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Anotace 

 

 

PODLIPNÝ, Zdeněk. Prevence závislosti na návykových látkách u žáků 

základní školy v Praze 3. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 80 s. 

Bakalářská práce. 

 

 

Bakalářská práce je věnována problematice závislosti na návykových látkách a 

její prevenci na základních školách. Teoretická část bakalářské práce definuje základní 

pojmy související se závislostí, drogami a prevencí. Dále uvádí popis v současnosti 

nejčastěji zneužívaných návykových látek a analyzuje otázky prevence spojené s touto 

tématikou.    

Druhá část obsahuje praktickou kapitolu, kde jsou uvedeny a zanalyzovány 

výsledky dotazníkového šetření, které byly získány od respondentů. Těmi byli žáci a 

pedagogové dvou záměrně vybraných základních škol v Praze 3. Zpracování praktické 

části je provedeno metodou kvantitativní a konkrétně byl použit dotazník vlastní tvorby. 
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The bachelor´s thesis is dedicated to drug addiction and its prevention in primary 

schools. The teoretical part defines basic terms connected to addiction, drugs and its 

prevention. Then follows an summary of most common "misused" addictive drugs of 

today and further extension of prevention hanging together with particular kinds of 

addictive drugs.  

The second part contains an practial chapter, analyzing questionary results 

gained by students and teachers of two, intentionaly choosen primary schools in Prague 

3. The practical chapter is interpreted in quantitative method way by using self-made 

questionary. 
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Úvod 

„Verba movent, exempla trahunt.“  

(Latinský výrok) 

„Slova motivují, příklady táhnou.“ 

 Citát, který by měl být základním mottem všech organizací zabývajících  

se prevencí. U prevence užívání návykových látek, kterou se tato práce zabývá, to platí 

dvojnásob. Mluvíme-li o prevenci a preventivních programech pořádaných základními 

školami, nesmíme zapomínat, že slova jsou sice motivující, ale je nutné poskytnout 

především dětem pozitivní příklady. Měly by to být takové příklady, které by se jim 

staly vzory v jejich vlastní cestě životem.  

 V současné době je na děti vyvíjen obrovský tlak okolí, působí na ně 

všudypřítomná komerce a nutnost být součástí společnosti. Mnoho z nich tomuto tlaku 

podlehne a nedokáže nalézt cestu ven. U dětí se poté mohou objevit pocity frustrace, 

osobního selhání nebo zklamání. Pokud je na děti kladena spousta nároků, může to 

nezřídka vést k tomu, že si najde cestu úniku v užívání některé z návykových látek. 

Nebo k tomu dochází i v situacích, kdy podlehne mylné představě, v níž si myslí, že pro 

začlenění do jisté skupiny je nutné napodobit její příslušníky. Obzvlášť v pubertě,  

kdy se jedinec potřebuje ztotožnit se svými vrstevníky a kamarády, je nejvíce ohrožený 

experimentováním a pravidelným užíváním návykových látek. Často tak začíná jednou 

cigaretou a mnohdy končí závislostí na tvrdých drogách. Právě proto je nezbytné těmto 

dětem ukázat správnou cestu, nabídnout jim alternativy vhodného využití volného času, 

přiblížit jim problematiku závislostí, podporovat je v rozvoji svých dovedností a své 

osobnosti. Je lepší předcházet, nežli léčit. 

 Trendem současných preventivních programů na základních školách je prevence 

ve formě přednášek. Ovšem dospělí si mnohdy neuvědomují, že tato forma pro děti 

nemusí být ta nejvhodnější. Takové dítě má potřebu si vše vyzkoušet na vlastní kůži. 

Nechce kázání, nechce autoritativní přístup, nechce moralizovat. Chce být součástí 

společnosti, má snahu být brán jako plnohodnotný člen, nikoli jako jeden z davu.  
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Je nutné mu dát možnost zapojit se, být užitečný a nechat ho tvořit vlastní závěry, které 

vycházejí z jeho vlastního úsudku.  

 Cílem této bakalářské práce je analýza postojů žáků a jejich pedagogů vůči 

dostupným preventivním programů týkajících se problematiky návykových látek. 

Pro tento účel byly vybrány dvě základní školy v Praze 3. Jedná se o ZŠ Chelčického, 

kterou navštěvují intaktní žáci, a ZŠ Havlíčkovo náměstí, kterou navštěvují žáci  

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Teoretická část je věnována základním 

pojmům v oblasti prevence a návykových látek, a také problematice s tím spojené. 

Praktická část je analyzuje zkušenostmi s návykovými látkami u žáků a učitelů  

na daných školách. Dále je zaměřena na zmapování povědomí o návykových látkách  

a postoji k preventivním programům. 
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Teoretická část 

1. Drogová teorie 

1.1 Terminologie v oblasti návykových látek a závislosti 

Uvedené termíny objasňují nejčastěji používané termíny z oblasti návykových 

látek a závislostí a kvůli snazší přehlednosti jsou pojmy seřazeny abecedně. 

Abstinenční syndrom 

Jedná se o pocit, který se dostavuje, přestane-li se droga/návyková látka užívat. 

Může se projevovat různými tělesnými příznaky - bolest hlavy, bolest končetin, pocení, 

nespavost. Je-li tělo zvyklé na určitý přísun drogy, při vysazení se stane, že není 

schopno bez dávky normálně fungovat. 

Abúzus 

Pojem, který označuje zneužívání psychoaktivních látek, které může vést  

ke zdravotnímu poškození nebo k neadekvátní psychické reakci. Tento termín lze užít 

jak u látek návykových, tak u látek nevyvolávajících závislost. Ovšem ve většině 

případů označuje zneužití látek se stimulačním nebo tlumivým účinkem na činnost 

centrální nervové soustavy, které mimo jiné vyvolávají pocit euforie. 

Akutní intoxikace 

Jedná se o přechodný stav, který navazuje bezprostředně na podání 

psychoaktivní látky. 

Droga 

„Termín s mnoha významy, z nichž nejobecnější je lék. Znamená i léky 

podřízené mezinárodní kontrole 
1
.“   

Ovšem také označuje jakoukoli psychoaktivní látku, která je dostupná  

bez lékařského předpisu. Za všechny můžeme jmenovat tabák nebo alkohol. Slovo 

                                                           
1 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. 1. vyd., Praha: Portál, 2003. 288 s. ISBN 80-7178-549-0 
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psychoaktivní označuje skutečnost, že tato látka určitým způsobem ovlivňuje duševní 

procesy. Ovšem není pravidlem, že musí vyvolávat závislost, nebo že je její držení  

či užívání nezákonné. Jak se lze dočíst v publikaci P. Valíčka, jedna z definic také 

uvádí, že droga je v širším slova smyslu surovina rostlinného nebo živočišného původu, 

která je nebo byla užívána k výrobě léků. Jiná definice uvádí, že droga je každá 

omamná látka, u které nezáleží, zda je přírodní nebo syntetická. S tím je spojen výraz 

omamná droga, což je jakákoliv droga, která je využívána k jiným než lékařským 

účelům (náboženství, toxikomanie, magie apod.). Na jejím původu nezáleží,  

ale je nutné, aby splňovala tato dvě kritéria: 

 musí ovlivňovat prožívání reality (má psychotropní efekt); 

 je nutné, aby vyvolávala závislost 
2
. 

Drogová závislost  

Pojem drogová závislost zahrnuje psychický nebo fyzický stav plynoucí  

ze spojení živého organismu a určité drogy. Většinou je charakterizována změnami 

v chování daného jedince, potažmo změnami fyzickými, které jsou doprovázeny těžko 

potlačitelným nutkáním užít drogu. Jde o to předejít nepříjemnému pocitu a stavu, který 

vyplývá z její nepřítomnosti v organismu. 

Nezřídka se stává, že se závislé osoby dopouštějí trestných činů. Důvodem je 

potřeba získat drogu, což je u většiny návykových látek vcelku finančně náročné. Může 

to začínat drobnými krádežemi v rodině nebo v obchodech a končit i trestnými činy. 

Vše je spojeno s nepotlačitelnou potřebou požít danou drogu. Jde o chorobný stav, 

nezvladatelnou touhu brát drogu. Samozřejmě s postupem času se dávky zvyšují, aby 

navodily tentýž pocit, jelikož v těle jedince vzniká tolerance k dané látce. Pokud se 

takto závislý člověk nedostane k dávce, vzniká u něj abstinenční syndrom.  

                                                           
2 VALÍČEK, Pavel a kol. Rostlinné a omamné drogy. 1.vyd. Benešov: Start, 2000. 192 s. ISBN 80-86231-09-7 
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Flashback 

Termín Flashback je označován stav, který je podobný tomu po požití drogy, 

aniž by ve skutečnosti daná droga užita byla. V některých případech se může projevit  

i po několika měsících od posledního užití látky. Flashback není možné předvídat 

dopředu. Může se spustit například pod vlivem určitého stresoru, nebo může vzniknout 

po užití nějaké látky, která vyvolá tento proces.  

Intoxikace 

Jiným slovem otrava. Otrávení organismu užitím nějaké látky. Často užívaným 

slovním spojením akutní intoxikace označujeme přechodný stav, během kterého dochází 

k poruchám na úrovni vědomí, poznávacích schopností, vnímání, emocí nebo chování 

jedince v důsledku požití alkoholu či jiné psychotropní látky. Akutní intoxikace se stává 

hlavní diagnózou pouze v případě, kdy se intoxikace vyskytuje bez vážnějších 

trvalejších problémů, které vyvolal buď alkohol, nebo jiné drogy.  

Návyková látka  

Je v anglickém jazyce označována pojmem drug. Jedná se o takovou látku,  

která působí na psychiku nebo tělo, a po požití na ní vzniká závislost. Pod tímto 

pojmem si nejčastěji vybavíme drogy, jak tvrdé (pervitin, kokain, apod.), tak měkké 

(marihuana). Dále do této skupiny řadíme alkohol, léky a potraviny. Některé z nich byly 

již na počátku vyrobeny tak, aby se na nich uživatel stal závislým (drogy). Jiné jsou 

běžně k dostání a veřejností jsou tolerovány, ba nejsou považovány za zdraví škodlivé 

(tabákové výrobky, alkohol). „Rychlost vzniku návyku a jeho síla závisí na typu drogy  

a na individuální vnímavosti vůči droze 
3
.“  

„Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky  

a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací  

nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování,“ definice je uvedena v § 130 

Trestního zákona 
4
. 

                                                           
3 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 288 s. ISBN 80-7178-549-0 

4 HLAVA VIII VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ: § 130 Návyková látka. Znění účinné od data 15.1.2013 [online]. Copyright © 2000 - 2013 [cit. 

2013-11-20]. Dostupné z: http://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/cast-1-hlava-8/stranka-2/  

http://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/cast-1-hlava-8/stranka-2/
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Zatímco některé drogy veřejnost akceptuje, jiné jsou často tabuizovány nebo je 

jejich užívání spojeno s kriminální činností, a to i přes to, že jejich užívání nemusí mít 

pro společnost, ba pro uživatele samotného negativní důsledky (látky vyráběné 

z konopí). Ovšem existuje také skupina návykových látek, s jejichž užíváním je spojeno 

částečné nebo trvalé poškození osoby na ní závislé. Je všeobecně známo, že u osob 

závislých na alkoholu, kokainu, opiátech, psychofarmakách, halucinogenech, či čichání 

těkavých látek může v určitém stádiu závislosti dojít ke změnám osobnosti, změnám 

v osobním životě, trvalému poškození zdraví a velice často, nevyhledají-li odbornou 

pomoc, končí tyto případy smrtí. Jedná se buď o smrt z důvodu vyčerpání organismu, 

nebo velice často je spáchána sebevražda. Je totiž prokázané, že lidé závislí  

na návykových látkách mnohem častěji ukončují svůj život dobrovolně, než běžní 

jedinci.  

Pod samostatným pojmem návyk rozumíme opakované užívání psychotropních 

látek vedoucích k nutkání opakovat intoxikaci, kdy užívání může, ale nemusí být 

pravidelné.  

Odvykací syndrom 

Tento syndrom nastává po částečném nebo úplném vysazení doposud užívaných 

látek, drog, alkoholu nebo tlumivých léků. Je většinou vyvolán u dlouhodobých 

uživatelů dané látky a příznaky mohou být jak tělesné, tak duševní. 

Prevence 

Z latinského „praeventus“, neboli „zákrok předem“. Dá se definovat jako snaha 

předejít nežádoucímu jevu nebo jako ochrana před tímto jevem. Pojmem prevence 

všeobecně označujeme všechny aktivity, které cíleně eliminují rozvoj negativního jevu 

ve společnosti - protidrogová prevence, apod.  

Předávkování 

K předávkování dochází nejčastěji z důvodu užití nadměrné dávky určité 

návykové látky. Může k němu dojít i při míchání více látek najednou (alkohol, cigarety, 

pervitin), při požití nekvalitního materiálu nebo při opětovném užití drogy  

po dlouhodobém vysazení. 
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Tolerance 

Tolerancí je v tomto případě myšlen stav, kdy v důsledku dlouhodobého užívání 

návykové látky klesá její účinek. Následně je proto nutné jednotlivé dávky zvýšit. 

Zjednodušeně to lze vysvětlit na příkladu opiátů, kdy člověk závislý dokáže přijmout 

takovou dávku, která by u osoby nezávislé byla smrtelná.  

Závislost 

Závislost je definována jako stav, v němž se člověk nemůže obejít bez určité 

látky, popřípadě činnosti 
5
.  

Závislost se dělí na fyzickou a psychickou. Za fyzickou označujeme takový stav 

organismu, kdy se v důsledku dlouhodobého užívání určité drogy stala samotná droga 

součástí látkové výměny, tudíž součástí metabolismu. Při jejím nedostatku dochází 

k tzv. abstinenčním příznakům. Závislost psychická je takový stav, kdy díky 

soustavnému užívání látky vzniká nepotlačitelná touha po droze kvůli příjemným 

stavům a prožitkům, které vyvolává v těle. Přerušením přísunu vzniká většinou 

psychická porucha. Psychická závislost je většinou závažnější, trvá delší dobu  

a obtížněji se i léčí.  

Aby bylo možné hovořit o závislosti, je nutné, aby příznaky trvaly po dobu 

minimálně jednoho měsíce nebo se opakovaly po dobu jednoho roku. Těmito příznaky 

je myšleno následující: 

 silná touha nebo puzení užít látku; 

 problematické sebeovládání vůči látce (množství užité látky); 

 průkazná tolerance, která se projevuje potřebou navyšování dávky  

za účelem dosáhnutí kýženého efektu; 

 zanedbávání jiných aktivit a zájmů kvůli dané látce, ať se jedná o získání 

dávky nebo zotavení se; 

 pokračování užívání navzdory nepříznivému vlivu na organismus
6
 . 

                                                           
5 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 288 s. ISBN 80-7178-549-0 
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Závislost na návykové látce 

Takto je označován stav, v němž se uživatel nedokáže bez své drogy obejít. Aby 

si pořídil tuto látku, je ochoten obětovat téměř cokoli. Nedostane-li se mu jí, vzniká 

abstinenční syndrom. Člověku závislému na návykové látce se značně změní žebříček 

hodnot. Hodnoty, které dříve uznával, se pro něj postupem času stávají nepodstatné  

a veškerou jeho pozornost a zájem přebírá daná návyková látka. 

