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1. Úvod 

 Problematika drog zasahuje stále mladší a mladší děti, proto je potřeba zaměřit 

pozornost tímto směrem. Aby však byla prevence úspěšná, je třeba ověřit si povědomí 

dětí o dané problematice. Každé prevenci by měla předcházet řádná příprava, která 

v tomto případě zahrnuje i dokonalé zmapování situace, proto i v případě prevence 

drogových závislostí je nutné provést výzkum, jenž nám vypoví o stavu povědomí        

o drogové problematice u mladších žáků. 

 Svou bakalářskou práci nazvanou Děti a drogy jsem se, jak již vypovídá 

samotný název, rozhodl zaměřit právě na drogovou problematiku, konkrétně na zjištění 

stavu povědomí dětí ve třetí až páté třídě o drogách a problémech s drogami spojených. 

Domnívám se, že se jedná o velmi důležitou oblast protidrogové prevence, která je stále 

ještě poněkud opomíjena. Přestože se drogové problematice a obecně problematice 

závislostí věnuje řada bakalářských a diplomových prací, bývají obvykle zaměřeny na 

vyšší věkové kategorie, a to zejména je-li jejich součástí i výzkum. Svůj podíl na této 

skutečnosti má pravděpodobně i fakt, že výzkum u této věkové kategorie je poněkud 

náročnější, a to jak časově při sběru dat, tak samotné zpracování informací, neboť zde 

nelze použít ověřené dotazníky. 

 Jedním z důvodů, proč jsem si toto téma zvolil, je skutečnost, že drogy jsou 

záležitostí, která se dotýká každého z nás. Každý z nás má ve svém okolí lidi, kteří 

drogy vyzkoušeli, jsou jimi ohroženi, případně jsou na užívání návykových látek přímo 

závislí. Já se bohužel ve své práci často setkávám s trestnou činností, která je páchána 

uživateli drog, proto se velmi často zamýšlím nad tím, jakým způsobem by se dalo 

tomuto jednání předcházet. 

 Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je 

zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků v oblastech, jež se vážou k této práci, tedy 

v oblasti psychického vývoje jedince, drogové problematiky a prevence. Praktická část 

je celá věnována výzkumu, který byl v rámci práce proveden. 

 V závěru práce jsou shrnuty zjištěné informace a jsou nastíněny možné cesty, 

jimiž se lze v budoucnosti v této oblasti vydat. 
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2. Teoretická část 

2.1.   Metodika práce 

 Cílem práce je zjištění, do jaké míry jsou děti na prvním stupni, konkrétně žáci 

třetích, čtvrtých a pátých tříd informováni o drogách a drogové problematice,                  

a posouzení stavu jejich informovanosti, na jehož základě bude možné navrhnout 

možnosti, jak případně zvýšit či zlepšit informovanost dětí, která by posílila vliv 

preventivních opatření. 

 V první fázi práce je třeba prostudovat odbornou literaturu a z ní nashromáždit 

důležité informace, které se týkají oblastí, jimiž se tato bakalářská práce zabývá. 

Nejprve je tedy nutné zaměřit se na respondenty výzkumu, zejména pak na jejich 

psychický vývoj, abychom byli schopni posoudit, zda je míra jejich informovanosti 

adekvátní jejich psychickému vývoji. Následně se budeme zabývat drogami, jejich 

vymezením, klasifikací a s nimi související prevencí. Nelze však opomenout ani 

drogovou situaci posledních let v České republice. 

 Po této teoretické přípravě je třeba stanovit si výzkumnou metodu, kterou 

budeme při výzkumu používat. Vzhledem k věku respondentů se nám jako nejvhodnější 

metoda jeví strukturovaný rozhovor, je tedy nutné připravit si otázky, jež budou při 

rozhovoru respondentům pokládány, provést také tzv. předvýzkum, na jehož základě 

budou otázky vyhodnoceny a případně také upraveny. 

 Údaje shromážděné během samotného výzkumu bude zapotřebí utřídit                 

a následně provést jejich analýzu, aby bylo možné zhodnotit úroveň stavu povědomí       

o drogách u dotazovaných žáků a případně navrhnout opatření, která by vedla               

ke zvýšení úrovně informovanosti těchto žáků. 

 

2.2.   Psychický vývoj dítěte na prvním stupni základní školy 

 Jak uvádí M. Vágnerová: „Psychický vývoj jedince lze charakterizovat jako 

proces vzniku, rozvoje a zákonitých proměn psychických procesů a vlastností, jejich 

diferenciace a integrace v rámci celé osobnosti. Projevuje se kvantitativními                    
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i kvalitativními změnami, zahrnuje nárůst, úbytek i změnu různých funkcí, které se 

mohou rozvíjet plynule, ale i vývojovými skoky.“
1
 

 Psychickým vývojem jedince od jeho početí až po smrt se zabývá vývojová 

(ontogenetická) psychologie. Věnuje se jak vlivu dědičnosti a prostředí na vývoj 

jedince, tak možností sebedeterminace jedince, tedy vlastním formováním své 

osobnosti. 

 K psychickému vývoji každého jedince dochází od prenatálního období až po 

stáří. Člověk během svého života projde několika etapami, z nichž každá má vlastní 

specifika. Obecně rozlišujeme osm období, a to prenatální období, rané dětství, 

předškolní období, mladší a střední školní věk, starší školní věk, adolescenci, dospělost 

a stáří. Klasifikace vývojových etap se samozřejmě liší dle jednotlivých 

psychologických škol a psychologů. Obvykle se za stěžejní periodizace vývojových 

etap považují periodizace V. Příhody, J. Piageta, E. H. Eriksona a S. Freuda. Téměř 

v každé publikaci zabývající se vývojovou psychologií jsou všechny tyto představeny. 

 Každé z období života jedince má svá vlastní specifika. My se však v rámci této 

práce budeme zabývat pouze obdobím, pro nějž užíváme pojmenování mladší a střední 

školní věk.  

Na prvním stupni základní školy, tedy přibližně ve věku od šesti do dvanácti let, 

prochází jedinec vývojovými etapami nazývanými mladší a střední školní věk. Období 

mladšího školního věku trvá přibližně dva roky, obvykle se jedná o šestý a sedmý rok 

věku jedince, v některých případech o sedmý a osmý rok. Období středního školního 

věku pak přichází v osmi či devíti letech a trvá do jedenáctého, případně dvanáctého 

roku.   

Velmi podrobně se vývojem jedince zabývá M. Vágnerová např. v knize 

Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Připomíná nám mj. také skutečnost,       

že věk 6-7 let pro nástup do školy nebyl stanoven náhodně, ale vychází z toho, že 

v tomto období dochází u jedince k mnohým vývojovým změnám, které podmiňují 

zrání i učení, a jsou důležité pro jeho novou úlohu. 

                                                           
1
 Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie. Díl 1. Dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2005, s. 11. 
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Dítě v tomto období prožívá zásadní změnu ve svém dosavadním životě, neboť 

s nástupem do školy získává novou sociální roli. Stává se členem nové sociální skupiny, 

která výrazně ovlivní jeho další vývoj. Dítě, které nastupuje do školy, by mělo být zralé 

fyzicky i psychicky, aby bylo schopno přijmout nový režim zahrnující také množství 

povinností. Dítě v podstatě přechází z bezstarostného období her do fáze života, kdy již 

bude muset řízeně pracovat. Není-li dítě dostatečně zralé, a to jak psychicky, tak 

fyzicky, je třeba zvážit odložení školní docházky, aby zbytečně nedocházelo 

k traumatizování dítěte špatnými školními výsledky.   

 U dítěte v tomto období sledujeme a hodnotíme kompetence, které potřebuje, 

aby bylo schopno zvládnout veškeré požadavky, které na něj budou kladeny 

v souvislosti s počátkem soustavného vzdělávání. Tyto kompetence můžeme rozdělit  

do dvou skupin podle toho, zda se jedná o kompetence závislé na zrání jedince či učení 

jedince. V prvním případě hovoříme o školní zralosti, ve druhém případě pak hovoříme 

o školní připravenosti. 

 Zralost dítěte je dána zráním organismu dítěte, zejména centrální nervovou 

soustavou. Dochází u něj k proměně reaktivity, dosahuje vyšší úrovně emoční stability, 

zlepšuje se jeho schopnost koncentrace a regulace. Rozvíjí se jeho motorická                  

i senzomotorická koordinace a dochází k lateralizaci ruky. Dozrává jak zraková 

percepce, což má za následek zlepšení vidění na blízko, zvyšování schopnosti vizuální 

diferenciace i vizuální integrace, tak i sluchová percepce, což vede k zlepšení 

schopnosti zvukové diferenciace. U dítěte se také rozvíjejí jeho kognitivní procesy. 

Proměňuje se jeho uvažování, a to od tzv. prelogického myšlení, které předchází 

myšlení logickému, k uvažování na úrovni konkrétních logických operací. 

