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1

Úvod

Výběrem vhodného tématu diplomové práce se bezesporu zabývá každý student. Jedná se
o práci, která nám otevírá dveře k získání akademického titulu a možnost, věnovat se
v budoucím životě vybranému povolání. Již na střední škole jsem si nemohla nevšimnout
celosvětového problému, který se týká užívání návykových látek. Téma je to závažné a pro
současnou společnost aktuální. Denně se objevují informace spojené s touto problematikou.
Nejen pozorný čtenář jistě zaznamenal rostoucí počet zpráv o tom, že s experimentováním
a prvním kontaktem s návykovými látkami, se stále častěji setkáváme již u dětí v raném věku.
Při studiu na Pedagogické fakultě tedy logicky moji pozornost upoutaly mimo jiné předměty
týkající se problematiky prevence užívání návykových látek. Absolvovala jsem několik
odborných seminářů, které můj zájem o zvolené téma zesílily. Informace jsem hledala
v dostupných zdrojích a pokoušela se najít téma, které bude přínosné pro moji budoucí praxi
učitele na 1. stupni ZŠ. Po několika konzultacích s vedoucí diplomové práce, která vedla
uvedené kurzy na PedF UK, jsem se rozhodla pro srovnávací studii, která mapuje
implementaci1 prevence užívání návykových látek do výuky na 1. stupni ZŠ ve vybraných
regionech.
Cílem práce je porovnání a popis způsobů implementace prevence užívání návykových látek
do výuky ve vybraných regionech. Sledovány budou využívané metody, materiály k výuce
i samotný vztah učitelů k této problematice. Na základě zjištěných poznatků bude vytvořen
seznam institucí, publikací, internetových zdrojů, které učitelé na 1. stupni ZŠ využívají nebo
které by využívat mohli.
Teoretická část diplomové práce bude věnována popisu jednotlivých jevů souvisejících
s užíváním návykových látek. Blíže se bude věnovat rozdělení prevence a pojmu prevence
jako takového, historii prevence užívání návykových látek, která může tvořit zajímavé
srovnání se současnými trendy, jimž bude diplomová práce také věnována. Detailněji budou
popsány programy prevence užívání návykových látek na ZŠ, respektive jak by tyto programy
měly vypadat. Bude pohovořeno o legislativě ČR související s tímto tématem. Jedna kapitola
bude věnována prevenci užívání návykových látek v Irsku.
1

uskutečnění, naplnění, realizace, dostání závazků
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V praktické části budou uvedeny výsledky vlastního výzkumného šetření, které je zaměřeno
na srovnání dvou odlišných regionů v otázce implementace prevence do výuky na
1. stupni ZŠ. Na základě výzkumného šetření a prostudování dostupné a doporučené
literatury bude vytvořena metodická pomůcka pro učitele 1. stupně ZŠ, ve které budou
uvedeny dostupné zdroje, materiály a anotace knih, ze kterých mohou učitelé čerpat při
realizaci prevence užívání návykových látek.
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Zpracování teoretických východisek
2

Návykové látky a užívání návykových látek

Užívání2 návykových látek má negativní vliv na zdravotní stav dětí, dospívajících i dospělých
jedinců. Organismus dospělého člověka je méně náchylný k poškození, které je způsobeno
užíváním návykových látek, než organismus dětí. Dětský organismus je mnohem citlivější
a následky užívání návykových látek mohou mít vliv na vážné poškození zdraví, dokonce
mohou způsobit i smrt. I v současné době, kdy je informovanost o možných následcích
užívání návykových látek relativně dobrá, roste počet lidí, kteří upadají do závislosti, a jejich
věk se snižuje. Stále častěji se dočítáme, že dnešní děti dospívají mnohem rychleji. Mnoho
informací o životě získávají dříve, než je mohou pochopit a vyrovnat se s nimi. (04)
Droga - všeobecně je za drogu považována jakákoliv látka, která po vpravení do organizmu
způsobí změny ve vnímání, prožívání a chování a může způsobit závislost. Dělení drog bývá
nejčastěji podle kritéria účinku (povzbuzující, tlumivé), kritéria legálnosti (legální a nelegální),
ale také podle kritérií dostupnosti, nebezpečnosti a mnoha jiných kritérií.
Návyková látka - je látka, která vyvolává tělesnou nebo psychickou závislost.
Omamné a psychotropní látky3 -

jsou chemické látky primárně působící na centrálně

nervovou soustavu, kde mění funkce a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí
a chování.
(04)

2.1 Rozdělení a účinky návykových látek
Abychom se orientovali v problematice návykových látek a následně v závislostech
způsobených užíváním konkrétní látky, je velmi důležité vysvětlit několik základních pojmů.
Odpověď na otázku, co to vlastně návyková látka je, existuje řada definicí.

2

Užívání určité návykové látky s předem danou minimální frekvencí (Regular use), dostupné na
http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/p/pravidelne_uzivani_regular_use
3
dále OPL
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Návykovou látku můžeme chápat jako každou látku, která splňuje dva základní požadavky.
Nějakým způsobem ovlivňuje naše prožívání, mění naší náladu, tedy ovlivňuje naši psychiku.
Zároveň může vyvolat závislost, což se někdy označuje jako potenciál závislosti. Zda se jedná
o látku syntetickou4 nebo přírodní v této definici návykové látky nehraje roli. (07)
Látky ovlivňující psychiku a schopné vyvolat závislost jsou všude kolem nás a tvoří
podstatnou část současné nabídky v obchodech. Jedná se ovšem o návykové látky legální,
v naší společnosti tolerované. Patří sem bezesporu tabák a alkohol v celé jeho šíři. Pokud
bychom se uvedené definice návykových látek přísně drželi, patřila by sem i káva.
Nyní se konečně dostáváme k návykovým látkám, které jsou naší společností zákonem
zakázané. V tomto případě častěji slýcháme pojmenování drogy. Tato diplomová práce se
věnuje prevenci užívání návykových látek. Zahrnuje tedy prevenci návykových látek legálních
(zejména tabáku a alkoholu) i nelegálních. Drogy nerozlišujeme podle síly účinku, přestože se
toto rozlišení ujalo ve společnosti. Návykové látky dělíme dle způsobu užívání, dle účinné
látky a také z hlediska legislativního, jak bylo uvedeno výše. (25)
V tabulce je uveden stručný přehled návykových látek, které můžeme nazývat drogami.
Jedná se o přehled nelegálních látek, tedy látek, které jsou tímto pojmem označovány
častěji. (02)

4

uměle vyrobenou
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Tabulka 1: Rozdělení návykových látek

Název návykové
látky

Hlavní způsoby
užívání

Hlavní účinky

Některá zdravotní rizika

Marihuana

kouření,
konzumace v jídle

euforie, zkreslené
vnímání, prostoru a
barev, zhoršení
koordinace,
následný pocit
hladu

zánět dýchacích cest,
zhoršená paměť a
pozornost, úzkosti, panika,
rozvinutí psychotických
příznaků

Hašiš

kouření,
konzumace v jídle

podobné jako u
marihuany

podobné jako u marihuany

Heroin

nitrožilní, kouření

euforie, spavost,
analgetikum5

zvracení, mdloby, zácpa,
koma, kožní problémy

Pervitin

nitrožilní, šňupání

euforie,
hyperaktivita,
nespavost,
nechutenství,
zrychlené myšlení a
řeč

agresivita, následná spavost
a deprese, srdeční a
neurologické obtíže,
zhoršení koncentrace a
paměť, možný rozvoj
psychotických příznaků

Extáze

polykání v tabletě

mírné halucinace,
zvýšená citlivost,
pocity empatie,
přehřívání
organismu

zhoršení paměti, emoční
otupění, riziko kolapsu při
dehydrataci a zvýšené
aktivitě

LSD

polykání na
papírcích, tablety

změněné vnímání,
halucinace, zvýšení
krevního tlaku a
tepu

možný rozvoj psychické
poruchy, flashback 6,
nespavost, slabost, neklid

Těkavé látky
(toluen)

vdechování

změněné vnímání,
halucinace, euforie

porušení sliznic a dechového
aparátu, nezvratné změny
nervového a
kardiovaskulárního7systému,
poruchy soustředění a
paměti

Kokain

šňupání

euforie, zrychlené
myšlení, chování i
řeč

porušení sliznic, rozvoj
psychických obtíží, srdeční
kolaps

5

látka z rozmanité skupiny léčiv, která se používá k úlevě od bolesti
návrat příznaků i po delší abstinenci
7
týkající se srdce a cév
6
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2.1.1 Tabákové výrobky, jejich účinky a rizika jejich vlivu na zdravotní
stav dětí
Užívání tabákových výrobků je nebezpečné pro všechny věkové kategorie, ale u dětí jsou
škody na zdraví vyvolané vlivem užívání tabákových výrobků velké a často nezvratné. Již
v prenatálním období může být dítě nedobrovolně ohroženo tabákovými výrobky, pokud
matka v těhotenství pobývá v zakouřených prostorách, nebo dokonce sama kouří. Existuje
řada výzkumů, které prokazují, že pokud matky v těhotenství kouřily, zvýšilo to u dítěte
několikanásobně riziko experimentování s tabákem. Dále bylo zjištěno, že takové děti se rodí
se sníženou porodní hmotností a jsou vzpurnější, impulzivnější a vyskytují se u nich více
úzkostné poruchy v dospívání. (18)
Účinky tabákových výrobků se mohou lišit podle věku a hmotnosti konzumenta, ale u kuřáků
začátečníků je častá bledost, studený pot, nevolnost, bolest hlavy nebo pokleslost nálady.
Všechny vyjmenované příznaky mohou být známkami lehké otravy nikotinem. Kouření
podstatně zvyšuje riziko zhoubných nádorů, onemocnění dýchacích cest, alergie a různé
druhy astmatu. Zvyšuje se i riziko srdečních onemocnění a onemocnění žaludku. (19)
Pasivní kouření u dětí vyvolává záněty žaludku a může zhoršovat astma. Tyto děti také častěji
trpí záněty středního ucha. Odhaduje se, že dítě, které žije v domácnosti s vášnivým
kuřákem, zatěžuje denně své tělo dávkou dvou cigaret, i když samo nekouří. (18)

2.1.2 Alkohol, jeho účinky a rizika jeho vlivu na zdravotní stav dětí
Pro děti a dospívající je alkohol mnohem nebezpečnější než pro dospělé. Konzumace
alkoholu způsobuje vážná poškození dosud nezralých orgánů. Děti jsou fyzicky, emocionálně
a sociálně zranitelnější důsledky, které může vyvolat jejich vlastní konzumace alkoholu.
Podobně citlivé jsou i na důsledky u osob v jejich blízkém okolí. Již docela malé množství
alkoholu v těle dokáže zejména u dětí vyvolat otravu. Návyk na alkohol se u dětí vytváří
poměrně rychle a hrozí rychlý rozvoj této závislosti, a to nejen na alkoholu, ale i jiných
návykových látkách. Alkohol může u dětí způsobovat poškození mozku, paměti a schopnosti
se učit. (06)
Z počátku nemluvíme o závislosti, ale přechod od škodlivého užívání k závislosti na alkoholu
probíhá většinou nenápadně, a proto je dobré děti a mladistvé před zneužíváním alkoholu
chránit. V České republice se zakazuje prodávat a konzumovat alkoholické nápoje
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mladistvým do 18 let8. I přes tento zákon je dostupnost alkoholu pro děti vysoká nejen
u prodejců, ale často i v rodině. Navíc na děti působí i reklama na alkoholické nápoje
a liberální přístup české společnosti k pití alkoholu, jako společenské normy. (13)
Hlavním trendem v užívání alkoholu u mladých lidí je vyšší míra experimentování
s alkoholem. (18)
Účinky alkoholu se u různých lidí liší, vzhledem k jejich hmotnosti, věku a k odlišnostem
fungování metabolismu. V menších dávkách způsobuje alkohol většinou oslabení pozornosti
a opatrnosti, zvýšenou potřebu komunikace, tendenci být středem pozornosti, někdy slovní
nebo i fyzickou agresi. Po vyšších dávkách dochází k útlumu, spavosti. Při otravě nastává
bezvědomí a dochází k poruchám dechu. Lidé pod vlivem alkoholu mívají zarudlé oči,
zhoršenou koordinaci pohybů, nejistou chůzi. (04)
Somatická poškození, zapříčiněná nadměrnou konzumací alkoholu se mohou týkat prakticky
všech částí lidského organismu. Pro děti a dospívající je alkohol mnohem nebezpečnější než
pro dospělé, neboť vážně poškozuje dosud nezralé orgány. Vyvíjející se organismus nedokáže
účinně alkohol z těla odbourávat. Alkohol může způsobovat poškození mozku, paměti
a schopnosti učit se. (20) (13)

2.1.3 Konopné produkty a jejich účinky a rizika jejich vlivu na zdravotní
stav dětí
Jedná se zejména o marihuanu, která je zpravidla k dostání v podobě ručně balených cigaret.
Ty obsahují usušené listy a vrcholky konopí9. Obsahuje účinnou látku THC 10, stejně jako
konopná pryskyřice, která je známá pod názvem hašiš. Produkty konopí jsou nejčastěji
užívány kouřením. Obě tyto konopné látky vyvolávají řadu jednotlivých účinků, které se
v celkovém projevu mohou dost lišit. I doba účinků se velmi různí. Marihuana je drogou 11,
kolem které se nyní ve společnosti vede mnoho diskuzí. Ačkoliv některé argumenty zní ve
prospěch a legalizaci drogy, současné výzkumy potvrzují, že marihuana a konopné produkty

8

Zákon č. 379/2005 Sb., Sbírka zákonů č. 133 z roku 2005, dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=379/2005&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.
9
Cannabis Lativa L. -jednoletá vysoká bylina, dostupné z http://www.konopi.org/.
10
tetrahydrocannabinol
11
droga - návyková látka nelegální
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mohou být návykové a na uživatele mají negativní mentální, emocionální a fyzický dopad.
(04)
Právě děti a mladiství jsou závislostí na konopných produktech více ohroženi. Zejména pokud
se nacházejí ve složité životní situaci nebo mají nějaké duševní problémy. Právě
nevyrovnaným lidem a lidem s duševními poruchami hrozí, že společně s užíváním
konopných produktů se jejich stav bude zhoršovat. (18)
U dětí a dospívajících je poměrně časté souběžné zneužívání různých látek nebo jejich
střídání. S užíváním konopných produktů roste nebezpečí úrazů a dopravních nehod.
Objevují se záněty spojivek, hltanu a dýchacích cest, celkově droga oslabuje imunitní systém.
Prokázaným rizikem užívání konopných produktů jsou poruchy paměti a zhoršená schopnost
učit se během intoxikace12 drogou. Dalším rizikem jsou úzkostné stavy, panické stavy,
poruchy nálady a pocity pronásledování po užití návykové látky. (19)

2.1.4 LSD a halucinogeny, jejich účinky a rizika jejich vlivu na zdravotní
stav dětí
Tyto návykové látky s halucinogenními účinky vyvolávají pozornost vědců i laiků, protože
záhadným a neobvyklým způsobem ovlivňují psychiku člověka. Jedná se o látky přírodní nebo
syntetické a jejich účinek je nebezpečný, protože navozuje změnu vnímání skutečnosti. Pod
vlivem halucinogenů může uživatel snadno ublížit nejen sobě, ale i druhým, protože jeho
vnímání je ovlivněno návykovou látkou. Intoxikovaný bývá často dehydrován. Při
dlouhodobém užívání hrozí deprese, pocity pronásledování a narušení nervového systému.
(19)

2.1.5 Opiáty, jejich účinek a rizika jejich vlivu na zdravotní stav dětí
Opiáty patří k nejrozšířenějším drogám na světě. Základní surovinou je opium. Opium se
získává ze šťávy z nezralých makovic a z opia se vyrábí mnoho legálních drog, léků. Čistícími
procedurami se získává látka zvaná morfin, která se dále chemickým postupem zpracovává
na heroin, což je nelegální světově rozšířená návyková látka. Heroin vyvolává euforii, která
není spojena s aktivitou ani povzbuzením. Má spíše tlumivý charakter. Uživatel se pohybuje

12

požití, otrava
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ve vlastním světě. Dochází k zúžení zornic a při dlouhodobé konzumaci dochází u uživatelů
k celkovému fyzickému i duševnímu úpadku. (02)
Opiáty lze užívat různými způsoby, ale nejčastěji jsou užívány nitrožilně. Způsob aplikace je
jedním z mnoha rizik, která s sebou užívání návykové látky přináší. U uživatelů opiátů roste
tolerance k této návykové látce a uživatelé musí postupně zvyšovat dávku. Při předávkování
hrozí uživatelům otrava. Vzhledem k černému trhu se do oběhu dostávají i látky s různou
koncentrací opiátů, a proto může ke smrtelné otravě dojít hned po prvním užití návykové
látky. (06)

2.1.6 Stimulační drogy, jejich účinek a rizika jejich vlivu na zdravotní stav
dětí
Látky této skupiny mají povzbuzující účinky na psychiku i tělesnou aktivitu. Snižují pocit
únavy i únavou samotnou, potlačují chuť k jídlu. Mezi stimulační drogy řadíme mimo jiné
kokain, pervitin a extázi. Nejčastěji se šňupou nebo se aplikují nitrožilně. Extáze, která je také
známá pod názvem taneční droga, je nabízena ve formě tablet. Zneužívá se zejména pro své
povzbuzující účinky, které umožní mladým lidem vydržet extrémní fyzickou aktivitu.
(06)
Pervitin a kokain dočasně stimulují psychickou i fyzickou činnost. Velmi rychle vytvářejí
psychickou závislost a stejně jako u uživatelů opiátů dochází ke vzniku tolerance, tedy
nutnosti zvyšovat dávky.
Pervitin je chemický přípravek, jehož účinek se dostavuje téměř okamžitě po aplikaci
a odeznívá až po několika hodinách. Pocit euforie spojený se zvýšeným pocitem sebevědomí,
se i přes známá rizika stává hlavním důvodem experimentu s touto látkou. Při pravidelném
užívání vzniká psychická závislost. Pervitin bývá někdy nazýván českou drogou, protože jeho
domácí produkce i počet uživatelů plní přední příčky statistik. (02)
Kokain je návyková látka, která se získává z listů rostliny koky, která původně pochází
z Bolivie a Peru v Jižní Americe. Kokain má velmi podobné účinky jako pervitin, avšak trvající
kratší dobu. Kokain je také distribuován ve vysoce koncentrované variantě, která je určena
ke kouření, a nazývá se crack. (19)
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2.1.7 Těkavé látky a organická rozpouštědla (inhalační drogy), jejich
účinek a rizika jejich vlivu na zdravotní stav dětí
Do této skupiny návykových látek patří rozpouštědla a ředidla, mezi která se řadí toluen,
který je volně prodejný v drogériích a je relativně levný. Účinek po inhalaci se dostavuje
během několika minut a velmi rychle přichází pocit euforie, poruchy vnímání provázené
živými halucinacemi. Může dojít k celkovému útlumu, či spánku, dokonce i k poruchám
vědomí. Dlouhodobým užíváním bývá zdraví natolik poškozeno, že uživatel není schopen
vnímat okolí, chápat souvislosti, či docházet do zdravotnických zařízení. Někteří z nich končí
úmrtím nebo invaliditou. Smrt může nastat i u člověka, který není na látce závislý. (13)
Těkavé látky mohou být předstupem k užívání jiných návykových látek. Při dlouhodobém
užívání lze pozorovat nezájem, zhoršení prospěchu a z oděvu i dechu může být cítit zápach
chemikálie. Krátce po inhalaci, nebo u dlouhodobých uživatelů můžeme pozorovat značné
změny chování a poruchy vnímání, které mohou být i dlouhodobější. Mezi fyzické projevy
patří celková pobledlost, rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled. Později se může
objevit vyrážka kolem úst a nosu.

2.1.8 Tlumivé léky, jejich účinek a rizika jejich vlivu na zdravotní stav dětí
Tato skupina návykových látek je chybně pokládána za méně problematickou skupinu
návykových látek. Léčba následných závislostí na lécích se principiálně neliší od léčby jiných
závislostí. Užívání této skupiny návykových látek bývá často podporováno zdravotnickým
systémem a rodinou. Je velmi těžké rozpoznatelné, kdy se jedná o problematické užívání. To
se často ukáže až po vysazení léků, kdy se dostaví u pacienta tzv. odvykací syndrom 13.
Odvykací syndrom je i jedním z hlavních rizik užívání této skupiny látek. (13)
V současné době nabízí trh velké množství tlumivých léků, jejichž hlavním společným
účinkem je útlum centrální nervové soustavy. Po jejich užití dochází k otupělosti a celkovému
útlumu. Patří sem skupiny léků anxiolytik, hypnotik, sedativ a analgetik. Dalším společným
znakem je fakt, že tlumivé léky neodstraňují příčinu zdravotního problému, ale pouze tlumí
jeho příčiny (bolest). Bolest je ale často signálem, který upozorní člověka na vznikající
problém. Díky tlumivým lékům tento signál nezazní a zdravotní stav člověka může být
13

Je charakterizovaný neklidem, nespavostí až agresivitou. Mohou se objevit bolesti svalů a křeče, průjem, třes
a v krajních případech se může rozvinout až v epileptický záchvat. (13)
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ohrožen. Před prvním užitím tlumivých léků by se měl být pacient i lékař jistí, že neexistuje
jiná varianta řešení problému. (18)

2.2 Závislost a její příčiny
Příčiny a podmínky vzniku závislosti na návykových látkách jsou mnohostranné. Jedná se
o složitý jev, v němž se uplatňují faktory biopsychického charakteru, který vyplývá
z osobnosti člověka. Jako příklad uveďme genetické vybavení jedince, duševní poruchy, nízké
sebevědomí, extrémní vyhraněnost osobnosti (introvert, extrovert). Dále sem patří i vlivy
prostředí, mezi které bezesporu řadíme rodinu a školu, vrstevníky a v neposlední řadě
i společnost taková. Ovlivňujícími faktory mohou být i faktory situační např. adaptační
problémy, stres, životní trauma. Častou pohnutkou k experimentu s návykovou látkou může
být samotná zvědavost, která svou roli sehrává zejména právě u dětí a mládeže. Snaží se
často o napodobování vzorů v partě a blízkém okolí, ale ne vždy si za vzor vybírají vhodné
kandidáty. Častým podnětem ke vzniku závislosti bývá i svedení dítěte či mladistvého k užití
návykové látky skupinou, či jednotlivcem, který již s užíváním začal. (04)
Závislost na návykových látkách je onemocnění. Můžeme tedy s určitým předstihem
a zjednodušeně napsat, že cílem prevence je předcházení vzniku závislosti. Závislost je
charakteristická naléhavou touhou po účincích návykové látky, kterou nemocný užívá i přes
to, že si tím způsobuje řadu nepříjemných problémů. K závislosti se člověk dostane přes
experimentování a postupem času i přes pravidelné užívání návykové látky. Mnoho uživatelů
trpí závislostí v chronické podobě. Jedná se typ závislosti, který nastává po období, kdy
uživatel abstinoval, ale opět upadá do návyku. Závislost na účincích návykové látky bývá
zpravidla doprovázena i závislostí sociální. Uživatelé jsou často díky novému způsobu života
zcela odříznutí od původních přátel a rodiny. Skupina lidí, která návykové látky také užívá,
často nahrazuje původní sociální vazby. (02)

