků (viz. tabulka č. 11). 

Tabulka č. 11: Znalost zákonu o prodeji alkoholu a tabáku. 

Odpověď Chlapec Dívka Celkem 

Správná o . - 1 8 let 95 115 210 

Chybná o. 3 5 8 

Z toho 15 let 1 1 2 

Z toho 16 let 1 0 1 
Z toho 19 let 1 1 2 
Z toho 20 let 0 3 3 

Hypotéza ě. 12, předpokládající, že žáci prvního stupně neznají metodika 

prevence, se potvrdila (viz. graf č. 17 a 18). Na základní škole je většinou ve funkci 

metodika prevence paní učitelka ze druhého stupně, se kterou žáci prvního stupně 

nepřichází do styku. Myslím si, že je třeba tuto skutečnost napravit. Navrhovala bych, 

aby na učitele zastávajícího tuto funkci bylo ve škole upozorňováno například 

prostřednictvím školního rozhlasu, nástěnek, třídních učitelů atd. Metodik prevence 

by se měl také sám žákům jednotlivých tříd představit například formou přednášky 

či besedy v rámci protidrogové prevence. Při ověřování této hypotézy mě překvapilo, 

že alespoň 4,59% (10 žáků) žáků uvedlo správnou odpověď, jelikož jsem 
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1.7.74% 1.7.74% 

6,45% 
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1 1 
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předpokládala, že správně neodpoví ani jeden žák. Myslím si, že tito žáci ale nevědí, 

že funkce se nazývá metodik prevence, protože napsali pouze jméno paní učitelky, která 

tuto funkci zastává. Upozorňovala jsem je, aby napsali funkci, a pokud znají jméno, 

ať je uvedou. Překvapivé pro mě bylo také to, že všechny správné odpovědi pocházejí 

ze základních škol z menších měst. 

Graf č. 17: Znalost žáků funkce metodika prevence. 
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Graf č. 18: Znalost funkce metodika prevence - chybné odpovědi. 
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O potvrzení hypotézy č. 13, že se žáci se svými problémy nejvíce svěřují svým 

rodičům, vypovídá graf č. 19. Na otázku, kdyby měli nějaký problém nebo dotaz 

týkající se drog, na koho by se obrátili, odpovědělo 67,43% žáků na rodiče, 6,88% žáků 

na lékaře či odborníky a 5,50% žáků na učitele. Objevila se i odpověď, že by se 

neobrátil na nikoho (1,83% žáků), nevím odpovědělo 3,21% žáků a 2,29% žáků 

neodpovědělo. 
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Graf č. 19: Komu se děti nejvíce svěřují. 
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Hypotézu ě. 14, předpokládající, že více žáků, kteří chtějí drogu vyzkoušet, 

se objeví ve Velkém Meziříčí, potvrzuje graf č. 20. Velké Meziříčí je větší město než 

Měřín a Křižanov, proto se domnívám, že se zde drogy vyskytují ve větší míře, a žáci se 

s nimi mohou spíše setkat. Je možné, že lidé z jejich okolí drogy užívají, proto žáky láká 

dělat to, co dělají jejich známí. 

Graf č. 20: Jestli budou žáci chtít vyzkoušet drogu. 
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6.6 Shrnutí výzkumu 

Ve výzkumné části diplomové práce jsem zmapovala drogovou problematiku 

u žáků pátých tříd základních škol v regionu Velkomeziříčsko. Jako metodu výzkumu 

jsem zvolila dotazník a strukturovaný rozhovor. Stanovila jsem si hypotézy, které jsem 

ověřovala pomocí tabulek a grafu vytvořených ze získaných dat. Většina hypotéz 

se potvrdila (hypotéza č. 1, 3, 4, 5, 8 - 14). Hypotéza č. 2, předpokládající, že si žáci 

uvědomují, že o problémech působených návykovými látkami jsou informováni 

a poučeni také prostřednictvím školy, hypotéza č. 6, že žáci z většího města budou znát 

druhy drog lépe než žáci z menšího města, a hypotéza č. 7 o tom, že žáci nezařadí 

alkohol a tabák mezi drogy, se nepotvrdily. Některá data mě velmi překvapila, a to 

příjemně i nepříjemně. Například jsem předpokládala, že vyšší procento žáků uvede 

setkání s drogou (což uvedlo pouze 49,54% žáků). Překvapující ale pro mě bylo, 

že kromě alkoholu a cigaret se žáci již ve svém okolí setkali s marihuanou (14,81% 

žáků) a s kokainem (2,78% žáků). Ověřením hypotézy týkající se neznalosti metodika 

prevence bych chtěla upozornit na napravení této skutečnosti. O což jsem se přičinila. 

Když mi žáci vrátili vyplněné dotazníky, prošli jsme si jednotlivé položky dotazníku 

a řekli si odpovědi. Žáky jsem tedy na funkci metodika prevence a na paní učitelku, 

která tuto funkci zastává, upozornila. 

Všechny otázky, které obsahoval dotazník a rozhovor, jsem nezahrnula 

do hypotéz, proto nyní uvedu jejich shrnutí. Do dotazníku jsem zahrnula během mého 

výstupu v první dotazované třídě ještě úkol - nakresli drogu, kterou znáš. Většina žáků 

(91,28% žáků) se o kresbu pokusila, 8,72% žáků nekreslilo. Jak žáci znázorňují kresbou 

drogu, uvádím v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12: Nakresli drogu, kterou znáš. 

Cigarety 79,40% 

Alkohol 42,21% 

Marihuana 29,65% 

Forma prášku 16,08% 
Forma tablety 9,55% 
IniekCní stříkačka 12,06% 
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Co se týče účastnění se žáků akcí, které škola pořádá, mohu říci, že všechny 

zkoumané školy nabízejí svým žákům celou řadu různých soutěží (recitační, sportovní, 

výtvarné, hudební atd.), kulturních či jiných akcí, kterých se žáci rádi účastní. 

Žáci navrhují, pro svoji větší informovanost o problémech působených 

návykovými látkami, možnost zúčastnění se přednášek či besed, shlédnutí filmu 

týkajícího se této problematiky (chtěli by mít příležitost nahlédnout do života 

narkomana a vidět tak následky způsobené zneužíváním drog). 

Když jsou žáci v přítomnosti opilého člověka, cítí se velmi nepříjemně, bojí se 

ho, myslí si o něm, že se chová hloupě, a nelíbí se jim to. 

Zeptala jsem se žáků na otázku: Až budeš dospělý, budeš kouřit? Všichni 

dotazovaní se pousmáli a odpověděli mně, že to teď nedokáží říct, že to přece nemohou 

vědět. Otázku jsem poupravila: Myslíš si, že jako dospělý budeš kouřit? Dostalo se mi 

stoprocentní odpovědi, že kouřit nebudou. 

Na otázku, co si myslí, že vede k experimentování s drogou, neznala většina 

žáků odpověď. Jen několik málo žáků uvedlo nudu a zvědavost. 

V rámci výzkumu jsem také na každé zkoumané škole hovořila s metodikem 

prevence, který mně více přiblížil svoji funkci. Byla jsem zasvěcena do preventivní 

strategie školy, nahlédla jsem do Minimálního preventivního programu a získala 

informace o výskytu a řešení problémů na škole. V křižanovské škole jsem měla 

možnost shlédnout školní kolo právě probíhající soutěže Paragraf 11/55. 

Na všech zkoumaných školách zastává funkci metodika prevence paní učitelka 

ze druhého stupně. Paní učitelka ze ZŠ Školní je v této funkci prvním rokem, ostatní 

paní učitelky tuto funkci zastávají již od školního roku 1996/97. Školení, která většinou 

organizují pedagogicko-psychologické poradny, se účastní 3 - 6krát ročně. 

Co se týče výskytu problémů na škole, dozvěděla jsem se, že ani na jedné škole 

nebyl řešen problém týkající se zneužívání návykových látek. Což mě mile překvapilo. 

Na každé zkoumané škole mají Minimální preventivní program, který je 

sestaven podle dané osnovy (viz. příloha č. 2). Prevence je zahrnuta do různých 

vyučovacích hodin. Zákaz konzumace alkoholu, tabákových výrobků a jiných drog je 

zvýrazněn v řádu školu. Prevenci zneužívání těchto látek je věnována také část nástěnek 

na chodbách či ve třídách. Školy svým žákům nabízejí různé školní a mimoškolní akce. 
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Ostatní pedagogové jsou o problematice informováni od metodiků prevence 

na poradách nebo prostřednictvím nástěnek a při organizování různých akcí s metodiky 

prevence ochotně spolupracují. 

Také spolupráce rodičů se školou je ve většině případech bezproblémová. Avšak 

vyskytují se i tací rodiče, kteří příčinu vzniklého problému, dávají za vinu škole. 

Zastávají se svého nezbedného dítěte, čímž se staví do opozice školy. Je jasné, že pokud 

neexistuje spolupráce obou stran, je problematické řešit výukové a výchovné problémy 

a nelze dělat preventivní opatření. 

Nejen metodikové prevence, ale také ředitelé škol a třídní učitelé, měli zájem 

o získání výsledků mého výzkumu. Proto jsem pro každou školu zvlášť vypracovala 

vyhodnocení výzkumu, které jsem do škol doručila. Metodikové prevence projevili také 

zájem o můj návrh preventivního programu a plánují jeho realizaci. 
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7 NÁVRH PROGRAMU PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ 

ZÁKLANÍCH ŠKOL 

V další části diplomové práce bych se chtěla pokusit o sestavení preventivního 

programu pro žáky 1. stupně základních škol. Při jeho sestavování jsem vycházela 

z poznatků a informací získaných studiem literatury a vyhodnocení mého výzkumu. 

Nechala jsem se také inspirovat programem, který jsem měla možnost shlédnout při 

návštěvě klubu Vrakbar Jihlava. Jak už jsem několikrát podotýkala, výskyt návykových 

látek je vnáší společnosti běžnou záležitostí a jejich tolerance vzrůstá. Často 

podceňujeme povolené návykové látky, jako jsou alkohol a tabák, které mohou být 

vstupní drogou. Alkohol a tabákové výrobky patří k nejčastěji zneužívaným drogám. 

Staly se drogou číslo jedna již u žáků prvního stupně základních škol. Proto jsem se 

rozhodla vypracovat program věnovaný primární prevenci právě alkoholu. 

7.1 Program „S alkoholem se nekamarádím!" 

Cílem mého programu je pomoci žákům pochopit nebezpečí způsobené 

zneužíváním alkoholických nápojů, především v jejich dětském věku, nabídnout 

možnost vyjadřovat své názory, uvědomit si hodnotu svého zdraví a vést k pozitivnímu 

myšlení, podpořit je v tvořivých činnostech a ve spolupráci. 

Program může být realizován samostatně či zařazen, jako tzv. blok, 

do dlouhodobějšího projektu věnovaného problémům způsobeným zneužíváním 

návykových látek. 

Program je vhodný pro žáky 3. - 5. ročníku. 

Obsahem programu je problematika užívání alkoholických nápojů, podpora 

osobnostního rozvoje, zdravého životního stylu a schopnosti spolupráce. 

Pro realizaci programu je potřeba místnost s kobercem či stoly a židlemi 

odpovídající počtu zúčastněných žáků, dostatečným prostorem pro možnost pohybové 

soutěže a možnost shlédnutí videokazety. 

V roli lektora může být vyučující či přizvaný odborník. 

Materiály a pomůcky: video, videokazeta Děti a drogy (Pluto film a video), 

samolepící papírky, balící papíry, fixy, nůžky, lepidla, krabičky s korálky, šňůrky. 

Čas realizace programu si lektor volí podle potřeby (předpokládaný čas je jedna 

vyučovací hodina). 
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Úvod 

Lektor se s žáky přivítá a představí se. 

Výroba jmenovek 

Lektor žákům rozdá samolepící papírky a zadá pokyny: „Na papírky napište své jméno 

a vyrobené jmenovky si nalepte na svrchní část oděvu." 

Seznamka 

Lektor se posadí s žáky do kruhu a zadá pokyny pro další činnost: „Teď dostane každý 

z vás prostor, aby se nám mohl představit a říct, jaké má nejoblíbenější jídlo a pití. 