 Připraveností dítěte se rozumí kompetence a předpoklady nutné pro to, aby dítě 

úspěšně zvládlo veškeré nároky kladené na školáka.  Dítě by mělo získat povědomí        

o hodnotě a smyslu školního vzdělání, jelikož bez tohoto povědomí nebude školní 

vzdělávání považovat za smysluplný proces, ale pouze za něco nevyhnutelného, co je 

nuceno absolvovat. Dále je třeba, aby dítě bylo schopné určovat a rozlišovat rozdílné 

sociální role a vztahy mezi těmito rolemi (např. nadřízenost a podřízenost), bylo 

schopno respektovat uzuální normy chování, uvědomovat si rozdílné možnosti verbální 
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komunikace, a tudíž i vhodně komunikovat. Pokud dítě tyto schopnosti má, hovoříme     

o jeho sociální připravenosti. 

 Jak již bylo zmíněno výše, u dítěte se v mladším a středním školním věku 

rozvíjejí kognitivní procesy, nejvýraznější změnou je přechod od prelogického myšlení 

k myšlení logickému, které se projevuje tím, že jedinec již operuje při myšlení 

s konkrétní realitou, přičemž vychází z vlastních zkušeností, ale není ještě příliš 

limitován vlastním subjektivním vztahem k uvažované skutečnosti. V tomto období 

mají děti stále ještě velmi rozvinutou fantazii. Jeho představy jsou živé a názorné, 

mnohdy mohou být tak silné, že dítě nedokáže rozlišit, zda se jedná o představu             

či skutečný vjem. Tyto živé představy nazýváme eidetické.   

Změnami prochází i paměť dítěte, kterou je třeba trénovat a učením posilovat, 

aby došlo k vývoji záměrné paměti. Společně s rozvojem logického uvažování se rozvíjí 

i logická paměť dítěte.  

 Socializace dítěte se v období nástupu do školy dostává do další etapy. Dítěti je 

přiřazena role žáka a s ní také její pravidla a povinnosti. Společně s rolí žáka získává 

dítě roli spolužáka, učí se tak nejenom podřízenosti, ale také koordinaci.  Oběma rolím 

je pak společná nutnost získání zejména dovednosti sociální interakce a s ní související 

komunikace. Komunikace žáka s učitelem je ovlivněna zejména právě vztahy mezi 

jednotlivými rolemi, dítě je nuceno si vždy uvědomovat svou podřízenost a s ní 

související přesně vymezená pravidla. Komunikace se spolužákem a celou sociální 

skupinou je sice volnější, ale i tato má pravidla, která vycházejí z nároků a zvyklostí 

skupiny. Stejně jako komunikace je žák nucen podřídit se úzu či stanoveným normám 

chování.  

 Období středního školního věku je relativně klidnějším a méně dynamickým 

obdobím jak oproti mladšímu školnímu věku, tak oproti období dospívání. Dítě i nadále 

rychle roste a vylepšuje se jeho koordinace pohybů a jemná motorika.  

Co se týče uvažování a myšlení, je dítě v tomto období stále ještě realista. M. 

Vágnerová uvádí následující: „Jeho způsob uvažování jednoznačně potvrzuje vazbu na 

skutečnost. Je extravertované, obrácené ke světu a reálné podněty ovlivňují také jeho 

prožívání. Je to období, kdy má dítě tendenci mít ve všem jasno, nejlépe na základě 
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jednoznačných a konkrétních důkazů.“
2
 Dítě by tedy v tomto období mělo mít přístup 

k dostatečnému množství podnětů a informací, ty si pak interpretuje veskrze 

optimisticky, neboť toto období je charakteristické pozitivním přístupem ke skutečnosti.  

Dítě je stále členem sociální skupiny, v níž již většinou přijalo svou roli               

a přivyklo si na normy, povinnosti a očekávání, které tuto roli provázejí. Jeho role však 

v této době prochází drobnými změnami. Dítě si již buduje vlastní vztah a postoj ke 

škole a vzdělání celkem a proměňuje se i jeho vztah k učiteli. Je emočně stabilnější         

a společně s tím se proměňuje i způsob jeho sebehodnocení, které začíná nabývat 

trvalejšího charakteru. Dítě i nadále potřebuje citovou jistotu a bezpečí, ale zároveň má 

potřebu učení, rozvoje a seberealizace. 

 J. Piaget, který své členění vývoje jedince založil na vývoji intelektu, období 

mladšího a středního věku nazývá stádiem konkrétních operací, neboť jak již bylo 

uvedeno, v tomto období se proměňuje způsob myšlení jedince, a to z prelogického na 

myšlení logické. 

 Svou klasifikaci vývoje jedince ustanovil i S. Freud vycházející z vývoje lidské 

sexuality. Toto období pojmenoval jako období latentní, kdy si dítě vyřeší svůj vztah 

k rodiči stejného pohlaví, s nímž se v předchozím (falickém) období identifikoval, 

zatímco v podstatě odmítl rodiče pohlaví opačného. Pro S. Freuda nebylo toto období 

vývoje jedince ve srovnání s ostatními obdobími příliš zajímavé, neboť v něm 

nedochází k významným změnám ve vývoji libida jedince. 

 Podle E. Eriksona, který ve své klasifikaci vývoje vycházel z učení         S. 

Freuda, lze toto období mladšího a středního školního věku nazývat obdobím 

přičinlivosti a snaživosti. Dítě se snaží osvojit si mnohé dovednosti a být úspěšné, 

prosazuje zejména svým výkonem. V tomto období je třeba nezatěžovat dítě 

nadměrnými očekávání a také neopomíjet jeho oceňování, aby si vytvořilo kladné 

sebehodnocení a nepodlehlo komplexu méněcennosti.  

Pochopit, jak se dítě vyvíjí a co se v něm během vývoje odehrává je pro zvolení 

toho nejúčinnějšího druhu prevence klíčové. Je důležité s ohledem na vývoj dítěte zvolit 

                                                           
2
 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Díl 1. Dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2005, 2000, s. 188. 
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správnou strategii jak na něj preventivně působit. Také je důležité pochopit jak dítě 

vnímá pojem slova droga a co si pod tím samo představuje.   

 

2.3.   Prevence 

 Akademický slovník cizích slov vymezuje prevenci jako předcházení, ochranu. 

Z medicinského hlediska se jedná o „soubor sociálních a zdravotních opatření s cílem 

předcházet poškození zdraví, vznik nemocí a trvalých následků z nich“
3
. Z uvedeného 

je tedy patrné, že v oblasti sociálně patologických jevů, mezi něž řadíme i užívání drog, 

za prevenci považujeme činnosti a opatření, kterými se nám podaří těmto sociálně 

patologickým jevům předejít, případně omezit jejich následky. 

Dle oblasti, kam směřujeme pozornost, rozlišujeme tři stupně prevence – 

primární, sekundární a terciální. Primární prevence je zaměřena na předcházení 

problému (např. předcházení nemoci či patologického jednání), sekundární prevence 

přichází na řadu tam, kde se problém již vyskytl, ale zatím není rozvinut natolik, aby 

způsobil poškození. Posledním stupněm prevence je pak prevence terciální, k té 

se přistupuje ve chvíli, kdy se problém již rozvinul a způsobil již i určité škody, jejím 

cílem je vyhnout se dalším závažným následkům, u toxikomanů se jedná o prevenci 

recidivy. U dětí toho věku je zásadní primární prevence a hlavně vysvětlení pojmu drog. 

Pochopení jejich škodlivosti a jejich nebezpečnosti. Zavést s dětmi dialog o jejich 

poznatcích a pocitech ohledně drog. Dále je začít směřovat k správným vzorcům 

chování. 

Aby byla prevence účinná, je třeba předem si stanovit cíle, k nimž by prevence 

měla směřovat. Autoři publikace Prevence problémů působených návykovými látkami 

stanovují jako cíl prevence snížení škod, které návykové látky působí. Upozorňují na to, 

že „cílem prevence tedy není předat maximum informací bez ohledu na to, jak budou 

použity. Účinná prevence musí ovlivnit chování ve smyslu podpory zdraví.“
4
  Poukazují 

na skutečnost, že mnohdy je za prevenci považováno jakékoliv jednání, které 

je motivováno snahou o předcházení užívání drog, tedy např. jakákoliv přednáška. Tyto 

                                                           
3
 Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha:  Nakladatelství Fortuna, 2000, s. 617. 

4
 NEŠPOR, K.; CSÉMY, L.; PERNICOVÁ, H. Prevence problémů působených 

návykovými látkami. 1. vyd. Praha: Ústav silniční a městské dopravy, 1999, s. 34. 
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aktivity však mohou namísto obezřetného – až negativního – vztahu k návykovým 

látkám vyvolat spíše touhu po vyzkoušení. Autoři výše zmíněné publikace přímo 

uvádějí, že prosté informování o drogách, citové apely či zastrašování jsou naprosto 

neúčinné.
5
  

K. Nešpor upozorňuje, že „efektivní preventivní programy ovlivňují postoje 

žáků a především jejich chování. To je podstatně obtížnější, než zvýšit pouhou 

informovanost. O tom, že taková efektivní prevence je možná, svědčí rozsáhlý 

a metodologicky kvalitní výzkum.“
6
 

Výše uvedené členění prevence na primární, sekundární a terciální samozřejmě 

není jediným systémem členění, který je užíván. Např. The Institute of medicine (Ústav 

pro lékařství Národní akademie věd USA), obdobně jako britská Národní zdravotní 

služba, rozlišuje tyto tři kategorie prevence: obecná prevence (v dokumentech MŠMT 

určených pedagogům je užíváno pojmenování všeobecná prevence), selektivní prevence 

a indikovaná prevence. Toto členění je společně s tradičním třístupňovým členěním 

využíváno také orgány Evropské unie, které se zabývají bojem proti drogám v zemích 

Evropské unie. Podrobné informace lze nalézt např. v dokumentu Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost nazvaném Prevence pozdějších 

návykových poruch u adolescentů s rizikovým chováním: přehled teorie a důkazní báze 

indikované prevence. 