2.2.1 Druhy závislosti
Závislosti na návykových látkách můžeme rozdělit na závislosti fyzické, psychické
a substanční.
a) Fyzická závislost je stav organismu vzniklý zpravidla dlouhodobým a častým
podáváním návykové látky. Jde o stav chronické otravy organismu. Většina drog je
vlastně prudký jed, který si uživatel bere po malých dávkách. (09)
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Organismus návykovou látku již zahrnul do své látkové výměny a její přítomnost
v těle vyžaduje.
b) Psychická závislost je duševní stav vzniklý podáváním návykové látky a projevuje se
různým stupněm potřeby návykovou látku opakovaně užívat. Vznik závislosti je vázán
na konkrétní prožitky. Pokud uživatel návykovou látku přestane užívat, mohou se
dostavit psychické problémy a poruchy. Psychická závislost se projevuje touhou
návykovou látku užívat. Tato touha bývá zejména u dětí a mládeže spojena
s potřebou navázat kontakt s komunitou lidí se stejnými prožitky. (25)
c) Substanční závislost je závislost na přijímaných látkách, nejčastěji nelegálních
návykových látek. Mohou sem patřit i látky legální, jako je káva a alkohol. Tento druh
závislosti navozuje změnu emočního stavu a poznávacích činností. (12)

2.2.2 Faktory ovlivňující vznik závislostí
Závislost, pokud je již opravdu závislostí, je jednoznačně onemocněním a jako takové, je
třeba ho chápat. Společnost do jisté míry závislost chápe a toleruje, ovšem pouze do doby,
než začnou její dopady přímo ohrožovat ji samotnou. Ačkoliv většina uživatelů návykových
látek o rizicích spojených s jejich užíváním věděla, s experimentováním započali. Důvodem
může být kombinace všech uvedených faktorů, tedy osobní charakteristiky, vlivy prostředí
a situační faktory. (02)
Situační faktory
„V odborné literatuře jsou uváděny některé faktory zvyšující riziko zneužívání návykových
látek: poruchy chování, úzkostná porucha, bipolární afektivní porucha 14, poruchy pozornosti
s hyperaktivitou, deprese současně s jinou duševní poruchou, problémy s alkoholem nebo
jinými drogami u rodičů, duševní nemoc u rodičů, fyzické nebo sexuální zneužívání v dětství,
vliv vrstevníků, kteří berou drogy a další. I v těchto případech však velmi záleží na okolním
prostředí a schopnosti vytvářet odpovídající kompenzace těchto rizikových faktorů.“ 15

14

Psychická porucha, která se projevuje nadměrnými změnami nálad, vitality, psychických funkcí a někdy i
omezuje schopnost celkového přirozeného fungování.
15
KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky,
c2003, 343 s. ISBN 80-86734-05-62. (s. 320)
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Ve vztahu k návykovým látkám jsou všichni ovlivněni prostředím, ve kterém se běžně
pohybují. Pro děti je zásadní prostředí školy, protože právě ve škole tráví podstatnou část
dne. Bez povšimnutí by nemělo zůstat ani prostředí, ve kterém se děti stýkají s přáteli, kam
chodí ve volném čase. Škola by se měla pokoušet vytvořit důvěrné a zároveň bezpečné
prostředí. Pocit neúspěšnosti, nepochopení, nuda, jednostranné přetěžování, pocity křivdy,
formální přístup, nadměrná náročnost to vše může ve škole značně narušit naplňování
přirozených potřeb dětí a může přispět k rozvoji negativních faktorů. (02)

2.2.3 Znaky drogové závislosti
Mezi znaky závislosti patří craving (bažení). Jedná se o silnou touhu nebo pocit puzení užívat
návykovou látku. Bažení rovněž zhoršuje kognitivní funkce 16 a zvyšuje riziko recidivy, ale
někteří autoři (Rohsenow, Monti) uvádí, že to tak nemusí být. Za určitých okolností totiž
může bažení způsobit, že závislí se v budoucnu vyhýbají nebezpečným situacím nebo že jsou
na ně lépe připraveni. (21)
Dalším znakem závislosti je zhoršené sebeovládání. Jedná se o potíže v sebeovládání při
užívání návykové látky a to jak o začátek a konec užívání nebo o množství užívané látky.
Somatický neboli tělesný odvykací stav je dalším znakem závislosti. Aby mohl být tento stav
diagnostikován, musí být splněno několik kritérií. Diagnostická kritéria jsou úzce spjata
s typem návykové látky. Léčba odvykacích stavů je specializovaným lékařským oborem. (21)
Čtvrtým znakem závislosti je růst tolerance. Ta se projevuje tím, že k dosažení stejného
účinku potřebuje uživatel návykových látek větší množství látky nebo že stejné dávky mají
menší účinek. Jak tolerance vzniká, není zcela jasné, ale možnou příčinou může být nižší
reaktivita centrálního nervového systému na návykovou látku nebo může být látka rychleji
odbourávána. (01)
Jedním znakem závislosti, který je patrný i na první pohled, je zanedbávání jiných potěšení
nebo zájmů. Pokud je člověk závislý na některé návykové látce, může mu denně zabrat
několik hodin (některým i celý den) sehnat na potřebnou látku prostředky, sehnat konkrétní

16

Kognitivní funkce souvisejí s tím, jak vnímáme a jednáme ve světě kolem nás, jsou nezbytné k vykonání
jakéhokoli úkolu. Patří k nim všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit
se přizpůsobovat se měnícím podmínkám prostředí. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých
částech mozku. (http://www.brainjogging.cz/kognitivni-funkce)
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látku, aplikovat ji a zotavit se z účinku. Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých
následků je posledním znakem závislosti. Na možná rizika vyplývající z užívání návykových
látek je uživatel upozorněn lékařem, ale ve svém chování pokračuje.
Všechny uvedené znaky spolu do jisté míry souvisí a vzájemně se ovlivňují. (21)

2.2.1 Vznik drogové závislosti
Užívání návykových látek, respektive proces vzniku závislostí na ní, je procesem komplexní
proměny v oblasti somatické, psychické i sociální. Návyková látka má určité fyziologické
a psychologické účinky, které vedou jejich konzumenta k opakovanému užití. Ta vyvolává
žádoucí pocity, ale je potřeba tyto dávky stále zvyšovat a užívat častěji, protože organismus
získává stále větší toleranci. Čím delší je užívání, tím více se mění různé psychické
a fyziologické vlastnosti. Drogová závislost vzniká postupně, ale mnohem kratší dobu než
např. závislost na alkoholu. (06)
Proces vzniku drogové závislosti lze rozdělit do čtyř etap.
1. Etapa experimentování- první impulz experimentování s drogou může vycházet z nudy,
zvědavosti, touhy po něčem neobyčejném, vzrušujícím a zakázaném, protože v této oblasti
lze dokázat svou nezávislost na autoritách.
2. Etapa příležitostného užívání- v této etapě člověk užívá návykovou látku, protože mu může
pomoci v situaci nouze nebo nudy. Návyk zatím nemá, a tak ji užívá nepravidelně a utajeně.
3. Etapa pravidelného užívání- člověk užívá drogu častěji, ale stále popírá riziko takového
jednání, nepřipouští jeho závažnost, snaží se okolí přesvědčit, že nedělá nic špatného.
4. Etapa pravidelného užívání- závislý člověk ztrácí motivaci a nesnaží se svůj návyk skrývat.
Nezáleží mu na mínění druhých lidí. Rozbíjí vztahy s přáteli i s rodinnými příslušníky. Stává se
nespolehlivým a bezohledným. Udržuje kontakt jen s takovými lidmi, kteří rovněž užívají
návykové látky. (29)
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3

Prevence užívání návykových látek

3.1 Pojem prevence užívání návykových látek
Podle všeobecného pojetí znamená prevence předcházení, zamezení vzniku nemoci nebo
nežádoucího jevu. (08)
Prevence představuje řešení problémů z hlediska podstaty (se vztahem k jevu a jeho
projevům), etiologie s využitím mechanismu, v jakém se pohybuje v hypotéze o vývoji),
přítomnosti (jako časového celku a kontinuity problému) a konkrétnosti (situovanost řešeníčas, metody, organizace. (27)
Cílem prevence je předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku. Případně
oddálit užívání do pozdějšího věku, kdy jsou osobnosti dětí relativně odolnější. Dalším cílem
je omezit nebo zcela zastavit experimentování s návykovými látkami. Důvodem je
předcházení vzniku škod na zdraví a to tělesném i duševním. (01)

3.2 Druhy prevence
V odborné literatuře se můžeme setkat s nejrůznějším dělením prevence podle různých
kritérií. Přibližně od konce 50. let se prevence rozdělila na primární a sekundární. Od 60. let
se můžeme rovněž setkat s termínem prevence terciální. S tímto rozdělením se setkáváme
nejčastěji a i tato práce s těmito termíny pracuje. (17)
Primární prevence
Primární prevencí rozumíme prevenci, která se snaží předejít vzniku deviantní podobě
chování v situacích a prostředích, kde se dané chování ještě nevyskytuje. Typickým znakem
primární prevence je zaměření se na celou společnost. Pro představu uveďme příklad, který
jednoduchým způsobem reprezentuje tento druh prevence. Primární prevencí se snaží
předcházet problémům s návykovými látkami (prevence užívání návykových látek) u těch,
kteří ještě nezačali návykové látky užívat.
Cílové skupiny primární prevence představují také osoby, které mohou nějakým způsobem
přenášet znalosti a ovlivňovat postoje primární skupiny. Tato práce je věnována prevenci
návykových látek na prvním stupni základní školy, proto by mezi cílovou skupinu patřili
rodiče, učitelé, vychovatelé, lektoři volnočasových aktivit a další. Mezi nejvýznamnější
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prostředky jmenované prevence řadíme výchovu dětí v rodinách a ve školských zařízeních17.
Také nevládní organizace18 mohou působit jako nástroj prevence. (07)
Sekundární prevence
Sekundární prevence se zabývá předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání závislosti u osob,
které jsou již užíváním návykové látky zasaženy a postiženy, případně se na návykové látce
stali závislými.
Cílem sekundární prevence je co nejvíce zmírnit následky, případně zabránit škodám, které
mohou vzniknout. Sekundárně preventivní aktivity mají co nejvíce zabránit zdravotním,
psychickým, sociálním i ekonomickým škodám. Sekundární prevence může být také názvem
pro včasnou intervenci19, poradenství a léčení (Kolektiv autorů MŠMT 2007).
Mezi cílové skupiny sekundární prevence jsou řazeny především hyperaktivní děti a děti
selhávající ve škole, děti s poruchami učení, děti zneužívané nebo týrané v rodinném
prostředí, děti z dysfunkčních rodin20, děti ze čtvrtí, kde je značný výskyt kriminálního
jednání, děti z rodin žijících pod hranicí životního minima. (08)
Terciální prevence
Terciální prevence označuje snahy o zabránění recidivy neboli opakovaného výskytu
nežádoucího chování. Hlavním úkolem je získání kontroly nad situací, snaha o zabránění
zhoršení stavu a eliminaci důsledků. Velmi používaným pojmem v terciální prevenci je pojem
terapie. Terapií rozumíme proces komplexní nápravy osobnosti jednající deviantně.
Ústav pro lékařství americké akademie věd21 přišel s návrhem rámcové klasifikace prevence.
Ta dělí prevenci na všeobecnou, selektivní a indikovanou. Tento nový rámec poměřuje rizika
rozvoje užívání návykových látek v určité populaci a rozsah intervencí. (15)

17

Školské zařízení je právnická osoba, příspěvková organizace nebo organizační složka státu, která poskytuje
školské služby , tj. služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo
souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči.
18
Nevládní organizace nejsou zřizované státem a jsou na státu nezávislé. Jsou určeny k obecně prospěšné
činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch.
19
Intervence- představuje vnější zásah do nějakého procesu za účelem jej ovlivnit, změnit
20
Označení pro rodinu neplnící své základní funkce (výchova, socializace dítěte, zajišťování ekonomické
podpory, atd.)
21
Institute of medicine
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4

Primární prevence

4.1 Základní východiska primární prevence užívání návykových látek
Primární prevence užívání návykových látek představuje velmi široké spektrum programu.
Ne všechny programy lze provádět plošně a se všemi cílovými skupinami. Důležitá je
formulace základní ideje o tom, co a komu by mělo být v rámci preventivního působení
poskytnuto, aby toto působení bylo skutečně účinné a současně ekonomicky únosné.
Jedním z nejvýznamnějších kroků v oblasti hodnocení kvality primární prevence užívání
návykových látek bylo přehledné třídění a rozlišení primárních preventivních programů.
Současná klasifikace řeší klíčové otázky z mnoha hledisek. Toto třídění umožňuje
jednoznačné stanovení kritérií, která jasně stanovují kompetence a zodpovědnost
jednotlivých poskytovatelů preventivních programů. (37)

4.2 Složky primární prevence
Základní jednotkou systému prevence jsou programy nespecifické primární prevence, které
jsou úzce spojeny s hlavním principem strategie prevence rizikového chování. Nespecifická
primární prevence je považována za nosnou část celého systému preventivního působení. Je
potřeba si uvědomit, že přes veškeré snahy všech organizací budou vždy existovat děti, pro
které tyto programy z nějakého důvodu (nízká motivace, špatné výchovné prostředí, špatná
situace rodiny, patologie rodičů) budou nedostupné a neatraktivní. Zejména těmto dětem je
potřeba nabídnout specifické podpůrné programy. Tyto formy by měla zcela odpovídat
skutečným potřebám a problémům těchto dětí. Takovou formu pomoci a podpory
označujeme již termínem programy specifické a indikované primární prevence. (32)
Nespecifická primární prevence
Nespecifická primární prevence není přímo zaměřená na zneužívání návykových látek.
Zaměřuje se na faktory související s podporou zdraví ve smyslu duševním, tělesném
i sociálním a zdravého životního stylu. (08)
Tvoří nedílnou součást primární prevence užívání návykových látek a jejím obsahem jsou
všechny dostupné techniky a metody umožňující rozvoj osobnosti, společně s rozvíjením
nadání a zájmů. Zahrnuje veškeré aktivity nemající přímou souvislost s užíváním návykových
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látek. Jedná se obecně o všechny volnočasové aktivity, které prostřednictvím lepšího
využívání volného času, napomáhají snižovat riziko vzniku a následného rozvoje nežádoucího
chování. Zde se nabízí zmínit zájmové kroužky ve škole a školských zařízeních, sportovní
aktivity, či budování kluboven a relaxačních prostor, kde mohou všichni trávit volný čas. Patří
sem zároveň programy na zlepšení životního stylu. (17)
Tyto programy by pravděpodobně existovaly a byly prospěšné i za předpokladu, že by
neexistovaly problémy s užíváním návykových látek ani jiné typy závislostí. I v takovém
případě by bylo rozumné a bezesporu pro společnost přínosné tyto programy podporovat
a rozvíjet.
Centrem nespecifické primární prevence je pro většinu dětí a mládeže škola. Vyučovací
proces ve škole rozvíjí a utváří osobnost žáků a studentů. V tomto procesu se uplatňuje úsilí
každého studenta a žáka maximalizovat svůj osobní potenciál 22 a posun ve směru
k dokonalejší zkušenosti. Vzdělávací proces ve škole a jeho účinnost je do jisté míry závislá na
vztahu mezi žákem a učitelem a jejich vzdělávací institucí. (10)
Přirozeným prostředkem nespecifické prevence užívání návykových látek může být ve
školním prostředí hra. Hra představuje pro děti a mládež vhodnou situaci, která komplexně
stimuluje procesy růstu a zrání. Hra svým jazykem lépe odpovídá úrovni myšlení dětí než
verbální23, pojmové vyjadřování, které při komunikaci nejčastěji volí dospělí. Hra je zdrojem
pozitivních emocí, které jsou samy o sobě potřebou zdravého organismu. Prostřednictvím
hry je odčerpáván přebytek energie a vyplňována ideálně větší část dne. To je důležitá
adaptační úloha v tělesném a duševním vývoji člověka. (11)
Specifická primární prevence
Specifická primární prevence je systém služeb a aktivit, které se zaměřují na práci s populací,
v níž lze předpokládat negativní vývoj vzniklého problému. Specifickou primární prevenci
chápeme jako systém pozitivních aktivit, zaměřených přímo na návykové látky
a problematiku s nimi spojenou. (37)
V problematice specifické primární prevence pohlížíme na člověka i s jeho vlastnostmi,
znalostmi, zkušenostmi i postoji. V neposlední řadě sem patří i vlastnost samotné návykové
22
23

Souhrn schopností, celková možnost něco udělat
Slovní, ústní, slovy vyjádřený
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látky, její schopnost působit na lidský organismus a psychiku. Důležitý je i postoj společnosti
k užívání návykových látek a k návykovým látkám vůbec, dostupnost návykových látek, ale
i to, do jaké míry vytváří společnost podmínky pro prevenci a pro řešení problémů
s návykovými látkami. (23)
Důraz je kladen zejména na specifickou primární prevenci tj. systém aktivit a služeb, které se
zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní
vývoj. Jasná profilace těchto programů (snaha působit selektivně, specificky) na určitou
formu rizikového chování odlišuje tyto programy od programů nespecifických. (13)

4.3 Primární prevence v různých obdobích vývoje dítěte
Primární prevence užívání návykových látek by měla prostupovat všemi vývojovými stádii
dětí. Přístup a zvolené metody jsou v jednotlivých fázích rozdílné a jejich správné propojení
a provázanost je základní strategií primární prevence. Již v novorozeneckém věku dítěte je
vhodné s jistým druhem primární prevence začít. Karel Nešpor se ve svých publikacích
věnuje popisu jednotlivých specifik primární prevence s ohledem na emoční potřeby dítěte
i vnější okolnosti života. Důležitý faktor pro primární prevenci spatřuje v oblasti poznávání
a v oblasti sociálních dovedností. (22)
Předškolní věk ( 3-6 let)
Zajistit bezpečí dětí v tomto věku je velmi důležité, ale to je velmi nesnadný úkol. Nejen ve
velkých městech hrozí dětem mnoho nebezpečí. K rizikům souvisejícím s otázkou prevence
užívání návykových látek uveďme např. alkoholické nápoje a léky z domácí lékárničky, které
mohou vyvolávat dojem sladkých bonbonů. Otravy u dětí nastávají už po velmi malých
dávkách. Je tedy velmi důležité zajistit, aby děti k alkoholu a ostatním návykovým látkám
neměly přístup. V tomto věku se otevírá již prostor k rozhovoru s dětmi, proč není vhodné
tyto látky volně konzumovat.
Základními úkoly je vytvoření a prosazování předvídatelného prostředí, zajištění dohledu
a bezpečnosti dítěte a v neposlední řadě i vymezení hranice toho, co je přijatelné. Dítě by
mělo mít možnost projevovat svoje emoce a jeho osobě by měl být věnován dostatek času a
projevena vřelost. V oblasti poznání je potřeba najít prostor pro uspokojování poznávacích
potřeb dítěte s největší možnou trpělivostí okolí. Nespecifická prevence mimo jiné zahrnuje
i vyhýbání se alkoholu nebo lékům podobně jako jiným nebezpečím. Dítě by se mělo učit, že
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zdraví a jeho ochrana jsou velmi důležitou součástí života. Mezi sociální a jiné dovednosti zde
řadíme vytváření sociálních kontaktů mimo rodinu, respektování norem, hranic a nutných
omezení, osvojování si prvních sociálních rolí. Dále dovednost ochrany zdraví a péče o něj
s ohledem na věk dítěte, v neposlední řadě umět požádat například rodiče o pomoc.
Mladší školní věk (zhruba od 6 do 12 let)
Nejen průzkumy z posledních let ukazují na smutnou skutečnost, že již v mladším školním
věku se můžeme setkat s problémem užívání návykových látek. Lze se setkat, i když zatím
pouze výjimečně, i s dětmi tohoto věku, které jsou na návykových látkách závislé. (22)
Rodiče by měli dbát na to, aby se dítě pohybovalo v bezpečném prostředí a ideálně pod
dohledem. V dosahu dítěte by neměl být žádný alkohol, tabák ani návykové látky. Stabilní,
předvídatelné prostředí napomáhá i v tomto věku k naplňování potřeb dítěte a ke zdravému
emočnímu růstu. Je vhodné stanovit rodinná pravidla a důsledně dbát na jejich dodržování.
Vřelá a středně omezující výchova jde ruku v ruce s podporou zdravého sebevědomí. I nadále
je potřeba zdůrazňovat hodnotu zdraví. V tomto věku je vhodné podávat dětem konkrétní
a jednoznačné informace o škodlivosti návykových látek. Je potřeba vyslovit jasné
a zdůvodněné zákazy týkající se rizik závislosti. Rodiče by měli dětem nabízet skutečný obraz
světa. I to může dětem usnadnit vstup do tohoto prostředí.
I oblast základních sociálních dovedností by měla být v tomto období zaměřena např. na
dovednost odmítání, dovednost rozhodování a schopnost předvídat následky svého jednání.
Patří sem i prohlubování povědomí o ochraně zdraví, základy mediální gramotnosti 24. (16)
V oblasti prevence užívání návykových látek bezesporu zaujímá nezastupitelné postavení
škola. Prevenci užívání návykových látek ve škole se podrobně věnuje kapitola 6 této práce.