Z hlediska fyzické závislosti lze tento stav dostat pod kontrolu během několika 

týdnů, ovšem problémem je v těchto případech spíše psychická závislost. Tu se snaží 

zvládnout intenzivní léčba. Ta většinou probíhá v příslušných terapeutických 

komunitách. Avšak i po absolvování úspěšné léčby je zde značné riziko recidivy 

v důsledku návratu do ohrožujícího prostředí, kde je žádoucí nebo běžné drogu užívat.  

                                                                                                                                                                          
6 NEŠPOR, K., DVOŘÁK, V. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. 1. vyd. Praha: Armex Praha, 1998. 104 s. 

ISBN 80-902283-9-9 
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2 Návykové látky (drogy) 

2.1  Základní dělení 

 Drogy lze dělit z mnoha různých hledisek a kritérií, zde je proto uvedeno 

nejčastější dělení těchto látek:  

1. legální/veřejností tolerované drogy - tabák, alkohol 

2. ilegální/nezákonné drogy - halucinogeny, taneční drogy 

 

1. měkké/lehké - jedná se o drogy s akceptovatelnou mírou rizika - káva, 

tabákové výrobky, konopné výrobky 

2. tvrdé/těžké - skupina drog s neakceptovatelnou mírou rizika - kokain, heroin 

(vysoké riziko vzniku závislosti). 

Dále lze drogy dělit na opiáty, hypnotika, tabák, alkohol, stimulační drogy, 

halucinogenní, těkavé látky, konopné drogy, apod. Uvedené dělení směsuje více 

aspektů, kterými mohou být např. společná látka, surovina nebo fyzikální vlastnost 

daných drog 
7
. 

2.2  Charakteristika nejčastěji užívaných drog 

Většina v současnosti užívaných drog sloužila v dřívějších dobách 

k náboženským obřadům, rituálům nebo bylo jejích účinků využíváno v medicíně. 

Některé jsou součástí medicíny dodnes, avšak bývají často zneužívány 

k nemedicínským účelům. Kvůli lepší přehlednosti jsou tyto nejčastěji užívané drogy 

seřazeny abecedně. 

                                                           
7 STIBŮREK, M.: Primární prevence zneužívání drog. In: Studijní skripta k distančnímu vzdělávání protidrogových koordinátorů. 

Praha: 1999  
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2.1.1 Alkohol 

 Jedná se o jednu z nejrozšířenějších a nejlehčeji dostupných návykových látek. 

Je to chemická sloučenina, která konzumovaná ve větším množství může způsobit 

závislost. Stejně jako u většiny drog je požívání alkoholu více nebezpečné spíše pro děti 

a mladistvé, než pro dospělé. Děti jsou proto v České republice chráněny zákonem, 

který povoluje podávání alkoholických nápojů pouze starším 18-ti let. Alkohol celkově 

tlumí centrální nervový systém. V menším množství má stimulující účinek a může tělu 

dodávat energii, avšak při požití většího množství má tlumící účinek a při nadměrném 

množství znatelně narušuje funkci životně důležitých orgánů, což v krajních mezích 

způsobuje i smrt. Automatický mechanismus, který má většina lidí v těle, zajišťuje,  

že k tomuto nedojde. Většinou se tento mechanismus projevuje nevolností, tělesnou 

vláčností, potažmo spánkem. Nezaměňujme však opilost se závislostí. Jelikož opilost je 

pouze akutní stav, zatímco závislost je dlouhodobá záležitost. Samozřejmě pokud se 

někdo opíjí pravidelně, je třeba dbát zvýšené pozornosti, neboť to mohou být první 

projevy pozdějšího problému. Mimo jiné se alkoholu říká „droga vstupní brány“. 

Předpokládá se, že čím dříve člověk začne s alkoholem, tím větší je riziko, že později 

přejde na tvrdší a nebezpečnější drogy. 

 U lidí závislých na alkoholu je vědecky podložené zvýšené nebezpečí 

onemocnění jater, která v určitém stádiu závislosti přestávají být schopná odbourávat 

alkohol. S pravidelným užíváním alkoholu jsou spojena i další onemocnění,  

jako onemocnění trávicího systému, vysoký krevní tlak, kožní nemoci, poškození 

periferních nervů, poškození částí mozku, zvýšené riziko nádorových onemocnění  

a epilepsie, také se znatelně zhoršuje průběh běžných nemocí, jako je cukrovka, 

psoriáza, apod. Závislý člověk má problémy s pamětí, třesem různých částí těla, 

s vyjadřovacími schopnostmi, sníženou imunitu - větší náchylnost k běžným nemocem 

(chřipka), objevuje se zvýšená agrese a nutnost pít, aby byl schopný dělat činnosti denní 

potřeby. Alkoholová závislost je touha užít alkohol, kterou závislý člověk není schopen 

kontrolovat. Takový člověk má zvýšenou toleranci vůči alkoholu, což znamená,  

že k dosažení stejného účinku potřebuje větší množství alkoholu, než by bylo třeba  

u nepijícího jedince. Při vysazení alkoholu dochází k abstinenčnímu syndromu. „V ČR 
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jde o nejrozšířenější typ závislosti, průměrná spotřeba je jen u piva v posledních letech 

160 litrů na jednoho obyvatele za rok 
8
.“  

 Před alkoholem je nutné chránit především děti. Je třeba je dobře seznámit 

s tímto problém, s jeho projevy i důsledky. Alkohol bývá častou příčinou úrazů, 

dopravních nehod a různých tělesných onemocnění (viz. výše).  Alkohol nese vinu  

ve většině případů úmrtí lidí ve věkovém rozmezí 15 - 34 let. Do této statistiky jsou 

zahrnuty jak automobilové nehody pod vlivem alkoholu, tak jiné úrazy a nemoci s ním 

spojené. Dalším důležitým faktem, se kterým by dospívající mládež měla být 

seznámena, je, že ženy snášejí alkohol o dosti hůře než muži. Ženy mají v těle totiž 

méně enzymů, které jsou zodpovědné za odbourávání alkoholu, a proto se opíjí rychleji. 

Je vědecky prokazatelným faktem, že děti z rodin, kde je jeden z rodičů závislý  

na alkoholu, mají větší procento pravděpodobnosti, že i z nich se stanou v pozdějším 

období osoby závislé na alkoholických nápojích. 

 Spotřeba alkoholu je v České republice okolo deseti litrů na člověka. Což souvisí 

s tím, že občané ČR jsou celosvětově považováni za jedny z největších spotřebitelů 

alkoholu. Je to společensky akceptovaná, ba dokonce oblíbená droga. Má vysoký 

energetický obsah a je součástí mnoha chutných nápojů. V souvislosti s ním je spojen 

termín opilost. Tu můžeme dělit do tří stádií: 

 lehká opilost - 0,5 až 1,5 promile; 

 střední opilost - 1,5 až 2,5 promile; 

 těžká opilost (otrava alkoholem) - nad 2,5 promile 
9
.  

Uvádí se, že jen zhruba 20 % z těch, kteří pijí alkohol, se stává závislými. Jejich 

organismus se povětšinou s dávkou alkoholu nevyrovná. Dochází ke zvracení  

nebo spánku. Z toho plyne, že klíčem k alkoholismu bývá snášenlivost organismu.  

                                                           
8 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 288 s. ISBN 80-7178-549-0 

9 GÖHLERT, Ch., KÜHN, F. Od návyku k závislosti. 1. vyd. Praha: Euromedia Group. k.s. - Ikar, 2001. 144 s.  

ISBN 80-7202-950-9 
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2.1.2 Amfetaminy 

Jako amfetaminy jsou označovány látky vyrobené člověkem, které mají 

povzbuzující účinky. Slangově označujeme tyto látky jako „speed, perník, péčko, piko, 

omítka“, apod. Většinou jsou podávány ve formě prášku, tablet nebo kapslí. Dříve se 

jich využívalo pro jejich lékařské účinky, jako léky proti depresi. Dnes už je jejich 

předepisování spíše výjimkou. Účinky na lidský organismus jsou například pocit 

nárůstu energie, pocit lehkosti, zvýšená potřeba komunikovat, chuť se bavit, apod. 

Amfetaminy také zrychlují nervový systém a zvyšují tepovou a dechovou frekvenci. 

Člověk během toho stavu nepociťuje pocit hladu, vyčerpání nebo únavy, to vše se 

dostaví s odezněním drogy, což je závislé na množství přijaté dávky a kvalitě. Zdravotní 

rizika s užíváním této drogy jsou spojena hlavně s nitrožilním užíváním, kde je zvýšené 

nebezpečí nákazy žloutenkou. Dalšími příznaky užívání této látky je ztráta chuti k jídlu, 

zrychlení tělesných pohybů, znatelný nárůst mluvnosti, třes rukou, zvětšení zornic  

a nespavost. 

 Pervitin (metamfetamin) je nejběžněji dostupným druhem amfetaminu. Jeho 

výroba je samozřejmě ilegální. Prodává se ve formě bílého nebo nažloutlého prášku, 

což závisí na kvalitě dávky. Většinou je balen do tzv. „psaníček“. Užívá se buď  

ve formě nápoje - smíchaný s vodou nebo se vdechuje nosní dírkou. Je také možné užít 

ho pomocí injekční jehly. Pravidelné užívání amfetaminů všeobecně způsobuje 

závislost, na rozdíl od marihuany. S abstinencí přicházejí spíše psychické abstinenční 

příznaky, nežli fyzické. Předávkování touto látkou může způsobit smrt, a to v důsledku 

plicního edému, postižení srdce i jiných orgánů 
10

.  

 Nejpopulárnější taneční drogou je extáze. Extáze by měla být správně nazývána 

MDMA - methylenedioxymethamphetamin. Lze ji řadit jak do stimulačních drog,  

tak do halucinogenů.  Světlo světa spatřila poprvé v roce 1912 a nesloužila k ničemu 

jinému, než jako pomocník při dietě, jelikož potlačovala chuť k jídlu. K dostání je  

ve formě tablet nebo kapslí, které mohou mít nesčetně tvarů, velikostí, apod. Opět se 

jedná a povzbuzující drogu, která má zvýšit vnímavost jedince a pocit energie. Její užití 

                                                           
10 ILLES, Tom. Děti a drogy.  2. upravené vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 56 s. ISBN 80-85866-50-1 
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není spojeno s halucinacemi nebo zkresleným vnímáním reality. U uživatele odstraňuje 

společenské a osobní zábrany, dodává sebevědomí a pocit větší sounáležitosti s okolím, 

proto se také pro extázi vžil název „droga lásky“. Také značně zvyšuje tělesnou teplotu, 

proto je nutné tělu dodávat velké množství tekutin, jelikož během doby účinku člověk 

vydá několikrát vyšší množství potu, než je běžné. Co je naopak zpomalené, je činnost 

ledvin. Může tedy dojít k přehřátí a odvodnění organismu, což může mít i smrtelné 

následky. Dalšími z možných příznaků užití této látky je letargie, deprese, nesouvislá 

chůze nebo zadrhávání v řečovém projevu. Samozřejmě se příznaky liší vzhledem 

k vázanosti na jednotlivém uživateli drogy. Taktéž je zde vysoké nebezpečí 

předávkování, jelikož účinek se nemusí dostavit ihned po požití tabletky, a proto se 

uživatel rozhodne dát si další, až ve výsledku dochází ke zkolabování z předávkování, 

které se projevuje zvýšenou teplotou, bolestí hlavy, ale také výpadky zrakového 

vnímání. 

Speed je taktéž stimulační látka, nejčastěji se vyskytuje ve formě bílého nebo 

nažloutlého prášku. Tato látka podporuje v mozku produkci dopaminu, který dodává 

právě onen příval energie, kvůli kterému je nejčastěji droga brána. Velice často tento 

prášek obsahuje množství nečistot a příměsí, jako glukóza. Dříve se jeho účinky užívali 

pro vojáky během boje, aby nepociťovali vyčerpání. Dnes je oblíben hlavně  

na tanečních party, kdy jedinci umožňuje bez přestávek protančit téměř celou noc. 

„Dojezd“ je vcelku nepříjemnou záležitostí, jelikož se mohou projevit sklony k agresi 

nebo deprese. Speed může, ale nemusí být návykový, záleží na frekvenci užívání  

i množství. Obdobou Speedu je Ice, s tím rozdílem, že je určen ke kouření a rychleji 

účinkuje. Je také více návykový. Důvod je prostý, účinkuje sice rychleji, ale na kratší 

dobu, a proto je nutné ho častěji v těle doplňovat. Dojezdy bývají horší než u samotného 

speedu. Může se stát, že člověk i tři až čtyři dny necítí potřebu spát, spolu s tím 

přicházejí halucinace a velice silná paranoia.  

 Ketamin je další z řady oblíbených tanečních drog. Jedná se o anestetikum 

užívané ve veterinární praxi. Zatímco v medicíně se využívá k znehybnění  

a znecitlivění, současná generace jí využívá pro její silné halucinogenní účinky.  Bývá 
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prodávána jako extáze, ovšem účinky je spíše podobná LSD 
11

. Vzhledem k tomu,  

že tato droga tlumí bolest, je velice nebezpečné ji brát v osamělosti kvůli možnosti 

případného zranění. Je známo i několik případů, kdy byla ženy pod vlivem této omamné 

látky znásilněny, při tom ani většinou netušily, jak jim byl ketamin podán. Shodují se  

na tom, že jim nejspíš prášek/pilulku musel dotyčný vhodit do nápoje.  

2.1.3 Halucinogenní drogy (halucinogeny) 

Základním účinkem těchto, buď přírodních, nebo syntetických látek je změna 

vnímání okolního světa. V minulosti se jich užívalo při náboženských rituálech. 

Způsobují poruchy vnímání, změny vnímání času i prostoru, depersonalizace, dostavuje 

se i pocit naprostého splynutí s přírodou nebo vesmírem, a také halucinace,  

ať už zrakové, čichové nebo sluchové. Užívány jsou ve valné většině případů orálně. 

Dojde-li k předávkování, objevují se psychózy či sebevražedné chování. Při užívání 

halucinogenů nedochází v těle ke vzniku tolerance, tudíž není třeba zvyšovat dávky. 

Stejně tak se příliš neprojevuje psychická nebo fyzická závislost.  

Mezi nejznámější halucinogeny řadíme LSD (lysergic acid diethylamide) - trip. 

LSD je nejsilnější halucinogenní drogou vůbec. Za jeho otce je považován švýcarský 

chemik A. Hoffmann, který ho ve čtyřicátých letech minulého století poprvé vyrobil. 

V minulosti ho bylo využíváno za účelem léčby alkoholiků nebo při psychologických 

výzkumech. Poté se stalo neodmyslitelným symbolem tzv. „květinových dětí“ - hnutí 

hippies. K dostání je například ve formě tabletek, zrnek nebo čtverečků papírků - tripů. 