Obecná prevence, konkrétně pak na tu skupina obyvatel, která není považována 

za rizikovou skupinu( jako v tomto případě děti prvního stupně), není u ní tedy zvýšená 

míra pravděpodobnosti vzniku návykové poruchy. Selektivní prevence je již cílena 

na skupinu obyvatel, u nichž lze předpokládat jistou míru ohrožení (a to jak 

dlouhodobého či bezprostředního) vznikem poruchy, přičemž rizikové faktory mohou 

být biologické, psychologické nebo sociální. Indikovaná prevence směřuje k vysoce 

ohroženým skupinám či jedincům, kteří již nesou příznaky ohrožení vznikem poruchy, 

ale doposud u nich poruchu nelze indikovat. Prolínání mezi jednotlivými typy prevence, 

                                                           
5
 Ibid, s. 34-35. 

6
 NEŠPOR, K. Metodika prevence ve školním prostředí. Praha: Fontis, 2003. (Vyšlo na 

CD-ROM.) 
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z něhož je patrný přesah klasifikací, lze přehledně vyjádřit také graficky (viz Graf č. 1. 

Prolínání mezi jednotlivými typy prevence). 

 

 

 

 

Graf č. 1. Prolínání mezi jednotlivými typy prevence (Meili, 2004)
7
 

 

Problematika prevence je celospolečenskou záležitostí, nelze tedy předpokládat 

a doufat, že prevenci zajistí pouze speciální organizace, škola či Policie České 

republiky. Je třeba, aby si každý rodič uvědomil, že i on musí na dítě, potažmo své 

okolí, preventivně působit. Autoři publikace Prevence problémů působených 

                                                           
7
 Prevence pozdějších návykových poruch u dětí a adolescentů s návykovým chováním: 

přehled teorie a důkazní báze indikované prevence. Lucembursko: Úřad pro úřední 

tisky Evropských společenství, 2009, s. 12. 
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návykovými látkami upozorňují, že prevence v rodině začíná již od útlého věku dítěte.  

U dětí do tří let věku je třeba přiměřeně uspokojovat veškeré jejich potřeby, 

předškoláky je třeba upozorňovat na skutečnost, že zdraví je jejich nejcennější devízou, 

kterou je nutné si zodpovědně chránit a udržovat. Ve vštěpování této informace je nutné 

pokračovat i v dalších letech, ovšem mezi sedmým a dvanáctým rokem již děti 

seznamujeme přímo s drogami a učíme je, jak se zachovat, když se s drogou setkají. 

Ve vyšším věku již rodina funguje spíše jako podpora prevence drog. 

Základním faktorem pro úspěšnou prevenci je dle Nešpora a Csémyho důvěra. 

Tato důvěra obvykle nevzniká jen tak, ale je třeba ji vybudovat. „Aby vám dítě mohlo 

důvěřovat, musí vědět, že mu rozumíte, nebo že se mu alespoň poctivě snažíte 

porozumět.“
8
 Z toho je patrné, že účinná prevence je dlouhodobou a systematickou 

záležitostí.  

Prevenci je třeba vždy přizpůsobit jedinci, jehož se týká. Je nutné přihlížet k jeho 

věku, psychickému vývoji, původu i prostředí, v němž se pohybuje.  Třebaže by 

se mohlo zdát, že s prevencí lze začít až u starších jedinců, skutečností je, že prevence 

je záležitostí již od narození. U nejmladších jedinců začínáme s nespecifickou prevencí 

a postupně přecházíme k prevenci cílené.  

Do jednoho roku je u dítěte třeba posilovat jeho důvěru v nejbližší okolí, aby 

dítě psychicky nestrádalo. Od jednoho roku do tří let pak dítě začínáme učit, že jeho 

touha po prosazení není nesprávná, ale že je třeba dodržovat jistá stanovená omezení. 

V předškolním období je u dítěte nutné vytvořit povědomí o důležitosti jeho zdraví, 

které si musí udržovat a chránit. Ve věku od sedmi do dvanácti let posilujeme u dítěte 

jeho vztah k vlastnímu zdraví. V tomto období přichází čas pro cílenou prevenci 

zaměřenou na předcházení sociálně patologickým jevům, tedy i drogové závislosti. 

Dětem je třeba předat informace o návykových látkách, potažmo drogách. Specifikem 

tohoto období je, že informace, které dětem sdělujeme, musí být jednoznačné 

a konkrétní, aby je dítě dokázalo dobře přijmout. S cílenou prevencí je třeba pokračovat 

i ve vyšším věku, neboť období dospívání je nejrizikovějším obdobím pro 

                                                           
8
 NEŠPOR, K.; CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti: jak problémům předcházet, jak 

je včas rozpoznat, jak je zvládat. 2. rozš. vyd.  Praha: Sportpropag, 1994, s. 25. 
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experimentování s drogami a následným vznikem závislosti. Je tedy nutné rozšiřovat 

znalosti jedinců a případně se také zaměřit na upřesňování jejich vědomostí či vyvracení 

mýtů a polopravd, jež jsou mnohdy rozšířeny v obecném povědomí.
9
 

2.3.1. Prevence ve školách 

 Škola je institucí, v níž se dítě zapojuje do výchovně-vzdělávacího procesu. 

Cílem školního působení není pouhé předávání informací, ale naplnění celkových 

výchovných a vzdělávacích potřeb společnosti. Škola je také institucí, která společně 

s rodinou funguje jako hlavní činitel primární prevence.  

2.3.2. Prevence užívání drog u dětí a mládeže v působnosti 

resortu školství, mládeže a tělovýchovy 

Název této kapitoly záměrně vychází z dokumentu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), jelikož tato se bude zabývat právě tímto 

dokumentem a strategiemi prevence, jež jsou v něm navrženy.  

Strategie prevence rizikových projevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 

školství na období 2009-2012 (dále jen Strategie) je závazným dokumentem, který 

je samozřejmě v souladu jak s platnými vzdělávacími dokumenty, tak s dokumenty 

týkajícími se boje proti drogám a kriminalitě, podpory zdraví i primární prevence. Sama 

je pak východiskem pro tvorbu Akčního plánu MŠMT pro příslušné období. 

MŠMT si uvědomuje svou roli při preventivním působení proti sociálně 

patologickým jevům na školách. V oblasti prevence plní několik funkcí: 1. stanovuje 

základní strategie a priority; 2. posiluje tvorbu vazeb mezi subjekty podílejícími se na 

stanovených prioritách; 3. podporuje vytváření materiálních, finančních i personálních 

podmínek pro uskutečnění prevence ve školách.  

Primárními cílovými skupinami prevence všech sociálně patologických jevů 

jsou děti a mládež a pedagogičtí pracovníci, sekundárními jsou pak rodiče dětí 

                                                           
9
 NEŠPOR, K. Jak zvládnout agresivní opilce juniory. Alkohol-alkoholismus.cz [online]. 

Copyright © 2010. [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: http://alkohol-alkoholismus.cz/zustat-

strizlivy-prim-mudr-karel-nespor-csc/jak-pomoci-svemu-diteti-odmitat-alkohol-a-

drogy-zustat-strizlivy-prim-mudr-karel-nespor-csc 
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a veřejnost. MŠMT si klade za cíl různorodě preventivně působit na jednotlivé skupiny, 

neboť pouze diferenciací a přizpůsobením lze dosáhnout efektivní prevence. 

Pojem primární prevence lze dle MŠMT vymezit následovně: „veškeré 

konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným  

s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich 

rozšíření“
 10

.  Ve výchovně-vzdělávacích zařízeních je pak třeba zaměřit svou pozornost 

na specifickou primární prevenci, tedy na práci s tou skupinou jedinců, u nichž lze 

anticipovat negativní vývoj. Tuto můžeme ještě dále dělit podle charakteristických rysů 

cílové skupiny, na níž je zaměřena, a to na všeobecnou (zaměřena na skupinu, u které 

se zatím známky rizikového chování neprojevily), selektivní (zaměřena na skupinu, 

u níž chceme zabránit vzniku rizikového chování) a indikovanou, která je vlastně 

již intervencí. 

Sekundární prevencí pak dle MŠMT rozumíme „předcházení vzniku, rozvoji 

a přetrvávání rizikového chování“
11

, tedy jak včasnou intervenci, tak také přístupné 

poradenství. 

Aby byla prevence všech rizikových projevů chování účinná, je třeba dodržovat 

„systémový přístup, komplexnost, včasnost, vytrvalost, důslednost a pružnost“
12

. 