24

schopnost vyhledávat, analyzovat, objektivně a s odstupem hodnotit informace z médií
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5

Přístupy k prevenci užívání návykových látek v České republice a
v zahraničí

5.1 Prevence zneužívání návykových látek v zahraničí
Zneužívání návykových látek není problémem jen České republiky ani Evropy. Jedná se
o problém globální, celospolečenský. Každá země přistupuje k problematice zneužívání
návykových látek podle vlastní strategie a volí různá legislativní opatření. V Evropě se
v posledních letech objevil trend vytvořit společný postoj v rámci řešení dané problematiky.
Tuto strategii můžeme pozorovat i ve způsobu, jakým státy Evropské unie (dále jen EU)
přijímá národní protidrogové strategie a jakým způsobem se zapojují do celosvětové diskuze
o návykových látkách. (38)
Protidrogová strategie EU se zaměřuje na dva klíčové aspekty, snižování poptávky po
drogách a snižování nabídky drog. Tyto klíčové aspekty jsou dále doplněny třemi
průřezovými tématy, kterými jsou koordinace, mezinárodní spolupráce a informace, výzkum
a hodnocení. Většina členských států EU si vytvořila vlastní dokumenty o národní
protidrogové politice, ale téměř polovina z nich je koncipuje na podobném principu jako je
akční plán EU. Ten byl přijat na období 2009-2012 a vychází ze stávajícího rámce. Zároveň
zohledňuje zkušenosti nashromážděné během posledních čtyř let. Hlavními kritérii je
zlepšování koordinace, spolupráce a zvyšování veřejného povědomí, snížení poptávky po
návykových látkách, snížení nabídky návykových látek, zlepšení mezinárodní spolupráce
a snaha o lepší pochopení problematiky užívání návykových látek. (36)
Informováním o problematice návykových látek v EU se zabývá Evropské monitorovací
centrum pro drogy a drogovou závislost25. Bylo založeno v roce 1993 a sídlí v Lisabonu.
Publikace EMCDDA jsou hlavním zdrojem informací pro širokou veřejnost i odborníky
zabývající se drogovou problematikou. Náplní tohoto centra je shromažďování, šíření
objektivních a spolehlivých informací o drogové problematice, které jsou možné vyhodnotit
a porovnat. Poskytují i přehledy o různých jevech spojených s návykovými látkami na úrovni
celé Evropy.
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Ve výroční zprávě pro rok 2012, jak uvádí EMCDDA26, je popsána strategie prevence
zaměřené na prostředí. Tyto strategie jsou určeny ke změně kulturního, sociálního, fyzického
a ekonomického prostředí, v němž se děti rozhodují o užívání návykových látek. Tyto
strategie typicky zahrnují opatření, jako je například celková cenová nedostupnost alkoholu,
zákaz reklamy na tabákové výrobky a zákaz kouření. K dalším příkladům, které uvádějí
evropské země, patří prosazování pozitivního a podporu zajišťujícího prostředí při učení
(Polsko, Finsko) nebo zajištění vzdělávání v oblasti norem a hodnot občanství (Francie)
a zvyšování bezpečnosti škol prostřednictvím policie (Portugalsko). Je také uváděno tvrzení,
že celá škála sociálních problémů včetně užívání návykových látek se vyskytuje více v zemích
s vyšší mírou nerovnosti v sociální a zdravotní oblasti. Mnoho skandinávských zemí, například
Finsko, významně investuje do obecnějších politik prostředí, jejichž cílem je zvyšovat sociální
začlenění na úrovni školy, rodiny, komunity a společnosti a které přispívají k udržování nižší
míry užívání návykových látek a tomuto procesu napomáhají. V těchto zemích se méně
využívají preventivní programy zaměřené na konkrétní problémy či drogy. (38)
Zajímavým mezinárodním nástrojem v oblasti prevence zneužívání návykových látek je online program pro přípravu a realizaci programů zabývajících se primární prevencí. Je to
praktický manuál se základními principy a doporučenými postupy pro přípravu preventivních
programů. Obsahuje teoretický základ, přehled dostupné literatury a také konkrétní příklady
preventivních programů z různých zemí. Tento on-line nástroj, který se nazývá PERK27, byl
zpřístupněn na adrese EMCDDA. (30)

5.1.1 Přístupy k prevenci užívání návykových látek v Irsku
Národní protidrogové předpisy v Irsku
Držení návykové látky bez řádného povolení je v Irsku trestným činem již od roku 1977.
V tomto roce vznikl zákoník, který s několika novelizacemi, platí dodnes. Právní předpisy
rozlišují osobu, která je držitelem návykové látky pro osobní potřebu, a osobu, která je
držitelem návykové látky za účelem prodeje nebo dodávky. Sankce za držení pro osobní
potřebu závisí na typu drogy a délce trestního řízení. Držení konopí nebo konopné pryskyřice
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pro osobní použití se při prvním a druhém odsouzení trestá nejčastěji pokutou. Při dalším
řízení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Soudy berou v úvahu během řízení nejen
množství a typ návykové látky, ale i stupeň závislosti pachatele. Držení návykových látek za
účelem prodeje hrozí pachateli až 10 let odnětí svobody. (35)
Národní protidrogová strategie v Irsku
Irská národní protidrogová strategie pro rok 2009-2016 obsahuje pět strategických cílů.
Hlavním strategickým cílem je i nadále řešit škody způsobené jednotlivcům a společnosti
v důsledku zneužívání návykových látek, a to prostřednictvím snižování nabídky, prevence,
léčby, rehabilitace a výzkumu. Dále je uvedeno pět strategických cílů- pět pilířů, které jsou
stanoveny: (35)
1. Vytvořit bezpečnější společnost přes snižování nabídky a dostupnosti drog pro
nedovolené použití.
2. Minimalizovat problémové užívání návykových látek v celé společnosti.
3. Zajistit vhodné a včasné léčebné a rehabilitační služby šité na míru individuálním
potřebám.
4. Zajistit dostupnost přesných, včasných, relevantních a srovnatelných údajů o rozsahu
a povaze problémového užívání návykových látek v Irsku.
5. Mít k dispozici účinný a efektivní rámec pro provádění Národní protidrogové
strategie.
Soubor konkrétních cílů a klíčových ukazatelů je stanoven v každé strategii a dále je
rozpracován prostřednictvím mnoha akcí napříč jednotlivými pilíři.
Národní protidrogová strategie v Irsku je převážně zaměřena na nelegální drogy. Řídící
skupina pro rozvoj se nyní zabývá vznikem strategie, která bude zaměřena na legální drogy
a alkohol. (35)
Prevence užívání návykových látek v Irsku
Prevence užívání návykových látek je jedním z pilířů v irské protidrogové národní strategii.
Strategie uvádí, že přístup k prevenci a výchovná opatření ve vztahu k návykovým látkám by
měl být vytvořen s cílem poskytnout rámec pro vývoj a budoucí návrh možných intervencí.
V této souvislosti jsou uvedeny tři úrovně prevence. (35)
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1. Univerzální preventivní programy, zaměřené na obecnou populaci (žáci a studenti ve
školách), na podporu celkového zdraví populace s cílem zabránit zneužívání
návykových látek. Tímto typem programu jsou osvětové kampaně, školní vzdělávací
programy a iniciativy organizací, které se věnují vzniku a realizaci preventivních
programů.
2. Programy selektivní prevence, zaměřené na ohrožené skupiny, jakož i podskupin
obecné populace včetně dětí uživatelů návykových látek, předčasně ukončující školní
docházku. Cílem je snížit vliv rizikových faktorů přítomných v těchto podskupinách
populace a navázat na rozvoj odolnosti a vznik ochranných faktorů.
3. Programy prevence pro osoby, které již začali návykové látky užívat nebo je
pravděpodobné, že s užíváním začnou. Tyto programy jsou zaměřeny na jednotlivce
nebo malé skupiny tak, aby se mohly řešit konkrétní potřeby jednotlivce.
V Irsku jsou hlavní cílovou skupinou prevence užívání návykových látek mladí lidé a jejich
rodiny. Skládá se hlavně ze všeobecné selektivní prevence, s malým důrazem na cílenou
prevenci.
Národní protidrogová strategie identifikuje jako priority zlepšení poskytování sociální,
osobnostní a zdravotní výchovy (SPHE) na základních školách a koordinovat činnosti
a financování mládežnických organizací. (33)
Praktické informace o nejlepší praxi v oblasti prevence užívání návykových látek v Irsku byly
zveřejněny jako manuál. Je založen na revizi mezinárodního výzkumu a poskytuje pokyny pro
rozvoj a posílení v oblasti užívání návykových látek ve škole. (32)
Prevence užívání návykových látek ve školách v Irsku
Intervence prevence užívání návykových látek ve školách jsou dodávány prostřednictvím
Walk Tall a SPHE programů.
V Irsku se prevencí návykových látek ve škole i ve školních dokumentech věnují v oblasti
vzdělávání Sociální, osobnostní a zdravotní výchovy (SPHE28). Sociální, osobnostní a zdravotní
výchova poskytuje příležitost k podpoře osobního rozvoje, zdraví a pohody dítěte. Pomáhá
mu vytvářet příznivé vztahy a stát se aktivními a zodpovědným občanem ve společnosti.
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Prostřednictvím programu SPHE si děti mohou vytvářet rámec hodnot, postojů, porozumění
a dovedností, které je budou informovat o činnosti a jejich rozhodnutích v mnoha oblastech
života. SPHE se zaměřuje na podporu sebevědomí a sebedůvěru. Zvláštní důraz klade na
rozvíjení smyslu pro osobní odpovědnost za vlastní chování a jednání. Sebevědomí
a porozumění podporuje například tím, že pomáhá dětem pojmenovat a spravovat jejich
vlastní pocity, uznat a ocenit individuální schopnosti nebo učí vyrovnat se s různými druhy
změn. Děti se učí, jak řídit vlastní chování, jak stanovit a kontrolovat osobní cíle a to vše
v bezpečném a podpůrném prostředí. Tento interpersonální vývoj zvyšuje u dětí schopnost
kontrolovat vlastní život. SPHE se samozřejmě objevuje v učebních osnovách, které jsou dány
školními dokumenty. Učební plán je strukturován a integruje do sebe sociální, osobní
i zdravotní rozměry života dítěte. Poskytuje prostor pro rozvoj široké škály hodnot, postojů,
znalostí a porozumění týkajících se zdraví a celkové pohody dítěte. Tato oblast vzdělávání si
klade za cíl informovat dítě o nástrahách každodenního života, se kterými se může setkat.
(33)
Systém vzdělávání je v Irsku odlišný od systému vzdělávání v České republice. Liší se tedy
i učební plány. Učební plán SPHE je vymezen ve čtyřech úrovních, které pořadím odpovídají
ročníkům základní školy 29. První úrovní jsou Junior Infants a Senior Infants, druhou úroveň
tvoří první a druhé třídy, třetí úroveň třetí a čtvrté třídy a poslední úroveň páté a šesté třídy.
Učební plán je dále rozdělen do tří částí: Já (Myself), Já a druzí (Myself and others), Já a okolí
(Myself and the wider world). Každá z těchto oblastí je dále rozdělena do několika
tematických oblastí. Všechny oblasti SPHE jsou tematicky propojeny a v jednotlivých
úrovních jsou prohlubovány, doplňovány o další informace a předpokládá se širší práce
s tématem. (39)
SPHE nemá začínat nebo končit ve škole. Dětský svět je významně ovlivněn i rodinou
a rodinným prostředím, a proto školy kladou velký důraz na spolupráci všech vyjmenovaných
subjektů. Program je považován za nejúčinnější, když důsledně spolupracují rodiče, učitelé,
zdravotní pracovníci a okolí. Ti všichni mají odpovědnost za sociální, osobnostní a zdravotní
vývoj dítěte. Jejich zapojení má zásadní význam pro účinné provádění programu SPHE. Je
zvykem, že po určitém časovém úseku, všechny zúčastněné osoby individuálně konzultují
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a hodnotí průběh programu. Tento partnerský přístup pomáhá zajistit, že děti, které se
soustavně věnují tématům SPHE, jsou schopni propojit tyto zkušenosti se životem doma i ve
společnosti. Role učitele je velmi důležitá a na kvalitu zvolených metod se v irském školství
klade velký důraz. Ke správnému provádění SPHE pomáhá na základních školách poradenská
služba poskytovaná Professional Development Service (PPDS). Tato služba působí v rámci
sekce Učitelství ministerstva školství a vědy. Jedním z klíčových úkolů této instituce je
poskytování profesního rozvoje učitelů základních škol. Od roku 2009 jsou v kompetenci
PPDS i programy prevence užívání návykových látek. Na oficiálních webových stránkách je
k dispozici velké množství materiálů a metodik, které učitele hojně využívají. (33)
Během studijního pobytu v roce 2011 na univerzitě St. Patrick's College v Dublinu jsem
v rámci praxe měla možnost navštívit několik irských škol. Navštívila jsem školy dívčí,
chlapecké i smíšené nejen přímo v Dublinu. V každé škole mi učitele ochotně nabídli
metodiky a materiály, které využívají při výuce prevence užívání návykových látek. Jak je
popsáno výše, toto téma je zahrnuto v programu SPHE. Nejen pro účely tohoto vyučovacího
předmětu, který je zároveň implementován do všech ostatních předmětů, vznikl ucelený
program Walk Tall. Jedná se o sadu učebnic a pracovních listů včetně metodik pro učitele,
který velmi detailně a zajímavě pracuje s jednotlivými tématy SPHE. Učebnice jsou rozděleny
podle systému čtyř úrovní, tedy podle tříd základní školy. (39)
Již v učebnici Junior Infant se děti dozvídají o nebezpečí návykových látek. Jde zejména
o prevenci otravy léky a alkoholem, který mohou děti doma najít. Pozornost je věnována
i jevům spojeným s užíváním návykových látek, jako je například riziko zranění o injekční
stříkačku v prostředí, ve kterém se děti běžně pohybují. Následně se už v učebnici pro třetí
a čtvrtou třídu se děti seznamují s příběhy kamarádů, kteří experimentují nebo pravidelně
užívají návykové látky. Děti kamarádům z učebnice radí, co jiného mohou dělat, nabízí jiné
alternativy volného času. S učitelem hledají místa, kde kamarádům poskytnou odbornou
pomoc. Společně trénují odmítnutí činnosti, která není zdraví prospěšná, se kterou
nesouhlasí. V této učebnici se věnují i jednotlivým typům drog a zjišťují, které z nich mohou
najít doma nebo které jsou legální a nelegální. V učebnicích čtvrté úrovně je již samostatná
kapitola, která se věnuje návykovým látkám. Mezi probíranými tématy je i vznik a riziko
závislosti. Dětem jsou poodhaleny nejen nepříjemné dopady užívání návykových látek, ale
i důvody, proč lidé návykové látky užívají. (39)
Implementace prevence užívání návykových látek do výuky na 1. stupni ZŠ ve vybraných
regionech
strana číslo 33

Prevenci užívání návykových látek se učitelé na navštívených školách věnují pravidelně.
Důsledně dbají na dodržování cílů preventivního programu ve škole. Každý z dotázaných
učitelů přesně věděl, co vše je ve školním dokumentu k prevenci obsaženo i jakým způsobem
naplňují cíle tohoto dokumentu. Na všech školách je zveřejněn i dokument Police Statement,
který přesně popisuje všechna nařízení týkající se návykových látek. (33)

5.2 Přístupy k prevenci užívání návykových látek v České republice
(34)
Problematikou prevence rizikového chování má v České republice na starosti Úsek prevence
a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT).
Zahrnována je sem i primární prevence zneužívání návykových látek. Primární prevence
zneužívání návykových látek jako systém zajišťuje školní, okresní a krajský metodik prevence,
který se metodicky řídí nařízením MŠMT. Odborná setkání krajských, okresních a školních
metodiků se zástupci MŠMT se konají v pravidelných intervalech a za velké účastni. Poslední
setkání proběhlo v březnu 2012 a účastníci měli možnost prezentovat výsledky praxe
a navrhnout případná doporučení pro možnou změnu stávajících programů, zazněly
i aktuální informace a plány v oblasti prevence a mimo jiné i strategie primární prevence
chování na období 2013-2018. Tato nová strategie do současné chvíle není zveřejněna
a jednotliví metodici se řídí strategií platnou do roku 2012. Cíle strategie jsou blíže popsány
v Akčním plánu MŠMT. Dalším důležitým dokumentem v systému prevence užívání
návykových látek v České republice je Metodický pokyn k primární prevenci sociálně
patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení. Ten doporučuje
školským zařízením možné postupy při výskytu rizikového chování. Zároveň definuje
Minimální preventivní program. Na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu
by se měli podílet všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace tvorby a kontrola
realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence. Při tvorbě
Minimálního preventivního programu školní metodik prevence spolupracuje dle individuální
potřeby s metodikem prevence v pedagogicko-psychologické poradně. Zapojení školního
metodika do systému preventivních aktivit předpokládá jeho činnost v oblasti metodické
a koordinační, informační a poradenské. Škola vypracovává Minimální preventivní program,
který podléhá kontrole České školní inspekce. (Č. j.: 20 006/2007-51)
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Krajský školní koordinátor prevence monitoruje situaci na školách v jednotlivých regionech
z hlediska podmínek pro realizaci Minimálního preventivního programu. Metodicky vede
a spolupracuje s metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a se školními
metodiky prevence. Školní metodik prevence by měl poskytnout metodické vedení činnosti
učitelů školy v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Třídní učitel ve vztahu k primární
prevenci by měl se školním metodikem prevence spolupracovat a měl by pomoci zachycovat
případné varovné signály.
Celkovou organizací a zajišťováním primární prevence se nezabývá pouze MŠMT. Na
horizontální úrovni MŠMT spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Ministerstvem obrany (od roku 2009), Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra
a s dalšími orgány (např. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády). Na
základě meziresortní spolupráce vznikla skupina specifické primární protidrogové prevence
a Pracovní skupina prevence kriminality a ostatních sociálně patologických jevů, která je
vytvořená z odborníků akademické obce, školských poradenských zařízení, včetně
příslušných resortů, krajů a dalších institucí. V roce 2009 bylo navrženo jmenování nových
členů. Cílem těchto pracovních skupin je spolupráce, sjednocení přístupů a koordinace
činností v dané oblasti napříč resorty. (13)

5.3 Návykové látky a zákon v České republice
Zákony, které upravují problematiku s návykovými látkami, předpokládají, že zabránění jejich
zneužívání, a tím nežádoucím důsledkům, dosáhnou nedostupností návykových látek.
Celosvětově dochází k výraznému zostřování trestních sankcí. V České republice je situace
zneužívání návykových látek do jisté míry specifická. Převažuje zneužívání alkoholu, který je
naší společností tolerován a často chápán jako společenská norma. Do roku 1989 byla naše
republika spíše tranzitním místem, ale postupně se tvoří stále širší a aktivnější trh
s nelegálními látkami, které ohrožují skupiny stále mladších věkových skupin. Přesto existují
evropské právní úpravy, které například definují ochranu mladistvých před trestním
postihem a to speciální úpravou trestního zákona, který přihlíží k jejich možné psychické
a sociální nezralosti. Legislativní opatření výrazně diferencují mezi trestním postihem
výrobce, obchodníka, překupníka, pašeráka a sankcemi, které se vztahují na osoby závislé na
návykových látkách. Zvláštní pozornost je věnována osobám, které při výkonu svého
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povolání mají snazší přístup k drogám a osobám, které přicházejí do styku s dětmi a mládeží,
zejména učitelům a výchovným pracovníkům.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku nahradil předchozí trestní zákon z roku 1961. Tato
právní úprava sleduje několik cílů, jako například ochranu občanských práva hodnot
demokratické společnosti. Ta je založena zejména na zásadách zákonnosti a dosažení
komplexní právní úpravy ochrany mládeže. Zákoník se týká trestných činů (Hlava VII, Díl 1,
§ 283-287). Jedná se o pět drogových trestných činů: Nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými látkami a s jedy → § 283, Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu→
§ 284, Nedovolené pěstování rostlin obsahující omamnou nebo psychotropní látku → § 285,
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu →
§ 286, Šíření toxikomanie → § 287. Právní úprava trestných činů týkajících se návykových
látek se odvíjí od dříve platných ustanovení § 187- § 188 a zákona č. 140/1961 Sb. (20)
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6

Prevence na školách

Primární prevence užívání návykových látek je zařazena do Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání. Znamená to, že primární prevence užívání návykových
látek má své místo ve všech školních vzdělávacích plánech a měla by být součástí výuky.
V žádném dokumentu však není přesně určeno, v jakém rozsahu ani jakým způsobem by
měla být do výuky zařazena, dokonce ani v jakém ročníku základního vzdělávání by mělo být
s prevencí užívání návykových látek započato. Z metodického pokynu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a z Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu30 MŠMT vyplývá pro školy a školská
zařízení povinnost zpracovat dokument Minimální preventivní program prevence sociálně
patologických jevů. I tento program do jisté míry může zůstat pouze dokumentem, protože
na každé škole je vytvářen odlišným způsobem. Ověřování stanovených cílů je tedy velmi
náročné.

Z výše uvedených důvodů jsem se vzhledem ke svému studijnímu programu

rozhodla popsat implementaci prevence užívání návykových látek do výuky na 1. stupni ZŠ.
V současné době většina pedagogů a vychovatelů pociťuje, že je potřeba předejít od
didakticko-naukových problémů k otázkám výchovy a motivaci k sebevýchově. Orientace
moderně koncipované pedagogiky na specifické potřeby jednotlivých žáků podtrhuje význam
a důležitost prevence v současných školách. Na straně druhé si uvědomují, že celkové změny
společenského klimatu rozhodně nepřispívají k posílení pozic výchovy a vzdělání ve
společnosti, což se promítá do jejich vztahů s veřejností i do každodenní práce. Nelehkým
úkolem je pověřený každý učitel a je vystavěn značné tíze zodpovědnosti. (05)
MŠMT a škola vůbec má stěžejní podíl při uplatňování školní primární prevence. Období
školního vzdělávání má velmi významnou funkci v oblasti formování osobnosti mladých lidí
a vše, co se v tomto období nepodaří, se velmi obtížně napravuje v období dospělosti. To je
také důvod, proč se oblasti prevence věnuje vysoká pozornost. Ministerstvo plní v oblasti
prevence několik důležitých úkolů a škola je potom jejich prostředníkem. Škola by měla být
postavena na dvou základních principech. Na respektu k potřebám jednotlivce (žáka stejně
jako učitele) a na komunikaci a spolupráci uvnitř školy všech se všemi.