Tripy jsou napuštěny roztokem bez zápachu, příchutě i barvy. Užívají se orálně. Účinek 

bývá dobře znatelný i po malé dávce. Po užití člověk vidí věci zkresleně, jelikož je 

přímo ovlivněn mozek. Vznikají sluchové, zrakové, ale i čichové halucinace. Velice 

často dochází k pocitům pronásledování a jiným úzkostným stavům. Užití doprovází 

vysoký krevní tlak, zvýšená tělesná teplota, rozšířené panenky, panika, zmatenost, 

zběsilost, dezorientace, „flashback“. Opět jsou příznaky závislé na daném jedinci, 

nemusí se tedy u všech projevovat stejně. Není neobvyklé, že při experimentování 

s LSD došlo k mnoha úmrtím, jelikož si uživatel myslel, že je schopen létat nebo že má 

                                                           
11 GOODYER, Paula. Drogy a teenageři. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovanský dům, 2001. 164 s. ISBN 80-86421-44-9 

 



23 
 

nadpřirozené schopnosti. Nebezpečí je v tomto případě spojeno i s nekvalitní dávkou 

této drogy a nevypočitatelným efektem. U uživatelů dochází k tzv. flashbackům  

i několik týdnu po požití látky. Dodnes se nepotvrdilo, že by bylo LSD návykové. 

Mluvíme-li o halucinogenních drogách, nemůžeme opomenout durman. Jedná 

se o rostlinu, kterou můžeme najít rostoucí i ve volné přírodě u nás. Podobá se hlavicím 

makovice a uvnitř jsou uložena černá semínka. Užívá se orálně a je zde vysoké riziko 

předávkování. Stejně jako ostatní drogy z této skupiny ovlivňuje mysl a zkresluje 

vnímání reality. 

Mezi halucinogeny patří také halucinogenní houby, jinak označované jako 

„houbičky“, například gold tops nebo blue meanis. Stejně jako některé jiné drogy byly 

v minulosti užívány k posvátným rituálům. Záměrně byly podávány, aby vyvolaly 

vidiny, vize a zjevení u šamanů, kněží nebo proroků. Nejčastěji užívanou odrůdou 

těchto hub jsou lysohlávky, které běžně rostou v přírodě. Buď je možné je vařit, sušit 

je, nebo se pojídají syrové. Tyto houby obsahují psilocin nebo psilocybin, což jsou 

chemické látky, které působí podobně jako u LSD, čili zvyšují tepovou frekvenci a tlak. 

V menším množství se dostavuje pocit štěstí a uvolnění. Naopak množství vyšší 

způsobuje velice reálné halucinace, jak příjemné, tak i negativního charakteru. Jejich 

požití je opět spojeno s možností žaludečních obtíží. Dalším rizikovým faktorem je 

záměna hub, kdy dojde k otravě organismu. Na rozdíl od jiných drog, u těchto látek 

dochází k velice rychlému vzniku tolerance. Již při druhém užití je mnohdy potřeba  

až dvakrát větší dávky, aby došlo k odpovídajícímu účinku. 

2.1.4 Konopné drogy (kanabinoidy) 

 Konopí, marihuana, neboli cannabis. Více účinných látek obsahují ty drogy, 

které jsou vyrobeny z rostliny zvané indické konopí, méně jich je obsaženo 

v průmyslovém konopí setém, jež je u nás také pěstováno. Využívá se nejčastěji 

k výrobě tkanin, provazů nebo mastí. Má menší obsah THC (tetrahydrocannabinol)  

než indické konopí.  

Konopí je bylina - kanabinoid, jejíž původ hledejme na Asijském kontinentě. 

Ovšem v současné době je její pěstování rozšířeno po celém světě a ve většině zemí je 

také nelegální. Účinné látky této rostliny jsou soustředěné na vrcholcích listů  
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a výhoncích. Zatímco v minulosti se konopí využívalo k náboženským či lékařským 

účelům, v dnešní době bývá často zneužíváno jako droga. Z lékařských účelů bývá 

užíváno jako lék na bolesti hlavy, zmírnění průběhu rakovinových onemocnění, léčbě 

nespavosti, či do mastí na kožní onemocnění (např. lupénky). Nemálo lidí ho využívá 

také jako přísadu do vaření, ať už z něj louhuje čaj, nebo peče koláčky. 

Konopí je možno rozdělit do několika forem: 

 pryskyřice, hašiš - pevné kusy; 

 semínka, sušené listy, stébla rostliny - tráva; 

 marihuanový olej - roztok. 

Zatímco někteří odborníci tvrdí, že marihuana nezpůsobuje fyzickou závislost, 

jiní se odkazují na výzkumy, které naopak dokazují, že i marihuana může být 

návykovou. Ovšem ani jedna z těchto tezí nebyla dosud obstojně potvrzena.  Marihuana 

je označení pro sušené květenství a horní lístky ze samičí rostliny konopí. V základu 

tyto rostliny svým vzhledem připomínají oregano. Většinou se smíchává s tabákem  

a následně se kouří a je označována jako „joint“/„brko“. Jedná se o pryskyřici, trávu 

nebo olej. Marihuana má několik typů, které se liší obsahem THC, tedy různou silou. 

Čím větší množství daný vzorek obsahuje, tím je vzorek silnější, ale i škodlivější.   

Jako nejsilnější odrůda je uváděn „Skunk“, který je cca pětkrát až desetkrát silnější  

než obyčejná marihuana. Je to geneticky upravená marihuana, ovšem s vysokým 

procentem obsahu THC, tedy i většími omamnými účinky na organismus.  

Není neobvyklé, že při jejím užití může dojít u jedince i k dočasnému ochrnutí  

nebo halucinacím. Hořící marihuana má nezaměnitelný odér, který pozná i laik. 

Popularita této drogy se zakládá na rozšířené dezinformaci, že vzhledem k tomu, že je 

přírodního původu, je méně škodlivá než např. tabák. Bohužel to není pravda, právě 

naopak. Je vědecky prokázáno, že kouř marihuany vtažený do plic obsahuje mnohem 

více rakovinotvorných látek, než běžný kouř z cigaret. Jeden joint z konopí se rovná  

cca pěti cigaretám.  

Jako zajímavost můžeme uvést, že THC spolu s ostatními cannabinoidy jsou 

ukládány do tukových tkání, jater, plic, mozku, sleziny či reprodukčních orgánů jedince. 

Zatímco jedna polovina THC může být z těla organismu vyloučena v rozsahu tří  
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až sedmi dnů, zbylá polovina je rozvedena krevním oběhem, a není neobvyklé, že může 

být v moči jedince přítomna i déle jak po týdnu od užití. Pokud tedy spotřebitel, který 

po řadu měsíců vykouřil během dne několik „brk“, přestane s tímto návykem, není u něj 

neobvyklé, že u něj v těle může být nalezeno určité množství látky THC. A to právě 

kvůli tomu, že se uvedená látka ukládala po tuto dobu do tukových částí těla  

i po několika měsících od posledního užití 
12

.  

Hašiš označuje konopnou pryskyřici, která většinou obsahuje malý obsah 

květenství a drobné nečistoty. Je hnědý nebo tmavě hnědý. Obsah aktivních látek může 

dosáhnout až 40 %. Od marihuany se liší obsahem právě těchto psychoaktivních látek. 

V současné době se ale tyto poměry začínají vyrovnávat díky novým technologiím 

pěstování marihuany.  

Účinky jsou závislé na množství vykouřené látky a také na obsahu THC 

v daném vzorku. V menším množství u člověka dochází k celkovému uvolnění, zlepšení 

nálady, těžko ovladatelnému smíchu nebo ospalosti. Většinou po užití marihuany 

dochází k znatelnému nárůstu pocitu hladu. Ve větším množství může dojít ke stavu 

podobnému opilosti, kdy člověk zcela „vytuhne“, většinou tento stav po určité době 

ustoupí. V kombinaci s alkoholem, či tabákovými výrobky může docházet k různým 

paranoiím, nevolnosti, popřípadě stavu bezvědomí. Kouření marihuany je stejně jako  

u tabákových výrobků spojeno s neblahým dopadem na zdravotní stav uživatele. 

Dlouhodobé užívání marihuany se také může projevovat zvýšenou ospalostí, poruchami 

paměti nebo úzkostnými stavy. Některé výzkumy také přišly se zajímavým tvrzením,  

že dlouhodobé kouření konopí má neblahý vliv na sexuální život, jelikož snižuje libido. 

Může také zavinit snížení schopnosti oplodnění spermií a způsobit problémy s početím  

u žen. O škodlivosti kouření, a nejen marihuany, ale celkově u těhotných žen, snad 

netřeba mluvit.  

Dnes se jedná o velice rozšířenou a v podstatě jednoduše dostupnou drogu. Její 

oblibu mezi mladší generací dokazuje velké množství slangových výrazů - Ganja, tráva, 

haš, hulení, brko, špek, joint, apod. 

                                                           
12 ILLES, Tom. Děti a drogy.  2. upravené vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 56 s. ISBN 80-85866-50-1 
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2.1.5 Opiáty 

 V lékařství je jich užíváno k tlumení bolesti. Nejznámější je v tomto případě 

morfin a kodein. Způsobují také netečnost a ospalost. Jedná se o skupinu vysoce 

návykových látek. Opiát kodein je například obsažen v sirupech proti kašli. Opium je 

obsaženo v opiovém máku. Jedná se o sušenou mízu z makovic těchto rostlin. Z něj se 

následně vyrábí morfium a kodein. Z morfia se následně vyrábí heroin. Opiáty celkově 

mají několik podob. Mohou se vyskytovat ve formě roztoku, prášku nebo tablet. Buď se 

kouří, nebo se užívají injekčně. Naopak opium se dá kouřit, pít nebo jíst. Abstinenční 

příznaky u opiátů jsou velice silné.  

 Další formou opiátů je bílý prášek neboli heroin („háčko, herák“) se vyrábí 

z morfinu. Heroin je vysoce návykový. Nejčastěji se smíchává s dalšími přísadami, jako 

glukóza nebo mouka, čímž vznikne lehce nahnědlý prášek. Stejně jako pervitin se 

prodává v „psaníčkách“. Užívá se buď šňupáním, kouří se smíchaný s tabákem, aplikuje 

se injekčně pod kůži či do svalu, nebo se rozehřívá a následně se vdechují výpary. 

Očekávaným efektem užívání heroinu je pocit štěstí, volnosti a uvolněnosti. S prvním 

užitím této drogy je většinou spojeno zvracení, popřípadě zácpa. Na nervovou soustavu 

působí podobně jako sedativa - tlumí. Uživatelé této drogy mají zúžené zorničky, 

pokleslá víčka, trpí apatií nebo depresí a fyzická aktivita je značně snížená.  Činnost 

srdce i dechu jsou zpomalené. Jako je i u jiných návykových látek s dlouhodobým 

užíváním spojená tolerance, je nutné postupně zvyšovat množství drogy v jedné dávce. 

Abstinenčními příznaky jsou třesy, křeč, pocení, bolesti svalů a kloubů, kašel, zimnice, 

apod. Tento stav se také nazývá abstinenční syndrom „opiátového typu“. S touto 

závislostí je opět spojeno zdravotní riziko, zejména zvýšená možnost onemocnění 

žloutenkou či HIV, nebo také riziko předávkování, kdy následuje ztráta vědomí  

nebo dochází přímo ke kómatu a v nejkrajnějších případech i ke smrti. Je prokázáno,  

že zhruba 95 % případů úmrtí spojených s drogami je zaviněno právě heroinem 
13

 . 

 Specificky českou drogou ze skupiny opiátů je braun. Jedná se o směs derivátů 

kodeinu a řadíme ho mezi polysyntetické opioidy. Vyrábí se z léčiv, které obsahují 

kodein, a podává se nitrožilně. Je méně návykový než heroin, avšak trvání účinku jeho 

                                                           
13 GANERI, Anita. Drogy: od extáze k agonii. 1. vyd. Praha: Amulet s.r.o., 2001.149 s. ISBN 80-86299-70-8 
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látky je mu podobné. V devadesátých letech u nás téměř vymizel, ovšem v současné 

době se opět vrací do popředí zájmů, právě jako zástupce občas nedostupného heroinu. 

 Další drogou ze skupiny opioidů je metadon. Jeho doba účinku je okolo 25 

hodin, což je několikrát delší doba než u heroinu. Jedná se o syntetickou látku a aplikuje 

se nejčastěji perorálně. Na rozdíl od předchozích drog se metadon vyrábí legálně,  

a to pro medicínské účely, kdy slouží jako substituční látka pro osoby závislé  

na opiátech. Na nelegálním trhu je vyhledáván jako doplňující droga 
14

. 

2.1.6 Stimulační drogy (psychotropní) 

Stimulační látky jsou také nazývány budivými, jelikož povzbuzují centrální 

nervovou soustavu. Mohou být jak přírodního původu (např. kokain), tak i syntetického 

původu (kde je uváděn pervitin, který je zároveň nejrozšířenější drogou tohoto původu). 

Dále mezi ně řadíme extázi, crack, kokain a další. Základem těchto drog je amfetamin. 

V základu jde o omamné látky, které mají za cíl dosáhnout u jedince povzbuzení,  

jak jsme již uváděli. Jedná se o drogy s velikou oblibou a mnoha podobami. K dostání 

jsou ve formě různobarevných tablet s nemírným množstvím obrázků  

a popisků - extáze. Taktéž je lze sehnat ve formě prášku - kokain, pervitin, nebo jako 

krystalky - crack. Užití je samozřejmě stejně různorodé, jako formy. Lze je užít 

injekčně, kouřením či orálně. Při užití dochází k okamžité euforii, ztrátě chuti k jídlu, 

celkové stimulaci, zvýšené psychické i fyzické výkonnosti, znatelnému nárůstu empatie 

nebo nespavosti. I zde dochází k předávkování, jehož prvním varovným signálem může 

být pokles tělesné teploty, třes nebo psychóza. Opět ani zde není výjimkou,  

že v krajních případech dochází ke smrti uživatele.  

Jako prvního zástupce si uvedeme kokain („koks, bělouš, sníh, lajna, kokos“). 

Ten, jak je poměrně dobře známé, se získává z listů koky, což je malý strom, chcete-li 

keř. Jedná se o alkaloid. Podporuje v mozku zvýšenou produkci serotoninu a dopaminu. 

Dříve byl medicínou užívaný pro lokální umrtvení, dnes je z něj velice chtěná droga, 

kterou užívají zejména lidé „vyšších vrstev“. Prodává se ve formě malých bílých 

krystalků. Užíván je kouřením, intravenózně, šňupáním nebo vetřením do dásní. 

Nejčastější formou užití je právě šňupání, jelikož z nosní sliznice se účinné látky 

                                                           
14 HARTNOLL, Richard, Drogy a drogové závislosti: Propojování výzkumu, politiky a praxe. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České 

republiky, 2005. 96 s. ISBN 80-86734-45-5 
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nejrychleji dostanou do krevního oběhu, což ovšem po delší době užívání znatelně 

narušuje sliznici nosu. Může dojít k lokálnímu krvácení a později i poškození nosní 

přepážky. Účinek této drogy je velice krátkodobý, většinou je to v rozmezí půl  

až hodiny. Poté je nutná další dávka. Látka na člověka působí povzbudivým účinkem, 

znatelně narůstá fyzická aktivita a taktéž stoupá i energie. Uživatelé uvádějí, že se  

po užití dostaví téměř adrenalinový přísun energie a síly. Psychická závislost na 

kokainu vzniká poměrně rychle a užívání tohoto narkotika je spojeno s možností selhání 

srdce či dýchání. Jako smrtelně nebezpečné je označováno smíchání kokainu a heroinu. 