Jakékoliv jednání, které není promyšlené, včasné a systémové, nemá v rámci prevence 

v podstatě smysl, jelikož není účinné. Proto je MŠMT nuceno provádět pravidelné 

analýzy aktuálního stavu. Obvykle je prováděna tzv. SWOT analýza, při níž jsou 

stanoveny silné a slabé stránky v oblasti prevence veškerých rizikových jevů. 

Na základě této analýzy, potažmo stanovení silných a slabých stránek, jsou 

pak připravovány strategie prevence. 

V současnosti jsou za nejslabší stránky považovány následující skutečnosti: 

nedostatečná spolupráce školských zařízení s rodiči, která je způsobena zejména absencí 

ochoty rodičů podílet se na prevenci sociálně patologických jevů, nedostačující odborná 

                                                           
10

 Strategie prevence rizikových projevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství 

na období 2009-2012. [online]. Praha: MŠMT, 2009. [cit. 2012-03-22].  Dostupné z: 

www.msmt.cz/file/20270_1_1, s. 8.  
11

 Ibid, s. 9. 
12

 Ibid, s. 5. 
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příprava učitelů, kterým schází právní povědomí, chybějící zpětná vazba a hodnocení 

jednotlivých programů i ne zcela dostatečné zakotvení prevence v české legislativě. 

Pozitivně je pak hodnoceno zlepšování systému vzdělávání zainteresovaných subjektů, 

spolupráce mezi jednotlivými subjekty i pravidelné financování prevence. Z uvedeného 

je patrné, že přestože se neustále pracuje na zajištění hlavních potřeb preventivních 

programů ve školství, je stále mnoho co zlepšovat a nelze polevit.  

Školským zařízením jsou navrženy a doporučeny přístupy a opatření, které by 

měly vést k předcházení rizikovému chování u dětí, úspěšné prevenci užívání 

návykových látek, i postupy, jež by měla škola a všichni pedagogičtí pracovníci 

dodržovat při podezření na užívání návykových látek žáky, či dokonce při přistižení 

žáka. Všechna tato doporučení jsou uvedena např. v Příloze č. 1. Návykové látky 

dokumentu Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí 

a mládeže. Ani zde však pedagogové nenaleznou konkrétní návody, co přesně udělat 

a jak přesně se zachovat v určité situaci, neboť takovéto manuály není možné vytvořit, 

protože základním předpokladem úspěšné prevence i intervence je individuální přístup 

upravený dle jedinečných potřeb situace, proto si každá škola na základě nařízení 

MŠMT a vlastních potřeb vypracovává svůj školní Minimální preventivní program, 

na jehož tvorbě by se měli podílet všichni pedagogičtí pracovníci pod vedením školního 

metodika prevence.  

Školní metodik prevence je pedagogický pracovník, jenž se specializuje 

na problematiku sociálně-patologických jevů. Musí absolvovat příslušné studium, které 

je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Dle doporučení 

MŠMT by školním metodikem prevence neměl být týž pedagog, který zastává funkci 

výchovného poradce.
13

  

Školní metodik prevence spolupracuje na vzdělávání ostatních pedagogů 

zaměřeném na prevenci, vede práci na Minimálním preventivním programu, dohlíží 

na ni a podílí se na jeho realizaci, vykonává poradenskou činnost, plánuje opatření 

a neustále shromažďuje nové informace týkající se problematiky sociálně-patologických 

                                                           
13

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních. [online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/folder/1003/display, s. 8. 
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jevů. V případě výskytu jakéhokoliv problému, navrhuje možná opatření, jedná 

s příslušnými úřady a zařízeními a podílí se na pomoci či léčbě.  

V současnosti je jedním z diskutovaných problémů týkající se školních metodiků 

prevence skutečnost, že tito nemají doposud snížený počet hodin, které musí v rámci 

svého úvazku odučit, aby měli více času věnovat se problematice prevence. 

2.3.3.  Peer programy 

 V rámci školních preventivních programů je třeba zmínit tzv. peer programy. 

Jedná se o preventivní programy, na nichž se podílejí předem připravení vrstevníci, jak 

je patrné, již z názvu (anglické slovo peer je ekvivalentem českého slova vrstevník, nese 

však také význam širší, lze jej chápat také jako někoho, kdo je cílové skupině natolik 

blízký, že se s ním může ztotožnit).  

 Peer programy vznikly v USA a jsou efektivně využívány v různých státech 

celého světa. Jejich účinnost potvrdily i studie, které byly v některých státech 

prováděny.  

 Jak uvádí K. Nešpor v publikaci Prevence problémů působených návykovými 

látkami peer programy lze realizovat třemi způsoby: 1. ustavením organizace, která by 

připravovala své členy na působení na vrstevníky; 2. školením malých týmů, které by 

následně implementovaly program na své domovské škole; 3. školením vedoucích peer 

programu na jednotlivých školách pro potřeby školy. Všechny tyto tři způsoby jsou 

využívány a nelze jednoznačně určit, který ze způsobů je nejvhodnější. Vždy je třeba 

zvážit podmínky příslušné školy či školské soustavy.
 14

  

 Účast na peer programu by v žádném případě neměla být vynucena. Aktivisté by 

vždy měli vzejít z řad dobrovolníků, kteří mají o problematiku skutečný zájem. Tito 

dobrovolníci následně absolvují výcvik, během nějž se seznámí s literaturou, jež je třeba 

prostudovat, a získají základní informace potřebné pro realizaci programu. Sami 

si vyzkoušejí aktivity, které budou následně provádět se svými vrstevníky či dětmi,  

seznamují se s nejběžnějšími otázkami, s nimiž se během realizace programu mohou 

setkat. Základní zásadou úspěšné realizace programu je, že peer aktivisté by sami měli 

                                                           
14

 NEŠPOR, K.; CSÉMY, L.; PERNICOVÁ, H. Prevence problémů působených 

návykovými látkami. 1. vyd. Praha: Ústav silniční a městské dopravy, 1999, s. 37. 
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vykonat veškerou práci, kterou jsou schopni. Dospělí by tak měli dělat pouze to, co již 

není v možnostech peer aktivistů, proto by aktivisti měli být opravdu pečlivě připraveni. 

 Ani peer programy však již nejsou příliš úspěšné u dětí a dospívajících, u nichž 

je již zvýšené riziko. Před jejich využitím je tedy vhodné dobře zmapovat aktuální stav 

ve škole, aby bylo případně možné upravit program dle specifických potřeb školy. 

2.4.   Drogová situace v České republice v letech 2009 a 2010 

 Drogová situace v České republice je průběžně mapována. Informace o ní 

můžeme získat mj. z publikací vydávaných Úřadem vlády České republiky 

či z výročních zpráv Národní protidrogové centrály. Je však třeba si uvědomit, že není 

snadné mapovat drogovou scénu. Jedním z důvodů je např. skutečnost, že většina aktivit 

spojených s drogami stojí mimo zákon. Další obtíží je fakt, že užívání drog nepatří 

k něčemu, co by člověk běžně uváděl, většinou se lidé závislí na návykových látkách 

spíše snaží svou závislost tajit, než aby se k ní veřejně přiznávali. Je tedy velmi obtížné 

zjistit a zaznamenat současný stav. Obvykle se setkáváme s odhady, které 

se samozřejmě zakládají na pozorováních a výzkumech. Nemožnost zjistit přesné údaje 

negativně ovlivňuje další práci, neboť je vždy obtížnější vypořádávat se s protivníkem, 

o němž nemáme veškeré a přesné informace. 

 Výroční zpráva Národní protidrogové centrály je určena laické i odborné 

veřejnosti a – jak sama proklamuje – jejím cílem je „poukázat na trendy v oblasti 

obchodu a zneužívání omamných a psychotropních látek v České republice a z pohledu 

práva poukázat na rizika s nimi spojená.“
15

 Klade si tedy za cíl zmapovat situaci 

panující v České republice a zhodnotit opatření, která byla v posuzovaném roce 

zavedena a uplatněna. 

 V letech 2005-2009 bylo dvěma hlavními cíli národní strategie protidrogové 

politiky, jež vycházely ze tří dílčích strategií (snižování nabídky drog, snižování 

poptávky po drogách a snižováním možných rizik spojených s užíváním drog), snížit 

                                                           
15

 Národní protidrogová centrála: Výroční zpráva 2011. [online]. [cit. 2012-04-20].  

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/celorepublikove-utvary-narodni-

protidrogova-centrala-skpv-zpravodajstvi-tiskova-zprava-k-vyrocni-zprave.aspx 
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užívání drog a zároveň snížit rizika spojená s jejich užíváním a potírat organizovaný 

zločin spojený s nelegálním nakládáním s drogami.
16

  

 V současnosti je aktuální dlouhodobá národní strategie protidrogové politiky 

podrobně popsaná v dokumentu nazvaném Národní strategie protidrogové politiky na 

období 2010-2018. Navazuje na předchozí strategii a vychází jak z hodnocení výsledků 

předchozí strategie, tak z analýzy drogové situace provedené v předchozím období.  