30

odbor
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6.1 Škola, vliv atmosféry školy na žáka
Prostředí školy je ve vztahu k výchově fungující tehdy, když dokáže zdokonalovat mezilidské
vztahy. Součástí mezilidských vztahů je rovněž mezilidská komunikace, která je ve škole
mimo jiné také rozvíjena. Škola je vzdělávací instituce, která má rozhodující vliv na
psychickou pohodu žáků. Nikde nenajdeme metodický pokyn, jak vytvořit vhodné prostředí
školy, které bude rovnoměrně rozvíjet všechny oblasti lidského poznání a vnímání. Důležitá
je atmosféra ve škole. Klidná a přátelská atmosféra se jednak odvíjí od atmosféry mezi žáky,
ale stavební jednotkou je zejména atmosféra mezi učiteli a ostatními lidmi, kteří se podílejí
na chodu školy. Spokojený kolektiv a možnost vyjít si vstříc, být si nápomocen je velmi
důležitou součástí pedagogického kolektivu, který žáci v každodenních situacích hodnotí
a přijímají jisté návyky. (05)
Škola, atmosféra ve škole i samotný učitel mohou přispět k předcházení problémům
s užíváním návykových látek. Nevhodnými metodami a přístupem k žákům může ovšem
v některých případech přispět ke vzniku problémů, což je jev nežádoucí, proto by se škola
měla orientovat hlavně na pozitivní stránky výkonu. Vyhledávání a zdůrazňování chyb může
způsobit nejen u dětí ztrátu sebevědomí. Dlouhodobý pocit neúspěchu může vést k rezignaci
na další úsilí a ke snaze zažít úspěch jinde. Sebemenší pochvala, odměnění žáků uznáním či
gestem je pro většinu dětí nejpřirozenější motivací a tedy i odměnou. Možnosti škol se
v souvislosti s prevencí netýkají pouze protidrogových programů a přednášek, ale spíš
každodenní dlouhodobé práci se žáky. (02)

6.2 Osobnost učitele a příprava učitelů na poradenskou a psychologickou
pomoc
Každý učitel by měl mít určité schopnosti, aby dokázal účinně zasáhnout v případě potřeby
psychologické krizové intervence. Učitel by měl přistupovat ke každému žákovi individuálně.
Je samozřejmé, že je to úkol nesnadný, ale velice důležitý. Prokázalo se, že nejlepší vztahy
mezi učitelem a žákem jsou v takovém případě, kdy se učitel chová přirozeně. Nestylizuje se
do jiné osoby, nenapodobuje chování druhých, jeho reakce jsou pro žáky předvídatelné. Také
se zjistilo, že nejoblíbenější a úspěšní učitelé prokazují vysokou dávku empatie vůči
potřebám žáka a porozumění osobnímu významu školní zkušenosti pro každého svěřence.
Takoví učitelé dokáží žáky objektivně ocenit, udělit pochvalu, díky které mají žáci chuť
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pokračovat v učivu a s tím i související prací. Žáci takových učitelů vykazovali známky vyšší
samostatnosti, tvořivosti a byli schopnější řešit problémové situace. (Kolektiv autorů, MŠMT
2009).
Důležité je říci, že základním článkem prevence se stává pedagog. Nejen školní metodik
prevence, ale i ostatní pedagogové by měli být v oblasti prevence užívání návykových látek
proškoleni. Základem vzdělávání pedagogů v oblasti prevence by mělo být vysokoškolské
studium. Na některých vysokých školách pedagogického zaměření si studenti mohou zvolit
předměty, které se problematiky prevence týkají. Budoucí učitelé i učitelé v praxi by měli být
dostatečně seznámeni s problematikou v celé šíři. Ačkoliv učitelé na 1. stupni ZŠ do výuky
nezahrnují výčet jednotlivých návykových látek a jejich účinků, je nezbytné, aby učitel tyto
informace znal a orientoval se v nich. Měl by znát princip vzniku závislosti, možnosti léčení
a péče. V neposlední řadě by se měl orientovat v platných zákonech. To všechno jsou spíše
všeobecné znalosti, bez kterých ovšem učitel nemůže efektivně provádět prevenci. Dále by
měl umět včas rozpoznat problémy u žáků a vědět, jakým způsobem problémové situace
řešit. Stejně jako u všech ostatních předmětů, kterým se učitel během výuky věnuje, je
důležité další celoživotní vzdělávání i v otázce prevence užívání návykových látek. Primární
prevence ve škole by měla být různorodá. Role pedagogů je nezastupitelná, ale neměla by
být jediným realizátorem prevence. Pokud se žáci setkají s více osobami, zvyšuje se šance, že
je osloví osoba, které budou věřit. Nezastupitelnou roli zde má široké spektrum organizací,
které se věnuje výcviku pedagogů nebo nabízí vlastní preventivní programy. (29)
Nabízené programy současných vzdělávacích kurzů pro pedagogy jsou velmi podobné.
Zabývají se historií a vývojem drogové problematiky, teorií prevence, legislativou, druhy drog
a jejich účinky, léčbou a péčí a v neposlední řadě i metodikou prevence. (07)

6.3 Rizikové chování u dětí a žáků
Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů ve školách a školských
zařízení bývá v současnosti pojmenován termínem pokyn prevence rizikového chování, se
orientuje na problematiku a předcházení zejména rizikovým jevům chování v souvislosti se
záškoláctvím, šikanou, rasismem a xenofobií, vandalismem, kriminalitou a delikvencí,
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závislostí na politickém a náboženském extremismu31, netolismem32a patologickým
hráčstvím a samozřejmě užívání návykových látek. Dále se věnuje problematice rozpoznání
a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně
komerčního zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže a poruchám příjmu
potravy. (34)
V centrech, kde se věnují léčbě a péči o klienty mající problém s užíváním návykových látek,
se velmi často zjišťuje, že první signály, že něco není v pořádku, se objevily právě ve škole. Ať
už se jednalo o změnu v chování, změnu kamarádů nebo stranění se spolužákům, více nebo
méně peněz na nákup svačiny, nepozornost, nepokoj a podrážděnost nebo apatii 33. To jsou
pouze příklady změn, kterých by si měl učitel všimnout. Pokud dojde k jakékoliv změně, je
důležité navázat spolupráci s rodiči, kteří mohou příčinu změny chování pomoct odhalit.
Učitel by měl být na problémové situace připraven a měl by vědět, jak na konkrétní problém
reagovat a účinně mu předcházet.
Rodina je spolu se školou hlavní nositelem prevence. Celkově lze říci, že pro prevenci je
nejvýhodnější vřelá a středně omezující výchova. Rodič má zájem, stará se, snaží se
porozumět, prosazuje rozumná pravidla, na jejichž dodržování trvá. Rodič by měl získat
důvěru dítěte a naučit se naslouchat. V otázce prevence je dobré umět s dítětem
o návykových látkách hovořit. Dále je v rodině důležité předkládat hodnoty, které pomohou
dítěti návykové látky odmítnout. (02)
V RVP ZV se výchova k hodnotám objevuje mezi cíli základního vzdělávání a částečně v bližší
charakteristice klíčových kompetencí. Nejzřetelněji se výchova k hodnotám objevuje
v průřezových tématech. Hodnota může pro každého znamenat cokoliv, každý člověk má svůj
vlastní systém hodnot. Výchova vede k utváření a formování těchto hodnot a na tomto
procesu se podílí nejen rodina, ale i škola. Posilování sebevědomí, předcházení nudě
a pomoci dětem bránit se nevhodné společnosti patří k dalším zásadám prevence v rodině.
Všechny tyto zásady prevence v rodině v kombinaci s prevencí ve škole (tedy spolupráce
rodiny a školy) jsou efektivní cestou v předcházení vzniku problémových situacích nebo

31

krajně radikální, výstřední postoj
závislost na virtuálních drogách (video, televize, počítačové hry)
33
netečnost, lhostejnost, pasivita
32
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cestou k vhodnému řešení vzniklých problémů. Rodiče s učitelem by měli dlouhodobě
spolupracovat, otevřeně komunikovat. I to je náplní primární prevence ve škole. (01)

6.4 Užívání návykových látek ve škole
Pojem návykových látek je popsán v kapitole 2. Jedná se o látky, které jsou schopné ovlivnit
psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládání nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem
také tabák a alkohol. To, co je považování za OPL 34 stanovuje ve svých přílohách zákon
o návykových látkách35.
Prevence užívání tabákových výrobků
Prevence kouření spočívá v jasném pojmenování problému. Důležité je přenést odpovědnost
na dítě. Rodiče by neměli kouření zakazovat, protože o to více bude chtít dítě kouřit. Kouření
ve škole a všech vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je samozřejmě zakázáno
kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné zřizovat kuřárny nebo místa pro
kouření vyhrazená. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků
v prostorách školy, je potřeba výrobek žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci
pokračovat. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce
nezletilého žáka. (34)
Prevence užívání alkoholu
V České republice neexistuje žádný dlouhodobý, systematický primárně preventivní program
za měřený na problematiku užívání alkoholu u dětí a mládeže. Školy většinou nejsou místem,
kde problémy s alkoholem vznikají, ale místem, kde se tyto problémy mohou projevit a stát
se veřejnými. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo
v době školního vyučování, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. V případě, kdy
je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola
nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. V případě, že žák není
schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce. Jestliže se

34 Omamné a psychotropní látky dle přílohy č. Příloha č. 1 k č.j.: 20 006/2007-51 Metodického pokynu
k primární prevenci SPJ u dětí a mládeže na základních školách
35
§ 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
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situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte36.
(34)
Prevence OPL
Zakázána

je

výroba,

distribuce,

přechovávání,

šíření

i

propagace

omamných

a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu
docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. V případě, kdy je žák přistižen
při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době vyučování, je primárně nutné zabránit
další konzumaci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, poskupuje pedagogický pracovník podle
školního řádu. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce, které rovněž stanovuje
školní řád. Dále je nutné rozlišit distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný především
sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního
řádu. (34)
Léčba závislosti na návykových látkách je velmi zdlouhavá a nákladná. Prevence je základním
prvkem jak předcházet vzniku závislosti. Školní prevenci užívání návykových látek můžeme
definovat jako iniciativu, aktivitu a strategii určené k tomu, aby se zamezilo negativním
následkům spojeným se zneužíváním legálních i nelegálních drog. Prevence je v řadě zemí
zařazena do studijních plánů školy.

6.5 Zásady efektivní primární prevence
Aby efektivita primární prevence byla co nejvyšší, bylo formulováno několik obecných zásad,
které by realizované preventivní programy měly splňovat. (08)
Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií, které působí na určitou cílovou skupinu
(rodina, škola, vrstevníci). Z výčtu rizikových faktorů vyplývá, že příčiny zneužívání
návykových látek jsou různorodé. Preventivní programy je tedy nutné tvořit komplexně.
Kontinuita působení a systematičnost plánování. Programy by na sebe měly cíleně
navazovat a vzájemně se doplňovat. Tato provázanost by měla být plánovitá a čitelná.
Program by měl být soustavný a dlouhodobý. Jednorázové a krátkodobé programy nutí
tvůrce programů podávat zjednodušené a jednostranné informace, které mohou být spíše
škodlivé pro cílové skupiny.

36

podle zákona č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
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Cílenost a adekvátnost informací i forem působení s ohledem na cílovou skupinu.
Zohledněna by měla být sociokulturní a demografické charakteristiky populace a etnická
příslušnost. U každého programu je třeba definovat, pro koho je určen a na základě tohoto
kritéria by měl být pro danou skupinu atraktivní, aby dokázal zaujmout.
Propojení prevence užívání nelegálních návykových látek a těkavých návykových látek
s prevencí problémů působených legálními návykovými látkami. Například tabák a alkohol
jsou nejrozšířenější návykové látky a působí největší lidské a materiální škody. Jsou také
v určitém smyslu iniciačními návykovými látkami. Jejich zneužívání obvykle provází nebo
předchází užívání nelegálních návykových látek. Program by měl být komplexní a měl by
využívat více strategií.
Včasný začátek preventivních aktivit a to ideálně již v předškolním věku dítěte. Program
začíná brzy a zvolené metody musí odpovídat věku a možnostem dítěte. Osobnostní
orientace, názory a postoje se formují již v nejranějším dětském věku. Jednoznačně se
ukazuje, že čím dříve se s prevencí užívání návykových látek začíná, tím je v celkovém
výsledku efektivnější.
Pozitivní orientace primární prevence a demonstrace konkrétních alternativ. Součástí
každého preventivního programu by měla být nabídka zdravých a atraktivních alternativ.
Toto je metoda pozitivního modelu a nabídka výše uvedených alternativ. Součástí by měla
být podpora zdravého životního stylu.
Využití KAB37 modelu- tedy orientace především na kvalitu postojů a změnu chování, což
nemusí s rozsáhlostí a hloubkou poznatků o návykových látkách souviset. Cílem prevence je
ovlivnit chování, a proto by mělo být součástí programů snaha o získání relevantní sociální
dovednosti, které jsou potřebné pro život (např. posílení schopnosti dětí a mládeže čelit
tlaku k užívání návykových látek zvýšením sebevědomí, nácvikem asertivity 38, schopnost
odmítat, zkvalitnění sociální komunikace a schopnost obstát v kolektivu).
Využití peer prvku, důraz na interakci a aktivní zapojení. Pro děti a dospívající jsou
vrstevníci často větší autoritou než rodiče a učitelé. Je důležité oddělovat rovinu
vrstevnických vztahů od vztahů partnerských a přátelských, které jsou mnohem specifičtější.

37
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Knowledge- Attitude- Behavior (znalosti, postoje, chování)
schopnost prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem
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Vrstevnický vztah umožňuje vzájemné poskytování názorů, pocitů a vzorců chování a zkoušet
je bez větších závazků. Vrstevníci mají výrazný vliv na utváření jejich názorů a postojů.
Mohou tedy účinně přispět ke snížení rizikového chování. Aktivní účast dětí a spontánní
výměna názorů zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti preventivních programů. Realizátoři
programů by měli vystupovat spíše v roli iniciátora a moderátora.
Denormalizace- primární prevence by měla přispívat k vytvoření sociálního klimatu, které
není příznivé k šíření návykových látek. Uvedený pojem znamená, že se normy a hodnoty
určitého společenství změní tak, aby lidem nepřipadalo užívání a šíření návykových látek jako
neutrální sociální norma nebo jako žádoucí. Cílem je především zvýšit v daném společenství
morálku a účast na řešení problému.
Podpora protektivních39 faktorů ve společnosti, vytváření podpůrného a pečujícího prostředí.
Součástí preventivních programů by měla být podpora a vytváření podmínek pro
společensky přijatelné aktivity. Zároveň vytvářet prostředí, které dětem a mladým lidem
umožňuje navázání uspokojivých vztahů. Do primární prevence patří i nabídka specializované
péče v případě potřeby.
Nepoužívání neúčinných prostředků- jako neúčinné se prokázalo pouhé poskytování
zdravotních informací o účincích návykových látek, odstrašování a zakazování, přehánění
následků užívání, moralizování a v neposlední řadě i afektivní výchova. (Kolektiv autorů
MŠMT, 2004 Praha)

6.6 Primární prevence ve výuce
Méně preferovanou formou primární prevence je prevence jako součást výuky. Spočívá
v předávání informací o jednotlivých typech návykových látek a jejich účincích. Tyto poznatky
společně s informacemi o problémech a rizicích zneužívání návykových látek bývají pedagogy
zařazovány do různých předmětů v rámci naplňování cílů RVP a ŠVP. Aby byl tento typ
primární prevence úspěšný, a efektivní je potřeba, aby byly splněny hlavní principy primární
prevence ve výuce. (07)

39

ochranný
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1. Požadavek na stanovení cílů primární prevence
Neujasní-li si učitel, čeho chce ve svém programu dosáhnout, často náročná práce nemá
žádný smysl. Je nutné formulovat dílčí i konečné cíle, tj. které vědomosti a informace
chce žákům sdělit, kterým dovednostem je chce naučit a jaké postoje chce u žáků
navodit. Cíle stanovené učitelem by měly být ve schodě s cíli minimálního preventivního
programu školy a zároveň vycházet z protidrogové koncepce na místní i celostátní úrovni.
Cíle jsou zaměřeny do oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu a ke zvyšování
odolnosti dětí a mládeže proti negativnímu působení nabídky návykových látek. Učitel by
neměl podceňovat význam základních informací o návykových látkách a jejich účincích
a zároveň poskytovat informace o tom, kde hledat pomoc při vzniku problémů spojených
s užíváním návykových látek.
2. Soustavnost a dlouhodobost
Bez tohoto požadavku by působení v oblasti prevence bylo neefektivní. Z respektování
principu soustavnosti vyplývají pro učitele některé požadavky. Systém témat by měl na
sebe vzájemně navazovat. Metody a formy preventivního působení by se měly opakovat,
ale vždy ve vyšší úrovni. Dalším požadavkem je dlouhodobost a kontinuita. To vysvětluje,
proč je důležité s primární prevencí již v mateřské škole (od útlého věku).
3. Požadavek přiměřenosti
Preventivní program by měl být z hlediska obsahu přiměřený věku cílové skupiny. Čím
nižší věk žáka, tím méně by měla být prevence specifická. Především by se měla
orientovat na podporu zdravého životního stylu a elementární orientaci ve světě drog. Je
nutné, aby obsah, forma i zvolené metody programu respektovaly věk, úroveň vědomostí
a postoje dané skupiny na zneužívání návykových látek.
4. Obecný pedagogický princip názornosti
V prevenci využíváme hlavně pozitivní modely, s nimiž se může cílová skupina ztotožnit.
Jejich způsoby chování pak mohou uplatnit v situacích každodenního života. Je tedy
nutné, aby se učitel orientoval v idolech a vzorech skupiny.
Zde je velmi důležité upozornit na význam pozitivních modelů. Nedoporučuje se pracovat
s osobami, které se léčí ze závislosti nebo nemají o léčení zájem vůbec. Používání
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didaktických či výukových filmů je pokládáno za nevhodné. Tyto matriály jsou vhodné
použít okrajově, spíše jako prostředek k navození diskuze na dané téma.
5. Princip aktivnosti
Základním požadavkem v primární prevenci je, aby žáci a mládež pochopili úlohu
a význam získaných vědomostí a dovedností. To vše by měli následně uplatnit
v každodenním životě. Je tedy nutné vyloučit pouhé předkládání informací a více se
zaměřit na hlubší porozumění získaných informací.
V závěru je nutné připomenout i obecný požadavek jednotnosti a komplexnosti.
Jednotné působení a propojenost všech činitelů výchovně vzdělávacího procesu v oblasti
primárné prevence je jedním ze základních principů.
Kritéria efektivního programu prevence užívání návykových látek ve školách (Nešpor, Csémy,
1998)
1. Program odpovídá věku.
2. Program je malý a interaktivní.
3. Program zahrnuje podstatnou část žáků.
4. Program zahrnuje získávání relevantních sociálních dovedností a dovedností
potřebných pro život.
5. Program bere v úvahu místní specifika.
6. Program využívá pozitivní modely.
7. Program zahrnuje legální i nelegální návykové látky.
8. Program zahrnuje i snižování dostupnosti návykových látek.
9. Program je soustavný a dlouhodobý.
10. Program je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně.
11. Program je komplexní a využívá více strategií.
12. Program počítá s komplikacemi a nabízí dobré možnosti, jak je zvládat.
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Praktická část
Praktická část diplomové práce bude věnována dvěma cílům. Výzkumným šetřením budou
zjišťovány a popsány rozdíly v přístupech k prevenci užívání návykových látek na 1. stupni ZŠ
ve dvou regionech. Budou sledovány rozdíly využívaných metod, rozdíly v přístupu
a využívání materiálů určených k výuce prevence i samotný vztah učitelů k této
problematice. Na základě zjištěných poznatků bude vytvořen seznam institucí, publikací,
internetových zdrojů, které současní učitelé využívají nebo které by využívat mohli.

7

Výzkumné šetření

7.1 Cíle výzkumného šetření
Cílem výzkumného šetření je získat informace o implementaci prevence užívání návykových
látek do výuky na vzorku vybraných základních škol. Výzkumné šetření bude provedeno ve
dvou rovinách. První část bude určena učitelům40 4. a 5. ročníků z vybraných základních škol
regionu Klatovy a Praha. Cílem bude porovnat způsob implementace, četnost práce
s problematikou prevence a informovanost pedagogů o nabízených programech, metodách
a materiálech určených k výuce prevence užívání návykových látek. I druhá část bude určena
učitelům 4. a 5. ročníků základní školy. Pomocí strukturovaného rozhovoru budou ověřeny
výpovědi z dotazníkového šetření se snahou získat bližší informace k využívaným materiálům
a používaným metodám. Zjišťované informace použiji při ověřování stanovených hypotéz
a při sestavování seznamu používaných materiálů.

7.2 Hypotézy
H1: Všichni dotazovaní učitelé z obou regionů začínají s prevencí užívání návykových látek na
1. stupni ZŠ.
S prevencí užívání návykových látek je nutné začít již od útlého věku dítěte. Je potřeba
dodržovat požadavek přiměřenosti (viz. Kapitola 6.5), ale včasné zahájení preventivního
působení je současnými odborníky podpořeno. Učitel zaujímá prioritní postavení v systému

40

Výzkumného šetření se zúčastnili učitelé i učitelky. V diplomové práci dále pracuji s termínem učitel (učitelů)
jako s pojmenováním skupiny, které zahrnuje obě pohlaví.
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prevence užívání návykových látek a měl by o této skutečnosti vědět a prevenci se soustavně
věnovat již na 1. stupni ZŠ.(08)

H2: Žádný z dotazovaných učitelů neřešil problém užívání návykových látek se žáky 1. stupně
ZŠ.
Učitelé se prevenci užívání návykových látek ve výuce soustavně většinou nevěnují, proto
vznikl předpoklad, že se s problémem užívání návykových látek u žáků 1. stupně ZŠ
nesetkávají.

H3: Každý z dotazovaných učitelů, který řešil problém užívání návykových látek na 1. stupni
ZŠ, zařazuje prevenci užívání návykových látek do výuky pravidelně.
Předpoklad H3 vychází z předchozího předpokladu, ale pracuje s možnostmi, kdy se učitelé na
1. stupni ZŠ s problémem užívání návykových látek setkali. Předpokládá se, že učitel, který
zaznamenal problémové situace, se bude prevenci pravidelně věnovat.

H4: Každý dotazovaný učitel zahrnuje prevenci užívání návykových látek do výuky.
Primární prevence užívání návykových látek je zařazena do Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání. Znamená to, že primární prevence užívání návykových
látek je zařazena do všech školních vzdělávacích plánů a měla by být součástí výuky.

H5: Všichni dotazovaní učitelé spolupracují v otázce prevence se žáky.
Existují různé formy a metody prevence užívání návykových látek. Za nejefektivnější se
považuje spolupráce realizátora prevence (učitel) a žáka. (08)

H6: Všichni dotazovaní učitelé z regionu Klatovy nemají dostatek materiálů k tématu
prevence užívání návykových látek, všichni dotazovaní učitelé z regionu Praha mají dostatek
materiálů k tématu prevence užívání návykových látek.
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Na území regionu Klatovy a okolí se prevenci užívání návykových látek věnuje podstatně
menší množství institucí, než na území Prahy. Z tohoto důvodu vznikl předpoklad, že pro
učitele, kteří musí pro materiály a na školení dojíždět mimo místo pracoviště, není množství
materiálů dostačující a naopak.