Dlouhodobější uživatelé jsou vystaveni psychózám, halucinacím, nesmyslným 

motivacím v jejich jednání, depresím, vyčerpáním organismu, nespavostí a celkovým 

selháním orgánů. 

S pojmem kokain je spojen i termín „kokainové děti“. Jedná se o novorozené 

děti, které se narodily matkám, jež užily, spíše byly po dobu těhotenství vystaveny 

účinkům této drogy. Tyto děti se narodí již s tzv. abstinenčním příznakem. Stav se 

projevuje ztuhlostí těla dítěte (narušené nervové spoje), problematickým krmením,  

nebo značnou přecitlivělostí na okolní zvuky a světelné podněty. Toto období může 

trvat i několik týdnů od narození, na rozdíl od „heroinových dětí“, u kterých se 

projevuje nespavost, trhání ve spánku, křeče, ale tento stav trvá znatelně kratší dobu. 

Není snad nutné dodávat, že tyto děti se, mimo výše uvedených problémů, mohou 

potýkat i s jinými zdravotními komplikacemi způsobenými užíváním drog matkou 

během jejich prenatálního vývoje. 

Jednou z forem kokainu je crack, což je látka, jejíž hlavním úkolem je zrychlený 

účinek této drogy. Jedná se o vysoce návykovou látku.  Kokain se vaří spolu s dalšími 

chemikáliemi. Poté, co se odpaří voda, vznikne pevná látka, která se zahřívá a následně 

kouří. Právě u kouření této látky vzniká typický zvuk, po kterém je droga pojmenována 

– praskání, anglicky „crack“. Krystalky, které vzniknou, se dají do trubky, která se 

zahřívá, a její výpary se inhalují. U nás se jedná o vcelku neužívanou techniku podávání 

drog. Po odeznění účinku drogy dochází k velice nepříjemnému, téměř nesnesitelnému 

pocitu. Přitom účinek drogy trvá necelých patnáct minut, kdy se uživateli dostaví pocit 

blaha a celkové pohody. Poté většinou přichází velmi silná deprese. Uživatelé těchto 

drog trpí často záchvaty agrese a silnou formou paranoie. Není s podivem, že uživatelé 
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této návykové látky mají větší sklon k sebevražedným pokusům, než běžní smrtelníci. 

Jistí američtí experti dokonce tuto drogu označují za nejnávykovější.  

2.1.7 Tabákové výrobky 

Tabák obsahuje prudký jed - nikotin, kdy je jeho jedovatost téměř stejná jako 

jedovatost kyanidu draselného. Ten má stimulační účinek, na lidský organismus působí 

uklidňujícím účinkem. Závislost na nikotinu patří k nejsilnějším a nejhůře léčitelným 

závislostem všeobecně. Je prokázané, že čím mladší člověk začne s kouřením, tím je 

větší pravděpodobnost, že se v pozdějším věku stane silně závislým kuřákem. Člověk 

závislý na nikotinu nevydrží delší čas bez cigarety, nedostane-li se mu jí, projevuje se  

u něj nervozita, v některých případech se objevují i fyzické projevy, jako například třes 

končetin.  

Kouření cigaret je určitý fenomén, který má v dětství příchuť „zakázaného 

ovoce“ a v mládí se z něj stává jistá forma „zkoušky dospělosti“. Většinou tyto 

experimenty mládí ale končí závislostí na nikotinu. Zajímavým faktem ohledně kouření 

cigaret/doutníků je, že se nikotin při kouření hromadí na konci cigaret, takže například 

při konzumaci piva, do něhož byl vhozen nedopalek cigarety nebo zmiňovaného 

doutníku, může způsobit prudkou otravu organismu. Projevem je pak bledost pokožky, 

studený pot, zvracení, závrať, bolesti hlavy, apod. K této otravě dochází především  

u osob, které nemají se samotným kouřením větší zkušenosti. Vzhledem k tomu, že na 

nikotin si organismus dokáže poměrně rychle navyknout, není neobvyklé, že průměrný 

kuřák během jednoho dne může vykouřit více cigaret, tedy i překročit pomyslnou 

smrtelnou dávku 
15

.  

Většina studií prokázala, že nejčastějším obdobím, kdy člověk začíná 

s kouřením, je věk mezi 12 - 15 lety, tedy v období puberty. Důvodem většinou bývá 

snaha „zapadnout“ mezi kamarády kuřáky, zvýšení sebevědomí, potřeba zvýšit si 

společenskou prestiž mezi vrstevníky. Kouření dětí a dospívajících je v dnešní době 

značný společenský problém. Mladiství začínají s kouřením v mladším věku, než tomu 

bylo před lety. Podléhají komerčnímu tlaku, kdy je kouření prezentováno, jako 

                                                           
15 ILLES, Tom. Děti a drogy.  2. upravené vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 56 s. ISBN 80-85866-50-1 
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atraktivní. Sehnat si krabičku cigaret v dnešní době také není problém, přestože jejich 

prodej je omezen věkovou hranicí 18 let. Až 85 % osob, které začnou kouřit, nedokážou 

přestat už po deseti cigaretách. Většina z pravidelných kuřáků dříve  

nebo později vyzkouší kouřit i marihuanu. 

Stejně tak, jako ostatní závislosti na návykových látkách, i závislost na nikotinu 

s sebou nese velká zdravotní rizika. Způsobuje onemocnění srdce, závažná chronická 

onemocnění, zvyšuje riziko výskytu nádorových onemocnění, cévní nemoci, poškození 

dýchacích cest, zvýšené riziko infarktu či mozkové mrtvice a nezřídka kdy je příčinou 

smrti. Lidé, závislí na nikotinu také „rychleji“ stárnou, jelikož nikotin neblaze působí  

na pleť obličeje - vrásky. Většina z nich má problémy se suchým kašlem, popřípadě 

žaludečními neurózami.  Je prokázáno, že kouření je nejzávažnější příčinou předčasné 

smrti. V  tabákovém kouři je taktéž obsažen methylalkohol, který je specificky jedovatý 

pro oční nerv, může však v krajních případech poškodit i sluchový nerv. Nemusíte tedy 

být pouze aktivním kuřákem, abyste byl vystaven rizikům spojeným s kouřením 

tabákových výrobků. I pasivní kuřák, člověk, který pouze vdechuje výpary 

z tabákových výrobků, může být ohrožen na svém zdraví. Proto je nutné především děti 

chránit před zakouřenými prostory a vůbec stykem s cigaretovým kouřem. V současné 

době zákon zakazuje kouřit na některých veřejných prostranstvích, jako jsou zastávky 

městské hromadné dopravy, apod., za jehož nedodržení hrozí finanční sankce.  

Jak již bylo uvedeno, zbavit se závislosti na tabákových výrobcích patří mezi ty 

nejtěžší. Proto je pro člověka, který se rozhodne s kouřením skončit, nutná podpora 

především blízkého okolí a nezřídka i odborníků. 

2.1.8 Těkavé látky 

Existuje mnoho látek, které uvolňují výpary (plyny), jež mají omamné účinky. 

K takto nejvíce rozšířeným omamným látkám (např. mezi mladými lidmi) patří čichání 

rozpouštědel, které oslabují činnost nervové soustavy. Mimo jiné se čichají látky 

obsažené v lepidlech, odlakovačích, lacích, ředidlech, petroleji, apod. Buď se čichají 

přímo z nádoby, nebo pomocí sáčků. Účinky jsou srovnatelné se stavem opilosti (smích, 

poruchy rovnováhy, poruchy řeči, závratě, atd.). Rozdíl je v tom, že je tento stav 

navozen rychleji. Po odeznění účinku, stejně jako u opilosti, přichází stav podobný 
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„kocovině“. Dlouhodobé čichání těkavých látek způsobuje nevratné poškození různých 

částí mozku. 

 Mezi tzv. inhalační drogy řadíme toluen - methylbenzen, ten je v současnosti 

nejrozšířenějším zástupcem této sekce. Jedná se o aromatický uhlovodík, bezbarvou 

kapalinu, která je užívána jako rozpouštědlo a ředidlo. Je základní látkou pro výrobu 

trinitrotoluenu. Trichlorethylen je jedovatá kapalina sloužící taktéž jako rozpouštědlo. 

Při čichání této látky může docházet ke zrakovým i sluchovým halucinacím. Dalšími 

látkami zneužívanými k čichání jsou éter, benzin nebo plyn tlumící bolest a užívaný 

k narkózám, ovšem který může při nesprávném vdechování způsobit i spálení dýchacích 

cest, rajský plyn 
16

.  

2.1.9 Tlumivé látky 

 Do této sekce řadíme prodejné léky, které svým účinkem způsobují celkový 

útlum organismu. Po užití se dostavuje pocit opilosti, zpomalená řeč, ospalost, poruchy 

myšlení nebo orientace. Vysoce rizikové je kombinovat tyto léky s alkoholem. I zde se 

po vysazení dostavuje abstinenční syndrom, který je spojen s možností výskytu 

epileptických záchvatů, čímž je v konečném důsledku uživatel ohrožen na životě. Mezi 

tyto léky patří například Diazepam, Rohypnol, Valoron. Jinými slovy řečeno léky, které 

patří do některé z těchto skupin - anxiolytika, barbituráty, sedativa, apod. 

2.3 Závislost na návykových látkách 

Mezinárodní klasifikace nemocí definuje závislost takto: „Soubor 

behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po opakovaném užití 

substance a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚ porušené ovládání při jejím 

užívání‚ přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky‚ priorita v užívání 

drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšená tolerance pro drogu a někdy 

somatický odvykací stav. Syndrom závislosti může být pro specifickou psychoaktivní 

                                                           
16 HARTNOLL, Richard. Drogy a drogové závislosti: Propojování výzkumu, politiky a praxe. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České 

republiky, 2005. 96 s. ISBN 80-86734-45-5 
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substanci (např. tabák‚ alkohol nebo diazepam)‚ pro skupinu látek (např. opioidy)  

nebo pro širší rozpětí farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí 
17

.“  

 Závislost můžeme z lékařského hlediska definovat jako určitý stav,  

kdy při absenci dané látky vznikají v organismu jedince fyzické nebo duševní obtíže. 

Závislost jako taková vzniká při opakovaném užívání látky.  

 Proč a jak vzniká drogová závislost, existuje v dnešní době mnoho rozličných 

názorů. O tom se můžeme přesvědčit už jen tím, že stále nebylo nalezeno jedno jediné 

vysvětlení pro vznik, trvání, popřípadě ukončení závislosti na návykových látkách. 

Vznik závislosti je vlastně spojením několika různých faktorů a činitelů, jako je 

prostředí, okolnosti, osobní charakteristiky, typ drogy, apod. Nelze vzít pouze jeden 

z těchto faktorů a z něj vyvozovat závěry. Je nutné na ně nahlížet komplexně, jelikož 

jsou vzájemně propojené, i když by se to na první pohled nemuselo zdát. Tyto faktory 

lze rozdělit do čtyř skupin: 

1. faktory farmakologické - neboli o jaký typ drogy se jedná; 

2. faktory somatické a psychické - osobnost daného jedince;  

3. faktory environmentální - prostředí a rodina, ve kterém jedinec vyrůstá  

a které ho formuje a ovlivňuje; 

4. faktory percipitující - podněty, které působí na jeho psychiku 
18

. 

Co vůbec znamená slovo návyk? Göhlert a Kühn vystihli tento pojem jednou 

velice stručnou a výstižnou větou. „Návyk začíná, vzdáme-li se perspektivy 

dosavadního života a droga utváří rozhodujícím způsobem náš všední den.
19

“ Návyk je 

vlastně stav periodické či chronické intoxikace organismu psychotropními látkami. 

Tento stav je vyvolán opakovaným užíváním drogy, a to jak přírodního, tak 

                                                           
17 Uzis. ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. V. kapitola PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY 

CHOVÁNÍ (F00–F99) V. kapitola PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99): PORUCHY DUŠEVNÍ A 

PORUCHY CHOVÁNÍ ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK (F10–F19) [online]. 9.10.2013. 2013 [cit. 2013-

11-20]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/F10-F19.html 

18 ILLES, Tom. Děti a drogy.  2. upravené vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 56 s. ISBN 80-85866-50-1 

19 GÖHLERT, Ch., KÜHN, F. Od návyku k závislosti. 1. vyd. Praha: Euromedia Group. k.s. - Ikar, 2001. 144 s.  

ISBN 80-7202-950-9 
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syntetického původu. Je škodlivý pro jednotlivce samotného, ale také pro celou 

společnost.  

Jak již bylo výše uvedeno, závislost jako takovou dělíme na psychickou  

a fyzickou, neboli tělesnou.  

2.3.1 Psychická závislost  

Tento druh závislosti se projevuje jako nepotlačitelná touha užít látku 

s psychotropními účinky. Důvodem jsou účinky, jež daná látka vyvolává v těle 

organismu. Může se jednat o povzbuzující, euforizující, stimulující, halucinogenní  

nebo tlumivý efekt. Tato závislost je závažnější a obtížněji se jí jedinec zbavuje,  

oproti závislosti tělesné. Vzniká dříve a je ve většině případů hlavním důvodem,  

chcete-li viníkem, proč se mnoho závislých nedokáže zbavit své závislosti. V této 

spojitosti se můžeme setkat s termínem „carving“, což je označení pro psychickou 

žádostivost neboli tlak k pravidelnému užívání 
20

.  

2.3.2 Fyzická (tělesná) závislost 

Je druhým dělítkem závislosti a její podstatou je fakt, že tělo je navyklé  

na určitou látku, bez které není schopno adekvátně fungovat. Při vysazení dané látky 

nebo její redukci dochází k abstinenčním projevům. S tělesnou závislostí je spojen 

pojem tolerance. S pravidelným užíváním látky je uživatel nucen zvyšovat množství, 

aby dosáhl stejných účinků jako na počátku. Pro navození totožného pocitu je nutné 

vyšší dávky, jelikož v těle narůstá s každou dávkou tolerance. Vznik a růst tolerance je 

jedním z hlavních bodů projevů závislosti. Tělesné abstinenční příznaky vyžadují 

pomoc odborných lékařů, neboť se mohou tyto příznaky projevit řadou klinických 

znaků - znaky aktivace (pocení, třes, zmatenost, křeče, poruchy vědomí, poruchy 

srdečního rytmu, zvracení, průjmy, kóma apod.) nebo znaky tlumivé (spavost, pokles 

krevního tlaku, omámenost, pokles dechové frekvence, poškození mozku, apod.). 

Tělesnou, na rozdíl od psychické, závislost je možné překonat v poměrně krátké době. 

                                                           
20 GÖHLERT, Ch., KÜHN, F. Od návyku k závislosti. 1. vyd. Praha: Euromedia Group. k.s. - Ikar, 2001. 144 s.  

ISBN 80-7202-950-9 
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Uvádí se, že se jedná o dobu v rozsahu dvou až čtyř týdnů. Zatímco psychická závislost 

ve valné většině případů potřebuje celoživotní dohled klinické psychiatrie. 

 WHO (Světová zdravotnická organizace) taktéž rozděluje typy závislostí,  

a to do dvou skupin. Jedná se buď o typ stimulancia (aktivující, excitační) nebo 

sedativa (tlumící, zklidňující). 