Já začnu, potom postupně jeden po druhém." Když domluví poslední žák, lektor žákům 

poděkuje a postupnými otázkami se dostává k další části - motivačnímu rozhovoru. 

Motivační rozhovor 

Lektor navazuje na předchozí část, kdy žáci hovořili o tom, jaké jídlo a pití mají 

nejraději. „Jmenovali jste různé nápoje, např. limonádu, džus, koktejl atd. A co takhle 

pivo? Je to vhodný nápoj pro děti? Co to je?" Lektor hovoří s žáky, prozatím stručně, 

o alkoholu, co všechno je alkohol, komu škodí atd. 

Pohádka Opilá studánka 

Shlédnutí pohádky 

Lektor zadá žákům instrukce: „Nyní vám pustím pohádku. Pohodlně se posaďte 

a pečlivěji sledujte." 

Obsah 

V lese žijí různá zvířátka, která spolu kamarádí. Jednoho dne se sejdou u studánky, 

ze které chodí pít. Jsou velmi překvapena, neboť ve studánce byla vždy čistá voda, což 

by se nyní říct nedalo. Lidé studánku znečistili. Zvířátka vodu zkoumají. Postupně 

ji všechna ochutnají. Voda má zvláštní chuť, ale zvířátkům docela zachutná. Moudrá 

sova přijde na to, že to bude asi svařené víno, které pijí lidé. A tak si zvířátka řekla, 

když to mohou pít lidé, my můžeme také. A tak ze studánky dále popíjejí. Najednou se 

s nimi začíná dít něco zvláštního. Cítí se nepříjemně, motá se jim hlava a k sobě 

se chovají nepěkně, jsou na sebe ošklivá. Druhý den jim není dobře. Zamýšlí se nad tím, 

co se vlastně stalo. Sova si uvědomí, že zapomněla na to, že lidé se po požití toho 

nápoje také chovali jako vyměnění, byli na sebe zlí a druhý den jim bylo hrozně zle. 

A tak se zvířátka rozhodla, že takový nápoj už nikdy pít nebudou a společně studánku 

vyčistila. 
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Zpětná vazba 

Po shlédnutí pohádky se lektor opět posadí s žáky do kruhu a vypráví si s nimi 

o pohádce. Postupně dává žákům různé otázky a reaguje na jejich odpovědi. 

„Jak se zvířátka chovala, když se napila ze znečištěné studánky? A jak jim potom 

bylo?" - převedení do běžného života - jaký dopad má alkohol na lidský život - lidé se 

chovají stejně, jsou na sebe zlí, vliv na mezilidské vztahy, škodí zdraví (poškozuje 

vnitřní orgány atd.), dochází k různým nebezpečím (opilí za volantem atd.). 

„Kdo alkohol potřebuje pořád, stává se ..." - závislost - co to je, jaké problémy přináší 

(dopad na rodinu, finanční otázka atd.), léčba. Lektor žáky ubezpečí, aby si nekladli 

za vinu, když jejich rodiče pijí alkohol ve velké míře a způsobuje to problémy v rodině. 

Poradí jim, jak se mají v takové situaci zachovat. (V příloze č. 7 uvádím reakce dětí, 

kde se v rodině vyskytuje problém s alkoholem.) 

Dále se lektor ptá: „Od kolika let se může pít alkohol? Některé děti to dělají dříve. 

Proč? Zkoušel někdo z vás alkohol? Chutnalo vám to?" 

Skupinová práce - výroba plakátů 

Lektor rozdá žákům čísla. Žáci vytvoří podle rozdaných čísel skupiny. Každá skupina 

se odebere na lektorem určené stanoviště. Lektor pro motivaci k další činnosti opět volí 

motivační rozhovor, který začíná: „Kolem nás je spousta reklamy. Všichni víme, co to 

je reklama." Lektor vyzve žáky, aby objasnili pojem „reklama". Potom zadává instrukce 

k řešení úkolu: „Vyrobte plakát, který bude varovat před alkoholem. Nakreslete něco, 

aby člověk, který se na ten plakát podívá, se s alkoholem nekamarádil." Lektor rozdá 

každé skupině potřebný materiál (balicí papíry, fixy, nůžky, lepidla) a k práci jim pustí 

hudbu. 

Prezentace prací 

Každá skupina si zvolí zástupce, který dílo představí. 

Lektor se k jednotlivým dílům a celé práci žáků vyjádří a zeptá se: „Kam by se mohly 

plakáty vyvěsit? A co do školy? Mělo by to smysl?" 

Shrnutí- upevnění si poznaného 

Lektor se opět ptá: „Co jsme si o alkoholu zapamatovali?" 

Samostatná práce - zpětná vazba na lekci 

Formou dotazníku hodnocení lekce. 

Lektor motivuje žáky pro tuto činnost slovy: „Nyní si zahrajete na paní učitelky a pány 

učitele a oznámkujete mi tuto dnešní lekci pomocí smajlíků, které máte u každé otázky 

nakresleny. Známkování je jako ve škole stupnicí 1 - 5, ale vy tam máte místo číslic 
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smajlíky - smajlík s největším úsměvem je jako známka 1, smajlík nejvíce se šklebící, 

je jako známka 5. Bude to pro mě takové vysvědčení. Lektor prochází jednotlivé otázky 

společně s žáky. 

1. Ohodnoť dnešní program. © © © © © 

2. Co se ti tady líbilo? © © © © © 

3. Co se ti nelíbilo? © © © © © 

4. Co ses tady dozvěděl nového? vs' © © © © 

5. Zakroužkuj známku, kterou bys mě ohodnotil. © © © © © 

Pohybová činnost - soutěž 

Na závěr si žáci zasoutěží. Lektor rozdělí žáky do dvou skupin. Žáci se ve skupině 

postaví do zástupu na lektorem určené místo. Lektor jim zadá instrukce a přitom 

názorně předvádí: „Lidé, kteří jsou opilí mají zpomalené reflexy, špatnou motoriku atd. 

Zkusíme si, jak jste na tom vy. Vaším úkolem bude doběhnout k té krabičce s korálky. 

Navléknete pět korálků na připravenou šňůrku a běžíte k družstvu, předáte štafetu 

druhému, který následně vybíhá. Vyhrává to družstvo, které je dřív hotovo." 

Lektor může zvolit, podle možnosti (velikost místnosti, počet žáků, pomůcky atd.), 

jinou soutěž či hru. 

Rozloučení 

Lektor se s žáky loučí slovy: „To je pro dnešní lekci vše. Byl bych rád, kdybyste si 

z našeho společného programu odnesli několik užitečných informací a příjemných 

zážitků. Těším se zase někdy na viděnou." 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku zneužívání návykových látek, 

zejména na možnosti preventivních strategií pro žáky mladšího školního věku. 

Smyslem práce je shromáždit dostupné informace o drogové scéně, zmapovat situaci 

zneužívání návykových látek v regionu Velkomeziříčsko, přispět ke zlepšení této 

situace a navrhnout preventivní opatření. 

V teoretické části diplomové práce jsem shromáždila základní informace týkající 

se problematiky zneužívání návykových látek. Zároveň jsem zdůraznila nebezpečí 

závislosti a upozornila na důležitost zahájení prevence již na 1. stupni základních škol. 

Snažila jsem se vysvětlit, co se pod pojmem droga skrývá, jaké je postavení drog 

ve společnosti, co je to závislost, uvedla jsem rizikové faktory vedoucí ke zneužívání 

návykových látek, metody a techniky využívané při postupech rychlého posuzování 

zneužívání těchto látek ve společnosti a názory některých známých osobností na tuto 

problematiku. Dále jsem poukázala na drogovou scénu v Evropě, zvláště pak v České 

republice, v kraji Vysočina a regionu Velkomeziříčsko a podala tak informace 

o výskytu typů drog a jejich uživatelů. Upozornila jsem na možnosti preventivních 

strategií, hlavně prevenci v rámci základní školy a rodiny, a poukázala jsem na zásady 

efektivity preventivních programů. Pro přehled jsem uvedla některé organizace 

a programy působící v oblasti prevence. 

V praktické části jsem popsala a zhodnotila přípravu, provedení a výsledky 

výzkumu, ve kterém jsem pomocí metody dotazníku a strukturovaného rozhovoru 

zmapovala situaci týkající se znalostí a zneužívání návykových látek u žáků pátého 

ročníku základních škol v regionu Velkomeziříčsko. Také jsem se zaměřila 

na preventivní opatření na základních školách, zjišťovala jsem, jak je prevence zahrnuta 

do vyučovacích předmětů a jaké školní či mimoškolní aktivity škola nabízí. Všímala 

jsem si Minimálních preventivních programů, školních řádů, nástěnek a jiných 

dokumentů a informačních zdrojů, které by měly preventivní opatření obsahovat. 

Pro výzkum jsem si stanovila hypotézy, jejichž ověření pravdivosti jsem uskutečnila 

pomocí tabulek a grafů vytvořených ze získaných dat ze zadaných dotazníků 

a rozhovoru. Většina hypotéz byla potvrzena. U hypotéz, které potvrzeny nebyly, jsem 

diskutovala možné příčiny jejich nepotvrzení. Konkrétní závěry výzkumu jsem uvedla 

v kapitole 6.6. 
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Informace a poznatky, které jsem získala studiem literatury, návštěvou různých 

institucí a vyhodnocením mého výzkumu, jsem využila při tvorbě vlastního návrhu 

preventivního programu určeného žákům 1. stupně základních škol. Program se mi 

nepodařilo uskutečnit, což je škoda, proto ho nemohu zhodnotit. Domluvila jsem se 

však s metodiky prevence, kteří projevili o program zájem a přislíbili, že ho někdy 

v budoucnu s žáky uskuteční. 

Během pracování na diplomové práci jsem navštívila různé organizace a zařízení 

zabývající se problematikou způsobenou zneužíváním návykových látek, setkala se 

s různými lidmi, kteří mi vyšli vstříc, a dozvídala se zajímavé informace. 

Při vykonávání výzkumu jsem se pohybovala v prostorech základních škol, pracovala 

sžáky v několika vyučovacích hodinách formou vedení při vypracování dotazníků, 

která se proměnila v zajímavou besedu. Což mně, budoucí paní učitelce, bylo jistě, 

tak jako všechny informace a poznatky získané díky diplomové práci, velkým přínosem. 

A věřím, že také všem ostatním, kteří si tuto diplomovou práci někdy přečtou. 

95 



POUŽITÁ LITERATURA 

1.BARKER, G. Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého 

posuzování zneužívání drog ve společnosti. Boskovice: Albert, 1999. 

2. BERAN, J., ŠOLTYSOVÁ, T., WASSERBAUER, S., ŽÁK, J. Proč??? Jihlava: 

IDEA, 1995. 

3. BUDÍNSKÁ, M. Jak sestavit Minimální preventivní program. In: Prevence. 2005, 

r. 2, č. 1, s. 4 - 6 . 

4. BURGESS, M. Herák. Frýdek - Místek: Alpress, 1999. 

5. BURN, H. Drogy, léčiva a lidé. Praha: Orbis, 1967. 

6. CIMICKÝ, J. Sám sobě psychiatrem. Praha: Formát, 2001. 

7. ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1999. 

ISBN 80-902614-1-8 

8. DOLEŽAL, J. X. Marihuana. Praha: Kumul Press, 1993. 

9. ELLIOTT, J., PLÁCE, M. Dítě v nesnázích. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-

0182-0 

10. GANERI, A. Drogy. Praha: Amulet, 2001. 

11. HAJNÝ, M. O rodičích, dětech a drogách. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7220-

022-4 

12. HAJNÝ, M., KLOUČEK, E., STUCHLÍK, R. Akta „ Y". Praha: Votobia, 1999. 

13. HELLER, J. aj. Závislost známá neznámá. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-

7169-277-8 

14. HERMANN, K., RIECK, H. My děti ze stanice ZOO. Oldag, 1998. 

15. HOFMANN, A. LSD. Mé nezvedené dítě. Praha: Profess, 1997. 

16. ILLES, T. Děti a drogy. 2. vydání. Praha: ISV, 1999. 

17. JANÍK, A., DUŠEK, K. Drogy a společnost. Praha: Avicenum, 1990. ISBN 80-201-

0087-3 

18. KALINA, K. Drogy v ordinaci praktického lékaře. Praha: Filia, 1997. ISBN 80-

901966-5-9 

19. KALINA, K. aj. Drogy a drogové závislosti. 1. a 2. díl. Úřad vlády ČR, 2003. 

ISBN 80-86734-05-6 

20. KVAPILÍK, J., SVOBODOVÁ, A. Člověk a alkohol. Praha: Avicenum, 1985. 

21. LABROUSSE, A. Drogy, peníze a zbraně. Praha: Themis, 1998. 

96 



22. MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Počátky našeho duševního života. Praha: 

Panorama, 1986. 