H7: Každý dotazovaný učitel, který podstoupil speciální trénink (školení), zařazuje prevenci
užívání návykových látek do výuky pravidelně.
Tento předpoklad vychází ze zkušenosti, že zná-li člověk příčiny a důsledky nějakého chování,
věnuje větší pozornost tomu, aby případným problémům předešel. Mezi hlavní cíle vzdělávání
pedagogických pracovníků v otázce prevence patří mimo jiné i dodržování hlavních
pedagogických principů primární prevence ve výuce, mezi které patří i soustavnost
a dlouhodobost. (08)

H8: Existuje vztah mezi dostupností materiálů a organizací zabývající se prevencí užívání
návykových látek a kvalitou prevence.
Pokud je učitel dostatečně informovaný o možných formách a metodách prevence,
o dostupných materiálech a pomůckách realizuje prevenci kvalitněji. Tento předpoklad
vychází mimo jiné z informací před rokem 1989, kdy prevence užívání návykových látek na
školách téměř neexistovala. Učitelé nebyli informováni a neměli k dispozici žádné materiály.
(08)

7.3 Volba výzkumné metody
K ověření výše uvedených předpokladů byla zvolena metoda dotazníkového šetření
a metoda strukturovaného rozhovoru. Dotazník je určen pro učitele 4. a 5. ročníků
základních škol ve dvou vybraných regionech. Dotazník obsahuje celkem 17 otázek, ze
kterých se tři otázky zabývají identifikačními údaji. Všech 17 otázek je uzavřených, jedna
otázka umožňuje kombinaci nabízených odpovědí. Otázky byly formulovány s předpokladem,
že se dotazovaní učitelé orientují v pedagogických pojmech a oborových souvislostech.
Nabízené odpovědi u jednotlivých otázek nejsou jednoznačně špatné nebo správné, spíše
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nabízí možnost pro co nejbližší odpověď jednotlivých respondentů. Otázky strukturovaného
rozhovoru jsou určeny rovněž učitelům 4. a 5. ročníků základní školy ve vybraných regionech.
Rozhovor se skládá z 10 předem připravených a formulovaných otázek. Cílem dotazníků
i rozhovorů je získat bližší informace potřebné k ověření předpokladů H1-H8. Dalším cílem
strukturovaného rozhovoru je snaha získat bližší a konkrétnější informace k problematice
prevence užívání návykových látek, ke kterým nebyl dostatečný prostor v dotazníkovém
šetření. Otázky se týkají i samotných preventivních programů, které jsou ve škole, kde
dotazovaní učitelé vyučují, realizovány. Tyto informace budou použity v soupisu
doporučených materiálů pro učitele 1. stupně základních škol.
Při tvorbě dotazníku i otázek pro strukturovaný rozhovor jsem využívala pestrou škálu
odborné literatury, kterou uvádím v seznamu použité literatury. (03) (26) (28)

7.4 Charakteristika výběrového souboru
Základní soubor respondentů tvořili učitele 4. a 5. ročníků základních škol ve dvou regionech.
Prvním regionem jsem zvolila město Klatovy a školy v blízkém okolí Klatov41, které počtem
tříd a žáků odpovídají školám přímo ve městě. Druhým regionem je Praha, konkrétně
základní školy zřizované městskou částí Praha 1. V obou regionech se jedná o základní školy,
které jsou zřizované obcí a součástí školy je první i druhý stupeň základní školy. Hlavní důvod,
proč byly vybrány tyto dva regiony: na první podhled patrný kontrast prostředí, ve kterém se
školy nacházejí. Rozdílný je vzorek dětí, které základní školu navštěvují. Zatímco v Praze se
jedná o školy, které navštěvují z velké části děti na základě volby, v Klatovech a okolí
navštěvují děti školu dle spádové oblasti. Volba školy podle nabízeného školního
vzdělávacího programu, nabízených volnočasových aktivit nebo s ohledem na úspěšnost
přijetí žáků na víceletá gymnázia není rozhodujícím kritériem v menších městech. Naopak
základní školy na Praze 1 patří mezi školy, kde se setkávají žáci i z širokého okolí hlavního
města. Dalším důvodem, proč byl vybrán zvolený vzorek respondentů, je porovnání možností
k přístupu dalšího vzdělávání pedagogů s ohledem na místo v regionu, kde pracuje.
V současné době pracuji na jedné pražské základní škole, ale v budoucnu bych se velmi ráda
vrátila do rodného kraje. Zajímá mě, jak jsou ovlivněni učitelé z menšího města při výuce

41

v práci se pracuje s termínem region Klatovy, ale máme na mysli celý výzkumný vzorek, tj. Klatovy a školy
v okolí Klatov
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prevence užívání návykových látek. Celkem bylo vybráno pět škol z každého regionu
a dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 38 učitelů. Z Klatov celkem 19 učitelů a z Prahy
stejný počet.
Další část výzkumného šetření se již týkala pouze části dotazovaných učitelů. Ze zvoleného
výzkumného vzorku jsem určila výběrový soubor a to náhodným výběrem z uvedených
školských zařízení, která byla zařazena do první části výzkumu. Z každého regionu se
strukturovaného rozhovoru zúčastnilo právě pět učitelů pouze s ohledem na délku praxe,
která musela být delší než pět let. Tímto způsobem je splněna podmínka reprezentativnosti
z hlediska typu školy bez ohledu na konkrétní osobnost učitele. Z důvodu zachování
anonymity všech respondentů i anonymity školského zařízení neuvádím v této práci přesné
názvy škol. Určujícím parametry jsou výše uvedené popisy škol, nikoliv konkrétní školy.

Tabulka 2: Přehled respondentů dotazníkového šetření

dotazníkové šetření

strukturovaný rozhovor

Klatovy a okolí

19 respondentů (5 škol)

5 (3 školy)

Praha

19 respondentů (5 škol)

5 (4 školy)

7.5 Průběh dotazníkového šetření
Po stanovení předpokladů a cílů dotazníkového šetření byl zvolen výzkumný vzorek, který
vycházel z cílů celé diplomové práce.
V přípravné fázi bylo do výzkumu navrženo 6 škol z každého regionu. Z organizačních
důvodů, nepochopení ze strany vedení školy, či neochotě jednotlivých pedagogů byl
výzkumný vzorek postupně upravován a pozměňován. Došlo tedy ke změně v oslovených
školách, ale charakteristika výzkumného vzorku nebyla pozměněna ani porušena. Po
rozpracování časového harmonogramu výzkumu a stanovení organizačního a materiálového
zabezpečení výzkumu došlo k samotné realizaci výzkumu. V této fázi byla stěžejní důkladná
příprava dotazníku a správná formulace dotazníkových otázek. (26) (11)
Dotazník byl pilotován na základní škole v Praze, která nesplňuje zvolená kritéria pro výběr
výzkumného vzorku. Cílem pilotního šetření bylo objevení případných chyb ve formulaci
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položek, či jejich nejednoznačného zadání a kontrola nabízených možností. Po nedrobných
úpravách byla první část výzkumného šetření realizována v prosinci 2012. Dotazníky byly
vyučujícím po předchozí osobní konzultaci zaslány elektronicky. Vyplnění i zpětné zaslání
dotazníků proběhlo rovněž v elektronické podobě a to z hromadných emailů jednotlivých
škol, aby byla zaručena anonymita všech respondentů. Tím předcházíme možnému riziku
odpovídat na otázky líbivě, ne pravdivě. Termín zaslání vyplněných dotazníků dodrželo pouze
šest respondentů, ostatní zaslali vyplněné dotazníky až po opakované prosbě. Odpovědi
respondentů jsou zpracovány a sečteny v přehledných tabulkách a grafech, které pro každou
variantu odpovědí uvádějí jejich četnost a někdy i procentuální vyjádření. S ohledem na typ
a charakter otázky je vyhodnoceno i srovnání výsledků v jednotlivých regionech.

7.6 Výsledky dotazníkového šetření
Dotazník pro učitele 4. a 5. ročníků základní školy v Klatovech a v Praze 1 vyplnilo celkem
38 respondentů. Pro zpracování získaných údajů jsem použila výsečový graf. Tento typ grafu
jsem volila v případě, že získané údaje nebyly nulové ani záporné a neobsahují více řad.
Naopak při srovnávání získaných dat jsem využila prostorové sloupcové grafy.
Otázka 1-3 zjišťovala věk, délku praxe a místo bydliště.

Otázka č. 4
Prevence užívání návykových látek (primární) je:
a) předcházení užití návykové látky u populace
b) předcházení vážnému zdravotnímu a sociálnímu poškození z užívání návykových látek
c) udržení abstinence, snižování frekvence užívání nebo dávek návykových látek
Tabulka 3: Vyhodnocení otázky č. 4

odpověď a
odpověď b
odpověď c

Praha
13
6
0

Klatovy
18
1
0

V Praze 13 respondentů a v Klatovech a okolí 18 respondentů uvedlo, že prevence užívání
návykových látek je předcházení užití návykové látky u populace. Možnost za „b“, tedy
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odpověď, že prevence užívání návykových látek je předcházení vážnému zdravotnímu
a sociálnímu poškození z užívání návykových látek, zvolilo 6 respondentů v Praze a pouze
jeden respondent v Klatovech a okolí. Je velmi zajímavé, že možnost „c“, tedy že prevence
užívání návykových látek je udržení abstinence, snižování frekvence užívání nebo dávek
návykových látek, nezvolil žádný respondent v obou zkoumaných regionech. Podle odborné
literatury jsou všechny uvedené možnosti považovány za hlavní cíle prevence užívání
návykových látek. Nabízené možnosti ani otázka samotná o cílech nehovořila, takže spíše než
cíle, možná dotazovaní v odpovědi viděli jakousi definici primární prevence. Všechny
možnosti tedy byly správnou odpovědí a ideálním závěrem by pravděpodobně bylo
zaškrtnutí všech nabízených možností. Ačkoliv u této otázky nebyl pokyn, že respondent
musí vybrat pouze jednu odpověď, žádný z nich však tuto možnost nevyužil. Podíváme-li se
na nabízené možnosti odpovědí je patrné, že pro učitele na 1. stupni ZŠ cílem prevence
zpravidla možnost „c“ není, protože přímý problém s užíváním návykových látek u žáků
prvního stupně není častý. První možnost tedy zvolilo celkem 31 učitelů, možnost „b“ zvolilo
celkem 7 respondentů.

Otázka č. 5
Hlavním cílem prevence užívání návykových látek je podle mého názoru: (vyberte jednu
možnost)
a) snížení poptávky po drogách
b) uvědomění si, že problém drog je něco, co se mě týká
c) poskytnout přehled poznatků o návykových látkách
d) ovlivnit názory, postoje a chování jednotlivce prostřednictvím jeho skupiny
e) zabránit vzniku poškození zdraví
f) snížit experimentování s návykovými látkami
g) zastavit experimentování s návykovými látkami
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Tabulka 4: Vyhodnocení otázky č. 5

odpověď a
odpověď b
odpověď c
odpověď d
odpověď e
odpověď f
odpověď g

Praha
1
6
3
6
0
1
2

Klatovy
8
3
1
2
3
0
2

Celkem
9
9
4
8
3
1
4

Otázka mapuje cíle prevence užívání návykových látek. Jednotliví učitelé byli zadáním vedeni
k tomu, vybrat pouze jednu z nabízených možností. Šlo o to, aby každý učitel zvolil cíl, který
považuje za hlavní. Mezi hlavní pedagogické principy primární prevence patří i stanovení cílů
primární prevence. Za hlavní cíl prevence užívání návykových látek považuje ze všech
pražských respondentů pouze 1 z nich snížení poptávky po drogách a stejnou možnost ze
všech klatovských respondentů zvolilo 8 učitelů. Ze všech respondentů bez ohledu na region
odpověď „a“ zvolilo celkem 9 dotazovaných. Shodně volilo ze všech respondentů v Praze
možnost „b“, tedy 9 učitelů. V Klatovech si za hlavní cíl prevence užívání návykových látek
zvolili 2 respondenti možnost ovlivnit názory, postoje a chování jednotlivce prostřednictvím
jeho skupiny a v Praze stejnou možnost 6 respondentů. Možnost zastavit experimentování
s návykovými látkami volili shodně 2 respondenti v Praze i v Klatovech, celkem tedy čtyři.
Poskytnout přehled o návykových látkách si za hlavní cíl stanovili 3 učitelé v Praze,
v Klatovech jeden. Zabránit vzniku poškození zdraví si za hlavní cíl v Praze nezvolil žádný
učitel a v Klatovech 3 učitelé. Nejvíce učitelů bez ohledu na region si zvolilo za hlavní cíl
prevence užívání návykových látek možnost „a“ nebo „b“, shodně 9 respondentů.

Otázka č. 6
S tématy z oblasti prevence užívání návykových látek je dobré začít u dětí ve věkové
skupině:
a) 3-6let
b) 6-10let
c) 11-13 let
d) 14-15 let
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Tabulka 5: Vyhodnocení otázky č. 6

Praha
4
12
3
0

odpověď a
odpověď b
odpověď c
odpověď d

Klatovy
3
7
9
0

Celkem
7
19
12
0

Žádný učitel nezvolil možnost „d“. S tématy prevence užívání návykových látek začínají
všichni učitelé již na 1. stupni ZŠ nebo v nižších ročnících druhého stupně. Ve věku 11-13
s tématy prevence začíná celkem 12 učitelů. Z Prahy jsou to 3 učitelé a z Klatov 9 učitelů.
Tato čísla nám blíže ukazuje graf 1, který detailně popisuje jednotlivé regiony a zvolené
odpovědi. Ze všech respondentů bez ohledu na region začíná celkem 19 učitelů s tématy
prevence věku od šesti do deseti let, což je polovina všech dotázaných učitelů. Ve věku 3-6
let považují za vhodné s těmito tématy začít v Klatovech celkem 3 a v Praze celkem 4 učitelé.

Graf 1: Vyhodnocení otázky č. 6
počet
12
10
8
6
4
2
0
a
b
odpověď

c
d

Praha
Klatovy
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Otázka číslo 7
Nejefektivnější metodou prevence užívání návykových látek je: (vyberte jednu možnost)
a) přednáška
b) čtení
c) audio/video
d) diskuse
e) praktické metody (např. nácvik odmítání)
f) aktivní sociální učení
Tabulka 6: Vyhodnocení otázky č. 7

věk
odpověď a
odpověď b
odpověď c
odpověď d
odpověď e
odpověď f

20-30
0
0
1
2
1
0

30-40
2
0
1
2
6
2

40-50
3
1
2
1
3
2

50-60
2
0
1
2
2
1

nad 60
0
0
0
0
0
1

celkem
7
1
5
7
12
6

Tabulka 6 popisuje, kolik učitelů odpovědělo na otázku číslo 7 možností „a“, kolik „b“, „c“,
„d“, „e“, „f“. Zároveň popisuje vztah mezi zvolenou odpovědí a věkem učitele. Za
nejefektivnější metodu prevence užívání návykových látek považuje 12 respondentů
praktické metody. Ve věku 20-30 let je to 1 učitel, ve věku 30-40 let 6 učitelů, 3 učitelé ve
věku 40 - 50 let, ve věku 50-60 let 2 učitelé a ve věku nad 60 let tuto možnost nezvolil žádný
učitel42. Metodu přednášky volí celkem 7 respondentů. Pouze 1 učitel ze všech respondentů
považuje za nejefektivnější metodu čtení. Metodu diskuse považuje za nejefektivnější celkem
7 učitelů. S přihlédnutím na věk učitele je tato metoda využívána rovnoměrně. Metodu
audio/video zvolilo celkem 5 učitelů s přibližně stejným početním zastoupením v jednotlivých
věkových kategoriích.

42

z celkového počtu respondentů byl v této kategorii pouze jeden učitel
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Otázka číslo 8
Prevenci užívání návykových látek se věnuji:
a) v pravidelných časových intervalech
b) pouze v souladu s předepsaným učivem v jednotlivých předmětech
c) cíleně se nevěnuji
Tabulka 7: Vyhodnocení otázky č. 8

odpověď a
odpověď b
odpověď c

Praha
11
7
1

Klatovy
4
10
5

Celkem
15
17
6

Jak je patrno z tabulky č. 7 nejvíce učitelů se prevenci užívání návykových látek věnuje pouze
v souladu s předepsaným učivem v jednotlivých předmětech, celkem 17 ze všech
respondentů z obou regionů. V pravidelných časových intervalech se prevenci věnuje
15 učitelů. V Klatovech a okolí je to 10 z dotázaných učitelů a v Praze odpovědělo stejně
7 učitelů. Cíleně se prevenci užívání návykových látek nevěnuje celkem 6 učitelů, ze kterých
je pouze jeden učitel z Prahy a 5 učitelů z Klatov a okolí. Z grafu 2 jsou patrné rozdíly
v četnosti prevence užívání návykových látek s ohledem na region, ve kterém dotazovaný
učitel působí.
Graf 2: Vyhodnocení otázky č. 8
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Otázka č. 9
Cílem otázky číslo č. 9 bylo zjistit, jakým způsobem učitelé na 1. stupni ZŠ nejčastěji
implementují prevenci užívání návykových látek do výuky. Vybírat mohli ze všech předmětů
vyučovaných v rámci 1. stupně ZŠ, případně zvolit možnost všech předmětů, tedy
implementaci do všech předmětů. Opakem potom byla v nabídce i možnost neaplikování
prevence užívání návykových látek do výuky. V tabulce č. 9 vidíme, do jakých předmětů je
prevence užívání návykových látek implementována. Na první pohled je patrné, že polovina
z dotazovaných učitelů implementuje prevenci užívání návykových látek do všech předmětů
výuky. Celkem je to tedy 19 učitelů, ze kterých je 10 z Prahy a 9 z Klatov. Ze zbylých
respondentů žádný učitel neimplementuje prevenci do výuky vlastivědy, matematiky a jejích
aplikací ani do tělesné výchovy.
Tabulka 8: Vyhodnocení otázky č. 9

všechny předměty
český jazyk a literatura
přírodověda
vlastivěda
matematika
tělesná výchova
praktické činnosti
neaplikuje

Praha
10
1
6
0
0
0
1
1

Klatovy
9
0
8
0
0
0
0
2

Celkem
19
1
14
0
0
0
1
3

Dále je patrné, že druhou nejpočetnější skupinu učitelů tvoří učitelé, kteří implementují
prevenci užívání návykových látek do přírodovědy. Prvouka v nabídce nebyla, protože
dotazníky byly určeny pro učitele 4. a 5. ročníků ZŠ. Můžeme předpokládat, že učitelé, kteří
s tématem prevence pracují již ve věku 6-10 let (19 učitelů ze všech dotazovaných),
a implementují prevenci do vyučovacích hodin přírodovědy, by v uvedeném věku prevenci
implementovali do hodin prvouky. Ze všech dotazovaných pedagogů implementuje prevenci
do přírodovědy celkem 14 učitelů. Z Klatov je to 6 učitelů a z Prahy 8 učitelů.
V tabulce také vidíme, kolik uchazečů odpovědělo, že prevenci užívání návykových látek do
výuky vůbec neaplikuje s ohledem na region, ve kterém působí. V Klatovech a okolí
neaplikuje do výuky prevenci užívání návykových látek pouze 1 z dotazovaných učitelů
a 2 z dotazovaných učitelů v Praze.
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Otázka č. 10
Prevencí užívání návykových látek se během výuky zabývám, protože: (vyberte jednu
možnost)
a) je součástí RVP (ŠVP)- mám povinnost se tímto tématem zabývat
b) téma mě zajímá (rád/a se mu věnuji ve výuce)
c) je důležitou součástí výuky (protože problém se týká nás všech)
d) prostředí školy je rizikové (zvýšené riziko výskytu návykových látek)
e) jiné
Tabulka 9: Vyhodnocení otázky č. 10

odpovědi 8b a 10a
odpovědi 8a a 10c

Praha
3
9

Klatovy
5
2

Celkem
8
11

Zadání otázky č. 10 úzce souvisí s otázkou č. 8, ve které učitelé odpovídali, jak často se věnují
prevenci užívání návykových látek. Cílem těchto dvou otázek bylo zjištění, kolik učitelů
odpoví v otázce č. 8 „a“ (prevenci se věnuji v pravidelných časových intervalech) a zároveň
odpoví v otázce č. 10 „c“ (prevence užívání návykových látek je důležitou součástí výuky),
a proto se tímto tématem během výuky zabývá (8 „a“ + 10 „c“). Ze všech dotazovaných
odpovědělo 11 učitelů, ze kterých bylo 9 učitelů z Prahy a 2 učitelé z Klatov a okolí. Druhým
cílem bylo zjištění, kolik učitelů odpoví v otázce č. 8 „b“ (prevenci se věnuji pouze v souladu
s předepsaným učivem v jednotlivých předmětech) a v otázce č. 10 „a“ (je součástí RVP-mám
povinnost se tímto tématem zabývat). Ve zvolené kombinaci (8 „b“ + 10 „a“) odpovědělo
celkem 8 učitelů z obou regionů. V Klatovech tímto způsobem odpovědělo 5 učitelů a v Praze
3 učitelé. Ačkoliv v otázce č. 8 zvolilo odpověď „b“ celkem 17 respondentů. Pouze 8 učitelů
tak činí z důvodu znění RVP. V grafu číslo 11 vidíme, kolik učitelů v Praze odpovědělo dle
zvolených parametrů a kolik učitelů v Klatovech odpovědělo dle zvolených parametrů.
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Otázka č. 11
V rámci přípravy na vyučovací jednotku, kdy realizuji prevenci užívání návykových látek,
využívám nejvíce tyto materiály: ( vyberte jednu možnost)
Tabulka 10: Vyhodnocení otázky č. 11

učebnice pro 1. stupeň ZŠ
metodiky a materiály od institucí a agentur
komponované pořady- film, spot
internetové portály
zahraniční materiály
vlastní materiály získané dalším vzděláváním
jiné

Praha
2
9
0
4
0
2
2

Klatovy
9
2
0
4
0
3
1

Celkem
11
11
0
8
0
5
3

Z celkového počtu učitelů využívá 11 učitelů v souvislosti s problematikou prevence nejvíce
učebnice pro 1. stupeň ZŠ. Stejné množství vyučujících využívá metodiky a materiály od
institucí a agentur. Zajímavější je však pohled na jednotlivé regiony. V Klatovech využívá
učebnice pro 1. stupeň ZŠ 9 učitelů a pouze 2 učitelé využívají metodiky a materiály od
institucí a agentur. Naopak v Praze využívají učebnice pro 1. stupeň ZŠ pouze 2 učitelé
a 9 učitelů využívá metodiky a materiály od institucí a agentur. Nikdo z dotazovaných učitelů
nevyužívá komponované pořady (film, spot) ani zahraniční materiály. Zbylých 16 učitelů
využívá internetové portály (8 učitelů), vlastní materiály získané v rámci dalšího vzdělávání
(5 učitelů) a jiné, blíže nepopsané materiály (3 učitelé).

Otázka č. 12
Přístup k potřebným materiálům je pro mě:
a) nedostatečný
b) dostatečný
Tabulka 11: Vyhodnocení otázky č. 12

nedostatečný
dostatečný

Praha
3
16

Klatovy
8
11

Celkem
11
27
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V tabulce 11 jsou zaznamenány odpovědi jednotlivých respondentů podle jejich spokojenosti
s dostupností a množstvím materiálů k výuce prevence užívání návykových látek. V Praze
i v Klatovech je s množstvím a dostupností materiálů spokojeno 27 respondentů. Za
nedostačující považuje množství materiálů pouze 8 učitelů z Klatov a 3 učitelé z Prahy.
Z následujícího grafu na první pohled můžeme vyčíst, že většina učitelů z obou regionů je
s množstvím a přístupem k materiálům spokojena.
Graf 3: Výsledky otázky č. 12
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Otázka č. 13
V oblasti prevence užívání návykových látek se na 1. stupni ZŠ nejvíce věnuji: (vyberte
jednu možnost)
Tabulka 12: Vyhodnocení otázky č. 13

charakteristice drog a jejím účinkům
psychosociálnímu tréninku
odpovědím na otázky od žáků
využití pozitivních modelů

Praha
1
10
4
4

Klatovy
5
2
9
3

Celkem
6
12
13
7

V Praze se nejvíce učitelů (10 respondentů) věnuje psychociálnímu tréninku a nejméně
učitelů v Praze se věnuje charakteristice drog a jejich účinkům (1 respondent). Ze všech
dotazovaných učitelů v Praze se shodný počet věnuje odpovídání na otázky od žáků a využití
pozitivních modelů (4 respondenti). V Klatovech nejvíce učitelů odpovídá na otázky žáků
(9 respondentů). Další početná skupina učitelů se věnuje charakteristice drog a jejím
účinkům (5 respondentů).

Psychosociálnímu tréninku se věnuje nejmenší část učitelů

v Klatovech (2 respondenti) a pozitivní modely využívá nejméně učitelů (2 učitelé). Ve
způsobu práce s tématem návykových látek jsou značné rozdíly s přihlédnutím na region, ve
kterém učitel působí.
Z grafu 4 můžeme vyčíst, že ačkoliv v Klatovech využívají psychosociální trénink pouze
2 učitelé, řadí se tento způsob výuky na druhé místo v nejčastěji využívaných u dotazovaných
učitelů. Na druhou stranu v Praze, odpovídají na otázky žáků nejčastěji pouze 4 učitelé,
celkově vychází tento způsob jako nejvyužívanější.
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Graf 4: Vyhodnocení otázky č. 13
7
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Otázka č. 14
Jaké výukové metody využíváte nejčastěji v oblasti prevence užívání návykových látek?
(vyberte jednu možnost) (viz Maňák, Švec 2003)
Tabulka 13: Vyhodnocení otázky č. 14

frontální výuka
projektová výuka
televizní výuka
výuka dramatem
učení v životních situacích
individuální výuka
kooperativní výuka
výuka podporovaná počítačem
výtvarné techniky
relaxační techniky
jiné

Praha
3
4
1
2
4
2
1
1
0
1
0

Klatovy
8
2
1
0
5
0
1
1
0
1
0

Celkem
11
6
2
2
9
2
2
2
0
2
0
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Maňák uvádí metody, které jsou uvedeny v otázce č. 14. Dotazovaní učitelé měli vybrat
metodu, kterou využívají v rámci prevence

užívání návykových látek nejčastěji.