Na základě tří dílčích strategií, které jsou shodné s předchozím obdobím, jsou tentokrát 

stanoveny čtyři hlavní cíle – snížit míru experimentálního a okazionálního užívání drog, 

snížit míru problémového a intenzivního užívání drog, snížit možná rizika, která jsou 

s užíváním drog spojena, a snížit dostupnost drog, a to zejména pro mladé lidi.
17

 

Z uvedeného je patrné, že některé cíle protidrogové politiky se příliš nezměnily, 

předchozí cíle byly spíše konkretizovány. K jedné výrazné změně však na první pohled 

došlo, potírání organizovaného zločinu spojeného s nelegálním nakládáním s drogami 

pozbylo pozice jednoho z hlavních cílů, z toho by bylo možné usuzovat, 

že organizovaný zločin spojený s drogami již není palčivým problémem, ve skutečnosti 

je však tento cíl obsažen v cíli zaměřeném na snižování dostupnosti drog. 

 Větší pozornosti se tentokráte dostalo prevenci. To ukazuje na zvyšující 

se tendenci problémům spíše předcházet, než pouze řešit způsobené následky. V rámci 

prevence zaměřené na snížení míry experimentálního či příležitostného užívání drogy 

má být upřena pozornost zejména na motivaci dětí ke zdravému životnímu stylu bez 

drog, která by v ideálním případě vedla až k posunutí experimentování s drogami 

do vyššího věku.
18

 

 Z údajů, které jsou v dokumentu uvedeny, je např. patrné, že neustále dochází 

k nárůstu problémových uživatelů drog, přestože v roce 2006 došlo oproti roku 2005 

                                                           
16

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009. 1. vyd. Praha: Úřad 

vlády České republiky, 2005, s. 17. 
17

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. 1. vyd. Praha: Úřad 

vlády České republiky, 2011, s. 16. 
18

 Ibid, s. 19. 
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k meziročnímu poklesu. Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se z 32 000 

uživatelů v roce 2005 zvýšil na 32 500 uživatelů v roce 2009.
19

  

 Na základě národní strategie protidrogové politiky byl vypracován akční plán 

její realizace na období 2010-2012. Zde jsou konkretizovány postupy, jimiž by mělo být 

dosaženo splnění stanovených cílů. Jako priority jsou v tomto akčním plánu stanoveny 

následující úkoly: zaměřit se na vysokou míru užívání konopí, pervitinu a opiátů 

u mládeže a mladých dospělých, posílit protidrogovou politiku v oblasti legálních drog 

(alkoholu a tabáku) a věnovat pozornost legislativě, financování a koordinaci 

protidrogové politiky.
20

 Z výše uvedeného je patrné, že se pozornost začíná upírat také 

novým směrem, neboť se zde nově objevuje také oblast problematiky alkoholu a tabáku, 

což odpovídá celosvětovému trendu snižování tolerance k legálním drogám. 

 I v tomto dokumentu je věnována vyšší míra pozornosti prevenci, jejíž posílení 

se stalo jedním z hlavních cílů protidrogové politiky v letech 2010-2018 (viz výše). 

Je naplánováno mj. zpracování informačních a metodických materiálů pro školy, 

spuštění internetového poradenství, vytvoření sítě poradenských míst a terénních 

programů, zmapování současných preventivních programů pro děti a mládež 

a vytvoření národního programu primární prevence užívání drog, alkoholu a tabáku.
21

  

 Z jednotlivých výročních zpráv, které vydává Národní protidrogová centrála, 

je patrné, že současným trendem české drogové scény je nelegální domácí výroba 

metamfetaminu a velkoobjemové pěstování netechnického konopí. Tento stav se odrazil 

ve výše zmiňovaném Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 

na období 2010-2012, v němž byla jako jeden z hlavních cílů stanovena snaha o upření 

pozornosti na vysokou míru užívání konopí, pervitinu a opiátů u mládeže a mladých 

dospělých.  

 Konec roku 2010 a počátek roku 2011 byl poznamenaný novým fenoménem 

v oblasti syntetických drog. Došlo k rozšíření tzv. designer drugs. Tyto drogy, jejichž 

účinky doposud nejsou přesně prozkoumány a popsány, byly prodávány jak 

                                                           
19

 Ibid, s. 27. 
20

 Akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006. 

1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2005, s. 4. 
21

 Ibid, s. 6-11. 
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v kamenných obchodech, tak přes různé inzertní servery. Výrobci a prodejci těchto drog 

využili skutečnosti, že ne všechny látky byly legislativně označeny za nelegální, proto 

dokonce tyto drogy nazývali legálními drogami. Přestože došlo k legislativní úpravě 

a zařazení dalších rizikových látek na seznam látek, které podléhají zákonné kontrole, 

výrobci vždy obměnili složení drogy tak, aby neobsahovala zakázané substance. 

Národní protidrogová centrála v důsledku těchto skutečností iniciovala projekt 

s názvem „Nové syntetické drogy“. Cílem tohoto projektu je vytvoření databáze tzv. 

 designer drugs, připravení standardů těchto drog a vyvinutí rychlé detekční 

imunochemické soupravy, provedení důkladné studie těchto drog a epidemiologického 

šetření mezi uživateli těchto drog a zároveň jejich prodejci a navržení legislativních 

změn, které by braly v úvahu nová zjištění vyplývající z výše uvedených plánovaných 

studií.
22

 

 Z výše uvedeného je patrné, že drogová situace v České republice je neustále 

monitorována a analyzována a výsledky tohoto monitoringu a následných analýz jsou 

dále využívány pro volbu strategie boje s drogami.  

 Stav na drogové scéně se v několika posledních letech příliš nezměnil. Palčivým 

problémem stále zůstává metamfetamin, který je produkován ve velkém množství. 

Většinou je vyráběn v relativně malém množství v domácím prostředí, ale na naší scéně 

samozřejmě působí i organizované skupiny zaměřené právě na výrobu a distribuci této 

drogy, která patří mezi velmi oblíbené a láká k nám i zahraniční drogové turisty. 

Oblíbenost metamfetaminu je podpořena i jeho relativně nízkou cenou. 

 Dalším palčivým problémem je užívání konopí, především pak užívání konopí 

u nedospělých jedinců. Poptávka po konopí je opravdu vysoká, proto se stále rozmáhají 

průmyslové velkopěstírny konopí. 

 Posledním výrazným problémem jsou v současnosti již zmíněné syntetické 

drogy. 

 

                                                           
22

 CSÉMY, L.; CHOMYNOVÁ, P.; SADÍLEK, P. Evropská školní studie o alkoholu a 

jiných drogách (ESPAD): Výsledky průzkumu v České republice v roce 2007. 1. vyd. 

Praha: Úřad vlády České republiky, 2009, s. 22. 
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2.5.   Projekt ESPAD 

 

 V rámci analýzy současného stavu v České republice je třeba zmínit také projekt 

ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách). Jeho hlavním cílem 

je popsat současnou situaci užívání drog v obecné populaci dospívající mládeže v České 

republice a následně ji porovnat se situacemi v jiných evropských zemích. 

 Informace pro potřeby projektu ESPAD jsou ve všech zapojených státech 

získávány dotazníkovou metodou. Aby totiž byla zachována možnost relevantního 

porovnání výsledků výzkumu, je třeba dodržet jednotný metodologický postup.  

U projektu ESPAD z roku 2007 se respondenty stali jedinci narození v roce 1991 

z různých regionů České republiky. Jednalo se jak o žáky 9. ročníků ZŠ a 4. ročníků 

víceletých gymnázií, tak také o studenty 1. ročníků gymnázií, středních škol či učilišť. 

Díky tomuto širokému záběru bylo možné porovnat nejen regionální rozdíly, ale také 

rozdíly v užívání drog u žáků základních a středních škol. Celkem bylo do studie 

zapracováno 3 901 dotazníků, což je dostatečně reprezentativní vzorek. 

 Výsledky tohoto výzkumu jsou velmi podrobné a zahrnují zjištění týkající se jak 

užívání návykových látek, tak také postojů k návykovým látkám, faktorů ovlivňujících 

jejich užívání či volnočasových aktivit respondentů. Pro potřeby této práce jsem 

se zaměřil na výsledky týkající se rozsahu užívání drog u zkoumaného vzorku.  

 Ze studie vyplývá, že určitou zkušenost s užíváním drog z konopí přiznává 45 % 

respondentů, halucinogenních drog 4,9 % respondentů, extáze 4,5 % respondentů, drog 

na bázi amfetaminu 3,5 % respondentů a opiátů 2 % respondentů. Zkušenost s léky 

ovlivňujícími psychiku doznalo 9,1 % respondentů, s těkavými látkami 7 % 

respondentů a anabolik 4,2 % respondentů. Nejčastější drogou, s níž měli respondenti 

první zkušenost, pomineme-li alkohol či tabákové výrobky, je marihuana. K jejímu 

prvnímu užití dochází obvykle mezi 14. a 15. rokem věku jedince, a to zejména v partě 

či mezi vrstevníky. Tyto výsledky jasně potvrzují, že má-li být prevence užívání 

návykových látek účinná, je třeba ji cílit na děti nejvýše středního školního věku. 