23. MEČÍŘ, J. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Praha: 

Avicenum, 1990. 

24. Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

(č. j.: 14514/2000-51). [cit. 2005-11-12]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt. 

cz/_ DOMEK/default.asp?ARI= 100594&CAI=2944>. 

25. NAHODILOVÁ, A. Drogy na základní škole. Ročníková práce. Velké Meziříčí, 

2002. 

26. NEŠPOR, K. Jak chránit děti před návykovými látkami. Praha: Státní zdravotní 

ústav, 1997. 

27. NEŠPOR, K. Jak pomoci dětem odmítat alkohol a drogy aneb Prevence v rodině. 

Praha: IDEA, 1996. 

28. NEŠPOR, K. Kouření, pití a drogy. Děvčata a kluci spolu mluví o závislostech. 

Praha: Portál, 1995. 

29. NEŠPOR, K. Návykové látky - Romantické období končí. 2. revidované vydání. 

Praha: Sportpropag, 1996. 

30. NEŠPOR, K. Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem Praha: 

Sportpropag, 1992. 

31. NEŠPOR, K , CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, 

jak je včas rozpoznat, jak je zvládat. 4. rozšířené vydání. Praha: BESIP, 1997. 

32. NEŠPOR, K , CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H. Prevence problémů působených 

návykovými látkami na školách. Příručka pro pedagogy. Praha: BESIP, 1999. 

33. NEŠPOR, K , CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H. Problémy s návykovými látkami 

ve školním prostředí. Časná a krátká intervence. Praha: Sportpropag, 1998. 

34. NEŠPOR, K , CSEMY, L., PERNICOVA, H. Zásady efektivní primární prevence. 

Praha: Sportpropag pro MŠMT ČR, 1999. 

35. NEŠPOR, K , FISCHEROVÁ, D., CSÉMY, L., PERNCOVÁ, H. VE 

SPOLUPRÁCI S ŽÁKY A STUDENTY. FIT IN 2001 PLUS. Příručka pro 

spolupracovníky programu FIT IN na základních a středních školách. Praha: 

BESIP, 1996. 

36. NEŠPOR, K , MULLEROVÁ, M. Jak přestat brát drogy. Praha: Sportpropag, 1997. 

37. NEŠPOR, K., PERNICOVÁ, H., CSÉMY, L. Jak zůstat fit a předejít závislostem. 

Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-299-8 

97 



38. NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVA, H. Slovník prevence problémů působených 

návykovými látkami pro rodiče a pedagogy. 2. rozšířené vydání. Praha: Státní 

zdravotní ústav a Fortuna, 1997. 

39. NEZKUSIL, J. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Praha: Panorama, 1987. 

40. NOŽINA, M. Cesty za opiem. Praha: NLN, 2001. 

41. NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997. ISBN 80-85917-36-X 

42. Pedagogové proti drogám. Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách 

a školských zařízeních. Praha: Odbor pro mládež MŠMT, 1999. 

43. PRESL, J. Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě? 2. rozšířené vydání. 

Praha: Maxdorf, 1995. ISBN 80-85800-25-X 

44. Protidrogová strategie, [cit. 2005-11-12]. Dostupné na WWW: <http://www.kr-

vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=136433&pl=0 

&p2=&p3=>. 

45. První dětské a dorostové detoxikační centrum, [cit. 2006-02-05]. Dostupné na 

WWW: <http://drogy.doktorka.cz/prvni-detske-dorostove-detoxikacni/>. 

46. ROBINSON, R. Velká kniha o konopí. Praha: Volvox Globator, 1997. 

47. Sborník referátů z celostátní konference. Úkoly pedagogů při rozvíjení zdravého 

životního stylu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 

48. SKÁLA, J. ...Až na dno!? Praha: Avicenum, 1988. 

49. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 

resortu MŠMT ČR na období 2001 - 2004 (č. j. 10844/2005-24). [cit. 2005-11-12]. 

Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=l 00597 

&CA=2945&CHID=2&EXPS=&EXPA=>. 

50. STREATFIELD, D. Kokain. Praha: Jiří Buchal - BB ART, 2003. 

51. ŠEDIVÝ, V., VÁLKOVÁ, H. Lidé, alkohol, drogy. Praha: Naše vojsko, 1988. 

52. VALÍČEK, V. aj. Rostlinné omamné drogy. Benešov: START, 2000. ISBN 80-

86231-09-7 

53. WILKERSON, D. Dýka a kříž. Praha: Křesťanský život, 2000. 

Informační materiál 

54. Drogy. Jak vlastně vypadají? Informační materiál pro rodiče. Medea Kultur. 

55. Drogy. Poznej svého nepřítele. Medea Kultur. 

56. My, drogy a Evropa. Medea Kultur. 

98 

http://drogy.doktorka.cz/prvni-detske-dorostove-detoxikacni/
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=l%2000597%e2%80%a8&CA=2945&CHID=2&EXPS=&EXPA=
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=l%2000597%e2%80%a8&CA=2945&CHID=2&EXPS=&EXPA=


57. NEŠPOR, K. Rizika alkoholu ve zdraví a nemoci. Praha: Státní zdravotní ústav 

2000. 

58. Pět věcí, které byste měli vědět o marihuaně. Dianetické centrum. 

59. PRESL, J.; DROP IN. Drogy a my. Kapesní rádce pro závislé, nezávislé, rodiče, 

učitele a všechny ostatní... 

60. Zdraví. Zpravodaj Okresní hygienické stanice Žďár nad Sázavou. Okresní úřad 

Žďár nad Sázavou - referát zdravotnictví ve spolupráci s OHS Žďár nad Sáz., 1995. 

61. Život bez drog. Rady pro rodiče. Medea Kultur. 

Noviny a časopisy 

62. Prevence. Praha: Občanské sdružení Život bez závislostí ve spolupráci 

s vydavatelstvím Coolish Press, 2004 - r. 1, č. 5, 2005 - r. 2, č. 1. ISSN 1214-8717 

63. Spojka. Velké Meziříčí: Dům dětí a mládeže VM - kroužek Mladý novinář, 2006, 

r. 6, č. 5. 

64. Stříbrný kruh. Praha: Občanské sdružení Stříbrný kruh, 2005, r. 5. 

65. Velkomeziříčsko - regionální týdeník, vycházející pro oblast Velkomeziříčska, 

Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska. Velké Meziříčí: Jupiter club, 

2004 - 2006. 

66. Vysočina - regionální týdeník pro kraj Vysočina. České Budějovice: VLTAVA-

LABE-PRESS, 2004 - 2006. ISSN 1213-8533 

Doporučené internetové stránky 

http://www.drogy-info.cz/ - informační portál o ilegálních a legálních drogách, 

zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, jehož 

cílem je monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek. 

http://www.extc.cz/ - informační stránky o drogách provozované sdružením Podané 

ruce. 
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využívání volného času dětí a mládeže ve věku od 12 do 22 let a poskytuje speciální 
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Příloha č. 1: Tabulky nejčastěji zneužívaných drog v České republice a jejich účinky 

Tabulka č. 1: NEJČASTĚJI ZNEUŽÍVANÉ DROGY V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH ÚČINKY 

SKUPINA NÁZEV VZHLED - FORMA ZÁVISL 
PSYCHICKÁ 

OST 
FYZICKÁ 

POTŘEBA 
ZVYŠ. DÁVEK 

DOBA ÚČINKU 
V HODINÁCH 

KONOPÍ MARIHUANA sušené listy, květové palice 
střední žádná spíše ne 2 až4 

KONOPÍ 
HAŠIŠ světle až tmavě hnědá hmota střední žádná spíše ne 2 až4 

KONOPÍ 

HAŠIŠOVÝ OLEJ olej 
střední žádná spíše ne 2 až4 

STIMULAČNÍ 
LÁTKY 

PERVITIN hnědý až bílý prášek, roztok vysoká ano 2 až 8 STIMULAČNÍ 
LÁTKY KOKAIN bílý prášek, různobarevné tablety vysoká 

možná 
ano 1 až 2 

STIMULAČNÍ 
LÁTKY 

CRACK bílé krystalky - bílá hmota vysoká možná ano 1 až2 

STIMULAČNÍ 
LÁTKY 

ECSTASY barevné tablety s ražbou možná spíše ne 2 až4 

STIMULAČNÍ 
LÁTKY 

FENMETRAZIN prášky vysoká ano 2 až4 
OPIÁTY HEROIN prášek od bílé po hnědou vysoká vysoká 

ano 

3 až 6 OPIÁTY 
MORFIN ampule vysoká vysoká 

ano 
3 až 6 

OPIÁTY 

KODEIN tableta, roztok střední střední ano 3 až6 

OPIÁTY 

BRAUN hnědá tekutina vysoká vysoká 
ano 

3 až 6 

OPIÁTY 

OPIUM hnědá hmota vysoká vysoká 

ano 

3 ažó 

OPIÁTY 

METADON prášek, roztok vysoká vysoká 

ano 

12 až 24 
HALUCINOGENY LSD prášek, různobarevné tablety, tinktura, 

impregnované čtverečky papíru 
střední žádná ne 

2 až 8 HALUCINOGENY 

PSYLOCIBIN sušené hlavičky, vývar, výluh střední žádná ne 2 až 4 

HALUCINOGENY 

MESKALIN sušené hlavičky, vývar, výluh, nálev, 
prášek 

střední žádná ne 
2 až 6 

TĚKAVÉ 
LÁTKY 

TOLUEN 
čirá tekutina s výrazným zápachem 

střední 
až 
vysoká 

možná ano 
2 až4 TĚKAVÉ 

LÁTKY ACETON čirá tekutina s výrazným zápachem 
střední 
až 
vysoká 

možná ano 1 až 2 
TĚKAVÉ 
LÁTKY 

NITROREDIDLO 
čirá tekutina s výrazným zápachem 

střední 
až 
vysoká 

možná ano 
1 až2 

TLUMICI 
LÁTKY 

DIAZEPAM 

tablety 
střední 
až 
vysoká 

střední 

ano 

4až™8 TLUMICI 
LÁTKY ROHYPNOL 

tablety 
střední 
až 
vysoká 

střední 
ano 

individuální 
TLUMICI 
LÁTKY 

RADEPUR tablety 
střední 
až 
vysoká 

střední ano 1 až8 

TLUMICI 
LÁTKY 

FENOBARBITAL 
tablety 

střední 
až 
vysoká střední 

až 
vysoká 

ano 
1 až 8 

TLUMICI 
LÁTKY 

SEKONAL 

tablety 
střední 
až 
vysoká střední 

až 
vysoká 

ano 

1 až8 

TLUMICI 
LÁTKY 

MEPROBAMAT 

tablety 
střední 
až 
vysoká střední 

až 
vysoká 

ano 

1 až 8 
Zdroj: Výukový obraz 



Příloha č. 1: Tabulky nejčastěji zneužívaných drog v České republice a jejich účinky 

Tabulka č. 2: NEJČASTĚJI ZNEUŽÍVANÉ DROGY V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH ÚČINKY 

NÁZEV ZPŮSOB POUŽITI MOŽNĚ CCINKY PROJEVY PŘEDÁ VKOVANI ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY 
MARIHUANA 

kouřením, 
ústně 

euforie, snížená schopnost soustředění, 
uvolnění zábran, zvýraznění chuti k jídlu, 
zmatené chování, zesílení momentálního 
duševního stavu, rozšířené zornice, "flashback" 

únava, možná psychóza, 
krátkodobé selhání paměti, 
nevolnost 

může být i nepříliš výrazná 
nespavost, zvýšená aktivita, 
občas ztráta chuti k jídlu, 
nervozita 