 Mezi stimulancia řadíme typ konopný, amfetaminový, halucinogenní  

a kokainový. Sedativa zahrnují typy opiátové, benzodiazepinové, alkoholové, 

barbiturátové a nikotinové 
21

.  

Abychom mohli užívat termín závislost, je nutné, aby byla splněna tato kritéria 

v rozmezí jednoho roku: 

 nepotlačitelná potřeba užít psychotropní látku; 

 snížená schopnost kontroly, pokud jde o začátek a ukončení či množství 

užívané látky; 

 nutnost užít látku k potlačení projevujících se abstinenčních symptomů; 

 vznik a zvyšování tolerance v těle uživatele; 

 omezený nebo zkreslený úsudek o svém chování během působení dané 

substance; 

 opomíjení a zanedbávání dříve vysoko postavených životních hodnot  

a zájmů; 

 užívání látky i přes jasně prokazatelnou škodlivost pro organismus 

(psychické, tělesné nebo sociální aspekty). 

Je mnoho důvodů, proč se člověk stane závislým na některé návykové látce. 

Odborníci se shodují na několika nejčastějších možnostech, jež předcházejí závislosti: 

 potřeba zbavit se stereotypu; 

 snaha získat inspiraci; 

                                                           
21 GÖHLERT, Ch., KÜHN, F. Od návyku k závislosti. 1. vyd. Praha: Euromedia Group. k.s. - Ikar, 2001. 144 s.  

ISBN 80-7202-950-9 
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 snaha zvýšit svou výkonnost; 

 protest proti majoritní skupině; 

 zvědavost; 

 snaha upozornit na svou osobu a na své problémy; 

 snaha začlenit se do některé ze sociálních skupin nebo potřeba být na stejné 

„vlně“, jako kamarádi (jako příklad lze uvést dítě, které začne s kouřením, 

jen proto, že jeho kamarádi také kouří); 

 únik od problémů; 

 potřeba odstranit zábrany. 

Experimentování s návykovými látkami vede v 10 - 30 % k plné závislosti 
22

. 

Skupiny lidí takto závislých si vytvářejí vlastní komunitu s vlastními pravidly, určitým 

typem soudržnosti, které se většinou značně liší od běžných standardů. Mnoho členů 

těchto komunit se dopouští kriminálních činů. 

Kdo je ohrožen? 

V současné době je zažitý model tří faktorů, tří rizik, které zvyšují riziko,  

že se jedinec stane závislým na návykových látkách. 

  Jedinec  

 

 

 

           Droga Prostředí 

Jedinec - schopnost dané osoby zvládat životní zkoušky, zátěžové situace, 

sociální kompetence, osobní postoj vůči drogám, osobní charakteristika, chápaní vlastní 

hodnoty, apod. 

                                                           
22 SEMIGINOVSKÝ, Bohdan a spol. Abeceda bariéry proti sociálně patologickým jevům u žáků základních škol. 1. vyd. Liberec: 

Fórum pro zdraví, 2005. 66 s. ISBN 80-239-6998-6 
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Droga - dosažitelnost drogy, způsob použití, účinky a postoj veřejnosti k užívání 

dané látky, prostředí spojené s užíváním drogy, apod. 

Prostředí - hodnotové modely dané společnosti, hospodářská situace, apod. 

S. Arterburn a J. Burns 
23

 uvádějí šest klíčových faktorů, které vedou mladistvé 

k závislosti na drogách a alkoholu: 

 biologické předpoklady - všeobecně se přepokládá, že závislost  

na návykových látkách může být geneticky podmíněná; 

 tlak okolí - potřeba být akceptován svými vrstevníky; 

 postoj rodičů - mnoho dětí napodobuje vzor svých rodičů; 

 životní krize - i děti, stejně jako dospělí, se musí vyrovnávat s různě 

náročnými životními událostmi; 

 deprese - v současné době jsou děti a mladiství více náchylní k depresím; 

 vztah rodičů k dětem - odborníci se shodují na tom, že dětem současné 

generace chybí tzv. „pevná ruka“, většina rodičů totiž ke svým dětem 

přistupuje spíše kamarádským, než rodičovským způsobem, což může být 

v krajních mezích i škodlivý faktor. 

Výše zmiňovaní autoři dále také předkládají obvyklá stadia užívání návykových 

látek: 

 první pokusy s drogami - obvykle se toto stadium datuje na druhý stupeň 

ZŠ, jedná se o příležitostné pití alkoholu, kouření cigaret, buď při vzdoru 

proti rodičům nebo dospělým autoritám, nebo se jedná pouze  

o experimentování; 

 pravidelnější užívání - to přichází obvykle na střední škole, kdy se jedinec 

snaží začlenit do nového kolektivu, zkoumá vlastní hranice, může přijít  

i pozvolný přechod k silnějším látkám; 

                                                           
23 ARTERBURN, S., BURNS, J. Drogy klepou na dveře. 1. vyd. Brno: Nová naděje, 2001. 216 s. ISBN 80-86077-03-9 
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 každodenní touha po droze - nepotlačitelná potřeba navodit stav,  

který droga přináší, s tím je spojené časté záškoláctví, nutný kontakt 

s dealerem, vnitřní přijetí identity narkomana; 

 závislost - stav navozený drogou je brán jako normální stav, stav bez drogy 

je nemyslitelný, trvalé absence ve vyučování, rostoucí pocit viny, paranoia, 

až ztráta kontroly nad sebou samým. 

Göhlert a Kühn uvádějí také čtyři fáze závislosti: 

1. euforické počáteční stadium - snadný přístup k droze, uvolnění po požití, 

zvyšující se sebehodnocení a sebevědomí; 

2. kritické stadium navykání - konflikty ve škole/zaměstnání, změna/zúžení 

zájmů, finanční problémy, poruchy sebehodnocení, vznikající tolerance 

k dané látce;  

3. stadium od návyku k závislosti - ztráta kontroly nad drogou, pokles 

schopností ve škole/zaměstnání, tělesná poškození, změna osobnosti, odklon 

ze společnosti; 

4. chronické stadium rozkladu - úbytek snášenlivosti drogy, značné finanční 

problémy - neschopnost se uživit, zanedbanost, duševní rozklad, těžká 

tělesná onemocnění 
24

. 

Nešpor 
25

 dále uvádí některé charakteristiky jedince náchylnějšího k užívání 

návykových látek: 

 celkové oslabení jedince (většinou zapříčiněno poškozením plodu během 

těhotenství nebo v průběhu porodu); 

 vyšší emoční zranitelnost; 

                                                           
24 GÖHLERT, Ch., KÜHN, F. Od návyku k závislosti. 1. vyd. Praha: Euromedia Group. k.s. - Ikar, 2001. 144 s.  

ISBN 80-7202-950-9 

25 SEMIGINOVSKÝ, Bohdan a spol. Abeceda bariéry proti sociálně patologickým jevům u žáků základních škol. 1. vyd. Liberec: 

Fórum pro zdraví, 2005. 66 s. ISBN 80-239-6998-6 
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 sklon k nedostatečné zdrženlivosti; 

 nepřiměřeně velký stud a plachost; 

 nízká odolnost vůči běžným denním situacím; 

 sebestřednost; 

 extraverze; 

  celkově problematické chování ve školním prostředí. 

 S tímto souvisejí i situace, které mohou sklon posilovat: 

 selhání ve škole; 

 duševní poruchy a poruchy chování; 

 chronické bolestivé onemocnění; 

 nízká inteligence; 

 týrání a zneužívání; 

 příslušnost ke znevýhodněné etnické skupině; 

 malá úcta k vlastnímu zdraví; 

 přehnaně vysoké nároky rodičů na dítě; 

 ztráta blízkých kamarádů nebo party kamarádů - pocit osamocení; 

 násilí nebo šikana; 

 nevhodné rodinné prostředí - časté hádky rodičů, domácí násilí, apod.; 

 výrazná odlišnost fyzického vzhledu, kulturního charakteru  

nebo ekonomické sféry. 

Zvýšené riziko ke sklonům k užívání návykových látek se může objevit  

i na úrovni školy, a to v případu: 

 nepřítomnosti systematické prevence na dané škole (pouze jednorázové 

přednášky); 
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 nulové aktivity školy vzhledem ke spolupráci s rodiči nebo organizacemi  

na dané téma; 

 neexistujících pravidel při užívání návykových látek; 

 tolerance návykových látek uvnitř školního zařízení; 

 dostupnosti návykových látek v okolí školy nebo přímo ve škole samotné; 

 nepřátelského pedagogického sboru s negativním přístupem vůči žákům; 

 záměrného ponižování méně úspěšných žáků školy; 

 celkově negativní atmosféry na škole; 

 nulového počtu mimoškolních aktivit 
26

.  

Na tom, zda se člověk stane závislým má velký podíl, kromě výše uvedených 

bodů, i vliv prostředí. Nejvíce ovlivňujícím prostředím je prostředí rodiny. Především 

se zde pak jedná o vztah matky s dítětem, ten je všeobecně brán jako silnější než vztah 

dítěte s otcem. Faktem zde zůstává, že přílišná ochrana a úzkostlivost matky může mít 

negativní vliv na dítě a později může přispět právě ke vzniku závislosti na návykových 

látkách. Jako slabší riziko, přesto vcelku podstatné, se zde bere dominantní, přísný  

a velmi náročný otec, který na své dítě vyvíjí nepřiměřený tlak a klade na něj 

nesplnitelné požadavky a očekávání. Samozřejmě sem nelze nezařadit dysfunkční  

či neúplnou rodinu. To ovšem neznamená, že každé dítě, které vyrůstá pouze s jedním 

z rodičů, se musí stát závislým uživatelem nějaké drogy.  

Nedílnou součástí života dospívajícího jedince jsou kamarádi, parta a další 

vrstevníci, kteří více či méně ovlivňují jedince samotného. Ať už se to týká zájmů, 

chování nebo právě negativního vlivu, který může mít značný podíl na tom,  

zda se jedinec stane závislým na návykové látce nebo látkách.  

Jako kritické období, kdy člověk nejčastěji začíná s konzumací drog, se uvádí 

puberta neboli doba mezi 12 - 14 rokem života. Zde se objevují první experimenty se 

                                                           
26 NEŠPOR, K., DVOŘÁK, V. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. 1. vyd. Praha: Armex Praha, 1998. 104 s. 

ISBN 80-902283-9-9 
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„zakázaným ovocem“. Samozřejmě se nejedná hned o závislost, ta se z pravidla 

objevuje až v pozdějším věku. I přesto je důležité, aby si okolí všímalo náhlých  

nebo i postupných změn v chování daného jedince. Symptomy lidí závislých  

na návykových látkách jsou vcelku dobře rozpoznatelné. Takový člověk většinou dříve 

nebo později změní okruh svých přátel, začne se zabývat jinými aktivitami a jiným 

způsobem vyplňuje svůj volný čas než doposud, mění se i jeho denní rytmus, narůstá 

potřeba vyšších finančních příjmů, školní výkon většinou znatelně klesá, je náchylnější 

vůči běžným nemocem, se závislostí je také nedílně spojená změna vnějšího vzhledu, 

náladovost, nesoustředěnost, roztěkanost, psychózy, změna charakteristických vlastností 

daného jedince, apod.
27

.  

Pokud už se člověk stane závislým, je nutné, aby podstoupil komplexní terapii. 

Ta zahrnuje psychologický přístup - úpravu sociálního okolí jedince a také 

farmakologickou podporu, která se skládá z následujících fází: 

1. detoxifikace - velmi pomalé odstranění drogy z těla. Snižování jednotlivých 

dávek látky, aby nedošlo k projevu abstinenčního syndromu; 

2. substituce - slouží jako alternativa výše uvedené detoxifikace, jedná se  

o nahrazení užívané drogy jinou látkou, která je pro jedince bezpečnější,  

ta se ovšem s postupem času také pomalu odebírá; 

3. prevence relapsů - užívání látek, které snižují touhu po opakovaném užití 

látky 
28

. 

                                                           
27 GÖHLERT, Ch., KÜHN, F. Od návyku k závislosti. 1. vyd. Praha: Euromedia Group. k.s. - Ikar, 2001. 144 s.  

ISBN 80-7202-950-9 

 

28 HARTNOLL, Richard. Drogy a drogové závislosti: Propojování výzkumu, politiky a praxe. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České 

republiky, 2005. 96 s. ISBN 80-86734-45-5 
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3.   Prevence 

Slovo prevence se dá v širším slova smyslu definovat jako jistá intervence, 

jejímž cílem je zamezit nebo snížit výskyt, užívání a minimalizace škod spojených 

s užíváním návykových látek. Prevence jako taková tvoří jeden ze tří pilířů protidrogové 

politiky státu (léčba, nízkoprahová zařízení). 

3.1 Typy prevence 

3.1.1 Primární prevence 

Jejím cílem je předejít problémům s návykovými látkami u jedinců, kteří ji ještě 

neužili. Jde o snahu odradit nebo alespoň co nejvíce oddálit první styk s návykovou 

látkou. Zaměřuje se jak na celou populaci, tak na jednotlivé ohrožené skupiny  

(např. děti ulice, děti z dětských domovů, apod.). Její podstatou je vytváření povědomí  

o drogách a zdravotních rizikách spojených s jejich užíváním, podpora protidrogových 

postojů a norem, podpora prosociálního chování, podpora zdravého životního stylu, 

který má předejít užívání návykových látek, apod. Primární prevence se dále dělí  

na prevenci nespecifickou a specifickou. Nespecifická prevence (v medicíně 

označována jako „profylaxe“) je nedílnou součástí primární prevence, jež zahrnuje 

veškeré techniky a postupy vedoucí k rozvoji harmonické osobnosti, rozvíjení nadání 

jedince a zájmů. Obecně snižuje riziko vzniku a rozvoje jakkoli pro společnost 

nežádoucích forem chování. K dosažení tohoto cíle užívá například vznik mimoškolních 

a zájmových aktivit, čímž nabízí jedincům lepší a plnohodnotnější využívání jejich 

volného času. Naopak specifická primární prevence se zaměřuje přímo na určitou 

formu nežádoucího chování. Danému chování se snaží předcházet nebo alespoň omezit 

jeho nárůst. Je zaměřena na určité cílové skupiny. Tyto programy by v případě,  

že by neexistovaly problémy spojené s užíváním návykových látek, neexistovaly.  

Na rozdíl od nespecifických primárních programů, které by i v případě,  

že by neexistovaly problémy spojené s užíváním, existovaly a byly by žádoucí 
29

.  

                                                           
29  Drogy-info. ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Http://www.drogy-

info.cz/index.php/o_nas/evaluace/zakladni_pojmy_z_oblasti_primarni_drogove_prevence_souhrn: Základní pojmy z oblasti 

primární drogové prevence - souhrn [http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/]. 2006, © 2003-2006, Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřad vlády České republik [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://www.drogy-

info.cz/index.php/o_nas/evaluace/zakladni_pojmy_z_oblasti_primarni_drogove_prevence_souhrn 
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3.1.2 Sekundární prevence  

Uplatňuje se u jedince, který již danou drogu užil/zkusil, ovšem není na látce 

zcela závislý. Stručně řečeno, předchází vzniku a rozvoji závislosti. Můžeme jí také 

označit jako poradenství a léčení. 