 Z porovnání výsledků 35 evropských států, které výzkum prováděly, je patrné, 

že výsledky z České republiky jsou znepokojující, jelikož jsou často na předních 
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příčkách, zejména pak u alkoholu, cigaret a konopných drog. Přesto lze i zde nalézt jisté 

pozitivum, a to ve skutečnosti, že v České republice (stejně jako ve většině ostatních 

zemí Evropy) dochází ke stagnaci až poklesu prevalence drog.
23

 

 

 

2.6.   Klasifikace drog 

 

Podle § 130 zákona 40 z roku 2009 sbírky se návykovými látkami rozumí 

„alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit 

psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální 

chování“
24

. Zákon o návykových látkách je konkrétnější. Za návykové látky jsou pro 

účely tohoto zákona považovány omamné a psychotropní látky, jejichž rozsáhlý seznam 

je uveden v přílohách zákona.
25

 

Obecně pak za návykové látky považujeme jakékoliv přírodní či syntetické 

látky, jež můžeme různými způsoby vpravit do organismu, kde tyto látky ovlivňují 

psychické či fyzické funkce, mění tedy psychiku člověka, jeho myšlení, cítění, vnímání 

a v neposlední řadě i jeho chování. 

Drogy lze dělit dle různých kritérií. H. Vykopalová uvádí členění drog 

z hlediska jejich legálnosti, z hlediska míry rizika vzniku závislosti a z hlediska jejich 

účinku. Z hlediska legálnosti drog rozeznáváme drogy legální a drogy nelegální. 

Z hlediska míry rizika vzniku závislosti rozlišujeme drogy měkké, u nichž je míra rizika 

nižší, a drogy tvrdé. Členění založené na účincích drog autorka přebírá od P. 

Ondrejkoviče, který dělí drogy do pěti skupin charakterizovaných účinky, jež způsobuje 

jejich užití. První skupina zahrnuje drogy s převážně sedativními účinky, druhá skupina 
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 Zákon ze dne 8. ledna2009: trestní zákoník. [online]. Praha, MVČR, 2009. [cit. 2012-

04-20]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/sb011-09-pdf.aspx 
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 Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2012-

04-20]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/obsah/navykove-latky_1790_11.html 
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stimulancia, třetí skupina halucinogeny, čtvrtá skupina narkotické látky a pátá skupina 

steroidy.
26

 

Drogy s převážně sedativními účinky jsou ty, jejichž užívání má za cíl omezit 

kognitivní funkce člověka, způsobují tedy zklidnění a uvolnění. Patří mezi ně např. 

barbituráty či hypnotika. Při dlouhodobém užívání může u člověka dojít k poruchám 

emocí a vzniku depresí.  

Stimulancia (někdy nazývaná také psychostimulancia) jsou drogy zvyšující 

výkonnost člověka. Zlepšují jeho pozornost, zrychlují metabolismus a podporují 

bdělost. Díky svým účinkům jsou tyto látky velmi často užívány jako doping. Jsou-li 

užívány dlouhodobě, mohou způsobovat psychické proměny, jako např. stavy úzkosti, 

deprese a paranoiu, které se zhoršují, čím déle je droga užívána, a mohou vést 

až k psychickým poruchám. Mezi stimulanty patří např. kokain, extáze a amfetamin 

(zejména pak jeho derivát – metamfetamin, tedy v České republice velice rozšířený 

pervitin). 

Halucinogeny rozumíme ty návykové látky, jejichž užíváním si člověk navozuje 

změnu vnímání, zejména pocity odtržení od reality. Často je jejich užívání doprovázeno 

halucinacemi. Nejznámějšími drogami z této skupiny jsou marihuana, hašiš a LSD.  

Často se hovoří o škodlivosti těchto drog, neboť marihuana a hašiš jsou lidmi mnohdy 

považovány za neškodné. Bývají však chápány jako tzv. vstupní drogy, které tvoří 

odrazový můstek pro užívání tzv. tvrdých drog. 

Narkotické látky, mezi něž řadíme např. heroin, opium či kodein, jsou užívány 

s cílem navození pocitu radosti a euforie. U těchto látek je třeba velmi často zvyšovat 

dávku, neboť pro závislost na opiátech je příznačný rychlý nárůst tolerance, tedy 

potřeba zvyšování dávek pro dosažení stejného účinku. Postupem času již člověk opiáty 

neužívá z důvodu příjemného prožitku, ale je puzen, a to i výraznými fyzickými 

příznaky, k užití drogy, aby dosáhl pocitu, že je schopen běžného fungování. Jejich 

dlouhodobé užívání bývá pro člověka obvykle destruktivní. 
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Užívání steroidů je příznačné zejména pro oblast sportu, neboť jejich užívání 

napomáhá růstu svaloviny a zvyšování výkonu člověka, které je ovšem často provázeno 

agresivitou. Jejich nadužívání navíc způsobuje poškození lidského organismu, např. 

 vypadávání vlasů.  

Uvedená klasifikace drog však samozřejmě není jedinou klasifikací, s níž se 

můžeme setkat. S. Fischer a J. Škoda např. člení drogy následovně: opiody, 

kanabionidy, sedativa a hypnotika, stimulancia (včetně kofeinu) a organická 

rozpouštědla. První čtyři skupiny drog nalezneme drobně modifikované i v předchozí 

klasifikaci. Nová je zde však skupina zahrnující organická rozpouštědla. Jedná se 

 o návykové látky, jež jsou do organismu vpravovány inhalací. Nejznámějším 

organickým rozpouštědlem, které je takto zneužíváno, je toluen, není však jediným. 

Nebezpečnost této drogy je o to vyšší, že je vzhledem ke své finanční nenáročnosti 

velmi dostupná. Její užívání má závažné tělesné i psychické důsledky. Navíc při 

inhalování může velmi snadno dojít k předávkování, jelikož není možné odměřit si  

dávku.
27

 

Další možné členění drog je z hlediska jejich původu: drogy přírodní, 

semisyntetické (polosyntetické) a syntetické. 

V souvislosti s drogami se někdy hovoří také o tzv. průchozích drogách. Autoři 

Slovníku prevence problémů působených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy 

u tohoto hesla uvádějí následující informace: „návykové látky jako alkohol, tabák 

a marihuana zvyšují riziko problémů způsobených jinými drogami. Neznamená to, že 

každý mladistvý, který má zkušenost s průchozími drogami, se stane později závislým 

na jiných drogách, je však v porovnání s vrstevníky více ohrožen.“
28
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2.7.  Drogy a závislost 

S drogou se během svého života setká pravděpodobně každý člověk. Čím je však 

způsobeno to, že někteří drogám podlehnou? Jistě lze nalézt mnoho příčin, které vedou 

k tomu, že se jedinec (zejména dítě či pubescent) uchýlí k návykovým látkám.  

M. Vašutová uvádí dva okruhy faktorů – sociální (spočívají ve vlivu rodičů, sourozenců 

a kamarádů, kteří již drogy užívají a ve vlivu špatných rodinných podmínek) 

a psychologické (zahrnují nízkou sebedůvěru, úzkostlivost a tendence k impulzivnímu 

jednání u jedince, podpořené zvýšenou potřebou společenského ocenění ze strany 

vrstevníků).
29

 

Drogová závislost je velmi složitý jev, u něhož je obtížné stanovit přesnou 

příčinu, to dokládá i skutečnost, že existuje množství definic a pojetí závislosti. Obvykle 

se uvádí skupiny faktorů, které ke vzniku závislosti vedou. Bývá charakterizována 

jako stav, potažmo nemoc
30

, kdy jedinec naléhavě potřebuje svou návykovou látku.  J. 

 Presl uvádí následující čtyři základní kritéria závislosti: „a) nezvladatelná, neodolatelná 

touha po opakovaném braní drogy; b) tendence ke zvyšování dávek; c)  existence 

psychické či fyzické závislosti na určité droze vyjádřená přítomností tzv. abstinenčního 

syndromu psychického nebo fyzického typu; d) negativní důsledky pro jedince a 

společnost"
31

. Je však třeba poznamenat, že závislost se různí dle typu drogy, u 

některých návykových látek dokonce nemusí být všechna kritéria přítomna.  

Jednoznačně nelze určit ani příčiny, díky nimž k závislosti dochází. Mohou 

se lišit u jednotlivých drog i u jejich jednotlivých uživatelů. Lze je však ve shodě  

s T. Illesem rozdělit do následujících čtyř skupin: příčiny farmakologické, které 

souvisejí přímo s drogou, příčiny somatické a psychické, které se váží k osobnosti 

uživatele, příčiny environmentální zahrnující okolí jedince, jeho rodinu a prostředí, 
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v němž se pohybuje, a příčiny percipitující, tedy spojené s podněty vedoucími 

k závislosti.
32

 

Je více než vhodné děti seznámit s tím jak drogy ovlivňují naše tělo. A s tím jak  

se tělo stává na droze závislé. Rozlišujeme dva typy závislosti. Závislost fyzickou a 

závislost psychickou. Fyzická závislost je spojena s tělesnými projevy provázejícími 

užívání drogy. Při nedostatku či úplné absenci drogy pak její uživatel pociťuje 

nepříjemné tělesné příznaky. Psychická závislost je stavem psychiky, který vede 

k opakovanému užívání drogy. Přestože psychická závislost bývá mnohdy zlehčována, 

je třeba si uvědomit, že právě ji bývá zpravidla obtížnější překonat. Na rozdíl od fyzické 

závislosti mívá i dlouhého trvání a překonat ji vyžaduje opravdu pevnou vůli a mnohdy 

i pomoc okolí či odborníků. 