Nejvyužívanější metodou mezi učiteli v Klatovech je frontální výuka, kterou využívá
8 z dotazovaných učitelů. Frontální výuku využívá celkem 11 učitelů z obou regionů. Na
pomyslném druhém místě se umístilo učení v životních situacích. Tuto metodu využívá
celkem 9 učitelů. O trochu více ji využívají dotazovaní učitelé v Klatovech (5 učitelů), ale
i v Praze patří mezi častěji využívané (4 učitelé). Ostatní metody jsou využívány menším
počtem učitelů, který je uveden v tabulce č. 14 u jednotlivých metod. Metodu výtvarné
techniky nevyužívá žádný z dotazovaných učitelů v Praze ani v Klatovech a okolí.
Tabulka 14: Vyhodnocení otázky č. 14 a č. 7

odpovědi 7a a 14a
odpovědi 7e a 14e

Praha
0
1

Klatovy
7
4

Praha
0
7

Klatovy
7
5

Tabulka 15: Částečné vyhodnocení otázky č. 7

přednáška
praktické metody

Učitelé z Klatov, kteří využívají frontální výuku, zároveň uvedli, že za nejefektivnější metodu
považují přednášku. Všichni učitelé z Klatov a okolí, kteří za nejefektivnější metodu považují
přednášku (otázka č. 7 „a“) realizují prevenci užívání návykových látek formou frontální
výuky (otázka č. 14 „a“). V Praze žádný z dotazovaných učitelů nepovažuje za nejefektivnější
metodu přednášku, ale 7 z nich využívá frontální výuku. To je do jisté míry velmi zvláštní,
protože přednáška je řazena do klasických slovních výukových metod. Z organizačních forem
výuky se v tradiční výuce používá převážně frontální výuka. (31)
Učení v životních situacích je rovněž hojně využívanou metodou. Učitelé, kteří tuto metodu
využívají (otázka č. 14 „e“), považují za nejefektivnější metody praktické (otázka 7 „e“). Pro
učitele v Klatovech toto tvrzení platí, protože 5 učitelů považuje za nejefektivnější praktické
metody a 4 z nich využívají metodu učení v životních situacích. U učitelů v Praze můžeme
zajímavě pozorovat, že ačkoliv 7 učitelů považuje praktické metody za nejefektivnější,
pouze 1 z nich využívá metodu učení v životních situacích.
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Otázka č. 15
U žáků 1. stupně ZŠ jsem se setkal/a s problémem užívání návykových látek-vyjma tabáku:
(experiment, distribuce, závislost u jiného člena v rodině)
a) ano
b) ne
c) tuto informaci si nepamatuji
Tabulka 16: Vyhodnocení otázky č. 15

ano
ne
nepamatuji

Praha
6
13
0

Klatovy
2
16
1

Celkem
8
29
1

Otázka č. 15 zjišťovala, zda se některý respondent setkal s užíváním návykových látek u žáků
na 1. stupni ZŠ. V této otázce je potřeba zdůraznit, že mezi návykové látky se řadí i tabákové
výrobky a alkohol. Zda dotazovaní učitelé s pojmem návykové látky pracují pouze jako se
synonymem drogy, nemůžeme vyloučit. Otázka byla konkretizována a to výčtem problémů,
se kterými se žák mohl setkat. Nejednalo se tedy pouze o samotné užití návykové látky, ale
podíváme-li se do hloubky problémů návykových látek, za problémové můžeme považovat
i užívání návykových látek jiným členem rodiny, kde žák vyrůstá.
Z dotazovaných učitelů v Klatovech se s problémem užívání návykových látek setkali 2 učitelé
a v Praze 6 učitelů.
Tabulka 17: Vyhodnocení otázky č. 8 a č. 15

odpovědi 8a a 15a
odpovědi 8b a 15a

Praha
4
2

Klatovy
0
1

Je zajímavé, že s problémem spojeným s užíváním návykových látek u žáků 1. stupně ZŠ se
setkalo v Praze 6 z dotazovaných učitelů a 4 z těchto učitelů se věnují prevenci užívání
návykových látek v pravidelných časových intervalech (15 „a“ a 8 „a“). Další 2 učitelé, kteří se
s problémem setkali, se věnují prevenci pouze v souladu s předepsaným učivem
v jednotlivých předmětech. V Klatovech se s tímto problémem setkali 2 učitelé a ani jeden

Implementace prevence užívání návykových látek do výuky na 1. stupni ZŠ ve vybraných
regionech
strana číslo 65

z těchto učitelů se prevenci užívání návykových látek pravidelně nevěnuje, ani v rámci
předepsaného učiva.
Tabulka 18: Vyhodnocení otázky č. 15 a č. 6

odpovědi 15a a 6b
odpovědi 15a a 6c
odpovědi 15a a 6bc

Praha
4
0
4

Klatovy
0
2
2

Velmi zajímavým zjištěním je rovněž informace, že učitelé, kteří se s problémem užívání
návykových látek setkali, nepovažují za důležité zahájit prevenci užívání návykových látek již
ve věku žáků prvního stupně. V Klatovech si to myslí 2 učitelé, kteří se oba s problémem
setkali. Naopak v Praze učitelé, kteří se s problémem setkali, považují za vhodné s prevencí
užívání návykových látek začít již na 1. stupni ZŠ.

Otázka č. 16
V otázce prevence užívání návykových látek využívám spolupráci: (barevně vyznačte
vyhovující)
učitel + ředitel + výchovný poradce + školní psycholog + rodiče + sourozenci + žáci (děti,
mládež)
V otázce č. 16 dotazovaní učitelé vybírali osoby, se kterými spolupracují v rámci prevence
užívání návykových látek. Kalina a kolektiv uvádějí, že měření efektivity primární prevence je
velmi problematické, avšak s jistotou lze říci, že prevence je účinná, spolupracují- li společně
všechny zúčastněné osoby. Ve školním prostředí tedy osoby, uvedené v otázce č. 16.
Ze všech dotazovaných učitelů využívají spolupráce všech uvedených osob 2 respondenti,
oba z Prahy. Další 2 respondenti využívají spolupráce všech uvedených osob vyjma školního
psychologa. Zde je nutné uvést, že v současné době působí školní psycholog pouze na
každé 7 základní škole. Je potřeba si uvědomit, že účast školního psychologa je dána zejména
finančním zajištěním školy. Ani na jedné škole v Klatovech zařazené do výzkumu nepůsobí ve
škole školní psycholog. Spolupráce s ním není tedy možná a to je nutné při pohledu na
odpovědi učitelů z Klatov zdůraznit.
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Hovoříme-li o prevenci užívání návykových látek na 1. stupni ZŠ, předpokládáme úzkou
spolupráci školy s cílovou skupinou prevence, tedy se žáky. Ze všech dotazovaných učitelů
nespolupracuje se žáky v otázce prevence 5 dotázaných učitelů.

Tabulka 19: Vyhodnocení otázky č. 16

dotazovaný město
učitel 1
KT
učitel 2
KT
učitel 3
KT
učitel 4
KT
učitel 5
KT
učitel 6
KT
učitel 7
KT
učitel 8
KT
učitel 9
KT
učitel 10
KT
učitel 11
KT
učitel 12
KT
učitel 13
KT
učitel 14
KT
učitel 15
KT
učitel 16
KT
učitel 17
KT
učitel 18
KT
učitel 19
KT
učitel 20
PR
učitel 21
PR
učitel 22
PR
učitel 23
PR
učitel 24
PR
učitel 25
PR
učitel 26
PR
učitel 27
PR
učitel 28
PR
učitel 29
PR
učitel 30
PR
učitel 31
PR
učitel 32
PR
učitel 33
PR
učitel 34
PR
učitel 35
PR
učitel 36
PR

odp. 16a
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

odp. 16b
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

odp. 16c
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne

odp. 16d
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne

odp. 16e
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne

odp. 16f
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

odp. 16g
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
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dotazovaný město
učitel 37
PR
učitel 38
PR

odp. 16a
ano
ano

odp. 16b
ne
ne

odp. 16c
ano
ano

odp. 16d
ano
ne

odp. 16e
ano
ano

odp. 16f
ano
ne

odp. 16g
ano
ano

Otázka č. 17
V oblasti prevence užívání návykových látek jsem získal/a potřebnou kvalifikaci:
a) pedagogickým vzděláním s předepsanou odbornou způsobilostí
b) speciálním školením, tréninkem
c) samostudiem odborné literatury
d) nemám žádnou speciální kvalifikaci
e) jiné
Tabulka 20: Vyhodnocení otázky č. 17

pedagogické vzdělání
speciální školení
samostudium
žádná spec. kvalifikace
jiné

Praha
3
8
1
7
0

Klatovy
3
0
1
15
0

Celkem
6
8
2
22
0

Poslední dotazníková otázka zjišťovala, jakým způsobem získávají učitelé 1. stupně ZŠ
kvalifikaci potřebnou k realizaci prevence užívání návykových látek. Ze všech dotazovaných
učitelů nemá žádnou speciální kvalifikaci 22 učitelů. Z celkového počtu 8 učitelů prošlo
speciálním školením nebo tréninkem. Všichni tito učitelé působí v Praze. Žádný
z dotazovaných učitelů v regionu Klatovy neabsolvoval žádný speciální trénink ani školení.
Pouze 1 učitel z Klatov a 1 učitel z Prahy se prevenci užívání návykových látek věnuje
samostudiem. Na vysoké škole získalo odbornou způsobilost celkem 6 učitelů ze všech
dotázaných.
Tabulka 21: Vyhodnocení otázky č. 17 a č. 8

odpovědi 8c a 17d
odpovědi 8a a 17b

Praha
1
7

Klatovy
4
0

Celkem
5
7
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Z učitelů, kteří se zúčastnili speciálního školení (otázka č. 17 „b“), se pravidelně prevenci
věnuje (otázka č. 8 „a“) 7 učitelů. Všichni učitelé působí v Praze. Celkem 5 učitelů bez
speciální kvalifikace (otázka č. 17 „d“) se cíleně nevěnuje prevenci (otázka č. 8 „c“).

7.7 Průběh druhé části výzkumu- strukturované rozhovory
V první fázi strukturovaných rozhovorů byly formulovány otázky dotazníku. Všechny otázky
byly vytvořeny v úzké vazbě na pracovní hypotézy diplomové práce ji její cíle. Vhodná
formulace otázek strukturovaného rozhovoru byla ověřena na základní škole v Praze, kde
jsem realizovala strukturovaný rozhovor s učitelem 5. ročníku ZŠ. Data z tohoto rozhovoru
nejsou do výzkumného souboru zahrnuta, neboť cílem bylo ověřit, zda formulace otázek je
jasná a srozumitelná. Všechny odpovědi doplnil učitel komentářem a doporučil bližší
vysvětlení některých otázek. Po této úpravě jsem strukturovaný rozhovor realizovala na
uvedeném výzkumném vzorku v lednu 2013. Cíle druhé části výzkumu (strukturovaných
rozhovorů) jsou popsány v přípravě výzkumného šetření, protože úzce souvisí s cíli celého
výzkumu. Ve druhé fázi byl náhodným losem zvolen výzkumný vzorek. Bylo vybráno pět
učitelů z každého regionu, kteří se zúčastnili i dotazníkového šetření. Po rozpracování
časového harmonogramu výzkumu a stanovení organizačního, materiálového a technického
a zabezpečení výzkumu došlo k realizaci druhé části výzkumu. Všechny rozhovory jsou
doloženy v příloze této diplomové práce a jsou označeny příslušným číslem a zkratkou
regionu, ve kterém učitel pracuje. S těmito zkratkami pracuji při vyhodnocování šetření.
Jednotlivé rozhovory jsou okomentovány v další kapitole. Vyhodnocení a závěr rozhovorů
tvoří část komentářů u pracovních hypotéz.
Formulace otázek ve strukturovaném rozhovoru
1. Ministerstvo školství ve strategii o prevenci sociálně patologických jevů pracuje
s pojmem prevence užívání návykových látek. Co rozumíte pod tímto pojmem? A jak
byste ho vysvětlil/a dětem?
2. Ve kterém ročníku se děti prvně setkávají s prevencí návykových látek?
3. Jak často se děti ve Vašich třídách setkávají s prevencí návykových látek?
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4. Jaké aktivity zařazujete do výuky v rámci prevence užívání návykových látek. Prosím
popište aktivitu a uveďte zdroj.
5. Vznikají ve Vaší škole nějaké vnitřní preventivní programy?
6. Využíváte nabídku organizovaných preventivních programů od jiných institucí? Pokud
ano od jakých a co hraje roli při výběru zvoleného programu.
7. S jakými organizacemi jste během své praxe realizoval/a preventivní program?
Popište průběh, vzájemnou komunikaci, reflektujte spolupráci a cíle.
8. Tvoříte vy sám/sama nějaké vlastní programy, aktivity, projekty k prevenci
návykových látek?
9. Vyskytl se ve Vaší třídě problém s návykovými látkami, které jste musel/a řešit?
Pokud ano, prosím, popište celou situaci.
10. Téma prevence návykových látek je pro mě při výuce: doplňte 5 slov, která Vás
napadnou.

7.8 Výsledky šetření strukturovaných rozhovorů
Při zpracování výsledků jsou uvedeny zkratky KT1-KT5 a PR1-PR5, které zastupují jména
jednotlivých respondentů.

Otázka č. 1
Ministerstvo školství ve strategii o prevenci sociálně patologických jevů pracuje s pojmem
prevence užívání návykových látek. Co rozumíte pod tímto pojmem? A jek byste ho
vysvětlil/a dětem?
Respondent „PR4“ chápe prevenci užívání návykových látek jako proces, který má
dlouhodobě zamezit užívání návykových látek. Respondent „KT4“ vidí prevenci jako
preventivní program, nějakou osvětu ohledně drog a jejich zneužívání. Obě tyto odpovědi
spolu do jisté míry korespondují. V rozporu jsou slova dlouhodobě a osvěta, která nejsou
časově vymezena a může se případně jednat o jedinou přednášku, která bude o drogách
informovat. Ostatní odpovědi jsou zaneseny v příloze, ale závěrem lze říci, že učitelé chápou,
co pojem prevence znamená.
Rozdíly ve vnímání návykových látek jsou již výraznější. „KT4“ mezi návykové látky řadí
i internet a počítače, „PR2“ chápe pojem návykové látky jako synonymum pro nelegální
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drogy. Sedm z deseti dotazovaných však vnímá návykové látky jako látky způsobující závislost
a řadí mezi ně i alkohol a tabák.
Pojem návykové látky vysvětlují učitelé na 1. stupni ZŠ nejčastěji na praktické situaci nebo na
příběhu. „PR1“ by dětem na 1. stupni ZŠ pojem vůbec nevysvětlovala. Nezmiňovala by, že se
věnuje prevenci užívání návykových látek, situaci by vůbec neuváděla. Učitel „PR5“ a „KT3“
se shodují, že je i u malých dětí nutné věci pojmenovávat pravými jmény. Nepoužívají žádné
zdrobněliny, pohádky ani přirovnání.

Otázka č. 2
Ve kterém ročníku se děti prvně setkávají s prevencí návykových látek?
Ačkoliv učitel „KT3“ vnímá prevenci jako aktuální a závažné téma, cíleně se prevenci na
1. stupni ZŠ nevěnuje. Domnívá se, že s prevencí je dobré začít až na druhém stupni. Stejný
názor sdílí i učitel „KT5“. Ostatní dotázaní považují za vhodné zahájit prevenci užívání
návykových látek na 1. stupni ZŠ a učitel „PR5“ ve vlastním komentáři dodává, že ještě
vhodnější je, aby s povědomím o návykových látkách přicházeli již děti z mateřské školy.
Všichni dotázaní učitelé v Praze se cílené prevenci věnují minimálně od třetí třídy ZŠ, někteří
s tématem začínají i dříve, stejně jako učitelé „KT1“ a „KT5“.

Otázka č. 3
Jak často se děti ve Vašich třídách setkávají s prevencí návykových látek?
Pouze učitel „PR5“ se prevenci užívání návykových látek věnuji pravidelně dvakrát za měsíc.
Hodinu přírodovědy věnuje specifické i nespecifické prevenci. Ostatní učitele většinou
četnost odhadovali a tipovali. Učitel „KT3“ a „KT4“ se této problematice nevěnují cíleně
vůbec, takže na otázku nemohli odpovědět.
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Otázka č. 4
Jaké aktivity zařazujete do výuky v rámci prevence užívání návykových látek. Prosím
popište aktivitu a uveďte zdroj.
Nejčastěji učitelé do výuky zařazují rozhovor a modelové situace. Z hlediska organizačních
metod je nejfrekventovanější skupinová práce. Na aktivity se speciálně nepřipravují, vychází
z každodenních situací, takže zdroje nemohou uvádět. Učitel „KT4“ se prevenci nevěnuje, ale
pokud by se v budoucnu s tématem setkal, využil by například myšlenkovou mapu.

Otázka č. 5
Vznikají ve Vaší škole nějaké vnitřní preventivní programy?
Učitel „PR2“ uvádí, že ve škole vznikají vnitřní programy, ale pouze na úrovni třídy. Kolegyně
vytvořila celoroční projekt, který se týkal prevenci tabákových výrobků. Ostatní učitelé se na
tvorbě vlastních programů nikdy nepodíleli.

Otázka č. 6
Využíváte nabídku organizovaných preventivních programů od jiných institucí? Pokud ano
od jakých a co hraje roli při výběru zvoleného programu.
Nabídku organizovaných programů využívají všechny školy, na kterých dotazovaní učitelé
pracují. Bez ohledu na region hraje klíčovou roli cena nabízeného programu. Nejvíce školy
využívá programy, které jsou zcela zdarma. Jako důvody uvádějí nedostatek financí ve škole,
či spíše neochotu investovat finance právě do oblasti prevence. Učitel „PR2“ uvedl, že škola
dlouhodobě spolupracuje s organizací, která připravuje i pro žáky prvního stupně programy
dlouhodobě působící v oblasti prevence. Na zaplacení těchto aktivit využívají finanční zdroje
od sponzorů. Ty rovněž využívají na sportovní a relaxační vybavení školy, které může být
rovněž chápáno jako preventivní působení na žáky školy.
Učitel „KT1“ a „KT5“ uvedl, že využívají služby oblastního metodika prevence, který školy
pravidelně navštěvuje a s dětmi pracuje. Dětem věnuje většinou dvě vyučovací hodiny
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dvakrát do roka. Využívá modelové situace a s dětmi diskutuje. Žádné tištěné materiály
dětem a pedagogům nepřináší.
Učitel „PR1“ a „PR3“ a „PR5“ využívá programy nabízené Městskou policií v Praze, učitel
„PR2“ a „PR4“ a „PR5“ materiály a programy od Policie ČR. Ačkoliv jsou služby obou institucí
zdarma, žádný učitel z Klatov neuvedl, že by s těmito organizacemi43 ve škole spolupracovali.
Učitel „PR2“, který uvedl, že využívají placené programy, spolupracují s občanským
sdružením Proxima Sociale. Učitel „PR5“ využívá materiály od institutu Filia. Jedná se pouze
o tištěné materiály a metodiky. Vlastní prevenci realizuje každý učitel individuálně. Učitel
„PR1“ uvedl, že pracují s materiály od hnutí Stop tabáku nebo Stop kouření (na přesný název
si nevzpomíná).

Otázka č. 7
S jakými organizacemi jste během své praxe realizoval/a preventivní program? Popište
průběh, vzájemnou komunikaci, reflektujte spolupráci a cíle.
Nabídky do škol organizace zasílají, ale tyto informace míří rovnou k řediteli, výchovnému
poradci a metodikovi prevence. Z tohoto důvodu učitelé uvedli organizace, se kterými
spolupracují nebo spolupracovali. Žádné jiné si neuvědomují. Učitel „PR1“ a „PR5“ uvedl, že
v minulosti škola spolupracovala s organizací, kterou podporovala Všeobecná zdravotní
pojišťovna44. Učitel „PR3“ si z minulosti vzpomíná na spolupráci s organizací Sananim
(viz. Katalog materiálů pro učitele 1. stupně ZŠ).

43

Městská policie Klatovy nenabízí programy prevence, ale Městská policie v Plzni ano. Tyto programy po
domluvě mohou využít i školy mimo město. Městská police Praha spolupracuje pouze se školami na území
hlavního města, ale tištěné materiály může poskytnout i školám mimo hlavního města.
44
Tento projekt se jmenuje, Řekni drogám ne!
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Otázka č. 8
Tvoříte vy sám/sama nějaké vlastní programy, aktivity, projekty k prevenci návykových
látek?
Učitelé převážně využívají tištěné materiály od organizací, které se prevenci věnují. Je velmi
zajímavé, že tuto odpověď uvedlo osm z deseti dotazovaných učitelů. Pouze jeden z těchto
učitelů byl schopen popsat od jakých organizací a jaké materiály se jedná. Učitelé často
žádné materiály nevyužívají.
Učitel „PR1“ a „PR2“ vytváří jednotlivé lekce, které na sebe navazují a které postupně
doplňují. Učitel“PR1“ vytvořil tématické puzzle, které využil v rámci evokace vyučovací
hodiny. Učitel „PR4“ vytvořil prezentaci v programu Power point, která obsahovala obrázky
jednotlivých návykových látek a problémové úkoly. Zároveň využívá Metodický portál RVP,
kde vyhledává celé přípravy vyučovacích hodin i s pracovními listy a dalšími materiály.

Otázka č. 9
Vyskytl se ve Vaší třídě problém s návykovými látkami, které jste musel/a řešit? Pokud
ano, prosím, popište celou situaci.
Žádný učitel z KT neřešil problém s návykovými látkami ve třídě. Mezi návykové látky řadí
i tabák a alkohol, ale s jistotou říkají, že na 1. stupni ZŠ děti nekouří ani nepijí alkohol.
Nezaregistrovali ani problém u rodičů. Učitel „KT5“ uvádí, že rodiče samozřejmě kouří, ale to
je normální. Učitel“PR4“ zaregistroval během praxe opakovaný problém s alkoholem, který
žáci přinesli do školy z domova a ve škole ho ochutnávali. Problém se vždy řešil s výchovným
poradcem, rodiči i samotnými žáky. V těchto třídách se po této situaci věnovalo více času
prevenci. Učitel „PR3“ uvedl, že jeho kolegyně řešila problém kouření u žáků ve čtvrté třídě
ZŠ. Ve třídě, kde se problém objevil, se učitel více věnoval problematice užívání návykových
látek. Učitel „PR5“ má také zkušenost s kouřením u žáků prvního stupně základní školy. Také
řešil problém, kdy v rodině žákyně byl otec závislý na alkoholu. Dívenka ve škole o všem
otevřeně hovořila se spolužáky, takže bylo nutné věnovat více času prevenci. Tento učitel se
od zkušenosti se závislostí u člena rodiny věnuje soustavně prevenci.
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Otázka č. 10
Téma prevence návykových látek je pro mě při výuce: doplňte 5 slov, která Vás napadnou.
Tabulka 22: Záznam odpovědí strukturovaného rozhovoru otázky č. 10

KT

pomoc, seznámení, rozhovor, vzorová situace, diskuze, forma otázek a odpovědí,
sledování videozáznamu, nedostatek času, nepodpoření rodičů, aktuálnost,
příčina, důsledek, následky, zabránění, informovanost, alkohol, cigarety,

PR

těžké, zajímavé, důležité, opomíjené, nedostatek času, zajímavé pro děti,
aktuální, nezájem a nepochopení rodičů, nedostatek materiálů, komplikace,
nezájem, problémy, nedostatek zkušeností, drogy, cigarety, alkohol, následky,
prevence, ošemetné téma, riziko, nedostatek materiálů, málo času

Slovo nedostatek času a nezájem ze strany rodičů zazníval mezi odpověďmi nejčastěji.
Někteří učitelé se více zamýšlejí nad obsahem prevence, jiní se spíše zabývají pocity
a způsoby implementace. Z odpovědí vyplývá, že všichni učitelé 1. stupně ZŠ jsou schopni
o této problematice přemýšlet a nacházejí pojmy a myšlenky, kterými by se mohli společně
s dětmi zabývat.