3.1.3 Terciální prevence 

Snaží se pomoci již závislým uživatelům, jejím cílem je snížit riziko škod 

vzniklých užíváním drogy. Je úzce spojena se samotnou léčbou závislého.  

Illes uvádí čtyři zásady, kterými by se měla prevence řídit - mít porozumění, být 

rozhodný, mít podporu a být sebekritiký. 

Následně také uvádí 10 kroků, jak pomoci dítěti odolat drogám - říci „NE“: 

1. Získejte jeho důvěru a naslouchejte mu. U dítěte to navodí pocit,  

že se vám může svěřit se svými problémy či pochybnostmi. 

2. Opatřete si spolehlivé informace o alkoholu a drogách. Budete moci 

dítěti lépe a pravdivěji argumentovat. 

3. Posilujte jeho sebevědomí. Chvalte, je-li to na místě. Kritika jen v případě, 

že kritizujete chování, nikoli osobnost. 

4. Předcházejte nudě.  

5. Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Týká se rodičů dětí. Dítě by mělo 

vědět, jaké budou následky jeho činů. Pravidla jsou lepší než chaos. 

6. Buďte pozitivním vzorem pro dítě. Etické i morální zásady rodičů, 

popřípadě jiných blízkých dospělých autorit mají značný vliv na vývoj  

i chování dítěte. 

7. Pomozte čelit dítěti tlaku nevhodné sociální skupiny či společnosti.  

8. Spolupracujte v rámci ostatních rodinných příslušníků. 

9. Spolupracujte s ostatními dospělými v okolí. 

10. Naučte se rozpoznat problémy s návykovými látkami u dětí 
30

.  

                                                           
30 ILLES, Tom. Děti a drogy.  2. upravené vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 56 s. ISBN 80-85866-50-1 
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Prevenci můžeme také dělit na: 

1. všeobecnou - je určena všem, bez omezení; 

2. selektivní - je zaměřena na určitou ohroženou skupinu,  

např. děti z dětských domovů; 

3. indikovanou - ta je orientována na děti nebo dospívající, kteří sice ještě 

drogu neužili, ale vykazují jisté varovné signály, které by mohly přispět 

k tomu, že drogu vyzkouší 
31

. 

Nešpor uvádí ve své knize několik zajímavých bodů účinné prevence: 

 snižování dostupnosti návykových látek (věkové omezení, zákaz výroby 

některých drog, cenová regulace, omezení doby prodeje alkoholu, zákaz 

opilosti na veřejnosti, zákaz prodeje alkoholu podnapilým lidem, apod.); 

 prevence cíleně zaměřená na ohrožené osoby; 

 snižování poptávky po návykových látkách; 

 interaktivní programy (prevence zaměřena pouze na předávání informací se 

jeví zpravidla jako neúčinná); 

 široká nabídka mimoškolních aktivit, pozitivní alternativy trávení volného 

času u rizikových skupin 
32

. 

3.2  Prevence a rodina 

Nejvýznamnějším prostředkem prevence, zejména sociálním, je výchova dětí 

v rodině a ve školách. Prevence by měla být v prvé řadě nedílnou součástí rodičovské 

výchovy. Je důležité, aby děti pochopily zodpovědnost za svou volbu a rozhodnutí. 

S tím by si měly uvědomovat neblahé důsledky svých špatných rozhodnutí. Důležitá je 

                                                                                                                                                                          
 

31 SEMIGINOVSKÝ, Bohdan a spol.Abeceda bariéry proti sociálně patologickým jevům u žáků základních škol. 1. vyd. Liberec: 

Fórum pro zdraví, 2005. 66 s. ISBN 80-239-6998-6 

32 NEŠPOR, K., DVOŘÁK, V. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. 1. vyd. Praha: Armex Praha, 1998. 104 s. 

ISBN 80-902283-9-9 
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v tomto směru vazba dítěte na rodinu měřitelná časem, tedy kolik času tráví rodiče se 

svým dítětem. Nutný je přiměřený dohled, obecně platná rodinná pravidla, určitá 

disciplína či schopnost konstruktivně řešit rodinné problémy
33

. Jde-li o prevenci, je 

nutné začít u toho základního, a to je v tomto případě rodina. Jak uvádí Paula Goodyer, 

je nutné v tomto směru dodržovat pár prostých pravidel neboli rad, které mohou být 

důležitou součástí v prevenci užívání návykových látek. V tomto ohledu je vhodné  

ze strany rodičů především posilovat vztah s vlastním dítětem, komunikovat a zajímat 

se o jeho aktivity a zájmy, vytvořit a uchovávat určité rodinné rituály, podporovat je 

v jejich zájmech a životních cílech, seznámit se s jejich přáteli, v případě nouze jim 

nabídnout pomoc a plnou podporu, mluvit s nimi otevřeně o drogách, ale hlavně jim 

vymezit pevné hranice. Tyto pomůcky by měli snížit riziko, že dítě propadne 

návykovým látkám. Popřípadě, pokud se tak již stalo, že se lépe vyrovná s odvykáním  

a tím i celé závislosti 
34

.  

3.3  Prevence v prostředí školy 

Základním pravidlem účinné prevence ve školním prostředí je včasný začátek  

a to, že daný program odpovídá věkové skupině dětí, které se jej účastní. Logicky 

z toho vyplývá, že čím mladší dítě, tím méně specifická prevence by měla být, o to více 

by měla být zaměřena na celkovou ochranu zdraví. U žáků starších ročníků je naopak 

nutné, aby byl program podrobněji zaměřen na jednotlivé návykové látky, jejich účinky, 

následky užívání a léčbu. Vhodné je, aby tito žáci byli do celého programu aktivně 

zapojeni, přinejmenším ve formě diskuze na dané téma. Jde-li o onen včasný začátek, 

všeobecně převládá názor, že je vhodné se samotnou prevencí začít dříve, než se dítě 

setká, ať už s legálními nebo nelegálními, návykovými látkami 
35

. 

                                                           
33 

 SEMIGINOVSKÝ, Bohdan a spol. Abeceda bariéry proti sociálně patologickým jevům u žáků základních škol. 1. vyd. Liberec: 

Fórum pro zdraví, 2005. 66 s. ISBN 80-239-6998-6 

34  GOODYER, Paula. Drogy a teenageři. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovanský dům, 2001. 164 s. ISBN 80-86421-44-9 

35  NEŠPOR, K., DVOŘÁK, V. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. 1. vyd. Praha: Armex Praha, 1998. 104 

s. ISBN 80-902283-9-9. 
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Chceme-li zvýšit efektivitu preventivního programu, je nutné, aby byl program 

soustavný a především dlouhodobý. Jednorázové akce většinou nepřinášejí 

požadovaný efekt. Zahraniční preventivní programy například považují za naprosté 

minimum 19 hodin prevence během dvou let. Optimální rozsah je cca 30 hodin během 

tří let. 

Jak již bylo výše zmíněno, efektivní preventivní program vyžaduje být 

interaktivní. Z dlouhodobých průzkumů jasně vyplývá, že program je  

pro dítě/dospívajícího přínosnější, je-li jedinec do programu aktivně zapojen. Programy, 

které vyžadují, aby dítě řešilo jistý problém, učilo se dovednostem a vyjadřovalo vlastní 

názor, jsou většinou o mnoho efektivnější, než programy, které pouze předávají jisté 

informace, aniž by po svých posluchačích vyžadovaly minimum vlastní aktivity  

a iniciativy.  

Dalším podstatným bodem, který kladně přispívá k efektivnosti programu, je 

fakt, že program bere na zřetel místní zvláštnosti. Je nezbytně nutné přihlédnout k dané 

lokalitě, složení obyvatel a zvyklostem místa, kde se bude prevence konat. Jinými slovy 

jde o individuální přístup s ohledem na místní poměry a mentalitu.  

 Využíváme taktéž pozitivních modelů, což je osvědčený způsob jak 

v pedagogice, tak psychoterapii. Jedná se o to, že namísto toho, abychom na takovou 

přednášku/sezení přivedli člověka závislého na droze, který se ze své závislosti nehodlá 

léčit, představíme raději někoho, kdo by se posluchačům mohl stát vzorem. Tímto 

pozitivním příkladem může být vrstevník, který se drží zásad zdravého životního stylu, 

věnuje se zájmově určité zálibě a mohl by motivovat ostatní, držet se tohoto směru. 

Dalším bodem, který je nutné dodržet je, aby do obsahu takové přednášky byly 

zahrnuty nejen nelegální drogy, ale i drogy legální. Protože jak je již výše uvedeno, 

mnoho průzkumů dokazuje spojitost mezi užíváním legálních drog a pozdějším 

přechodem na drogy ilegální. Není výjimkou, že v českých preventivních programech 

se zapomíná na fakt, že alkohol a tabák jsou taktéž nebezpečné návykové látky.  

 Je více než jasné, že uvedený program/přednášku by měla vést osoba 

kvalifikovaná a důvěryhodná. Komplexnost těchto programů je neopomenutelným 

předpokladem úspěšné prevence. Podpůrným bodem prevence je vytváření širokého 
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spektra mimoškolních a zájmových aktivit, spolupráce školy s rodinou, tvrdé postihy 

jednotlivců, kteří užili návykové látky, apod. 
36

.  

Harm reduction (dále jen „HR“) 

 Jedná se určitý přístup, který byl definován na počátku 80. let 20. století, i přes 

to, že jeho vznik se odhaduje mnohem dříve. Podstatou tohoto směru ve spojení 

s drogami je pragmatický pohled na celou situaci. Neusiluje o utopickou eliminaci drog 

a jejich užívání, ale naopak se snaží pracovat tak, aby co nejvíce snížil důsledky užívání 

návykových látek. Eliminuje možné důsledky závislosti. Je zaměřen individuálně  

na potřeby každého uživatele a snaží se do jisté míry stabilizovat jeho životní styl. Není 

to direktivní směr, ale dává možnost osobního výběru na základě přání a potřeb každého 

jednotlivce. Není ovšem zaměřen jen na blaho jedince, ale snaží se před negativním 

dopadem spojeným s užíváním návykových látek chránit i samotnou společnost  

− Public Health. V tomto směru jde především o boj s šířením nemocí HIV/AIDS. 

Cílem je snížit rozšiřování této nákazy, což je spojeno s podporou uživatelů 

v dodržování určitých bezpečnostních zásad (bezplatné poskytování prezervativů  

a injekčních jehel).  

 Důležitým bodem HR je nízkoprahový přístup, což zjednodušeně znamená, že se 

snaží být všem přístupný, bez dalších požadavků. Principem je oslovit co největší počet 

lidí. Nemusí se jednat pouze o klienty - uživatele samotné, ale i o jejich rodinné 

příslušníky, kamarády, apod. HR je rozšířen v mnoha zemích světa.  Mluví se o něm 

jako o určité alternativě vůči tradičním modelům přístupu k závislosti. Nevyžaduje jako 

svůj výsledek pouze úplnou abstinenci. Je hodnocen jako základní podněcovatel vzniku 

výměnných či substitučních programů. Celosvětově je tento přístup brán jako přínosný, 

samozřejmě se najde řada odpůrců, kteří zpochybňují jeho principy, ale i zásluhy 
37

. 

                                                           
36 SEMIGINOVSKÝ, Bohdan a spol. Abeceda bariéry proti sociálně patologickým jevům u žáků základních škol. 1. vyd. Liberec: 

Fórum pro zdraví, 2005. 66 s. ISBN 80-239-6998-6 

37 HARTNOLL, Richard. Drogy a drogové závislosti: Propojování výzkumu, politiky a praxe. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České 

republiky, 2005. 96 s. ISBN 80-86734-45-5 
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Praktická část 

4. Prevence závislosti na návykových látkách   

Úkolem praktické části je zmapování názorů, postojů a postřehů žáků a učitelů 

ve dvou vybraných základních školách na téma Prevence závislosti na návykových 

látkách. Ze získaných výsledků budou navrženy postupy a návrhy pro zvýšení efektivity 

a atraktivnosti intervenčních programů. 

4.1 Vymezení okruhů otázek a cílů praktické části bakalářské práce 

 Praktická část bakalářské práce se snaží odpovědět na 3 základní výzkumné 

úkoly (dále jen „VÚ“). 

VÚ1: Pedagogové na obou základních školách shledávají preventivní programy 

závislosti na návykových látkách pro žáky jako atraktivní. 

VÚ2: Žákům na obou základních školách preventivní programy nepřijdou atraktivní a 

podnětné. 

VÚ3: Žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají větší sklony k tomu stát se 

závislými na některé z návykových látek více než intaktní děti. 

 Hlavním cílem práce je potvrdit/vyvrátit v rámci získaných údajů výše uvedené 

výzkumné úkoly a naplnit níže uvedení cíle, nastínit základní negativa preventivních 

programů určených žákům ZŠ a ze získaných údajů vyvodit jisté kroky ke zvýšení 

efektivity prevence. 

 Za účelem naplnění hlavního cíle byly stanoveny dílčí úkoly práce: 

Cíl 1:  Zmapovat povědomí pedagogů a žáků o prevenci užívání návykových látek na 

ZŠ. 

Cíl 2: Zjistit představy žáků o návykových látkách. 

Cíl 3: Prozkoumat zkušenost žáků s návykovými látkami. 



48 
 

4.2 Metodologie bakalářské práce 

 V rámci realizace praktické části bakalářské práce bylo využito anonymního 

dotazníkového šetření, které bylo rozděleno mezi žáky a učitele na vybraných 

základních školách. Jednalo se o specifické dotazníky pro danou skupinu. Obsahy 

dotazníků jsou uvedeny v přílohách. 

4.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 Za účelem realizace praktické části bakalářské práce byly osloveny dvě základní 

školy v Praze 3 (Základní škola v ulici Chelčického a Základní škola s problémovými, 

převážně romskými žáky na Havlíčkově náměstí).  

 Základní a mateřská škola Chelčického 43 se nachází v Praze 3. Žáci druhého 

stupně, na které je práce zaměřena, jsou vyučováni dle vlastního Školního vzdělávacího 

programu - CESTY. V šestých třídách jsou integrováni do tříd žáci z dyslektické páté 

třídy. V rámci prevence užívání návykových látek škola spolupracuje s občanským 

sdružením Život bez závislosti a se Střediskem výchovné péče Klíčov. Pro účely této 

bakalářské práce bude označena tato základní škola jako ZŠ Č1.  

 Základní škola Havlíčkovo náměstí 10/300 se taktéž nachází v Praze 3. Zařízení 

je zaměřeno na vytváření specifických podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ale také na žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Škola uvádí, že až 65% žáků tvoří děti z romské komunity. V rámci prevence užívání 

návykových látek pracoviště spolupracuje s organizací Život bez závislostí a nestátní 

neziskovou organizací SANANIM. Pro účely této bakalářské práce bude označena tato 

základní škola jako ZŠ Č2.  

4.4 Charakteristika průběhu průzkumného šetření 

 Praktická část bakalářské práce se svým zaměřením vztahuje na názory a 

postřehy žáků, které jsou hlavním bodem preventivních programů na základních 

školách týkajících se návykových látek. Oproti nim jsou postaveny názory a postřehy 

pedagogů ze stejných základních škol. 
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 Vlastní výzkumné šetření probíhalo po dobu jednoho měsíce, během něhož byly 

dotazníky rozdány mezi pedagogický sbor a žáky jednotlivých ročníků druhého stupně. 