HAŠIŠ kouřením, 
ústně 

euforie, snížená schopnost soustředění, 
uvolnění zábran, zvýraznění chuti k jídlu, 
zmatené chování, zesílení momentálního 
duševního stavu, rozšířené zornice, "flashback" 

únava, možná psychóza, 
krátkodobé selhání paměti, 
nevolnost 

může být i nepříliš výrazná 
nespavost, zvýšená aktivita, 
občas ztráta chuti k jídlu, 
nervozita 

HAŠIŠOVÝ OLEJ 
kouřením, 
ústně 

euforie, snížená schopnost soustředění, 
uvolnění zábran, zvýraznění chuti k jídlu, 
zmatené chování, zesílení momentálního 
duševního stavu, rozšířené zornice, "flashback" 

únava, možná psychóza, 
krátkodobé selhání paměti, 
nevolnost 

může být i nepříliš výrazná 
nespavost, zvýšená aktivita, 
občas ztráta chuti k jídlu, 
nervozita 

PERVITIN ústně, šňupáním, injekčně rozšířené zornice, pokles soustředěnosti, 
excitace, euforie, pokles tepové frekvence 
a krevního tlaku, ztráta chuti k jídlu, celková 

pokles tělesné teploty, křeče, 
halucinatomě-paranoidní 
psychóza, 
možné úmrtí 

apatie, dlouhý spánek, 
podrážděnost, deprese, 
nervozita, neklid 

KOKAIN šňupáním, inj., kouřením 
rozšířené zornice, pokles soustředěnosti, 
excitace, euforie, pokles tepové frekvence 
a krevního tlaku, ztráta chuti k jídlu, celková 

pokles tělesné teploty, křeče, 
halucinatomě-paranoidní 
psychóza, 
možné úmrtí 

apatie, dlouhý spánek, 
podrážděnost, deprese, 
nervozita, neklid 

CRACK kouřením 

rozšířené zornice, pokles soustředěnosti, 
excitace, euforie, pokles tepové frekvence 
a krevního tlaku, ztráta chuti k jídlu, celková 

pokles tělesné teploty, křeče, 
halucinatomě-paranoidní 
psychóza, 
možné úmrtí 

apatie, dlouhý spánek, 
podrážděnost, deprese, 
nervozita, neklid ECSTASY ústně stimulace, pocit zvýšené fyzické i psychické 

výkonnosti, schopnost vcítit se do druhého, 
nespavost 

pokles tělesné teploty, křeče, 
halucinatomě-paranoidní 
psychóza, 
možné úmrtí 

apatie, dlouhý spánek, 
podrážděnost, deprese, 
nervozita, neklid 

FENMETRAZIN ústně 
stimulace, pocit zvýšené fyzické i psychické 
výkonnosti, schopnost vcítit se do druhého, 
nespavost 

pokles tělesné teploty, křeče, 
halucinatomě-paranoidní 
psychóza, 
možné úmrtí 

apatie, dlouhý spánek, 
podrážděnost, deprese, 
nervozita, neklid 

HEROIN šňupáním, injekčně, 
kouřením, inhalacemi 

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

pomalé, povrchní dýchání, 
lepkavá kůže, křeče, kóma, 
zástava dechu a krevního oběhu, 
možné úmrtí 

vodnaté oči, zívání, ztráta 
chuti k jídlu, průjem, 
podrážděnost, třes, panika, 
zimnice, pocení, bolesti svalů 
a kloubů, nevolnost 

MORFIN ústně, injekčně, kouřením euforie, zklidnění, nevolnost, útlum dýchání, 
zúžené zornice, tělesný útlum, znecitlivění, 
pocit lhostejnosti vůči problémům 

pomalé, povrchní dýchání, 
lepkavá kůže, křeče, kóma, 
zástava dechu a krevního oběhu, 
možné úmrtí 

vodnaté oči, zívání, ztráta 
chuti k jídlu, průjem, 
podrážděnost, třes, panika, 
zimnice, pocení, bolesti svalů 
a kloubů, nevolnost 

KODEIN ústně, injekčně 
euforie, zklidnění, nevolnost, útlum dýchání, 
zúžené zornice, tělesný útlum, znecitlivění, 
pocit lhostejnosti vůči problémům 

pomalé, povrchní dýchání, 
lepkavá kůže, křeče, kóma, 
zástava dechu a krevního oběhu, 
možné úmrtí 

vodnaté oči, zívání, ztráta 
chuti k jídlu, průjem, 
podrážděnost, třes, panika, 
zimnice, pocení, bolesti svalů 
a kloubů, nevolnost 

BRAUN injekčně 

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

pomalé, povrchní dýchání, 
lepkavá kůže, křeče, kóma, 
zástava dechu a krevního oběhu, 
možné úmrtí 

vodnaté oči, zívání, ztráta 
chuti k jídlu, průjem, 
podrážděnost, třes, panika, 
zimnice, pocení, bolesti svalů 
a kloubů, nevolnost OPIUM ústně, kouřením 

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

pomalé, povrchní dýchání, 
lepkavá kůže, křeče, kóma, 
zástava dechu a krevního oběhu, 
možné úmrtí 

vodnaté oči, zívání, ztráta 
chuti k jídlu, průjem, 
podrážděnost, třes, panika, 
zimnice, pocení, bolesti svalů 
a kloubů, nevolnost 

METADON injekčně, ústně 

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

pomalé, povrchní dýchání, 
lepkavá kůže, křeče, kóma, 
zástava dechu a krevního oběhu, 
možné úmrtí 

vodnaté oči, zívání, ztráta 
chuti k jídlu, průjem, 
podrážděnost, třes, panika, 
zimnice, pocení, bolesti svalů 
a kloubů, nevolnost 

LSD 
ústně 

přeludy, halucinace, změněné vnímání času 
a prostoru, "flashback" 

psychózy, sebevraždy, 
možné úmrtí působení nevypočitatelně PSYLOCIBIN ústně 

přeludy, halucinace, změněné vnímání času 
a prostoru, "flashback" 

psychózy, sebevraždy, 
možné úmrtí působení nevypočitatelně 

MESKALIN 
ústně 

přeludy, halucinace, změněné vnímání času 
a prostoru, "flashback" 

psychózy, sebevraždy, 
možné úmrtí působení nevypočitatelně 

TOLUEN 
inhalacemi, ve spreji 

otupění, polospánek, psychický útlum, 
poruchy vnímání 

poškození jater, dýchacích cest, 
mozkových tkání, 
možné úmrtí 

předrážděnost, deprese, 
nespavost ACETON inhalacemi, ve spreji 

otupění, polospánek, psychický útlum, 
poruchy vnímání 

poškození jater, dýchacích cest, 
mozkových tkání, 
možné úmrtí 

předrážděnost, deprese, 
nespavost 

NITROŘEDIDLO 
inhalacemi, ve spreji 

otupění, polospánek, psychický útlum, 
poruchy vnímání 

poškození jater, dýchacích cest, 
mozkových tkání, 
možné úmrtí 

předrážděnost, deprese, 
nespavost 

DIAZEPAM 
ústně, často v kombinaci 
s alkoholem 

celkový útlum, setřená řeč, 
dezorientace, opilecké chování 

povrchní dýchání, lepkavá kůže, 
rozšířené zornice, slabý a rychlý 
pulz, kóma, 
možné úmrtí 

úzkost, nespavost, třes, 
delirium, křeče, 
epileptické záchvaty 

ROHYPNOL ústně, často v kombinaci 
s alkoholem 

celkový útlum, setřená řeč, 
dezorientace, opilecké chování 

povrchní dýchání, lepkavá kůže, 
rozšířené zornice, slabý a rychlý 
pulz, kóma, 
možné úmrtí 

úzkost, nespavost, třes, 
delirium, křeče, 
epileptické záchvaty 

RADEPUR 
ústně, často v kombinaci 
s alkoholem 

celkový útlum, setřená řeč, 
dezorientace, opilecké chování 

povrchní dýchání, lepkavá kůže, 
rozšířené zornice, slabý a rychlý 
pulz, kóma, 
možné úmrtí 

úzkost, nespavost, třes, 
delirium, křeče, 
epileptické záchvaty FENOBARBITAL 

ústně, často v kombinaci 
s alkoholem 

celkový útlum, setřená řeč, 
dezorientace, opilecké chování 

povrchní dýchání, lepkavá kůže, 
rozšířené zornice, slabý a rychlý 
pulz, kóma, 
možné úmrtí 

úzkost, nespavost, třes, 
delirium, křeče, 
epileptické záchvaty 

SEKONAL 

ústně, často v kombinaci 
s alkoholem 

celkový útlum, setřená řeč, 
dezorientace, opilecké chování 

povrchní dýchání, lepkavá kůže, 
rozšířené zornice, slabý a rychlý 
pulz, kóma, 
možné úmrtí 

úzkost, nespavost, třes, 
delirium, křeče, 
epileptické záchvaty 

MEPROBAMAT 

ústně, často v kombinaci 
s alkoholem 

celkový útlum, setřená řeč, 
dezorientace, opilecké chování 

povrchní dýchání, lepkavá kůže, 
rozšířené zornice, slabý a rychlý 
pulz, kóma, 
možné úmrtí 

úzkost, nespavost, třes, 
delirium, křeče, 
epileptické záchvaty 

Zdroj : Výukový obraz 



Příloha č. 2: Osnova Minimálního preventivního programu 

Záhlaví - název školy, adresa... 

Název programu 

Pro rok... 

Předkladatel 

Adresa peněžního ústavu 

Zodpovědná osoba 

1. Popis současného stavu problematiky 

a) stav školy z hlediska patologických jevů, její zaměření 

b) stav dětí ve vztahu k patologickým jevům 

2. Zdůvodnění potřebnosti projektu 

3. Cíle projektu 

a) dlouhodobé 

b) střednědobé 

c) krátkodobé 

4. Vymezení cílové populace (nejen děti, ale i pedagogové a rodiče) 

5. Navržený způsob realizace (konkretizovány jednotlivé aktivity, které naplňují 
základní strukturu preventivního programu) 

6. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 

7. Měření efektivity programu 

8. Statistická data 

9. Rámcový časový harmonogram (konkretizovány jednotlivé aktivity ve vztahu k délce 
jejich trvání a zařazení do školního roku) 

10. Supervize programu (kdo, jak často a jakou formou realizuje supervize) 

11. Kontakty s jinými organizacemi 

12. Rozpočet programu (3, s. 5) 
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Pnloha c. Lt: H e i o d i c k J p n r u c t a pro skoln '-kol« postupové Souieze, Faraya-I 

2. KOLO - JAK BYS TO VYŘEŠIL 

Cíl: 

Cílem této soutěže je napomáhat při vytváření žádoucích vzorců chování a hodnotových škál účastníků 

Důraz je kladen na rozvoj rétorických dovedností, schopnost sestavit smysluplný projev určený k předn< 
na veřejnosti, dovednosti sběru, vyhodnocování a použití informací, schopnost argumentovat, posilová 
odvahy veřejně obhajovat výsledky své práce, zvyšování sebehodnocení na základě poznaných schopnc 

Systém: 

Jednotlivá družstva znají témata dopředu a měla možnost si je připravit. Při soutěži si vylosují téma a m 
dvě minuty na doladění prezentace a rozhodnutí, kdo bude vystupovat (mohou vystupovat i všichni - r 
o divadlo, jde o přesvědčovací prezentaci), zda bude prezentace přečtena z papíru, či přednesena z hla* 

Řečníci vystupují 2 minuty ve stoje, bez řečnického pultu prezentují své projevy. Mohou přecházet, moh 
používat poznámky či dokonce celý text předčítat. Významnou složkou hodnocení je i "přesvědčivost" i 
jevu. Soutěžící, který celý text přečte, nezíská takové hodnocení jako soutěžící, který text suverénně zvlí 
s pomocí několika poznámek. V této soutěžní fázi určí rozhodčí na základě daných kritérií (viz níže) nejl 
soutěžící. 

Celkové výsledky oznámí rozhodčí až po vystoupení všech mluvčích. 

Hodnocení: 

2 - 1 2 bodů 

Hodnotící kritéria: 

Obsah 

Přednes (přesvědčivost, dodržení času, kontakt s posluchači, přednes s poznámkami, čtení z papíru...) 