Ke vzniku a rozvoji závislosti nedochází jednorázově. Obvykle se uvádí čtyři 

až pět etap, jimiž jedinec při užívání návykových látek projde. S. Fischer a J. Škoda 

charakterizují vznik závislosti jako „proces komplexních změn v somatické psychické 

a sociální oblasti“
33

 a popisují čtyři etapy, během nichž dojde ke vzniku a rozvoji 

závislosti: první stádium – experimentální, druhé stádium – příležitostné užívání, třetí 

stádium – pravidelné užívání a čtvrté stádium – návyk a závislost.
34

 

Postupně by děti a také jejich rodiče měli být seznamovány s odbornou 

literaturou. Dle autorů příručky Prevence problémů působených návykovými látkami by 

měla být závislost definitivně diagnostikovaná až ve chvíli, kdy během posledního roku 

došlo k minimálně třem z následujících jevů, jimiž jsou: neodbytná touha po užití látky; 

neschopnost dostatečně kontrolovat užívání látky a to jak její množství, tak i začátek 

či konec užívání; fyzické potíže při snížení množství látky či jejím nahrazení; schopnost 

užívání vyšších dávek k dosažení původního účinku; omezení či naprostá ztráta 
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jakýchkoliv zájmů, jež nemají spojitost s drogou; pokračování v užívání látky i přes 

prokazatelné důkazy škodlivosti jejího užívání.
35

 

R. Pešek a K. Nečesaná se ve své publikaci Prevence užívání tabáku, alkoholu 

a jiných drog u dospívajících také podrobně zabývají fázemi vzniku závislosti. Rozlišují 

čtyři fáze, které mohou následovat po prvotním experimentování s drogami. První fází 

je fáze aktivního vyhledávání drogy. Po počátečních experimentech začne jedinec sám 

drogu vyhledávat, začne tedy navštěvovat místa, kde je droga k mání, a lidi, jež jsou 

s drogami spojeni. Následuje fáze zaujetí drogou. U jedince dochází k omezování 

činností, které nejsou s drogou spojeny, neboť jeho prvotním zájmem je právě droga. 

Dále přichází fáze tzv. dvojího programu. Uživatel drogy již získal i negativní 

zkušenosti s drogou a uvažuje o té možnosti, že by ji přestal užívat. Droga je však pro 

něj stále ještě tím nejhezčím, co jej v životě potkalo, proto je pro něj velmi obtížné 

rozhodnout se pro skoncování s ní. Nedokáže-li se v tuto chvíli s drogou rozloučit, 

přechází ve fázi tzv. drogy na plný úvazek, kdy je jeho závislost již plně rozvinuta. 

V této fázi se mnoho uživatelů rozhodne pokusit užívání drogy ukončit a vyhledá 

odbornou pomoc, obvykle však po léčbě vydrží abstinovat jen krátký čas.  

R. Pešek a K. Nečesaná jdou však ještě dále. Rozlišují také fáze, jimiž jedinec 

prochází ve chvíli, kdy je jeho závislost již plně rozvinuta a on již získal motivaci pro 

ukončení užívání drogy. V této souvislosti uvádějí také fázi, která do této skupiny 

v podstatě nepatří, neboť nesplňuje podmínku motivace pro ukončení užívání drogy. 

Jedná se o tzv. fázi prekontemplace, kdy si jedinec ještě nepřipouští problémy spojené 

s jeho užíváním drogy, případně si tyto problémy již uvědomuje, ale zlehčuje je 

a podceňuje. Následuje fáze kontemplace, obvykle je spojena s fází tzv. dvojího 

programu (viz výše). Uživatel uvažuje o změně, ale není ještě ochoten ji provést. Další 

fází je fáze rozhodnutí a příprav, po níž následuje fáze akce, v níž uživatel podstupuje 
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léčbu. Abstinující jedinec se po léčbě ocitá ve fázi udržování, která je ovšem velmi 

často vystřídána fází relapsu, tedy recidivním obdobím.
36

 

Je samozřejmé, že čím dále se jedinec – v našem případě dítě – při užívání drog 

dostane, je obtížnější práce s ním. Vždy je snažší pracovat s dítětem, které prochází 

první či druhou fází, než s dítětem, které je již ve třetí či čtvrté fázi. Je tedy nutné, aby si 

nejbližší okolí všímalo jakýchkoli změn v chování dítěte. Případné změny je nutné 

analyzovat a nesnažit se je přecházet s velmi častým odůvodněním, že drogy se našeho 

dítěte netýkají, neboť to je hodné a slušně vychované.  

K. Nešpor a L. Csémy popisují změny chování, které by rodiče měli varovat, 

že může být něco v nepořádku. Upozorňují také na skutečnost, že užívání drog může 

mít společné známky jako užívání alkoholu. U dětí bychom tedy neměli přecházet 

následující signály: mizení prášků či alkoholu v domácnosti, ztráta cenností a peněz; 

náhlá změna přátel u dítěte, z nichž někteří pravděpodobně užívají návykové látky; 

změna vzhledu a zhoršení péče o zevnějšek; podrážděnost a přecitlivělost; ztráta zájmů 

a zanechání předchozích oblíbených činností; lhaní, podezřelé chování a tajnůstkářství. 

Má-li rodič pocit, že se s některými z výše uvedených varovných signálů setkává  

u svého dítěte, měl by raději zvýšit svou ostražitost a věnovat dítěti zvýšenou pozornost. 

Jak jsme již uvedli výše, vždy je snazší řešit problémy s návykovými látkami v prvních 

stádiích závislosti.
37

 

Užívání návykových látek s sebou přináší mnohá rizika, od vzniku závislosti 

přes nesprávný vývoj (pokud jsou užívány jedincem, u něhož nebyl dokončen tělesný 

a psychický vývoj), otravy, nemoci, poškození orgánů až po smrt. 
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2.8.   Drogy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání 

Problematika drog a návykových látek je samozřejmě zařazena do Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP 2010 ZV), tedy 

základního kurikulárního dokumentu. Žáci by se dle RVP ZV měli s touto 

problematikou setkat již na prvním stupni základní školy. Učivo o návykových látkách a 

zdraví je součástí vzdělávacího oboru nazvaného Člověk a jeho svět. Dále jsou drogy 

součástí učiva vzdělávacího oboru s názvem Člověk a svět práce na obou stupních 

základní školy. Zde by se žáci měli dozvědět o přírodních drogách. 

 Na druhém stupni základní školy se žáci s návykovými látkami setkávají znovu, 

a to ve vzdělávacích oborech Chemie, Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. V rámci 

Tělesné výchovy pak konkrétně v oblasti pojmenované Činnosti ovlivňující zdraví. 

Očekávaným výstupem, který je v RVP ZV uveden, je, že žák „odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím“
38

.  

Z výše uvedeného je patrné, že žáci se s drogovou problematikou setkávají 

i během vyučování, domníváme se však, že závažnost této problematiky vyžaduje 

ve vyučování mnohem větší pozornost. 

 

 

3. Praktická část 

 

3.1.   Výzkum povědomí o drogách u žáků třetích až pátých tříd 

 Jako metoda výzkumu byl zvolen strukturovaný rozhovor. Hlavním důvodem 

této volby byla skutečnost, že souvislý písemný projev je u dětí prvního stupně časově 
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náročný a dotazníky s testovými otázkami nejsou v tomto případě nejvhodnější. Děti 

často u tohoto typu otázek volí odpovědi pouze náhodně.  Po vyhodnocení dotazníků 

by navíc stejně bylo vhodné uskutečnit rozhovor, v němž by byly respondentům 

položeny doplňující otázky. 

 Poté, co bylo ujasněno, jaká metoda výzkumu bude zvolena, bylo třeba oslovit 

základní školy se žádostí o umožnění provedení výzkumu. Z dotazovaných škol 

pozitivně zareagovala pouze jedna, na základě osobního jednání, kdy byl vedení školy 

vysvětlen účel výzkumu, se podařilo dohodnout jeho provedení na další škole. 

 Výzkum byl zacílen na žáky třetích až pátých tříd, proto bylo třeba ve školách 

domluvit rozhovory se žáky právě těchto tří ročníků. Celkem se uskutečnilo 139 

rozhovorů, z toho 46 se žáky třetí třídy, 51 se žáky čtvrté třídy a 42 se žáky páté třídy.  

 Aby byla dodržena podmínka získání si alespoň částečné důvěry, předcházelo 

rozhovoru představení tazatele. Následovalo několik otázek na zájmy a záliby dítěte 

a teprve poté bylo přikročeno k připraveným dotazům zaměřeným na drogy. 