Po uplynutí předem domluveného termínu pro vyplnění byly dotazníky vyzvednuty ze 

škol pro následnou analýzu nabytých informací. 

4.5 Prezentace výsledků dotazníkového šetření 

 Výsledky uvedené v této kapitole byly získány na základě dotazníkového 

šetření. Analýza zjištěných informací je rozdělena do podkapitol. Jedna je věnována 

pouze pedagogickému sboru a druhá žákům. Zobrazeny jsou v podobě grafů v 

procentuálním vyobrazení.  

 Dotazníky jsou celkově zaměřeny na subjektivní názory respondentů. 
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4.5.1 Vyhodnocení dotazníků pro pedagogy 

Otázka 1: Jak často se na vaší škole pořádají přednášky/sezení na téma „prevence 

závislosti na návykových látkách“?  

3; 38%

4; 49%

1; 13%

Jednou ročně

Několikrát do roka

Jednou za pololetí

Graf 1: Vyhodnocení otázky 1 u pedagogů na ZŠ Č1 

4; 27%

6; 39%

3; 20%

1; 7%

1; 7%

Jednou ročně

Několikrát do roka

Jednou za pololetí

Jednou za tři měsíce

Nevím

Graf 2: Vyhodnocení otázky 1 u pedagogů na ZŠ Č2 

 Z odpovědí vyplývá, že se na obou školách většina pedagogů shodla na tom, že 

preventivní přednášky jsou pořádané několikrát do roka, ovšem nejsou si jisti přesným 

počtem. Jednou z možností, proč se pedagogové neshodli na přesném počtu, může být 

fakt, že se frekvence preventivních programů liší v závislosti na ročnících. Druhou, o 

něco méně příznivou možností je špatná informovanost samotných učitelů o počtu 

těchto aktivit na jejich pracovišti.  

 V zahraničí je běžnou praktikou, že během roku je minimum takovýchto hodin 

10. Což by v průměru vycházelo na jeden dvouhodinový preventivní program za dva 
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měsíce, bez ohledu na ročník. V tomto ohledu se druhá nejčastější odpověď „jednou 

ročně“ nedá považovat za adekvátní. 

Otázka 2: Jaké jsou ohlasy zúčastněných žáků na tyto programy? Je-li to možné, 

uveďte proč. 

4; 49%

1; 13%

2; 25%

1; 13%

Pozitivní

Negativní

Bez ohlasů

Nevím

Graf 3: Vyhodnocení otázky 2 u pedagogů na ZŠ Č1 

7; 47%

3; 20%

3; 20%

2; 13%
Pozitivní

Negativní

Bez ohlasů

Nevím

Graf 4: Vyhodnocení otázky 2 u pedagogů na ZŠ Č2 

U této otázky se učitelé obou škol shodli převážně na kladných ohlasech žáků 

vůči preventivním přednáškám. Jako kladné ohlasy označovali, že mají žáci náměty 

k diskuzi, že jde o zpestření běžné výuky nebo rozšíření znalostí.  

 Jako příklady negativních ohlasů uvedli, že žáci považují tyto formy 

preventivních programů za nezáživné, zbytečné nebo dokonce nudné.  

 Odpověď „bez ohlasů“ volili pedagogové z důvodu toho, že si oni sami 

nevšimli, že by žáci na tyto hodiny jakkoli reagovali.  

 Možnost odpovědi „nevím“ využili pouze tři učitelé, ti však svou odpověď blíže 

neodůvodnili. 



52 
 

Otázka 3: Jaká vidíte negativa na těchto programech? 

37%

25%

38% Bez odpovědi

Nemohu posoudit

Neatraktivita

Graf 5: Vyhodnocení otázky 3 u pedagogů na ZŠ Č1 

4%
9%

13%

13%

17%

40%

4%

Nemohu posoudit

Děti zameškají běžnou

výuku

Nekvalitní lektoři

Málo obrazového

materiálu

Malé procento zapojení

samotného žáka

Neatraktivita

Žádné

 
Graf 6: Vyhodnocení otázky 3 u pedagogů na ZŠ Č2 

 

Z výsledků je patrné, že většina kantorů shledává nevětší negativum těchto 

preventivní programů v neatraktivním přístupu pro žáky. Ti, kteří uvedli důvod své 

odpovědi, se většinou shodli v názoru, že jsou tyto programy nešťastně voleny formou 

přednášky. Což pro samotné žáky není zajímavé a dostatečně podnětné.  

S touto odpovědí souvisí i shoda ve faktu, že samotný žák je do jednotlivých 

přednášek minimálně zapojen, většinou vůbec. Je pouze pasivním posluchačem. Není 

mu umožněno se aktivně zúčastnit, což u mnoha žáků může působit negativně. Nejsou 

totiž nuceni vyvíjet sebemenší vlastní činnost, tudíž necítí potřebu věnovat větší 

pozornost tématu přednášky. 
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Ve stejném počtu byly zastoupeny odpovědi, že tyto přednášky obsahují málo 

obrazového materiálů, jsou málo názorné, nebo tato setkání vedou často nepříliš 

kvalifikovaní lektoři. 

Otázka 4: Pokud byste Vy byl/a na místě žáka, jež se účastní podobných vzdělávacích 

programů, myslíte si, že by Vás to odradilo od užívání návykových látek? 

3; 37%

2; 25%

1; 13%

2; 25% Ano

Ne

Nevím

Záleží na jedinci

Graf 7: Vyhodnocení otázky 4 u pedagogů na ZŠ Č1 

3; 20%

5; 34%2; 13%

5; 33%
Ano

Ne

Nevím

Záleží na jedinci

Graf 8: Vyhodnocení otázky 4 u pedagogů na ZŠ Č2 

 Zatímco u prvního grafu (ZŠ Č1) se většina dotázaných kantorů shodla na tom, 

že by je preventivní program od užívání návykové látky odradil, pedagogové z druhé 

základní školy (ZŠ Č2) došli k názoru, že by je program od užití látky neodradil. 

 Možnost „záleží na jedinci“ byla vložena samotnými učiteli, kteří si nevybrali 

z nabídky odpovědí. Vcelku velké procento se jich shodlo na faktu, že záleží na 

samotné osobnosti daného jedince, zda látky bude či nebude užívat.  
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Otázka 5: Je něco, o co byste přednášky/programy obohatil/a, abyste navýšil/a  jejich 

efektivitu u žáků? (Více filmového materiálu, práci v terénu, samostatné projekty apod.) 

0

1

2

3

4

5

Návštěva

centra

Samostatné

projekty žáků

Více filmového

materiálu

Práce v terénu Nevím

Návštěva centra

Samostatné projekty žáků

Více filmového materiálu

Práce v terénu

Nevím

Graf 9: Vyhodnocení otázky 5 u pedagogů na ZŠ Č1 
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Diskuze
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Graf 10: Vyhodnocení otázky 5 u pedagogů na ZŠ Č2 

 Jak z obou grafů vyplývá, že pedagogové nejčastěji navrhovali zařadit do 

preventivních programů samostatné projekty žáků. Žák by se tak lépe seznámil s danou 

problematikou. S tím souvisí i možnost návštěvy center pro závislé na návykových 

látkách i práce v terénu. Také se shodli, že by bylo přínosem, aby v těchto přednáškách 

byla věnována pozornost diskuzi s žáky na toto téma.  

 Jednou z dalších možností bylo zvoleno navýšení počtu filmových příspěvků. 

Zde někteří apelovali na vyšší míru „brutality“ videí, protože by si tak žáci lépe 

uvědomili dopady závislosti. 

 Jeden z pedagogů dokonce uvedl, že by v rámci preventivních programů, zavedl 

přítomnost žáků při pitvě závislého jedince. Což by podle něj bylo vysoce efektivní a 

působilo to jako odpudivý příklad. 
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Otázka 6: Které faktory se podle Vás nejvíce podílejí na tom, že se jedinec stane 

závislým na návykové látce? 

36%

43%

21%

Rodina

Prostředí

Kamarádi

Graf 11: Vyhodnocení otázky 6 u pedagogů na ZŠ Č1 

35%

21%

19%

9%

16%

Rodina

Prostředí

Kamarádi

Biologické předpoklady

Špatné využití volného času

Graf 12: Vyhodnocení otázky 6 u pedagogů na ZŠ Č2 

 Z těchto grafů jasně vyplývá, že dle pedagogů má na vzniku závislosti největší 

podíl rodina a prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Jedná se o negativní vzory v podobě 

rodinných příslušníků, kteří jsou sami závislí na některé látce a mohou tak negativně 

působit na dítě. Neméně důležité je prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, obzvláště pak u 

žáků ze sociokulturně znevýhodněných menšin. 

 Dále početně zastoupeným rizikovým faktorem jsou kamarádi. Na mysli máme 

samozřejmě kamarády závislé na některé z návykových látek. Ty negativně působí na 

samotnou psychiku jedince. 

 Učitelé z druhé školy (ZŠ Č2) se shodli na faktu, že špatně využitý volný čas 

vede často ke vzniku závislosti. Je nutné zajistit dětem adekvátní volnočasové aktivity, 

a tím předcházet nudě. Biologické předpoklady mají taktéž vliv na možný vznik 

závislosti.  
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Otázka 7: Patří podle Vás zkoušení různých návykových látek k dnešnímu dospívání 

mládeže?  

100%

0%

Ano

Ne

Graf 13: Vyhodnocení otázky 7 u pedagogů na ZŠ Č1 

100%

0%

Ano

Ne

Graf 14: Vyhodnocení otázky 7 u pedagogů na ZŠ Č2 

 Značně záporně vyznívá fakt, který vyvstává z odpovědí na tuto otázku. Všichni 

z dotazovaných pedagogů se shodli na tom, že zkoušení návykových látek patří 

neodmyslitelně k současné dospívající mládeži. Téměř všichni uvedli, že to považují za 

velice negativní. 
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4.5.2 Vyhodnocení dotazníků pro žáky 

Otázka 1: Pořádá vaše škola přenášky/programy na téma „prevence závislosti na 

návykových látkách? 

77%

6%

17%

Ano

Ne 

Netuším

Graf 15: Vyhodnocení otázky 1 u žáků na ZŠ Č1 

69%

14%

17%

Ano

Ne

Netuším

Graf 16: Vyhodnocení otázky 1 u žáků na ZŠ Č2 

Jak je z grafů patrné, většina žáků si je vědoma, že v rámci školní výuky 

probíhají jisté semináře na téma prevence návykových látek. Ovšem vcelku početná 

skupina žáků nemá ponětí o tom, zda něco takového na jejich škole existuje. Někteří si 

dokonce existence těchto programů nejsou ani vědomi. To může být způsobeno buď 

jejich nepřítomností ve výuce, nebo je zde druhá možnost, že tyto programy jsou pro 

žáky minimálně zajímavé, že si je ani nevybaví.  
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Otázka 2: Co si o těchto přednáškách myslíš? 

36%

40%

8%

16%

Velice poučné a zajímavé

Lepší, než sedět v lavici a

učit se.

Ztráta času.

Jiná odpověď.

Graf 17: Vyhodnocení otázky 2 u žáků na ZŠ Č1 

38%

45%

3%

14%

Velice poučné a zajímavé

Lepší, než sedět v lavici

a učit se.

Ztráta času.

Jiná odpověď.

Graf 18: Vyhodnocení otázky 2 u žáků na ZŠ Č2 

Největší procento žáků se shodlo na tom, že tyto přednášky, více jak poučení, 

přinášejí jistou možnost vyhnout se běžné výuce. Tento fakt může být způsoben tím, že 

žáci mohli uvádět více jak jednu odpověď, nebo jsou pro ně přednášky tak neatraktivní, 

že je berou jen jako „přestávku“ v povinné školní docházce. 

Ti žáci, kteří zvolili možnost „Jiná odpověď“ uvedli, že jsou tyto hodiny pro ně 

nezajímavé z důvodu toho, že v nich postrádají možnost exkurze do některého z center 

pro závislé, jejich frekvence je nízká, jsou málo názorné, je zde málo filmového 

materiálu a nejčastěji uváděnou odpovědí je, že jsou tyto přednášky nudné a málo 

zábavné. 

Vcelku zanedbatelné minimum z dotázaných tyto hodiny označili za ztrátu času.
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Otázka 3: Chtěl/a bys v rámci prevence navštívit Centrum pro osoby závislé na 

návykových látkách?  

8%

86%

6%

Ne

Ano

Nevím

Graf 19: Vyhodnocení otázky 3 u žáků na ZŠ Č1 

3%

91%

6%

Ne

Ano

Nevím

Graf 20: Vyhodnocení otázky 3 u žáků na ZŠ Č2 

Téměř většina žáků z obou škol se shodla na tom, že by se rádi zúčastnili 

exkurze do některého z odborných pracovišť, kde se věnují osobám závislým na 

návykových látkách.  

Ti žáci, kteří odpověděli záporně, uváděli jako důvod strach z pacientů 

v obdobných centrech anebo svůj nezájem o tyto lidi a tuto problematiku. 
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Otázka 3a: Důvod, proč bys rád/a navštívila podobné centrum? 

54%

12%

8%

10%

14%
2%

Zajímavá zkušenost

Chtěl/a bych vidět

průběh léčby

Chtěl/a bych slyšet

životní příběhy

pacientů

Ponaučení

Odstrašující příklad

Abych se něco přiučil

Graf 21: Vyhodnocení otázky 3a u žáků na ZŠ Č1 a žáků na ZŠ Č2 

Graf vystihuje nejčastější důvody žáků k návštěvě centra pro závislé jedince 

v rámci preventivních programů. Více jak nadpoloviční většina se shodla v tom, že by 

se jednalo o zajímavou zkušenost, protože o funkci a v podstatě o práci v těchto 

centrech mnoho nevědí.  

Také by návštěvy mohly působit jako odstrašující příklad pro mládež, která by 

mohla vidět dopad drog na jedince ve skutečnosti. Žáci by získali vlastní pohled na věc 

díky osobnímu styku se závislými.  



61 
 

Otázka 4: Pokud by v rámci těchto přednášek vznikla stránka na Facebooku, přidal/a 

by sis ji? 

38%

45%

17%

Ano

Ne

Nevím

Graf 22: Vyhodnocení otázky 4 u žáků na ZŠ Č1 

44%

32%

24%

Ano

Ne

Nevím

Graf 23: Vyhodnocení otázky 4 u žáků na ZŠ Č2 

Z grafů je patrné, že většina žáků by si na svých sociálních sítích ráda přidala 

stránku s tématem prevence závislosti na návykových látkách. Sami žáci uváděli jako 

důvod to, že by se rádi dozvěděli nové informace a něčemu se přiučili.   

Ti, kteří uvedli negativní odpověď, uváděli jako důvod nezájem o tuto 

problematiku nebo absenci účtu na sociálních sítích. 
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Otázka 5: Myslíš, že mohou tyto přednášky tvé vrstevníky odradit od užívání 

návykových látek? 