Délka soutěžního kola: 

20 minut 

Maximální počet získaných bodů: 

12 bodů 

Poznámka: 

• První družstvo dostane dvě minuty na přípravu. Druhé družstvo si vylosuje téma před prezentací prvníht 
družstva, třetí před prezentací druhého atd. 

• V prezentaci soutěžící téma obhajuje nebo je oponuje 

• Škola si zde může dosadit svá vlastní témata, která jsou jí bližší. 

• Toto 2. kolo vychází z principů Debatního programu Karla Poppera, který organizuje 
Asociace debatních klubů ČR 

Pomůcky: 

10 témat, stopky 



Navržená témata pro školní kolo: 

1. Měl by učitel zasáhnout v případě, že vidí na veřejnosti mimo dobu školního vyučování kouřit žák; 
mladšího 18 let? 

2. Měly by být ve školách povoleny tělesné tresty? 

3. Měly by být zpřísněny podmínky chovu psů (náhubky, zákaz volného pohybu apod.)? 

4. Měly by být zakázány herní automaty? 

5. Ve školách by měla být zavedena povinná výuka náboženství. 

6. Mělo by být omezeno používání cizích slov a názvů v češtině. 

7. Ve škole by měl platit úplný zákaz používání mobilních telefonů. 

8. 2áci by se měli podílet na tvorbě školního řádu. 

9. Žáci by se měli podílet na tvorbě obsahu vyučování. 

10. Internet přináší více problémů než užitku. 



4. KOLO - KDYBYCH BYL ŘEDITELEM ŠKOLY 

Cíl: 

Poznání nutnosti zákonů a vyhlášek a jejich prospěšnosti pro lidi. 

Systém: 
Moderátor přečte příběh fiktivní školy. Úkolem soutěžících je na základě vyslechnutého příběhu zrušit ti 
zákony, práva (zásady, příkazy, zákazy), které žáci z fiktivního příběhu zavedli, a tři nejdůležitější povinnc 
které by ustanovili. Na vymýšlení mají časový limit 2 minuty. Poté zástupci družstev, jeden po druhém, 
přečtou své návrhy a vysvětlí, proč právě tato pravidla a proč právě tyto povinnosti. Na prezentaci má k, 
družstvo možnost využít časového limitu 1 min. 

Hodnocení: 

0 - 6 bodů 

+ je možné udělit družstvům 1 bod za kvalitní prezentaci 

Hodnotící kritéria: 

Za každý smysluplný návrh 1 bod - . 

Délka soutěžního kola: 

20 minut 

Maximální počet získaných bodů: 

7 bodů 

Poznámka: 

Své odpovědi družstva napíší na magnetickou tabulku, po prezentaci pak předají porotě. 

Pomůcky: 

Fiktivní příběh 

Mazací tabulky na odpovědi 

Fixy 

Hadříky na mazání 



Příběh - školní kolo: 

Školní práva 
Bylo jednou jedno království. V tom království byla jedna malá vesnice a v ni škola. Na to, jak to byla ve 
malá, byla škola velká, protože se do ni sjížděly za vzděláním děti z celého širokého okolí. V té škole vyw 
samí skvěli učitelé, které měli žáci velmi rádi. Učitele velmi trápilo, že je škola chudá a nemůže dětem, , 
byly velmi zvídavé, poskytnout takové vzděláni jako školy ve velkých městech, protože nejsou peníze na pom 
studijní literaturu, nové učebny. V okolí školy totiž žili sami chudí lidé, kteři nemohli školu sponzorovat. 

Jednou však učitelům přece jenom svitla naděje. Do vesnice se přistěhoval bohatý kouzelník, který chtě 
do školy svého syna. Kouzelník přišel představit syna řediteli školy a dohodnout podmínky jeho š 
docházky. Ředitel kouzelníkovi řekl, že jeho syna rád do školy vezme, ale že nemůže očekávat takové vybc 
a pomůcky jako ve škole v bohatém městě. Kouzelník byl velmi laskavý člověk a škole chtěl pomoci, ale 
jednou podmínkou. On sám chodil do školy, kde byli velmi přisní učitelé, kteří žákům nedovolovali dělat 
než chtěli oni sami. Vyučování bylo velmi nudné a smutné a žáci nechodili do školy rádi. Kouzelník sám z 
všechny vědomosti samostudiem až v dospělosti. Proto řediteli slíbil, že když učitelé dají žákům napro 
svobodu a nechají je vytvořit si vlastní pravidla školní docházky, pak kdykoliv si učitelé pomysli, že chtějí r 
kou pomůcku, peníze nebo cokoliv jiného pro školu, tak to budou mít. Ředitel školy byl velmi moudrý r 
který kouzelníkovi namítal, že ve škole musí mít každý nejen svá práva, ale i povinnosti. Kouzelník však 
na svém. Ředitel kouzelníka přesvědčoval, že takové vyučování nebude děti bavit a nic se nenaučí, ale byl 
marné. Nakonec se domluvili, že to zkusí 3 měsíce. Pokud za tu dobu učitelé budou dětem něco nutit n 
přestoupí jejich práva, kouzlo navždy pomine. Pokud se ukáže, že měl pravdu ředitel školy, kouzlo bude t 
navždy. 

Ředitel si svolal hned příští den všechny učitele. Protože byli vzdělaní a moudří, stáli na straně ředitele a si 
mu, že slib, který dal kouzelníkovi, dodrží. Rozešli se do tříd a oznámili všechno žákům. Žáci se ihned « 
v jídelně a začali pracovat na sepsání svých práv. Marně je učitelé upozorňovali, aby si k právům vytv 
i povinnosti. Žáci byli natolik nadšeni možnosti změnit školu, že na jejich rady hned zapomněli. 

Jednání žáků bylo dlouhé, ale na konci vyučování přinesli učitelům do ředitelny soupis svých práv, na jei 
konci byla jediná žákovská povinnost. 

Stálo tam: 

• Zvonek musí být zrušen. 
• Učitelé nemají právo cokoliv nám přikazovat. 
• Máme právo na čistou a pohodlnou třídu vybavenou dostatkem studijních materiálů a učebních pomůce 
• Máme právo na slušné zacházení. 
• Máme právo vybrat si místo, kde budeme sedět. 
• Máme právo přinést si kdykoliv do školy svou oblíbenou hračku nebo domácí zvířátko. 
• Máme právo na to, aby nás učitel kdykoliv vyslechl. 
• Máme právo nechávat si ve třídě svoje věci. 
• Učitelé nemají právo říkat nám, jak se máme oblékat. 
• Máme právo na volný čas o přestávkách. 
• Máme právo požádat o pomoc, pokud ji potřebujeme. 
• Máme právo mít ve třídě čas na legraci. 
• Máme právo mít chvilku klidu. 
• Máme právo, aby se s námi zacházelo jako s jedinečnými osobnostmi. 
• Máme právo nenechat se šikanovat nebo obtěžovat. 
• Máme právo na to, aby nám ostatní naslouchali. 
• Naši povinností je chodit do školy. 

Učitelé se zasmušili, ale zavázali se úmluvu dodržovat. Věřili, že na konci zkušebních 3 měsíců žáci sai 
poznají, že seznam je třeba pozměnit. 



Následující den byli učitelé náležitě připraveni na vyučování. I přes noc pracovali na vybaveni školy n 
pomůckami, zkrášlovali třidy. Šlo jim to lehce. Jenom na něco pomysleli, a už to bylo. Těšili se, jak t 
děti překvapené a jak se jim bude v nové škole líbit. Problémy však začaly hned na začátku vyučování. N 
žáci se ještě honili po chodbách a hráli si, protože neměli hodinky, někteří však už čekali ve třídách, 
nemohl začít, protože všechny děti nebyly ve třídě, .ale nemohl opozdilcům přikázat, aby se už šly učit. 
už začal výklad, přihlásila se Jana, která chtěla všem povyprávět, že se jim včera večer narodila koťata, 
s další historkou Lenka, Tomáš... Než se všechny děti vypovídaly, už zazvonilo a nic se nedozvěděli. Po pii 
do jiné třídy se Petr s Davidem nemohli dohodnout, kdo bude sedět na místě u okna. Při písemce z ma 
tiky začala Káťa najednou hrozně pištět, protože"soused v lavici si dal na stůl pro štěstí sklenici se 
oblíbeným pavoukem. Ve škole vládl děsivý zmatek a nikdo se nemohl s nikým domluvit. 

Na další den učitelé raději naplánovali školní výlet. Domnívali se, že aspoň tak den v klidu přežijí. Jen 
protože dětem nemohli připomenout, jaké si mají vzít oblečení, vše bylo ještě horši. Děvčata přišla vět 
v sukních a v sandálkách, přestože jim učitelé říkali, že půjdou do kopce. Kluci si zase s sebou vzali kolei 
brusle. Učitelé spoléhali na to, že děti samy pochopí, že takto na kopec nevyjdou, ale když si Lenka, kt 
tajně půjčila od maminky lodičky, vymkla si nohu už při vystupování z autobusu, raději změnili program a a 
celý den, že se už nikomu nic dalšího nestane. 

Učitelé i žáci byli situací ve škole rozčarováni. 

Proč ve škole nastal takový zmatek? Jak byste danou situaci řešili vy? 

Pročtěte si ještě jednou seznam žákovských práv a povinností. Rozhodněte se, která tři práva byste zruš 
a které tři nejdůležitější povinnosti byste ustanovili. A proč? 
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Následující den byli učitelé náležitě připraveni na vyučování. I přes noc pracovali na vybaveni školy novými 
pomůckami, zkrášlovali třídy. Šlo jim to lehce. Jenom na něco pomysleli, a už to bylo. Těšili se, jak budou 
děti překvapené a jak se jim bude v nové škole líbit. Problémy však začaly hned na začátku vyučování. Někteří 
žáci se ještě honili po chodbách a hráli si, protože neměli hodinky, někteří však už čekali ve třídách. Učitel 
nemohl začít, protože všechny děti nebyly ve třídě, ale nemohl opozdilcům přikázat, aby se už šly učit. Když 
už začal výklad, přihlásila se Jana, která chtěla všem povyprávět, že se jim včera večer narodila koťata, a pak 
s další historkou Lenka, Tomáš... Než se všechny děti vypovídaly, už zazvonilo a nic se nedozvěděli. Po přesunu 
do jiné třídy se Petr s Davidem nemohli dohodnout, kdo bude sedět na místě u okna. Při písemce z matema-
tiky začala Káťa najednou hrozně pištět, protože"soused v lavici si dal na stůl pro štěstí sklenici se svým 
oblíbeným pavoukem. Ve škole vládl děsivý zmatek a nikdo se nemohl s nikým domluvit. 

Na další den učitelé raději naplánovali školní výlet. Domnívali se, že aspoň tak den v klidu přežijí. Jenomže 
protože dětem nemohli připomenout, jaké si maji vzít oblečeni, vše bylo ještě horší. Děvčata přišla většinou 
v sukních a v sandálkách, přestože jim učitelé říkali, že půjdou do kopce. Kluci si zase s sebou vzali kolečkové 
brusle. Učitelé spoléhali na to, že děti samy pochopí, že takto na kopec nevyjdou, ale když si Lenka, která si 
tajně půjčila od maminky lodičky, vymkla si nohu už při vystupováni z autobusu, raději změnili program a doufali 
celý den, že se už nikomu nic dalšího nestane. 

Učitelé i žáci byli situací ve škole rozčarováni. 

Proč ve škole nastal takový zmatek? Jak byste danou situaci řešili vy? 

Pročtěte si ještě jednou seznam žákovských práv a povinností. Rozhodněte se, která tři práva byste zrušili 
a které tři nejdůležitější povinnosti byste ustanovili. A proč? 



frï'loha c. 5": Vyplněné d o U z m k y 

Dotazník 

Škola - ^ o V o W J x x ft TaWuxa/ 
Třída ..££<>. 
Chlapec Acfívka> 

1. Napiš , co si předs tavuješ pod po jmem „droga". 

. ̂ ^ k v í . : 

2. Podtrhni, co si myslíš, že patří mezi drogy. 

Mar ihuana K o k a i n ^ 
Alkohol _Cjgarety_ 

J H a š i š ^ _ Pervitin * 
L S D \ Heroin 

Pokud znáš j e š tě j inou drogu, napiš j i . 
i 

. í M M V N ^ . 