7.9 Souhrnný závěr strukturovaných rozhovorů
Neinformovanost, nedostatek materiálů, nedostatek problémových situací a podnětů
k realizaci prevence ani neaktuálnost tématu nejsou příčinou, proč prevence zneužívání
návykových látek není prioritou škol, učitelů a rodičů. Jak je popsáno v první otázce i ve
výsledcích dotazníkového šetření, učitelé vnímají prevenci jakou důležitou a mnohdy
nenahraditelnou složku výuky. U tohoto teoretického poznatku však učitelé v mnoha
případech zůstávají, protože prevenci užívání návykových látek se nevěnují a pokud ano,
necíleně, nepravidelně a podle výpovědí často neodborně. To lze ukázal na příkladu učitele
„KT3“, „KT5“, „KT4“, kteří za efektivní považují děti vystrašit, pustit videozáznam s obrázky
narkomana, aby věděli, jak skončí. Prevence strašením a negativním příkladem je
neefektivní. Pokud učitel samotný považuje užívání návykových látek legálních za normální,
může být těžko prostředníkem prevence. Ačkoliv v úvodu rozhovoru učitelé přesvědčivě řadí
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mezi návykové látky, ale problém s ochutnáním alkoholu („KT3“) a kouřením („KT5“)
nepovažují za setkání s problémem užívání návykových látek ve škole, je to podle mého
názoru minimálně rozporuplná odpověď. Za zajímavé považuji i opakující se odpověď, kdy se
učitel setkal s problémem užívání návykových látek. Dle odpovědí následovala zvýšená
pozornost prevenci užívání návykových látek. Prevence by měla hlavně problémům
předcházet. Implikovat prevenci do výuky pouze v případě, kdy se problém vyskytne, je
možné považovat za nepochopení pojmu prevence.

7.10 Diskuze hypotéz
Hypotéza H1
Všichni dotazovaní učitelé z obou regionů začínají s prevencí užívání návykových látek na
1. stupni ZŠ.
Diskuze 1
Fakta ověřena položkou č. 6.
S tématy z oblasti prevence užívání návykových látek je dobré začít u dětí ve věkové skupině:
Výběr z odpovědí.
Hypotéza H1 se nepotvrdila. Pouze 19 ze všech dotazovaných učitelů považuje za vhodné
začít s prevencí užívání návykových látek již ve věku žáků prvního stupně ZŠ. Pokud
započítáme do těchto respondentů i ty, kteří považují za vhodné začít již ve v předškolním
věku dítěte, zůstává stejně 12 učitelů, kteří to nepovažují za důležité. Pravidelně se prevenci
užívání návykových látek ve výuce věnuje pouze 15 učitelů ze všech respondentů. Zajímavým
zjištěním je, že většina těchto učitelů působí v Praze. Ze všech těchto učitelů (tedy všech
respondentů v Praze) je to 11 učitelů a dalších 7 učitelů se prevenci věnuje alespoň v souladu
s předepsaným učivem v jednotlivých předmětech. Pouze 1 dotazovaný učitel z Prahy se
prevenci cíleně nevěnuje vůbec. Rozdílná situace je v Klatovech, kde se cíleně prevenci
nevěnuje 5 učitelů z tohoto regionu. Deset učitelů se prevenci věnuje v rozsahu učiva
a pouze 4 učitelé se prevenci věnují pravidelně.
Toto zjištění je velmi překvapivé a zároveň alarmující, protože drtivá většina odborné
literatury i odborníků, kteří se problematikou prevence zabývají, napříč světem zdůrazňují, že
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s prevencí je potřeba začít od útlého věku. Zdůrazňují samozřejmě kritéria a hovoří
o přiměřenosti preventivního působení, ale shodují se, že čím dříve, tím lépe. Učitelé na
1. stupni ZŠ působí na děti 5 dní v týdnu, a proto by měl být s tímto trendem seznámen a měl
by toto doporučení dodržovat.

Hypotéza H2
Žádný z dotazovaných učitelů neřešil problém užívání návykových látek se žáky 1. stupně ZŠ.
Diskuze 2
Fakta ověřena položkou č. 15.
U žáků 1. stupně ZŠ jsem se setkala s problémem užívání návykových látek: Výběr z odpovědí.

Hypotéza H2 se ve zvoleném výzkumném vzorku nepotvrdila. Z dotazovaných učitelů
odpovědělo 8 z nich, že se s problémem užívání návykových látek u žáků 1. stupně ZŠ setkali.
Z těchto učitelů bylo 6 učitelů z Prahy a pouze 2 učitelé pracující v Klatovech. Tento poměr
není neočekávaný, protože bylo předpokládáno, že žáci žijící v menším městě mají jiné
možnosti se s návykovými látkami setkat, než děti z pražských škol. Co však překvapením je,
je počet učitelů, kteří se s problémem na 1. stupni ZŠ setkali. Tato práce pracuje s pojmem
prevence ve smyslu primární prevence, tedy předpokládá, že žáci prvního stupně nemají
s návykovými látkami žádné zkušenosti. Na druhou stranu je potřeba uvést, že mezi
návykové látky učitelé zařazují i tabákové výrobky a alkohol. To jsou látky, ke kterým se
mohou žáci dostat již ve velmi útlém věku např. doma. Nepředpokládá se tedy, že učitelé,
kteří vybrali odpověď „a“ (ano, setkal jsem se s problémem…), řešili problém vzniku závislosti
u žáků. Možné experimenty, či závislost u jiného člena rodiny však v úvahu přicházejí.
I za předpokladu, že 29 učitelů ze všech dotazovaných učitelů, neřešilo problém spojený
s užíváním návykových látek, je stále potřeba pracovat s pojmem prevence v pravém slova
smyslu. Tedy předcházet případnému problému, a proto by prevence užívání návykových
látek měla být do výuky implementována bez ohledu na to, zda se ve škole (třídě, rodině)
problém vyskytl, či nikoliv.
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Hypotéza H3
Každý z dotazovaných učitelů, který řešil problém užívání návykových látek na 1. stupni ZŠ,
zařazuje prevenci užívání návykových látek do výuky pravidelně.
Diskuze 3
Fakta ověřena položkou č. 15 a zároveň č. 8.
U žáků 1. stupně ZŠ jsem se setkala s problémem užívání návykových látek: odpověď „a“ ano.
Prevenci užívání návykových látek se věnuji: odpověď „a“ v pravidelných časových
intervalech.
Hypotéza H3 se nepotvrdila. Ačkoliv se v Klatovech setkali s problémem užívání návykových
látek 2 respondenti, žádný z těchto respondentů nepracuje s tématem prevence užívání
návykových látek. I v Praze, kde se s problémem setkalo 6 respondentů, pracuje s tématem
prevence pravidelně pouze čtveřice odpovídajících.
To je velice zajímavé zjištění. Pokud učitel zaznamená, že žáci mají problém s určením
pravopisu u vyjmenovaných slov, v dalších třídách více pracuje s rozborem stavby slova.
Cílem je předejít problémům, kdy žák neumí přiřadit příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu,
protože nesprávně určí například kořen slova. Podobně reagují učitelé i v jiných předmětech.
Pokud ale dotazovaní učitelé řešili během praxe problém s užíváním návykových látek, podle
výsledků dotazníkového šetření, je tato zkušenost nepřiměla k soustavné realizaci prevence.

Hypotéza H4
Každý dotazovaný učitel zahrnuje prevenci užívání návykových látek do výuky.
Diskuze 4
Fakta ověřena položkou č. 9.
Prevenci užívání návykových
„h“ neimplementuji.

látek

nejčastěji

implementuji

do

výuky:

odpověď

Hypotéza H4 se nepotvrdila. Ze všech respondentů bez ohledu na region prevenci užívání
návykových látek do výuky neimplementují 3 učitelé. Lze předpokládat, že tito učitelé
s tématem prevence užívání návykových látek vůbec nepracují.
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Prevence užívání návykových látek je součástí RVP a měla by tedy být obsažena ve všech
ŠVP. Z toho vyplývá, že učitelé, kteří se prevenci užívání návykových látek vůbec nevěnují,
nedodržují tyto platné dokumenty. Nepotvrzení této hypotézy otevírá další otázky. Například
jakým způsobem školní metodik prevence vyhodnocuje dosažení, či nedosažení cílů
minimálního preventivního programu, zda vedení školy vyhodnocuje výstupy za jednotlivá
období RVP, kde témata prevence užívání návykových látek jsou obsažena.
Je potřeba uvést, že učitelé, kteří se zúčastnili druhé fáze výzkumu, uváděli, že prevenci
užívání návykových látek do výuky neimplementují, ale ponechávají tato témata
organizovaným setkáním například s okresním metodikem prevence. Je tedy možné, že
některý ze 4 učitelů s prevencí nepracuje v rámci výuky. Organizované programy nesprávně
nepovažuje za součást výuky, a tedy volil možnost „neimplementuji“.

Hypotéza H5
Všichni dotazovaní učitelé spolupracují v otázce prevence se žáky.
Diskuze 5
Fakta ověřena položkou č. 16.
V otázce prevence užívání návykových látek využívám spolupráci: odpověď učitel+ žák
Hypotéza H5 se nepotvrdila.

Ze všech dotazovaných učitelů nespolupracuje se žáky

5 učitelů. Všichni učitelé, kteří nespolupracují se žáky, působí v Klatovech. Další neočekávané
zjištění, se kterým žádná hypotéza nepracuje, je, že někteří učitelé se do procesu spolupráce
nezapojují. Všech 5 učitelů z Klatov nespolupracujících se žáky, nevstupuje do řešení
problémů spojených s prevencí užívání návykových látek.
Požadavek obecné jednotnosti a komplexnosti je jedním ze základních principů primární
prevence. Jednotné působení a vzájemná propojenost všech činitelů výchovně vzdělávacího
procesu přispívá bezesporu k naplnění cílů primární prevence, tj. spolupracují-li všechny
osoby, které jsou vyjmenovány v otázce č. 16 (učitel, ředitel, výchovný poradce, školní
psycholog, rodiče, sourozenci, žáci). Spolupráce všech uvedených osob na některých školách
není možná, protože ve škole ne vždy působí školní psycholog. Situace, kdy v prevenci užívání
návykových látek nespolupracuje učitel a žák je zcela nečekaná a opět velmi negativně
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vyhlížející. Jedním důvodem může být nepochopení slova spolupráce ze strany respondentů,
nebo nepochopení primární prevence. Další varianta je taková, že učitelé se prevenci užívání
návykových látek nevěnují, a tedy nepovažují za důležité, aby mezi spolupracujícími
skupinami byl žák nebo učitel.

Hypotéza H6
Všichni dotazovaní učitelé z regionu Klatovy nemají dostatek materiálů k tématu prevence
užívání návykových látek, všichni dotazovaní učitelé z regionu Praha mají dostatek materiálů
k tématu prevence užívání návykových látek.
Diskuze 6
Fakta ověřena položkou č. 12.
Přístup k potřebným materiálům je pro mě: učitelé KT odpověď „a“-nedostatečný a učitelé PR
odpověď „b“- dostatečný.
První část hypotézy H6 se nepotvrdila. Ze všech 19 respondentů uvedlo 11 z nich, že přístup
k materiálům považují za dostatečný.
Druhá část hypotézy H6 se nepotvrdila. V Praze uvedli 3 učitelé, že přístup k materiálům je
nedostatečný. Na druhou stranu se ukázalo, že 16 učitelů v Praze považuje přístup za
dostatečný, což je více než polovina respondentů z Prahy.
Podíváme-li se na srovnání, což není přímo předmětem této hypotézy, vidíme, že 16 učitelů
v Praze je s přístupem k materiálům spokojeno. V Klatovech je to potom 11 učitelů.
V Klatovech považuje za nedostatečný přístup k materiálům těchto 11 učitelů, což je více než
v Praze, kde stejnou odpověď volili pouze 3 učitelé. Tyto údaje do jisté míry hypotézu H6
potvrzují, pokud by nebylo pracováno s termínem všichni učitelé.
Hypotéza H7
Každý dotazovaný učitel, který podstoupil speciální trénink (školení), zařazuje prevenci
užívání návykových látek do výuky pravidelně.
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Diskuze 7
Fakta ověřena položkou č. 17 a zároveň položkou č. 8.
V oblasti prevence užívání návykových látek jsem získal/a potřebnou kvalifikaci: odpověď
„b“ speciálním školením, tréninkem.
Prevenci užívání návykových látek se věnuji: odpověď „a“ v pravidelných časových
intervalech.
Hypotéza H7 se potvrdila. Z dotazovaných učitelů podstoupilo 8 učitelů z Prahy speciální
školení. Všichni tito učitelé se věnují prevenci užívání návykových látek v pravidelných
časových intervalech.
Učitelé působící v Praze mají více příležitostí zúčastnit se speciálních školení, jelikož velké
množství akcí je pořádáno v Praze. Pro učitele z Klatov je problematické dojíždění a zaplacení
cestovních nákladů. Pokud se během své pedagogické praxe dále vzdělávají, věnují finance
a pozornost hlavním předmětům výuky na 1. stupni ZŠ. Učitelé v Praze mohou speciální
kurzy navštěvovat častěji, a proto se ve výzkumném vzorku našli učitelé, kteří se zúčastnili
i školení, které se týkalo užívání návykových látek. Výcviku pedagogů se blíže věnuji
v teoretické části45, kde je možné vyčíst, proč právě proškolení učitelé pracují s prevencí
užívání návykových látek pravidelně.

Hypotéza H8
Existuje vztah mezi dostupností materiálů a organizací zabývající se prevencí užívání
návykových látek a kvantitou prevence.
Diskuze 8
Fakta ověřena položkou č. 12 a zároveň položkou č. 8.
Přístup k potřebným materiálům je pro mě: dostatečný/nedostatečný.
Prevenci užívání návykových látek se věnuji: výběr z odpovědí.

45

viz. Kapitola 6.2
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Hypotéza H8 se nepotvrdila. Ve druhé fázi výzkumu učitelé jmenovali organizace, které
v místě jejich působnosti nabízí dlouhodobé preventivní programy. Skupiny učitelů z obou
regionů uvedli, že organizace v obou regionech nabídky zasílají. Jejich služeb využívají
zejména s ohledem na cenu programu. Všichni učitelé bez rozdílu místa působení uvedli, že
mají možnost dalšího vzdělávání nebo dokonce nějaké speciální vzdělání mají za sebou.
Zároveň však všichni učitelé z Klatov uvedli, že vysoké náklady na dopravu nemají hrazenou,
a proto nabízená školení vybírají s rozvahou. V rozhovorech učitel „KT5“ uvedl, že pokud se
učitel o danou problematiku zajímá, má možnost využít nabízené programy i školení.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že materiálové zázemí považuje za dostatečné 27 učitelů
a přesto se pravidelně prevenci věnuje pouze 15 učitelů ze všech respondentů. Vztah mezi
dostupností materiálů a kvantitou prevence se nepotvrdil v dotazníkovém šetření ani během
rozhorů u zvoleného výzkumného vzorku.
Cílem výzkumného šetření bylo porovnat

způsob implementace, četnost práce

s problematikou prevence a informovanost pedagogů o nabízených programech, metodách
a materiálech určených k výuce prevence užívání návykových látek. Žádná fáze výzkumného
šetření neukazuje na zásadní rozdílnost v souvislosti s regionem, ve kterém učitel působí.
Z výzkumného šetření vyplývá, že kvalita a kvantita prevence nesouvisí s regionem, nýbrž
s osobností učitele. Z výzkumu zároveň vyplývá, že učitelé z Klatov jsou do jisté míry
znevýhodněni v oblasti dalšího vzdělávání. Za kurzy a školením musí učitelé dojíždět, což je
finančně i časově náročnější než pro učitele v Praze. Jiná významná rozdílnost ve srovnání
dvou regionů nebyla na výzkumném vzorku odhalena.
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8

Návrh Katalogu materiálů pro učitele 1. stupně ZŠ

Primární prevence užívání návykových látek patří mezi jedno z důležitých poslání učitelů.
Zejména práce pedagogů je v otázce prevence nenahraditelná, což je v mnoha komentářích
popsáno v této práci. Na základě výsledků výzkumného šetření se ukázalo, že orientace
v současné nabídce preventivních programů, v metodických materiálech, internetových
zdrojů není vůbec snadná. Jako učitelka na 1. stupni ZŠ bych uvítala seznam dostupných
organizací, knih, internetových stran, metodických materiálů, pomůcek vhodných k přípravě
a následné realizaci prevence užívání návykových látek ve výuce na 1. stupni ZŠ. Pro účely
budoucí praxe jsem na základě výzkumného šetření a prostudování materiálů k diplomové
práci vytvořila Katalog materiálů pro učitele 1. stupně ZŠ. Zcela určitě neobsahuje absolutní
výčet dostupných zdrojů a materiálů. Obsahuje seznam možných zdrojů, jichž v rámci
prevence využívají učitelé, kteří se zúčastnili výzkumného šetření. Dále obsahuje zdroje,
které v rámci realizace prevence využívám během výuky já a získala jsem je od různých
organizací. V neposlední řadě i zdroje, jež jsem využívala během realizace diplomové práce.
Ty, které mě zaujaly a které bych ráda v budoucí praxi využívala.
Jednotlivé materiály a zdroje jsou řazeny abecedně a u každého je uvedeno, kde je možné
materiály a informace získat. Rovněž uvádím i stručnou charakteristiku produktu, či praktická
doporučení. Většinu materiálů je možné využívat napříč republikou. Pokud se jedná
o produkt regionálního charakteru, nabízím využití konkrétního zdroje pro všechny učitele
a uvádím místo působení.

8.1 Katalog materiálů pro učitele 1. stupně ZŠ
Autentické příběhy v knižní podobě
Jedná se o knihy, které může učitel využít během realizace prevence užívání návykových
látek. Učitel na 1. stupni ZŠ nebude pracovat s celým příběhem, ale může využít ukázky,
popis a charakteristiku rizikového chování, atd.
VAVERKOVÁ, Karolína. Bílá moc: autentická výpověď dívky, která prošla rájem i peklem
drogové závislosti. 1. vyd. Benešov: Start, 2000, 113 s. ISBN 80-862-3111-9.
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DRNOVEC, Radek. Junky: autentický příběh o drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Start, 2005,
136 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-716-8950-5.
F., CHRISTIANE,, F., Christiane,. My děti ze stanice ZOO: autentická výpověď dívky, která
prošla rájem i peklem drogové závislosti. 3., upr. a dopl. vyd. Editor Kai Hermann, Horst
Rieck. Překlad Zuzana Soukupová. Ostrava: OLDAG, 1995, 261 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80859-5407-9.