78%

22%

Ano

Ne

 

Graf 24: Vyhodnocení otázky 5 u žáků na ZŠ Č1 

58%

42% Ano

Ne

Graf 25: Vyhodnocení otázky 5 u žáků na ZŠ Č2 

Zatímco na první škole (ZŠ Č1) se většina dotázaných žáků shodla na tom, že by 

tyto přednášky jejich vrstevníky odradily od užívání návykových látek, na druhé škole 

(ZŠ Č2) byly odpovědi téměř v rovnováze. Což by mohlo znamenat, že jim programy 

nepřijdou natolik kvalitní, aby působili varovně. Polovina z těch, kteří uvedli odpověď 

„Ne“ doplňovala, že nezáleží na daném programu, nýbrž na jedinci samotném.
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Otázka 6: Co ty osobně považuješ za návykové látky? 
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Graf 26: Vyhodnocení otázky 6 u žáků na ZŠ Č1 
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Graf 27: Vyhodnocení otázky 6 u žáků na ZŠ Č2 

Zde je vcelku patrný rozdíl, mezi znalostí návykových látek u žáků jednotlivých 

škol. Žáci druhé školy (ZS Č2) uváděli daleko širší paletu návykových látek, než žáci 

první školy (ZS Č1).  

Jako „Jiné“ jsou označeny ty odpovědi, které se v dotaznících vyskytly méně jak 

dvakrát. U první školy (ZS Č1) se jednalo o lysohlávky, počítačové hry, kávu, extázi, 
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heroin, počítač, sladkosti a čokoládu. U druhé školy (ZS Č2) do této sekce spadá 

Diazepam, Heroin, hazardní hry, Funky a žvýkačky.  

Otázka 7: Užívá někdo z tvého okolí některé z návykových látek (alkohol, drogy 

apod.). Které?  

Graf 28: Vyhodnocení otázky 7 u žáků na ZŠ Č1 

Graf 29: Vyhodnocení otázky 7a u žáků na ZŠ Č1 – příklady návykových látek 

Graf 30: Vyhodnocení otázky 7 u žáků na ZŠ Č2 
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Graf 31: Vyhodnocení otázky 7a u žáků na ZŠ Č2 – příklady návykových látek 

Zde si můžeme všimnout vcelku velkého rozdílu, ohledně lidí závislých v okolí 

žáků obou škol. Zatímco žáci první školy (ZS Č1) uváděli, že pouze 41% z nich má ve 

svém okolí někoho závislého na návykové látce, 76% žáků druhé školy (ZS Č1) má ve 

svém okolí závislé jedince, což samozřejmě zvyšuje riziko toho, že i oni sami se stanou 

závislými.  

Žáci, kteří uvedli, že mají ve svém okolí člověka závislého, měli možnost uvést, 

na jaké látce je dotyčný jedinec závislý. Žáci první školy (ZS Č1) nejčastěji uváděli 

tabákové výrobky a marihuanu. Tu většinou u svých kamarádů, zatímco kouření bylo 

doménou dospělých jedinců z jejich okolí. Žáci z druhé školy (ZS Č2) se také shodli na 

cigaretách a marihuaně, ovšem cigarety uváděli i u svých vrstevníků, nejen dospělých. 

Téměř každý třetí se pak shodl, že má ve svém okolí alespoň jednoho kamaráda, který 

pravidelně kouří marihuanu. Nelichotivým faktem pak zůstává to, že určité procento 

z nich dokonce uvedlo, že mají ve svém okolí někoho, kdo je závislý nebo opakovaně 

užívá pervitin. 
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Otázka 8: Pokus se vysvětlit slovo „prevence“ … 
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Graf 32: Vyhodnocení otázky 8 u žáků na ZŠ Č1  
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Graf 33: Vyhodnocení otázky 8 u žáků na ZŠ Č2 

V této otázce měli žáci dle vlastních slov definovat pojem „prevence“. Většina 

z nich se shodla na tom, že pod pojmem prevence se jim vybaví přednáška. Druhou 
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nepočetnější skupinou odpovědí je předcházení, ať už samostatně nebo s nějakými 

přívlastky. Někteří dokonce uvedli, že pod pojmem prevence mají zafixovanou 

návštěvu u lékaře. Z toho plyne, že většina žáků v podstatě netuší, co to vůbec prevence 

jako taková znamená, a co je jejím účelem nebo náplní. 

 

Otázka 9: Vyzkoušel/a si některou z návykových látek?  

39%
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Graf 34: Vyhodnocení otázky 9 u žáků na ZŠ Č1  

57%
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Graf 35: Vyhodnocení otázky 9u žáků na ZŠ Č2 

Z grafů jasně plyne, že více jak polovina žáků z druhé školy (ZS Č2) během své 

povinné školní docházky vyzkoušela alespoň jednou některou z návykových látek. Na 

tento fakt může mít vliv to, že většina z těchto žáků žije v prostředí, kde je vysoká 

koncentrace jedinců závislých na nějaké návykové látce. 
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Otázka 9a: Pokud ano, pak jakou a proč?  
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Graf 36: Vyhodnocení otázky 9a u žáků na ZŠ Č1 
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Graf 37: Vyhodnocení otázky 9a u žáků na ZŠ Č2 

 Ti z žáků, kteří uvedli, že již vyzkoušeli některou z návykových látek, měli 

možnost uvést, o kterou látku šlo. Žáci obou škol se shodli nejčastěji v odpovědi, že šlo 

o cigarety. Zatímco u žáků první školy (ZS Č1) na druhé příčce figuruje alkohol, u žáků 

druhé školy (ZS Č2) je na druhém místě marihuana. U této otázky byla možnost více 

odpovědí. Někteří žáci tedy uvedli, že zkusili více jak jednu návykovou látku. 

 Smutným faktem zůstává, že někteří žáci druhé školy (ZS Č2) se přiznali 

k tomu, že vyzkoušeli i tvrdé drogy (LSD a pervitin). 
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Otázka 9b: Proč jsi vyzkoušel návykovou látku? (V grafu jsou uvedeny nejčastější 

odpovědi na tuto otázku z obou škol.) 

73%
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kamarádů/party

Únik od problémů

 

Graf 38: Vyhodnocení otázky 9b u žáků na ZŠ Č1 a ZŠ Č2 

Odpovědi na otázku „Proč“ dané látky užili, byly spojeny do jednoho grafu pro 

obě z dotazovaných škol. Více jak polovina žáků označila zvědavost, která patří 

k dospívání. Žáci uváděli, že chtěli zkusit, co s nimi daná látka udělá, jak chutná nebo je 

to zkrátka lákalo. 

Několik žáků odpovědělo, že je k vyzkoušení donutil tlak ze strany kamarádů 

nebo party. Například se snažili zapadnout mezi kouřící kamarády nebo se báli, aby 

nebyli považováni za „outsidery“.  

Nejmenší procento žáků uvedlo jako důvod to, že pomocí užívání dané látky se 

snaží ulevit od svých problémů. 
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Otázka 9c: Bylo to opakovaně?  
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Graf 39: Vyhodnocení otázky 9c u žáků na ZŠ Č1 
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Graf 40: Vyhodnocení otázky 9c u žáků na ZŠ Č2 

Zde je opět dobře viditelný rozdíl mezi žáky jednotlivých škol. Zatímco žáci 

první školy (ZS Č1) ve většině případů uvedli, že se jednalo o jednorázovou akci, tedy 

látku pouze jednou vyzkoušeli. Žáci druhé školy (ZS Č2) se přiznali k tomu, že více jak 

čtvrtina z těch, kteří návykovou látku vyzkoušeli, se na ní stala závislým. V našem 

případě se jedná o závislost na cigaretách. Také jich vcelku podstatná část uvedla, že 

danou látku užili vícekrát než jednou. Zde, pokud žáci uvedli, že se užití opakovalo, 

uváděli jako užitou látku marihuanu. 
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4.6 Závěry šetření 

Cílem šetření bylo zmapovat povědomí žáků o návykových látkách, poznat 

jejich postoj vůči nabízeným preventivním programům a nastínit názory jejich 

pedagogů na efektivitu těchto přednášek. 

VÚ1. Pedagogové z vybraných dvou základních škol shledávají preventivní programy 

závislosti na návykových látkách jako atraktivní pro žáky. 

 Tento výzkumný úkol nebyl potvrzen. 

 Většina z dotázaných pedagogů se shodlo na tom, že programy nejsou pro žáky 

dostatečně atraktivní. Ze svých vlastních zkušeností i z postřehů od žáků navrhli několik 

možných zlepšení, které by mohly zvýšit efektivitu daných programů. 

VÚ2. Žákům z vybraných dvou základních škol preventivní programy nepřijdou 

atraktivní a podnětné. 

 Tento výzkumný úkol byl potvrzen. 

 Téměř polovina žáků účastnících se na dotazníkovém šetření se shodla na tom, 

že na programy nahlížejí spíše jako na úlevu z běžných vyučovacích hodin. Nikoli jako 

na poučné, znalost rozšiřující a hlavně podnětné výstupy. Několik z nich uvedlo i jisté 

možnosti, jak by se podle jejich názoru dala efektivita a atraktivita programů zvýšit. 

VÚ3. Žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají větší sklony k tomu se stát 

závislými na některé z návykových látek, více než intaktní děti. 

 Tento výzkumný úkol byl potvrzen. 

 Žáci, kteří pocházejí ze sociokulturně znevýhodněných podmínek, jsou dle 

dotazníkového šetření náchylnější k tomu se stát závislými na některé z návykových 

látek. A to již v raném věku. Také mají větší povědomí o návykových látkách, co se 

týká jejich škály. 
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Závěr 

Bakalářská práce obsahuje základní teoretické informace z oblasti návykových 

látek a prevence. Vyplývá z ní, že problematika návykových látek a závislosti na nich, 

je rozsáhlá oblast a prevence s tím spojená je nedílnou a nutnou součástí každé vyspělé 

společnosti. Je nutné neustále pracovat na zlepšení a zefektivnění preventivních 

programů.  

Bylo by ovšem velice naivní si myslet, že má prevence takovou moc, že by 

mohla zcela zamezit užívání návykových látek. Ale může výrazně eliminovat škody 

způsobené jejich užíváním, jak na jedinci samotném, tak na celé společnosti. Je proto 

nutné věnovat úsilí jejímu zlepšování a individuálním potřebám jednotlivých skupin 

posluchačů a zúčastněných.  

Primární prevence je dle oslovených pedagogů žákům prospěšná, přesto by se 

našlo několik možností, jak dosáhnout většího zájmu o tuto oblast u žáků základních 

škol.  

Prokázalo se, že mnoho dětí školou povinných se v každodenním životě setkává 

s návykovými látkami. Mnoho jich podlehlo a ze zvědavosti látky užili, což se 

v současné době dá považovat za jistý trend v dospívání mladistvých, jak se také 

ukazuje z odpovědí v dotazníkovém šetření. Ovšem je úlohou prevence, zamezit nebo 

alespoň eliminovat opakované užití látky. Seznámit mládež s důsledky jejich 

rozhodnutí. Ukázat jim, a to nejlépe názorně na již závislých jedincích, kam může vést 

jejich nerozvážnost a experimentování.  

V tomto ohledu by bylo dobré vzít si příklad z programů fungujících v zahraničí, 

které se opakují v rozmezí dvou až tří měsíců. Sami žáci totiž uváděli, že by uvítali 

vyšší frekvenci těchto setkání. Bylo by rozumné vzít v potaz i další z jejich návrhů, jako 

návštěvy center pro závislé v rámci přednášek, zapojení žáků v rámci samostatných 

projektů a práci v terénu. Přeci jen, zkusit něco na vlastní kůži dá člověku více, než 

pouhé naslouchání výkladu. 

Prevence by měla být součástí běžného života mladých. A ten současný je 

v područí moderní techniky. Snažme se více využívat jejich možností. Třeba pouhým 
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zřízením stránek na Facebooku a jiných sociálních sítích. Vzhledem k tomu, kolik času 

na něm současná mládež tráví, je toto pravým prostředkem, jak je přimět se zamyslet 

nad otázkou problematiky návykových látek.   

Současné preventivní programy jsou realizované ve většině případů formou přednášek. 

Přednášek nezřídka kdy vedených nezainteresovanou osobou. Postrádají možnost 

diskuze nad daným tématem. Chybí interakce mezi přednášejícím a posluchači. 

Autenticita filmového materiálu je nízká, osobní styk a práce se závislými nulová. A to 

jsou jedny z mnoha bodů, ve kterých je prostor pro zlepšení.  
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 

Dotazník pro učitele: 

Dobrý den, jsem studentem oboru Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze a 

provádím výzkum, který se zabývá problematikou návykových látek na základních 

školách. Tento výzkum je součástí mé bakalářské práce. Chtěl bych Vás tedy požádat o 

pár minut k vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník je zcela anonymní.  

Děkuji Zdeněk Podlipný 

 

1. Jak často se na vaší škole pořádají přednášky/sezení na téma „prevence 

závislosti na návykových látkách“?  

2. Jaké jsou ohlasy zúčastněných žáků na tyto programy? Je-li to možné, uveďte 

proč. 

a) Většinou pozitivní. 

b) Většinou negativní. 

c) Nevzbuzují přílišné ohlasy. 

d) Nevím. 

3. Jaká vidíte negativa na těchto programech? 

4. Pokud byste Vy byl/a na místě žáka, jež se účastní těchto přednášek, myslíte si, 

že by Vás to odradilo od užívání návykových látek? 

a) Ano.  

b) Ne.  

c) Nevím. 
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d) Záleží na jedinci. 

5. Je něco, o co byste přednášky/programy obohatil/a, abyste navýšil/a  jejich 

efektivitu u žáků? (Více filmového materiálu, práci v terénu, samostatné 

projekty apod.) 

6. Které faktory se podle Vás nejvíce podílejí na tom, že se jedinec stane závislým 

na návykové látce? 

7. Patří podle Vás zkoušení různých návykových látek k dnešnímu dospívání 

mládeže?  
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Příloha 2 

Dotazník pro žáky: 

Dobrý den, jsem studentem oboru Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze a 

provádím výzkum, který se zabývá problematikou návykových látek na základních 

školách. Tento výzkum je součástí mé bakalářské práce. Chtěl bych Vás tedy požádat o 

pár minut k vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník je zcela anonymní.  

Děkuji Zdeněk Podlipný 

1. Pořádá vaše škola přenášky/programy na téma „prevence závislosti na 

návykových látkách“? 

a) Ano. 

b) Ne. 

c) Netuším. 

2. Co si o těchto přednáškách myslíš? 

a) Velice poučné a zajímavé. 

b) Lepší, než sedět v lavici a učit se. 

c) Ztráta času. 

d) Jiná odpověď … 

3. Chtěl/a bys v rámci prevence navštívit Centrum pro osoby závislé na 

návykových látkách?  

a) Ne.  

b) Ano. Proč? 

c) Nevím. 
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4. Pokud by v rámci těchto přednášek vznikla stránka na Facebooku, přidal/a by sis 

ji? 

a) Ano.  

b) Ne.  

c) Nevím. 

5. Myslíš, že mohou tyto přednášky tvé vrstevníky odradit od užívání návykových 

látek? 

a) Ano.  

b) Ne. Proč? 

6. Co ty osobně považuješ za návykové látky? 

7. Užívá někdo z tvého okolí některé z návykových látek (alkohol, drogy apod.). 

Které?  

8. Pokus se vysvětlit slovo „prevence“ … 

9. Vyzkoušel/a si některou z návykových látek? Pokud ano, pak jakou a proč? Bylo 

to opakovaně?  

 