3. Mysl íš si, že j e droga pro člověka nebezpečná? ( j í ň o ) ne 
Svoji odpověď zdůvodni. 

. .CM. -ymP^iř. G X . A c i f e 

. ( W f ^ ^ ^ í S 

4. Byl/a j s i někdy poučen/a o problematice drog? ( ano " ne 
Pokud ano, napiš kde a kým. 

. . b l x ^ d b ^ . tón w í W . .MO . .j^. 

. [ M ^ A i v r ^ . , . 

Odkud získáváš nejvíce informací o drogách? 

\v/ 
. & W ^ A u . .Qy. A ^ . i ^ V ' . AM-. L^Of^.a 

CU tóiJL 0O\ V t f ^ J ^ O/ d í c L ^ U&L. 



5. Povídáš si s rodiči o problematice drog? 

často Cobčas" -) nikdy 

6. Kdo má ve vaší škole na starosti prevenci zneužívání drog, šikany apod.? 

. . . ^ A W L ? * ^ 

7. Kdybys měl/a nějaký problém nebo dotaz týkající se drog, na koho se obrátíš? 

.C&0J . r . r r í N ^ . ^ ť V . &1. 

8. Kolik ti musí být let, abys mohl/a sám/sama koupit cigarety nebo alkohol? 

9. Setkal/a js i se někdy s nějakou drogou? ( j i n o ) ne 
Pokud ano, napiš s jakou a kde. 

MýW. A M ^ ^ . U j S W j ^ V ^ Í L o t qj. / j ^ d ^ 

A & w . j N & f e v . ; to. M c o W . / í í \ , . O t e . í ^ . ^ a ^ . . mm, 
^ ' ^ AÔ C WUoAtóv 

10. Nabízel ti už někdo nějakou drogu? ano ( í í e \ ' 
Pokud ano, napiš kdo, kde, jakou, a j ak ses zachoval/a. 

11. Vyzkoušel/a js i nějakou drogu? ano Q i e 
Pokud ano, napiš jakou, a j a k ses k ní dostal/a. 



Dotazník 

Škola Z Š . M & M 
Třída k . K 

^Čhlaptec / dívka 

1. Napiš , co si představuješ pod pojmem „droga". 

. ... d t Á w ^ . . .Í.ÍpM^.. . Í Á L j . 

2. Podtrhni, co si myslíš, že patří mezi drogy. 

J v l a r i h u a n ^ — Kokain 
A l k o h o L . Cigarety 
Haš i š - Pervitin 
L S D — " HeroirT" 

Pokud znáš ješ tě j inou drogu, napiš j i . 

3. Myslíš si, že j e droga pro člověka nebezpečná? (aňcT) \ j i e 
Svoji odpověď zdůvodni. 

4. Byl/a js i někdy poučen/a o problematice drog? 
Pokud ano, napiš kde a kým. 

1í AípL JiAj}) /á^a^--

Táno) ne 

Odkud získáváš nejvíce informací o drogách? 

.ÁLmMf % á W f t n i ( J R . . i - u L l . . . . . 



5. Povídáš si s rodiči o problematice drog? 

často občas ( n i k d 

6. Kdo má ve vaší škole na starosti prevenci zneužívání drog, šikany apod.? 

. WA,. . 9\. 

7. Kdybys měl/a nějaký problém nebo dotaz týkající se drog, na koho se obrátíš? 

f h : Á^ké^yS. /№. .Íňln-Áo!?. 

8 Kolik ti musí být let, abys mohl/a sám/sama koupit cigarety nebo alkohol? 

A 

9. Setkal/a jsi se někdy s nějakou drogou? 
Pokud ano, napiš s jakou a kde. 
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10. Nabízel ti už někdo nějakou drogu? 
Pokud ano, napiš kdo, k d e j a k o u , a j ak ses zachoval/a. 

J&Jl.. íULuxwii. 
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11. Vyzkoušel/a jsi nějakou drogu? ( ^ o ) 
Pokud ano, napiš jakou, a j ak ses k ní dostal/a. 
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Tabulka č. 5: Pokud znáš ještě jinou drogu, napiš ji. 

Odpověď 
ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 

Odpověď A B c A B A L B B C A B 
Celkem 

Odpověď 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Napsal 6 4 1 0 1 0 2 0 3 5 1 1 2 10 3 3 1 0 0 0 2 0 22 23 45 
Extáze 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 1 5 
Káva 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 9 
Mák 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 
Čokoláda 1 1 0 0 1 0 2 1 3 
Coca cola 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
Moďin 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 
Amfetaminy 0 0 0 1 0 1 1 
Steroidy 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Prášek 1 1 1 0 2 1 3 
Acylpyrin 0 0 1 0 1 0 1 
Tabák 0 1 0 0 0 1 1 
Nikotin 0 0 0 1 0 1 1 
Tráva 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 8 
Marjánka 0 1 0 0 0 1 1 
Ganja 0 0 2 0 2 0 2 
Joint 0 0 1 0 1 0 1 
Koks 0 0 0 1 0 1 0 • 3 0 5 5 
Doutník 0 0 1 0 1 0 1 
Dýmka 0 0 2 0 2 0 2 
Injekční stříkačka 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 
Helium 1 0 0 0 1 0 1 
Nenapsal 5 6 6 10 8 11 7 1 5 13 11 12 8 5 7 9 6 10 6 11 7 9 76 97 173 



Tabulka č. 6: Myslíš si, že je droga pro člověka nebezpečná? 
Svoji odpověď zdůvodni. 

Odpověď 
ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 

Odpověď A B C A B A B B c A B 
Celkem 

Odpověď 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Ano 11 10 7 10 11 9 1 8 18 12 13 10 15 12 7 10 6 11 9 9 97 120 217 
Nezdůvodnil 0 3 2 1 1 1 0 0 1 o 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 9 11 20 
Ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neodpověděl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka č. 7: Byl/a jsi někdy poučen/a o problematice drog? 
Pokud ano, napiš kde a kým. 

Odpověď 
ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 

Odpověď A B C A B A B B C A B Odpověď 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Ano 6 8 0 0 5 8 7 1 2 6 8 9 4 6 5 5 3 6 5 6 4 5 49 60 109 
Škola 3 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 11 9 20 
Učitel 0 3 0 0 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 3 1 0 0 13 10 23 
Rodič 1 3 0 0 2 4 1 1 1 5 6 7 3 6 0 2 0 4 3 6 4 3 21 41 62 
Sourozenec 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 4 
Příbuzný 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 4 
Kamarád 0 0 1 0 1 0 1 
Lékař 0 0 0 1 0 1 1 
Psycholog 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
Policie 0 0 2 2 2 2 4 
Ve Skautu 0 0 0 1 0 1 1 
Neuvedl 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4 
Ne 5 2 7 10 4 3 2 0 6 12 4 4 6 9 5 6 4 4 1 3 5 4 49 57 106 
Nevim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neodpověděl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 



Tabulka č. 8: Odkud získáváš nejvíce informaci o drogách? 

ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem ] 
Odpověď A 1 B C A B í A B I B C A B 

ch d ch d ch d d ch d ch d ch d ch d d ch d ch d ch d ch+d 
Škola 0 0 0 0 0 o 1 0 0 1 0 K S 1 0 1 0 0 2 3 5 
Rodič o 2 0 0 1 0 1 0 2 ^ 0 1 0 0 1 0 0 3 6 9 
Sourozenec 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 
Kamarád 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 
Internet 1 2 0 1 1 0 3 0 3 9 2 2 0 1 1 1 3 1 14 17 31 
Televize 6 4 6 8 4 8 5 0 3 5 8 6 8 8 5 10 7 8 4 7 4 2 60 66 126 
Rádio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 o 1 0 3 3 
Kniha 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 4 11 15 
Noviny 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 6 8 
Časopis 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 5 
Leták 0 0 1 0 1 0 1 
Odnikud 1 ~~o" 0 0 0 1 0 1 
Nevím 1 0 0 0 0 0 0 0 P ( T 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Neodpověděl 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 3 6 

Tabulka č. 9. Povídáš si s rodiči o problematice drog? 

ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 
Odpověď A B C A B A B B C A B 

ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 
Často 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Občas 6 7 2 3 5 8 7 1 5 12 6 8 4 6 3 7 4 6 1 6 5 5 48 69 117 
Nikdy 5 3 5 7 4 3 2 0 3 5 6 5 6 8 7 5 3 4 5 5 4 4 50 49 99 
Neodpověděl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Tabulka č. 10: Kdo má ve vaší škole na starosti prevenci zneužívání drog, šikany apod.? 

Odpověd 
ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 

Odpověd A B C A B A B B C A B 
Celkem 

Odpověd 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Správná o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2 1 0 0 4 6 10 
Metodik prevence 0 0 0 
Správné jméno m.p. 2 5 0 0 2 1 0 0 4 6 10 
Chybná o. 9 8 4 3 5 8 8 1 1 3 11 8 6 10 0 6 2 3 3 7 7 2 56 59 115 
Ředitel 1 1 0 2 0 2 2 0 1 3 10 2 4 4 0 3 1 2 0 2 4 2 23 23 46 
Zástupce ředitele 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 5 2 7 
Výchovný poradce 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Školní psycholog 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 6 
Třídní učitel 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 9 9 18 
Jiný učitel 0 1 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 8 9 
Všichni učitelé 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 4 0 3 1 0 6 10 16 
Školník 0 0 0 1 1 2 1 3 4 
Uklízečka 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Nikdo 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7 0 7 
Nevím 2 2 2 7 3 3 1 0 3 15 1 2 4 5 8 1 5 7 1 3 2 7 32 52 84 
Neodpověděl 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 



Tabulka č. 11: Kdybys měl/a nějaký problém nebo dotaz týkající se drog, na koho se obrátíš? 

ZS Sokolovská VM ZS Školní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 
Odpověď A B C A B A B B C A B Odpověď 

ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 
Učitel 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 U 1 0 0 2 0 0 9 3 12 
Rodič 4 8 3 7 5 8 5 1 5 16 6 8 5 14 2 9 5 6 5 5 3 7 48 89 137 
Sourozenec 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 6 8 
Příbuzný 0 0 1 1 0 0 1 1 2 
Kamarád 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 6 4 10 
Lékař 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 6 8 
Psycholog 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 
Odborník 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4 
Vyléčený narkoman 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Policie 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 4 3 7 
Linka bezpečí 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 3 
Protidrogové odd. 1 0 0 0 1 0 1 
Internet 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 
Nahodilová 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 
Nikoho 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 4 
Nevím 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 1 7 
Neodpověděl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 5 

Tabulka č. 12: Kolik ti musí být let, abys mohl/a sám/sama koupit cigarety nebo alkohol? 

Odpověď 
ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 

Odpověď A B C A B A B B C A B 
Celkem 

Odpověď 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Správná o. 11 10 7 10 9 10 9 1 8 18 12 13 10 13 8 12 7 10 6 11 8 7 95 115 210 
Chybná o. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 
15 let 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 
16 let 1 0 0 0 1 0 1 
19 let 0 0 1 1 1 1 2 
20 let 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 
Nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neodpověděl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Tabulka č. 13: Setkal/a jsi se někdy s nějakou drogou? 
Pokud ano, napiš s jakou a kde. 

Odpvěcf 
ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Kfižanov Celkem 

Odpvěcf A B c A B A B B C A B 
Celkem 

Odpvěcf 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Ano 7 4 6 7 5 9 5 1 4 11 2 1 5 8 6 7 6 8 1 2 2 1 49 59 108 
Cigareta 3 2 4 6 3 5 1 1 1 9 2 0 2 3 5 5 4 5 1 2 1 1 27 39 66 
Alkohol 2 3 4 4 0 5 1 0 1 6 1 0 0 0 2 4 5 3 0 1 0 0 16 26 42 
Marihuana 1 0 0 2 1 3 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 8 8 16 
Kokain 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 
Mák 0 0 1 0 1 0 1 
Káva 0 0 1 0 1 0 1 
Injekčni stříkačka 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 5 
Škola 1 0 0 0 1 0 1 
Domov 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 7 7 14 
Restarurace 1 1 3 0 2 1 0 0 0 5 • 0 3 3 1 9 11 20 
Tábor 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 
Venku 0 0 0 1 1 3 3 1 1 3 0 1 2 4 3 1 1 1 0 1 0 0 11 16 27 
Oslava 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 4 6 
Příbuzný 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 2 0 3 2 14 16 
Kamarád 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 1 6 
Soused 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 
Vyléčený narkoman 0 0 0 1 0 1 1 
Neuvedl 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 5 
Ne 4 6 1 3 4 2 4 0 4 7 10 12 5 7 4 5 1 2 5 9 7 8 49 61 110 
Nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neodpověděl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Tabulka č. 14: Nabízel ti už někdo nějakou drogu? 
Pokud ano, napiš kdo, kde, jakou, a jak ses zachoval/a. 