BEZCIGARET.CZ
Tyto stránky jsou věnovány kouření v ČR a byly spuštěny u příležitosti Mezinárodního
nekuřáckého dne 15. 11. 2012. Stránky jsou ve vývoji, ale od spuštění lze na stránkách najít
v sekci Prevence užitečné odkazy (Jaká témata jsou vhodná k diskuzi podle věkových skupin,
Pokusy, Rady a tipy pro prevenci kouření). Zároveň nabízí informace k seminářům a možnost
stažení mnoha materiálů zdarma.
Webové stránky: www.bezcigaret.cz

Cesta Labyrintem světa
Cesta Labyrintem města je interaktivní desková hra zaměřená na primární prevenci
rizikového chování. Jedná se metodický nástroj, který mohou využít učitelé při práci s dětmi
od 4. třídy ZŠ. Jedná se o nekomerční produkt, který vyvinul tým odborníků. Nabízeny jsou
i rozšiřující metodické semináře.
Název poskytovatele: Prev-centrum s.r.o.
Webové stránky: www.cesta-mestem.org
Materiály:
informace a pravidla deskové hry, možnost objednání, ukázky otázek

Časopis Prevence
Časopis Prevence je vydáván jako měsíčník a vychází desetkrát ročně po dobu školního roku.
Vznikl na základě poptávky ze strany škol po metodickém materiálu. Cílovou populaci tvoří
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primárně metodici prevence a další pracovníci zabývající se tématikou primární prevence
a práce se třídou. Mezi obsahové oblasti patří legislativa MŠMT, metodická podpora, příklady
dobré praxe, představení organizací pracujících v primární prevenci.
Název poskytovatele: Život bez závislostí
Webové stránky: www.zivot-bez-zavislosti.cz
Materiály:
vybrané články přímo na webových stránkách, časopis prevence, typy na práci se třídou

Hand Book Prevention
Nizozemská publikace obsahuje praktické návody, jak vytvořit a realizovat účinný preventivní
program. Má pomáhat při každodenní práci všem pracovníkům, kteří se podílejí na primární
prevenci. Obsahuje popisy různých modelů prevence a informace o praktické organizaci
preventivních aktivit.
Autor: Dr. Jaap van der Stel
Webové stránky: zdarma ke stažení
http://www.jaapvanderstel.nl/Boeken%20en%20rapporten.html
Praktické rady: překladem anglické verze vzniklo české vydání
Příručka: prevence, alkoholu, drog a tabáku (Kalina Kamil)

Institut Filia
Občanské sdružení Filia plně funguje od roku 1996. Institut se zaměřuje zejména na
odbornou, metodickou a informační pomoc pracovníkům, kteří se věnují prevenci užívání
návykových látek. Institut nabízí dlouhodobé preventivní programy pro MŠ i ZŠ. Pro žáky
1. stupně ZŠ nabízí komponovaný program z oblasti návykových látek. Program je realizován
formou pohádky. Institut Filia pořádá také vzdělávací programy pro pedagogy.
Název poskytovatele: Institut Filia, o. s.
Webové stránky: http://web.telecom.cz
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Materiály:
Zdravý způsob života a prevence závislostí (Metodika pro MŠ a 1. stupeň ZŠ), Panenka
Jablenka a kluk Viktor- prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku, tematické
omalovánky, metodické obrázky k textům
Praktické informace:
Institut Filia má akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů pedagogických
pracovníků a akreditaci k provádění vzdělávacích programů (Kurz protidrogové prevence pro
učitele 1. stupně ZŠ)

Jeden svět na školách
Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti
Člověk v tísni. Jako plnohodnotnou výukovou pomůcku nabízí školám dokumentární filmy
a další audiovizuální materiály společně s metodikou, jakým způsobem s materiálem
pracovat ve výuce. K dispozici jsou i materiály týkající se sociální problematiky, tedy i užívání
návykových látek. Jeden svět na školách pořádá pravidelné semináře pro pedagogické
pracovníky i konference.
Název poskytovatele: Jeden svět na školách, Člověk v tísni o.p.s.
Webové stránky: www.jedensvetnaskolach.cz
Materiály:
audiovizuální lekce s přehlednými manuály, metodiky (některé zdarma ke stažení na
webových stránkách, jiné lze objednat)

Katalog programů primární prevence
V tomto katalogu mohou učitele přehledně získat všechny potřebné informace k programům
primární prevence na území města Plzně. Může být však vodítkem i pro učitele z jiných
regionů, na jaká témata je dobré se zaměřit, kde je možné vyhledat pomoc při organizaci
preventivních programů. V tomto katalogu mohou učitelé rovněž najít základní informace
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o prevenci (druhy, cíle, strategie, efektivita). Všechny tyto informace ocení i mimoplzeňští
učitelé.
Webové stránky:
http://www.bezpecnemesto.eu/Files/bezpecnaplzen/dokumenty/prevence/katalog_prevent
ivnich_programu.pdf
Materiály:
katalog programů volně ke stažení

Městská policie Praha
Pražská městská policie se prevenci užívání návykových látek věnuje ve všech věkových
skupinách. Preventivní programy začínají v mateřských školách a v 1. třídě ZŠ, kde uvádějí
obrázkový seriál Medvídek Brumla. Prezentovány jsou například zásady chování při nálezu
injekční stříkačky. Pro 2. až 5. ročníky mají připraven program Bezpečné chování. Jedná se
o lekce výkladovou formou. Děti se zapojují do her a odpovídají na otázky. Všechny tyto
programy jsou bezplatné pro školy na území Prahy.
Název poskytovatele: Městská policie hl. města Prahy
Webové stránky: www.mppraha.cz/prevence
Materiály:
omalovánky Brumla ve městě, nástěnné obrázky problémových situací

Metodický portál RVP
Metodický portál vznikl jako hlavní metodická podpora učitelům. Jeho smyslem je vytvořit
prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých
zkušenostech.
Na tomto webu najdete odborné články, manuály i příručky týkající se problematiky užívání
návykových látek. Zároveň můžete pracovat s přípravami lekcí, které realizovali jiní učitelé.
Název poskytovatele: Metodický portál RVP
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Webové stránky: www.rvp.cz
Materiály:
hotové přípravy (http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/3120/DROGY.html/)
(http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/53/CHYTRI-LIDE-NEKOURI.html/)
(http://clanky.rvp.cz/clanek/s/S/10969/NA-JEDNE-LODI.html/)
odborné články a manuály

Muzeum Policie ČR
Muzeum Policie ČR mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů. Mimo jiné
se věnuji i protidrogové prevenci. Je možné navštívit stálou expozici s názvem Protidrogová
prevence. Muzeum zároveň nabízí k prodeji řadu knih týkajících se problematiky návykových
látek, které je možno využít ve výuce. Některé tituly, které je možno zakoupit, jsou uvedeny
jako samostatné materiály vhodné pro realizaci prevence užívání návykových látek.
Název poskytovatele: Muzeum Policie České republiky
Webové stránky: www.muzeumpolicie.cz
Materiály:
seznam akcí pořádaných muzeem, virtuální prohlídka expozice protidrogová prevence
(http://www.muzeumpolicie.cz/virtualni-prohlidka#), tištěné materiály, tematické knihy

Policie ČR
Policie ČR realizuje projekt pro děti mladšího školního věku s názvem Ajaxův zápisník.
Pomocí Ajaxova zápisníku se děti učí jak se vyhnout sociálně patologickým jevům, včetně
užívání návykových látek. Se zápisníkem mohou děti pracovat celý rok (v pravidelných
časových intervalech).
Název poskytovatele: Policie ČR
Webové stránky: www.ajax.euweb.cz
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Materiály:
Ajaxův zápisník, Ajaxův zápisník II (zdarma), další materiály je možné objednat (pexeso,
omalovánky, kvarteto)

Prevence-info
Portál Prevence-info informuje o pořádaných akcích v oblasti prevence zneužívání
návykových látek (nejen) podle zvoleného regionu. Zároveň nabízí učitelům seznámení se
základní terminologií prevence užívání návykových látek, kterou při realizaci projektů
bezpodmínečně potřebuje. V sekci dobrá praxe mohou učitelé čerpat inspiraci a získat
názory jiných pedagogů na danou problematiku.
Název poskytovatele: MŠMT
Webové stránky: www.prevence-info.cz
Materiály:
síť služeb- seznam organizací zabývajících se primární prevencí, vše uspořádáno podle krajů,
terminologický slovník on-line, praktické návody pro školy a pedagogy, jak realizovat
minimální preventivní program a prevenci užívání návykových látek do výuky

Program Walk Tall
Ze zahraničních materiálů je vhodné využít ojedinělý komplexní program Walk Tall, který je
zpracován pro děti od předškolního věku až pro žáky 5. tříd ZŠ. Na webových stránkách je
možno zdarma stáhnout veškeré učebnice, které jsou zároveň pracovními sešity. Aktivity
jsou okomentovány v metodice pro učitele. Tento program vznikl v Irsku a veškeré materiály
jsou v angličtině. Většina témat je snadno přeložitelná a přizpůsobitelná českému prostředí.
Vzhledem k tomu, že anglicky se učí drtivá většina dětí, mohou být některé činnosti prevence
užívání návykových látek i v cizím jazyce. Tím se může toto téma stát atraktivnější pro děti
i jejich rodiče.
Název poskytovatele: Walk Tall- substance Misuse Prevention Programme
Webové stránky: www.walktall.ie
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Materiály:
metodika pro učitele (ke stažení: http://www.ncca.ie/uploadedfiles/P_Sev_SPHE.pdf),
pracovní listy a učební materiály

Prospe
Občanské sdružení Prospe se zabývá programy specifické primární prevence, které se
orientují na odrazení od prvního užití návykové látky nebo alespoň co nejdelší odložení
prvního kontaktu. Vytváří programy pro žáky 5. -9. ročníků ZŠ. Zároveň nabízí poradenské
služby pro pedagogické pracovníky, přednášky a semináře. Občanské sdružení vydalo
metodiku k dokumentárnímu filmu Katka.
Webové stránky: www.prospe.cz
Praktické informace: preventivní programy (Praha), semináře pro učitele z celé ČR

Proxima Sociale
Občanské sdružení Proxima Sociale považuje za své poslání zvyšování kvality života občanů
a pomoc překonat jim nepříznivé životní situace. Sdružení vytváří a realizuje programy
primární prevence zneužívání návykových látek pro žáky 4. -9. ročníků ZŠ.
Webové stránky: http://www.proximasociale.cz/index.php
Praktické rady: internetové stránky občanského sdružení nabízí množství informací, které
může využít pedagog z celé ČR, zároveň nabízí preventivní programy za poplatek (Praha)

Prvouka pro 3. ročník ZŠ (Nakladatelství Fraus)
Nový ucelený soubor se zajímavým vzhledem i obsahem, který je zpracován podle RVP ZV
a zahrnuje všechny klíčové kompetence i průřezová témata. Tato sada učebnic se
samozřejmě věnuje prevenci užívání návykových látek. V učebnici pro 3. ročník ZŠ je
zpracována problematika odmítání návykových látek, což je očekávaný výstup žáků ve
druhém období (Žák v modelových situacích předvede osvojené způsoby odmítání
návykových látek). V učebnici pro 5. ročník věnuje pozornost Jedům kolem nás.
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STARÁ, Jana, DVOŘÁKOVÁ, Michaela a FRÝZOVÁ, Iva. Prvouka: učebnice pro 3. ročník
základní školy. 1. vyd. Ilustrace Milada Papežová, Lubomír Anlauf, Eva Anlaufová. Plzeň:
Fraus, 2009, 77 s. ISBN 978-807-2388-707.
Materiály:
učebnice a pracovní sešity, metodika pro učitele s kopírovatelnými přílohami (odmítání
návykových látek)

Řekni drogám ne
Projekt Řekni drogám ne se zabývá aktivitami v oblasti primární prevence vzniku závislostí
u dětí a mládeže. V rámci projektu jsou realizovány komponované programy (určené ale až
pro žáky 2. stupně ZŠ), rovněž fungují webové stránky. Na těchto stránkách mohou všichni
učitelé (i učitelé 1. stupně ZŠ) najít potřebné informace. Přímo na stránkách mohou pracovat
s videi, spoty a všemi ostatními materiály, které je možné objednat i v tištěné podobě.
Název poskytovatele: Řekni drogám ne ve spolupráci s VZP
Webové stránky: www.reknidrogamne.cz
Materiály:
videa, spoty, informační brožury dle typu návykové látky, on-line poradna, metodické
příručky, výsledky průzkumů

Řekni ne drogám
Sdružení „Řekni ne drogám, řekni ano životu“ úzce spolupracuje se zahraniční organizací,
která se zaměřuje na sestavování a výrobu materiálů o návykových látkách. Na internetových
stránkách je zdarma ke stažení 13 vzdělávacích brožur o návykových látkách. Na stránkách
jsou dostupná i videa. Tyto stránky nejsou primárně určeny učitelům 1. stupně, ale materiály
pro navození situace ve třídě či k získání informací o návykových látkách, zde bezpochyby
najde i učitel 1. stupně ZŠ.
Název poskytovatele: Občanské sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu
Webové stránky: www.drogy.cz
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Materiály:
13 vzdělávacích brožur o návykových látkách, 16 videoklipů

Sananim- Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí
Příručku o efektivní školní prevenci užívání návykových látek využije při plánování
vyučovacích lekcí každý učitel. Tato příručka je zdarma ke stažení na webových stránkách
nestátní neziskové organizace Sananim. Tato organizace se zabývá pomocí lidem ohroženým
užíváním návykových látek, tvoří komplexní systém prevence, péče i léčby. Na webových
stránkách této organizace najdete užitečné odkazy týkající se prevence užívání návykových
látek, množství materiálů a příruček volně ke stažení.
Název poskytovatele: Sananim o. s.
Webové stránky: www.sananim.cz
Materiály:
publikace Příručka o efektivní školní drogové prevenci, manuál Práce s dětmi drogově
závislých rodičů, seznam užitečných internetových zdrojů

Sám sebou
Učebnice zdravého životního stylu a primární prevence užívání návykových látek pro první až
pátý ročník ZŠ je komplexním učebním materiálem pro realizaci primární prevence. Učebnici
Sám sebou doplňuje sada pracovních listů, učitelská verze učebnice a CD. Tématu
návykových látek se věnuje například v kapitole Děkuju, já nechci, Návykové látky, Drogy, My
a oni, Účinky návykových látek na lidské tělo, Legální a nelegální drogy, Prima parta nebo
příběhy.
Název: KAŠPAROVÁ, Zdena, KAŠPAR, Karel a HOUŠKA, Tomáš. Sám sebou: pracovní sešit pro
1. až 5. ročník ZŠ. Vyd. 1. Praha: Tomáš Houška, 1999, 32 s. ISBN 80-860-6515-4.
Materiály:
učebnice a pracovní listy pro 1. - 5. ročník ZŠ, výukový CD Rom
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STOP kouření!
Stop-koureni.cz jsou internetové stránky, kde učitel najde odborné informace související
s užíváním tabákových výrobků včetně legislativy ČR.
Webové stránky: www.stop-koureni.cz
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9

Závěr

Cílem diplomové práce bylo zjistit a popsat rozdíly v přístupech k prevenci užívání
návykových látek na 1. stupni základní školy ve dvou zvolených regionech. Na základě
zjištěných poznatků měl vzniknout seznam institucí, publikací, internetových zdrojů pro
využití v pedagogické praxi.
V teoretické části jsou shrnuty informace, které se zaměřují na prevenci užívání návykových
látek, přístupy a doporučení i jednotlivými strategiemi a vnímáním prevence jako takové
v České republice i v zahraničí. Ze zahraničí jsem se blíže zabývala problematikou prevence
a preventivními programy v Irsku, kde jsem během studia strávila jeden semestr v rámci
studijního pobytu Erasmus a měla tak možnost sledovat primární prevenci přímo v irských
školách. Zároveň byly získány zajímavé materiály, informace a metodiky, které jsou
v diplomové práci rovněž využity. V práci jsem uvedla legislativu ČR a mezinárodní smlouvy,
které jsou pro otázky prevence stěžejní. Jsou zde popsány různé druhy prevence a blíže jsem
se zaměřila na prevenci primární. Zvláštní kapitola je věnována prevenci užívání návykových
látek ve vztahu ke škole. Kritéria a strategie efektivní prevence ve škole i ve výuce jsou
neméně důležitou částí této diplomové práce. Studie je zaměřena i na osobnost učitele
a jeho důležitou úlohu v primární prevenci. Pozornost je tedy věnována jak charakteristice
návykových látek, tak vzniku a popisu závislosti. Všechna tato vyjmenovaná témata jsou
podle mého názoru úzce spjata s prevencí užívání návykových látek, a proto jsem každému
tématu dala dostatečný prostor v této práci.
V praktické části je popsáno výzkumné šetření. V první části výzkumu byly vyhodnoceny
hypotézy. Vyhodnocení bylo následováno podrobnější diskusí. Závěry dotazníkového šetření
jsou doplněny komentáři učitelů, které byly získány ve druhé fázi mého šetření díky
strukturovaným rozhovorům s učiteli 4. a 5. ročníků základní školy. Závěr šetření je pro mě
velkým překvapením. V současné době, kdy je k dispozici řada výzkumů a odborných
publikací, které vyzývají k časnému zahájení preventivního působení, se nabízel předpoklad,
že všichni učitelé na obou stupních ZŠ se věnují prevenci užívání návykových látek. Byly
očekávány

jisté

rozdíly

v preventivních programech, ve

využívaných materiálech

a v dostupnosti vzdělávacích kurzů, ale spíše v souvislosti s regionem, ve kterém učitelé
působí. Z analýzy výzkumného šetření vyplývá, že implementace prevence užívání
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návykových látek není považováno za důležité a prioritní téma. Učitelé o tématu vědí, ale
pracují s ním velmi okrajově, většinou neplánovaně. Odpovědnost většinou přesouvají na
učitele druhého stupně a rodinu. Tento poznatek vnímám velmi negativně a je v rozporu
s názory odborníků a s nejnovějšími výzkumy.
Na základě získaných informací vznikl přehled používaných materiálů a zdrojů. Většina
zúčastněných učitelů žádné speciální materiály nevyužívá, vlastní materiály nevytváří
a o organizacích a možných zdrojích příliš neví nebo si na ně nemohli vzpomenout. Za
pozitivní skutečnost považuji setkání s několika učiteli, byla jich však menšina, ale kteří
pracují s prevencí v souladu s nejnovějšími trendy a podle strategie MŠMT. Od těchto učitelů
jsem získala zajímavé informace, kterými jsem mohla obohatit závěrečný přehled. Tyto
zdroje, metody a pomůcky jsem doplnila vlastními nápady a poznatky, jež sama v praxi
využívám nebo jsem na ně během studia materiálů k DP narazila. Soubor těchto materiálů
byl nazván Katalog materiálů pro učitele 1. stupně ZŠ.
Dlouhodobě se domnívám se, že Česká republika je svými postoji k návykovým látkám velmi
liberální, zejména k tabáku a alkoholu. Děti a mládež si tohoto postoje nemohou
nevšimnout. Myslím si, že i z tohoto důvodu by měl být kladen velký důraz právě na prevenci
užívání návykových látek a je velmi překvapivé, že stejné postoje nemají všichni učitelé.
Při přípravě i samotné realizaci výzkumu jsem pochopila, že vnímám prevenci užívání
návykových látek velmi vážně a zároveň že nás takových není příliš. Setkala jsem se s velmi
neprofesionálními a neodbornými názory, nejen ze stran učitelů, ale bohužel i ze strany
vedení školy. Ačkoliv sama učím a naplno se věnuji všem povinnostem učitelské profese,
několikrát jsem byla odmítnuta. Jako student si údajně neumím představit, kolik povinností,
příprav, projektů a dalších činností, které já osobně vnímám jako součást každodenní práce,
učitelé i ředitelé mají. Nevím, zda je pro osobní pocity v diplomové práci místo, ale já osobně
všechna tato setkání a rozhovory řadím mezi přínosy této práce. Do jisté míry s tématem
nesouvisí, ale v mnoha směrech mi otevřely oči a ukázaly mi skutečnou realitu v českých
školách. Již během studia jsem se díky obrovskému štěstí zařadila do učitelského kolektivu,
který se ve všech směrech vymyká kolektivům, které jsem během realizace diplomové práce
navštívila. Možná právě proto jsem byla zaskočena reakcemi na prováděný výzkum i na
názory a postoje k řešenému tématu. O to více si vážím a děkuji všem kolektivům
i jednotlivým učitelům, že si našli čas a podělili se o zkušenosti a nápady. Paradoxně to byli
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učitelé, kteří času nazbyt opravdu nemají, protože denně vytvářejí nové pomůcky,
vyhledávají informace, jak vylepšit a obohatit výuku atd. Díky těmto učitelům mohla
diplomová práce vzniknout.
Tato slova zapisuji na závěr práce, kterou jsem se snažila vypracovat maximálně odborně
a zodpovědně, protože bych ráda na dále uvedená slova vždy pamatovala. Být dobrým
učitelem, který se orientuje v mnoha oblastech poznání, není lehké. Pokud učitel rezignuje
a řekne sám sobě, že lépe učit nejde, nemá na nic čas a lituje se, neměl by učitelem podle
mého názoru být. Možná to zní jako slova studenta, který o škole nemá žádné představy, ale
měla jsem obrovské štěstí, že jsem poznala učitele, kteří mi ukázali, že je možné být rád
učitelem. A já cítím, že učitel, který je rád učitelem, je dobrým učitelem.
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10.1 Seznam zkratek
apod.

– a podobně

atd.

– a tak dále

č.

– číslo

ČR

– Česká republika

EU

– Evropská unie

Hl. m.

– hlavní město

KT

– Klatovy

LSD

– Diethylamid kyseliny lysergové

MP

– městská policie

MPP

– Minimální preventivní program

MŠMT

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

např.

– například

OPL

– omamné a psychotropní látky

o. s.

– občanské sdružení

PedF UK

– Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

PR

– Praha

sb.

– sbírky

THC

– tetra hydro canabinol

ZŠ

– základní škola
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Příloha č. 1
Dotazník pro učitele 4. a 5. ročníku ZŠ

1. Pohlaví:
muž
žena
2. Věk:
20-30 let
30-40 let
40-50 let 50-60let
3. Délka praxe:
0-5roků
5-10 let
10-15 let
15-20let
30-35 let
35let a více

60 let a více
20-25 let

25-30 let

___________________________________________________________________________
4. Prevence užívání návykových látek (primární) je:
a) předcházení užití návykové látky u populace
b) předcházení vážnému zdravotnímu a sociálnímu poškození z užívání návykových látek
c) udržení abstinence, snižování frekvence užívání nebo dávek návykových látek
5. Hlavním cílem prevence užívání návykových látek je podle mého názoru: (vyberte jednu možnost)
a) snížení poptávky po drogách
b) uvědomění si, že problém drog je něco, co se mě týká
c) poskytnout přehled poznatků o návykových látkách
d) ovlivnit názory, postoje a chování jednotlivce prostřednictvím jeho skupiny
e) zabránit vzniku poškození zdraví
f) snížit experimentování s návykovými látkami
g) zastavit experimentování s návykovými látkami
6. S tématy z oblasti prevence užívání návykových látek je dobré začít u dětí ve věkové skupině:
a) 3-6let
b) 6-10let
c) 11-13 let
d) 14-15 let
7. Nejefektivnější metodou prevence užívání návykových látek je: (vyberte jednu možnost)
a) přednáška
b) čtení
c) audio/video
d) diskuse
e) praktické metody (např. nácvik odmítání)
f) aktivní sociální učení
8. Prevenci užívání návykových látek se věnuji:
a) v pravidelných časových intervalech
b) pouze v souladu s předepsaným učivem v jednotlivých předmětech
c) cíleně se nevěnuji
9. Prevenci užívání návykových látek nejčastěji implementuji do výuky: (vyberte jednu možnost)
a) všech předmětů
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

českého jazyka a literatury
přírodověda
vlastivěda
matematika a její aplikace
tělesná výchova
praktické činnosti
neaplikuji

10. Prevencí užívání návykových látek se během výuky zabývám, protože: (vyberte jednu možnost)
a) je součástí RVP (ŠVP)- mám povinnost se tímto tématem zabývat
b) téma mě zajímá (rád/a se mu věnuji ve výuce)
c) je důležitou součástí výuky (protože problém se týká nás všech)
d) prostředí školy je rizikové (zvýšené riziko výskytu návykových látek)
e) jiné
11. V rámci přípravy na vyučovací jednotku, kdy realizuji prevenci užívání návykových látek, využívám
nejvíce tyto materiály: ( vyberte jednu možnost)
a) učebnice pro 1. stupeň ZŠ
b) metodiky a materiály od institucí a agentur
c) komponované pořady- film, spot
d) internetové portály
e) zahraniční materiály
f) vlastní materiály získané v rámci dalšího vzdělávání
g) jiné
12. Přístup k potřebným materiálům je pro mě:
a) nedostatečný
b) dostatečný
13. V oblasti prevence užívání návykových látek se na 1. stupni ZŠ nejvíce věnuji: (vyberte jednu možnost)
a) charakteristice drog a jejím účinkům
b) psychosociálnímu tréninku (sebepoznávání, komunikace)
c) odpovědím na otázky od žáků
d) využití pozitivních modelů
14. Jaké výukové metody využíváte nejčastěji v oblasti prevence užívání návykových látek? (vyberte jednu
možnost)
(viz Maňák, Švec 2003)
a) frontální výuka
b) projektová výuka
c) televizní výuka (využití televizního média)
d) výuka dramatem
e) učení v životních situacích (nápodoba reálné situace)
f) individuální a individualizovaná výuka
g) kooperativní výuka
h) výuka podporovaná počítačem
i) výtvarné techniky
j) relaxační techniky
k) jiné
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15. U žáků 1. stupně ZŠ jsem se setkal/a s problémem užívání návykových látek-vyjma tabáku:
(experiment, distribuce, závislost u jiného člena v rodině)
a) ano
b) ne
c) tuto informaci si nepamatuji
16. V otázce prevence užívání návykových látek využívám spolupráci: (barevně vyznačte vyhovující)
učitel + ředitel + výchovný poradce + školní psycholog + rodiče + sourozenci + žáci (děti, mládež)

17. V oblasti prevence užívání návykových látek jsem získal/a potřebnou kvalifikaci:
a) pedagogickým vzděláním s předepsanou odbornou způsobilostí
b) speciálním školením, tréninkem
c) samostudiem odborné literatury
d) nemám žádnou speciální kvalifikaci
e) jiné
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Příloha č. 2
Přepis rozhovorů
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Příloha č. 3
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