Odpověď 
ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 

Odpověď A B C A B A B B c A B 
Celkem 

Odpověď 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d Ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Ano 4 3 2 5 2 2 4 1 2 6 2 1 4 8 4 3 1 1 1 2 2 2 28 34 62 
Rodič 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 8 5 13 
Příbuzný 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 4 
Kamarád 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 1 1 0 1 1 0 5 8 13 
Soused 0 1 0 0 0 1 1 
Cizí osoba 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 3 8 11 
Domov 1 0 0 0 1 0 1 
Tábor 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
Venku 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 •0 1 0 0 0 1 0 4 7 11 
Oslava 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 3 7 
Cigareta 1 2 2 1 2 1 0 0 1 3 0 ' 0 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 15 15 30 
Alkohol 1 0 2 2 0 1 2 0 1 3 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 11 11 22 
Marihuana 1 0 0 1 0 0 1 1 2 
Kokain 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 
Bonbon 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
Odmítl 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 6 1 3 1 0 1 1 0 1 9 19 28 
Přijal 1 0 0 1 1 1 2 0 2 3 3 0 0 1 0 0 2 0 11 6 17 
Neuvedl 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 4 3 7 
Ne 7 7 5 5 7 9 5 0 6 12 10 12 6 7 6 9 6 9 5 9 7 7 70 86 156 
Nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neodpověděl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Tabulka č. 15: Vyzkoušel/a jsi nějakou drogu? 
Pokud ano, napiš jakou, a jak ses k ni dostal/a. 

Odpovécf 
ZS Sokolovská VM ZS Sko ní VM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 

Odpovécf A B c A B A B B C A B 
Celkem 

Odpovécf 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Ano 3 2 2 4 2 4 4 0 2 6 0 0 3 5 5 1 0 1 1 2 2 0 24 25 49 
Cigareta 1 0 2 1 2 2 0 0 1 2 0 0 2 2 5 1 0 0 1 2 1 0 15 10 25 
Alkohol 2 2 2 3 1 3 4 0 1 5 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 14 16 30 
Marihuana 0 0 0 1 0 1 1 
Káva 0 0 1 0 1 0 1 
Našel 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 
Dostal 1 2 0 0 1 1 2 0 2 5 0 0 1 3 3 1 0 1 1 0 1 0 12 13 25 
Vzal si sám 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 4 9 
Neuvedl 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Ne 8 8 5 6 7 7 5 1 6 12 12 13 7 10 5 11 7 9 5 9 7 9 74 95 169 
Nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neodpověděl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Tabulka č. 16: Nakresli drogu, kterou znáš. 

Odpověď 
ZS Sokolovská VM ZS Sko níVM ZS Oslavická VM ZS Měřín ZS Křižanov Celkem 

Odpověď A B C A B A B B C A B 
Celkem 

Odpověď 
ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch d ch+d 

Nakreslil 9 5 6 8 8 10 7 1 8 17 12 13 10 15 10 11 7 10 6 10 9 7 92 107 199 
Cigareta 7 3 4 8 8 9 3 1 4 14 8 10 6 15 8 11 7 7 4 10 5 6 64 94 158 
Alkohol 3 2 4 4 4 5 1 0 2 11 4 7 3 8 1 1 3 6 1 5 6 3 32 52 84 
Rostlina 0 1 0 0 0 1 1 
Marihuana 2 2 1 2 4 2 4 1 3 4 7 10 0 1 1 0 2 1 2 3 5 2 31 28 59 
Makovice 0 0 2 0 2 0 2 
Prášek 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 
Kokain 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 1 0 0 0 2 1 0 4 1 10 9 19 
Heroin 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3 
Hašiš 0 0 2 0 2 0 2 
Pervitin 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 5 
Tableta 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ' 2 1 4 1 1 3 0 0 0 0 1 9 8 17 
LSD 2 0 0 0 2 0 2 
Injekčni stříkačka 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 6 8 0 0 1 1 0 0 0 1 9 15 24 
Nenakreslil 2 5 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6 13 19 



Příloha č. 6: Vyhodnocení dotazníků - vybrané odpovědi 

Napiš, co si představuješ pod pojmem „droga". 

ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 
Slova objevující se v odpovědích - co si žáci vybaví, když se řekne „droga": 
cigareta, pilulka, omamná látka, halucinace, smrt, marihuana, nebezpečná látka, hašiš, kokain, závislost, 
tablety, může zabít, špatná věc, injekční stříkačka, neovladatelný člověk, jed, škodlivá myšlení a zdraví, 
návyková látka 
Vybrané odpovědi: 
„Látka, kterou když si vezmeš, tak si na ni navykneš a děláš vše proto, abys měl víc a víc, dokud 
nezemřeš." 
„Droga je závislost pro lidi." 
„Látka, kterou nemám a nesmím brát. Uškodí." 

ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055 
Slova objevující se v odpovědích - co si žáci vybaví, když se řekne ..droga": 
heroin, hašiš, marihuana, morfín, nebezpečná látka, něco nezdravého, plete hlavu, kokain, pervitin, ničí 
organismus, návyková látka, alkohol, cigarety, může zabít, drogový dealer, ztráta peněz, krádež peněz 
Vybrané odpovědi: 
„Prášek který ničí lidský organismus. Já si myslím, že kouřit je víc normální než brát drogy. Ale kouření 
je špatná vlastnost." 
„Koks, heroin, tráva, prostě nebezpečí!!!!!!!! Každou hodinu zemře 5 lidí." 
„Nějaká věc, kterou musí vyrábět hrozně zlý člověk, který rád ubližuje." 

ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 
Slova obievuiíci se v odpovědích - co si žáci vybaví, když se řekne „droga": 
feťáci, prášek, závislost, marihuana, ničí zdraví, cigarety, kokain, heroin, pervitin, alkohol, zabíjí, 
omamující rostlina, injekční stříkačka, návyk, nebezpečná, jed, ubližuje, fetování 
Vybrané odpovědi: 
„Myslím si, že droga povzbuzuje, ale zároveň je velmi návyková a velmi škodí tělu." 
„To, co si feťák píchá třeba injekční stříkačkou do žil." 
„Je to hrozné! Ubližuje lidem! Je to jed!" 

ZŠ Měřín 
Slova objevující se v odpovědích - co si žáci vybaví, když se řekne „droga": 
bílý písek, prášky, škodlivá látka, nebezpečí, cigareta, stříkačka, škodí zdraví, závislost, tráva, jed, strašné 
onemocněni, ubližuje 
Vybrané odpovědi: 
„Nemělo by to existovat, já si myslím, že je to špatné." 
„Napomáhá to, aby se lidi cítili jako bezradní. Berou to jen závislí lidé." 
„Je to jako kdyby se někdo zabíjel." 

ZŠ Křižanov 
Slova objevující se v odpovědích - co si žáci vybaví, když se řekne „droga": 
závislost, prášek, ubližuje, odporné, škodlivé, fetovat, píchat si, šňupat, cigareta, tráva, může (dokáže) 
zabit, špatná věc, návyková, nebezpečná látka, kokain, heroin, alkohol, pilulka, cigarety, feťáci 
Vybrané odpovědi: 
„Že je člověk na tom závislý a těžko se toho zbavuje." 
„Prášky nebo něco podobného po čem můžeš být mimo." 
„Že je to špatná věc, je to návykový a nebezpečný, a může tě to zabít, a tak říkám, že nikdy nebudu brát 
drogy." 

Mysl/X si, le je droga pro člověka nebezpečná? 
Svoji odpověď zdůvodni 

ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 
Zdůvodněni odpovědi - slova objevující se v odpovědích „ano": 
Zabiji, smrt, závislost, zkracuje život, Spatná věc, mčni chováni, kazí lidi, rakovina, AIDS 



Vybrané odpovědi: 
„Protože při předávkování hrozí smrt." 
„Když je na nich někdo závislý, tak pokud není v žádném ústavu, tak udělá vše, aby jich mohl sníst víc, 
a pak když je toho hodně, zemře." 
„Člověk mění chování. Je to špatná věc, která kazí lidi." 

ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055 
Zdůvodnění odpovědí - slova objevující se v odpovědích „ano": 
Závislost, umírá se, rakovina, předávkování, škodí zdraví, ničí orgány, zlý návyk, utrácení peněz, 
zpomaluje funkce těla 
Vybrané odpovědi: 
„Protože to škodí člověku, a jsou z toho havárie." 
„Když někdo bere drogy, tak je na nich potom závislý a když je nemá, tak může i někoho zabít." 
„Hodně utrácíme a jsme jenom hodně nemocní." 

ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 
Zdůvodnění odpovědí - slova objevující se v odpovědích „ano": 
závislost, omámí člověka, poškozuje zdraví, umírá se, zabíjí, rakovina, nebezpečné látky, jedovaté látky, 
smrtící, ubližuje 
Vybrané odpovědi: 
„Lidé jsou na ni závislí a můžou si ublížit. A droga může i zabít." 
„Ubližuje to tomu, kdo to bere, a okolním lidem." 
„Člověk po prvním vpichu dávky začíná být na drogu závislý." 

ZŠ Měřín 
Zdůvodnění odpovědí - slova objevující se v odpovědích „ano": 
škodí zdraví, smrtelná, návyková látka, jedovaté látky, rakovina, ubližuje, závislost, zlozvyk 
Vybrané odpovědi: 
„Když si jednou vezmeme, nedokážeme přestat! Začnou nám vypadávat vlasy, kazit se zuby. Budeme 
úplně poznamenaní. A pak za chvíli umřeme." 
„Protože na drogy zemře plno lidí." 
„Já vím, že lidem škodí a kvůli tomu jsou lidé na drogy závislí a ničí jim to zdraví." 
Odpověď „ne": „Protože se na světě fetuje." 

ZŠ Křižanov 
Zdůvodnění odpovědí - slova objevující se v odpovědích „ano": 
závislost, rakovina, můžeš umřít, zabíjí, návyková 
Vybrané odpovědi: 
„Je to strašně nebezpečné. Ničí se tím akorát zdravý. Nechápu, kdo tohle může dělat. Tohle dělat nikdy 

nebudu." 
„Protože je návyková a může tě zabít." 
„Protože jsou potom lidé jako opilí." 

Setkal/a jsi se někdy s nějakou drogou? 
Pokud ano, napiš s jakou a kde. 

ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 
Vybrané odpovědi: 
„Ale jenom s cigaretou a alkoholem, to ale není zas taková strašná droga." 
„S marihuanou na letním táboře." 
„S cigaretou na ulici, s alkoholem ve vesnici, s marihuanou pod mostem u Penny marketu ve VM." 

ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055 
Vybrané odpovědi: 
„Viděla jsem nějaký kluky jak berou drogu a píchají si do žil. Řekla jsem to mámě. Nikdy bych 
to neudělala." 
„S cigaretou protože můj táta kouří. A s alkoholem protože je v každé hospodě a restauraci apod." 
„S kokainem který se válel na chodníku." 



ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 
Vybrané odpovědi: 
„S kokainem na náměstí." 
„Na pískovišti injekční stříkačku." 
„V kroužku na zahradě vdechovali." 

ZŠ Měřín 
Vybrané odpovědi: 
„V hospodě alkoholici." 
„Cigarety a alkohol. Většina lidí chodí po venku a kouří nebo v baru pije alkohol." 

ZŠ Křižanov 
Vybrané odpovědi: 
„Ne. Nikdy jsem se s drogou nesetkala, a tak to chci, aby to tak zůstalo naíurt." 
„S cigaretou ve školní šatně u kamaráda." 
„Cíga nám prodali od 11 let." 

Nabízel ti uí někdo nějakou drogu? 
Pokud ano, napiš kdo, kdejakou, a jak ses zachovat/a. 

ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 
Vybrané odpovědi: 
„Sestřenice za barákem cigaretu a kokain, odmítla jsem a řekla to mámě." 
„Ne. Ale kdyby mi někdo nabízel, tak bych mu řekla, ať si zdraví ničí sám, že na to ještě mám čas a že si 
chci ještě užít." 
„Nějaký kluk na letním táboře marihuanu, nezkusila jsem ji." 
„Ochutnala jsem víno na oslavě mamčiných narozenin. Ale nevím, jestli je to droga." 

ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055 
Vybrané odpovědi: 
„Ano. Jeden pán mi nabízel cigaretu." 
„Taťka mě občas dá napít pivka." 

ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 
Vybrané odpovědi: 
„Jeden chlap na náměstí, nevím jakou, ale bylo to něco tekutého. Tak jsem utekla." 
„Kamarád na zahradě kokain. Odmítla jsem." 
„S nezralým mákem a na pískovišti s injekční stříkačkou s nějakou drogou." 

ZŠ Měřín 
Vybrané odpovědi: 
„Na svatbě mě nabízeli připitek, ale já jsem řekla, že nikdy nebudu pít!! Že nebudu nikdy v životě 
alkoholik." 
„Akorát, když mamka měla narozeniny, tak mě dala trochu Jelzinu." 
„Jeden kamarád mi nabízel cigarety, bohužel jsem si vzal, ale už nekouřím a mám lepši pocit." 
„Jedna holka cigarety a babička mi dala napít alkohol." 

ZŠ Křižanov 
Vybrané odpovědi: 
„Rodiče na narozeninách." 
„Rodiče, babička, děda, strejda, cigarety, vzal jsem šiji." 

Vyzkoušet/a jsi nějakou drogu? 
Pokud ano, napiš jakou, a jak ses k ní dostat/a. 

ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 
Vybrané odpovědi: 
„Na Silvestra šampáňo, ale drogu ne." 



„Alkohol, kořalku, víno, šampáňo, dostala sem se k ní o Vánocích a o Silvestru a o Velikonocích." 
„Alkohol na narozeninách." 
„Cigareta a vzala jsem ji od rodičů." 

ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055 
Vybrané odpovědi: 
„A nikdy by sem to nezkusila. A nikdy to nezkusím. Droga je škaredá věc!" 
„Trochu piva rodiče, kapku nabídnou jednou ta čas." 
„Mamka mi dala trochu vína, ochutnala jsem i pivo." 
„Cigaretu strejda mi dal jednou potáhnout." 

ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 
Vybrané odpovědi: 
„Marihuana, našla jsem ji." 
„Pivo dal mi ochutnat taťka." 

ZŠ Měřín 
Vybrané odpovědi: 
„Jednou jsme šli s kámošema ven, na zemi byla cigareta, tak kámoš vzal sirky a zapálil si a já jsem 
to zkusil jenom jednou." 
„Cigaretu, půjčil jsem si od taťky." 
„Nevím, děcka mě naváděli kouřit nějakou rostlinu, ale nakonec jsem utekla." 

ZŠ Křižanov 
Vybrané odpovědi: 
„Dal mně to kámoš, jakou: petru." 
„Cigareta, našla u bráchy." 
„Alkohol, dostal jsem." 



Příloha č. 7: Děti v rodinách, kde se vyskytuje problém s alkoholem 

Paní Wegscheider-Cruse, jež zkušenost s rodičem závislým na alkoholu sama prožila, 

shrnula reakce dětí v rodinách, kde se vyskytuje závislost, takto: 

Rodinný hrdina přebírá odpovědnost a nahrazuje nefungujícího dospělého. 

„Zachraňuje rodinu". Typicky to bývá nejstarší sourozenec, zastupuje nefungujícího 

otce a pečuje o mladší děti. „Hrdinovi" by měli dospělí dovolit vrátit se do dětství. 

„Hrdina" by se neměl považovat za odpovědného za problémy v rodině, ale vědět, 

že jsou to problémy dospělých, za které on nemůže a které není schopné řešit. 

Obětní beránek odvádí pozornost od problémů dospělých tím, že dělá sám jiné 

problémy. Např. krade, lže, pere se, má problémy ve škole nebo všechno dohromady. 

Je třeba dítěti dovolit zbavit se příznaků. Nemělo by se za problémové jednání citově 

ani jinak odměňovat a naopak by rodiče měli oceňovat přiměřené chování. 

Ztracené dítě. Je stažené do sebe, uzavřené, tiché. Před bolestí světa uniká 

do svého nitra a světa fantazie a snění. Takové dítě je vhodné laskavě zvát do vnějšího 

světa a věnovat mu potřebnou pozornost. 

Klaun. Šaškováním lze také odvádět pozornost od problémů s návykovou látkou 

v rodině. Je bezpečnější, když se dospělí smějí, než aby na sebe nebo na děti křičeli. 

Šaškování by se nemělo odměňovat. Měly by se hledat vhodnější způsoby, jak pomoci 

dítěti uplatnit se a posílit jeho sebevědomí. 

Dětem by mělo být jasné, že problém s alkoholem v rodině je záležitostí 

dospělých, za který děti nemohou. Od nedospělých dětí by se také nemělo chtít, aby se 

podílely na léčení pijícího rodiče nebo aby ho k léčbě přemlouvaly. Závislost je 

problémem dospělých a dospělí by ho měli vyřešit. Pokud pijící otec rodiny dlouhodobě 

selhává, může pomoci náhradní otcovská postava, např. strýc nebo dědeček. V rodině 

by měl být určitý řád a dítě by mělo pokud možno vyrůstat v předvídatelném prostředí. 

Měla by také být zajištěna jeho fyzická bezpečnost. Nejdůležitější ovšem je samozřejmě 

to, jestli se podaří uspokojivě zvládnout problém s alkoholem v rodině. Pak se často 

pronikavě zlepšuje i duševní stav dětí. Někdy, např. v případě týrání nebo hrubého 

zanedbávání dítěte, je potřebná spolupráce se zdravotníky, oddělením péče o dítě 

anebo i s policií. (29, s. 43) 



Příloha č. 8: Odraz řešené problematiky v beletrii 

V rámci řešení tohoto problému jsem sledovala nejen odbornou literaturu, ale přečetla 
jsem i beletrii zpracovávající skutečné příběhy lidí, kterým do života zasáhla droga. 

My děti ze stanice ZOO 
Christiane F. 
Podle zpovědi zachycené na magnetofonových páscích zpracovali Kai Hermann 
a Horst Rieck 

Nakladatelství Oldag, Ostrava 1998 

O autorech knihy: 
Kai Hermann, narozen v roce 1938, byl redaktorem periodik Die Zeit, Spiegel, Twen 
a Stern, nyní žije jako volný publicista v Landsatzu v okrese Luchow - Dannenberg. 
Napsal mimo jiné knihy Die Revolte der Studenten (Studentská revolta), Entscheidung 
in Mogadischu (Rozhodnutí v Mogadišu). Byl vyznamenám cenou Theodora Wolffa 
a medailí Carla v. Ossietzkyho. 
Horst Rieck, narozen v roce 1941, žije jako volný autor v Berlíně. Jako spolupracovník 
Sternu a deníku Die Zeit se převážně zabýval problémy mládeže. 

Dnes již dospělá Christiane F. se poprvé ve svých dvanácti letech setkala 
v evangelickém centru pro mládež s hašišem, ve třinácti na diskotéce s heroinem. Brzo 
se stala na drogách závislou, přes den chodila do školy a odpoledne si spolu se svými 
přáteli - narkomany vydělávala na stanici ZOO peníze na drogu prostitucí. Její matka 
skoro dva roky netušila nic o dvojím životě své dcery. Christiane F. vypráví 
s obdivuhodnou snahou o přesnost a odzbrojující otevřeností o osudech dětí, o kterých 
se veřejnost dozvídá až z titulků novin, jež oznamují jejich smrt. Příběh Christiany F. 
se opakuje každý den kdekoli u nás. 

ŽALOBA 
Výňatky z obžalovacího spisu státního návladního u zemského soudu v Berlíně 
27. července 1977 

Žákyně Christiane Vera F. je obžalována, že jako mladistvá od 20. května 1976 
nese odpovědnost za své činy. V Berlíně po 20. květnu 1976 pokračovala v získávání 
látek, respektive přípravků, které lze zahrnout pod ustanovení zákona o omamných 
látkách, bez potřebného povolení Spolkového zdravotního úřadu. 

Obžalovaná od února 1976 užívá heroin. Vpichovala si - nejprve s přestávkami, 
později denně - přibližně čtvrtinu obvyklé dávky. Od 20. května 1976 je podle trestního 
práva odpovědná za své činy. 

Při dvou kontrolách 1. a 13. března 1977 byla obžalovaná kontrolována v hale 
stanice ZOO a na stanici podzemní dráhy Kurfíirstendamm a zkontrolována. Měla 
u sebe 18 mg a 140,7 mg substance obsahující heroin. 

Mimoto byl 12. května 1977 nalezen u obžalované staniolový balíček, který 
obsahoval 62,4 mg substance obsahující heroin. Byly u ní nalezeny také předměty 
sloužící k užívání heroinu. Laboratorní vyšetření potvrdilo stopy heroinu na těchto 
předmětech. Také rozbor moči prokázal obsah morfínu. 

12. května 1977 našla matka obžalované paní U. F. u své dcery 62,4 mg 
substance obsahující heroin a zaslala ji kriminální policii. 



Ve své výpovědi obžalovaná uvedla, že od února 1976 užívá heroin. Mimoto 
od zimy 1976 získávala peníze na heroin prostitucí. 

Je třeba vyjít z toho, že obžalovaná stále pokračuje v užívání heroinu. 

ROZSUDEK 
Výňatky z rozsudku obvodního soudu vNeumiinsteru 14. června 1978. Rozsudek 
ve jménu lidu 

V trestní věci proti žákyni Christiane Vera F. pro přečin. 
Obžalovaná je uznána vinnou pro pokračující získávání omamných látek 

související s jejich nepovoleným přechováváním. Rozhodnutí o trestu pro mladistvé je 
důvodné. 

Odůvodnění: Obžalovaná procházela do svého třináctého roku normálním 
vývojem. Je nadprůměrně inteligentní, a tak si uvědomovala, že získávání heroinu je 
trestné. Existuje dostatek známek o tom, že obžalovaná již 20. května 1976 byla závislá 
na drogách (před dosažením věku trestní odpovědnosti). Tím se však nevylučuje ani její 
trestní odpovědnost, ani schopnost nést vinu. Obžalovaná v průběhu doby rozpoznala 
svou situaci a sama se snažila o detoxikaci. Byla tudíž schopná rozeznat nesprávnost 
svého jednání a podle toho se zachovat. 

Předpoklad pro budoucí vývoj je sice momentálně příznivý, i když nelze 
vyloučit, že u obžalované dojde k recidivě. Další vývoj obžalované musí být alespoň 
v nejbližší době pozorně sledován. (14) 

Dýka a kříž 
David Wilkerson 
spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými 
Titul amerického originálu „The Cross And The Switchblade", 1963 David Wilkerson 
Sedmé české vydání v nákladu 20 000 kusů, 2000 Teen Challege, vydalo Nakladatelství 
Křesťanský život 

„Jsem narkomanka, kazateli. Není pro mě už žádná naděje a to ani u Boha!" 

Její svět byla parta z ulice, sexpárty a tunely. Jejím předurčením byl zločinný 
život a brzká smrt. Marie však byla zachráněna spolu s tisíci takovými jako ona a to 
díky jednomu oddanému kazateli, který se rozhodl přinést poselství kříže do světa, 
ve kterém se řeší problémy dýkou. 

Tento zázračný příběh, který se odehrál v Brooklynu v roce 1958 je stále 
aktuální a přináší naději lidem, kteří se dnes nacházejí v podobných situacích. 

David Wilkerson se stal zakladatelem TEEN CHALLENGE. 
Dnes Teen Challenge působí ve více než 68 zemích světa a zachraňuje tisíce ztracených 
životů. 

Potřebuješ-li pomoc, kontaktuj nás na této adrese: 
Teen Challenge 
Na Bendovce 24, 181 00 Praha 8, www.teenchallenge.cz (53) 

http://www.teenchallenge.cz