 Otázky byly předem připravené. Jednalo se o výběr osmi otázek z původních 

patnácti, k němuž došlo na základě tzv. předvýzkumu provedeného u 10 dětí ve věku od 

osmi do dvanácti let. Z původních patnácti otázek byly eliminovány ty, které působily 

dětem potíže, např. z důvodu obtížnějšího porozumění či z důvodu časově náročnějšího 

zodpovězení. Tak byla jako nevhodná vyloučena např. otázka zaměřená 

na společenskou přijatelnost některých drog a např. otázka konkrétní pomoci 

kamarádovi, u něhož je podezření na užívání drog. 
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Zvoleny tedy byly následující otázky: 

1. Co je to droga? 

2. Jaké drogy znáš? 

3. Jak může droga ovlivnit tvůj život? 

4. Kde se můžeš s drogami setkat? 

5. Komu bys nahlásil/nahlásila nález drogy? 

6. Co uděláš, pokud zjistíš, že tvůj spolužák užívá drogy? 

7. Už jsi s někým hovořil/hovořila o drogách? A s kým? 

8. Kam se obrátíš, pokud budeš chtít získat další informace o drogách? 

 

 Výzkumem bylo zjištěno, že stav povědomí o drogách je u žáků třetích až 

pátých tříd poměrně uspokojivý. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že je tato 

problematika v současnosti poměrně dosti propíraná ve všech médiích a dítě se tak 

s některými informacemi o drogách setkává již v útlém věku. Přesto v této oblasti stále 

nalézáme místa, kde lze dále pracovat.  

 Jednotlivé otázky a zejména odpovědi na ně jsou dále podrobně rozpracovány.  

 

Otázka č. 1 Co je to droga? 

 

 Většina z dotazovaných dětí – celkem 118 – měla představu o pojmu droga, 

měly však potíže s tím, aby tento pojem přesně vymezily. Obvykle odpovídaly tak, 

že rovnou začaly jmenovat jednotlivé drogy. Některé děti však byly schopné drogu 

přesněji specifikovat, a to jako „něco, co se jí, šňupe nebo píchá, a člověk se po tom 
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nejdřív cítí dobře, ale pak špatně dopadne“
39

.  Zbylé děti sice znaly pojem droga, nebyly 

však schopny jej vysvětlit. 

Otázka č. 2 Jaké drogy znáš? 

 

 Pro děti je zřejmě nejznámější drogou marihuana, neboť tu pod různými názvy 

(např. tráva či mařena) uvedli všichni dotazovaní. Dále žáci uváděli pervitin (perník), 

heroin, lysohlávky (houbičky) a extázi. Na tomto místě je třeba zmínit, že pouze 12 

žáků uvedlo jako drogu také alkohol. Bez nadsázky lze říci, že se jedná o alarmující 

skutečnost, jelikož alkohol je obvykle první drogou, s níž se děti přímo setkají.  

 

 

Graf č. 2 Znalost jednotlivých drog 

 

Otázka č. 3 Jak může droga ovlivnit tvůj život? 

 

 Vesměs všichni žáci se shodli na tom, že drogy ovlivní život negativně. Někteří 

zmiňovali skutečnost, že zpočátku droga může život obohatit a tedy i pozitivně ovlivnit, 

ale byli schopni si uvědomovat, že důsledky užívání drog mohou být až fatální.  

                                                           
39

 Tuto definici drogy uvedla desetiletá žákyně 4. třídy. 
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 7 z dotazovaných dětí má ve svém blízkém okolí někoho, kdo drogy užíval 

či užívá. Tyto děti byly schopny velmi přesně popsat některé z příznaků závislostí 

na droze a také některé stavy, které člověk může po požití drog zažít.  Vyprávěly o tom, 

jak např. po požití marihuany starší sourozenec mluví nesmysly, směje se a také pojídá 

velké množství jídla. Jedna z dotazovaných dívek dokonce vyprávěla příběh svého 

staršího bratra, který užívá pervitin. Popisovala, jak se z hodného bratra, který si s ní 

často hrál a vyprávěl jí různé příběhy, stal zlý bratr, který na ní najednou neměl čas, 

přestal s ní téměř komunikovat, utrhoval se na ni a okrádal ji o peníze. Své vyprávění 

zakončila konstatováním, že bratr nakonec utekl a jí se po něm ani nestýská. 

 

Otázka č. 4 Kde se můžeš s drogami setkat? 

 

 Odpovědi na tuto otázku potvrdily náš předpoklad, že děti mají velmi zkreslené 

informace o dostupnosti drog. Většinou odpovídaly tak, že se s drogami mohou setkat 

na diskotékách, v partě či je mohou jen tak dostat od cizích lidí. Některé z nich následně 

dodávaly, že se s drogami mohou setkat také v parku, kde si musí mj. dávat pozor 

na povalující použité jehly, o něž by se snadno mohly zranit. Jen 29 z dotazovaných dětí 

uvedlo, že drogy jim může nabídnout také kamarád či někdo z rodiny.  
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Graf č. 3. Možné způsoby setkání se s drogami 

 

Otázka č. 5 Komu bys nahlásil/nahlásila nález drogy? 

 

 Odpovědi na tuto ukázku prokázaly, že mladší žáci nejvíce důvěřují rodičům 

a třídním učitelům. Pokud by se s drogou setkali ve škole, nahlásili by tuto skutečnost 

svému třídnímu učiteli či své třídní učitelce. Zhruba polovina žáků by dále informovala 

i své rodiče. Setkání s drogou mimo školu by pak většinou nahlásili rodičům, příp. 

starším sourozencům. 

 Několikrát jsme se setkali i s odpovědí, že je třeba nález drogy nahlásit na Policii 

České republiky. Tuto odpověď nám dalo 34 žáků, z nichž 21 by drogu přímo na  

služebnu Policie České republiky doneslo. 

 

Otázka č. 6 Co uděláš, pokud zjistíš, že tvůj spolužák užívá drogy? 

 

 Odpovědi na tuto otázku korespondovaly s odpověďmi na otázku předchozí. 

Zjištění, že spolužák užívá drogy, by většina žáků nahlásila třídnímu učiteli a rodičům. 

Nejčastěji žáci uváděli, že by tuto skutečnost nahlásili jak učiteli, tak rodičům. 

 I zde se našli žáci, kteří považovali za nejvhodnější nahlásit tuto skutečnost na 

Policii České republiky, udělalo by to 18 žáků. 

 U této otázky jsme se setkali se zajímavým fenoménem. Někteří ze žáků nejprve 

požadovali doplňující informace o spolužákovi. Dotazovali se, zda je tento spolužák 

jejich dobrým kamarádem. Pokud by totiž nebyl pouhým spolužákem, ale byl i dobrým 

kamarádem, jejich jednání by se změnilo. V takovémto případě by již nepřistoupili 

rovnou k nahlášení tohoto zjištění. Nejprve by se pokusili s kamarádem si promluvit 

a zjišťovali by, zda drogy užívá dlouhodobě a zda je na nich závislý. Kdyby je 

kamarádovo vysvětlení uspokojilo, tedy např. by uvěřili tomu, že drogu pouze zkouší, 

nenahlásili by to nikomu. Pokud by jim řekl, že je na drogách závislý, snažili by se mu 
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nejprve pomoci sami a teprve pokud by jejich pomoc nebyla dostatečná, svěřili by se 

někomu dospělému – rodiči, učiteli či sourozenci. 

 

Otázka č. 7 Už jsi s někým hovořil/hovořila o drogách? A s kým? 

 

 Žáci v odpovědi na tuto ukázku uváděli, že o drogách hovořili ve škole 

s vyučujícími i se spolužáky a kamarády a doma s rodiči a staršími sourozenci. Drogy 

považují za zajímavé téma, o němž by rádi získali co největší množství informací, proto 

by ocenili, kdyby měli možnost o nich hovořit častěji.  

 

Otázka č. 8 Kam se obrátíš, pokud budeš chtít získat další informace o drogách? 

 

 I v odpovědích na tuto otázku se nejčastěji figurovali rodiče a učitelé, 

následovali kamarádi, spolužáci či sourozenci. Lze tedy říci, že odpovědi ukazují na 

skutečnost, že další informace by žáci hledali tam, kde již některé dříve získali. Jako 

další zdroj informací, který by použili, pak přibližně polovina žáků dále uváděla 

internet.  

 Žáci v odpovědi na tuto otázku rovnou uváděli, jaké další informace by  

o drogách rádi získali. Přestože jsme tuto otázku původně nezamýšleli, spontánní reakce 

dětí nás přiměla k tomu, abychom si jejich požadavky poslechli a zaznamenali je, neboť 

se domníváme, že právě touto cestou je třeba se vydat. Je velmi důležité dětem 

naslouchat a snažit se jim porozumět, to mj. znamená také vyslechnout si jejich přání 

a požadavky a pokusit se dát jim informace, které jsou pro ně zajímavé, přínosné 

a důležité. 

 Žáci uváděli, že by např. chtěli vidět, jak drogy ve skutečnosti vypadají, aby si o 

nich mohli udělat přesnou představu. Dále se objevoval požadavek na setkání 

s uživatelem drog, který by jim mohl z vlastní zkušenosti vyprávět, jaké užívání drog je. 
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3.2.   Shrnutí 

  

Shrneme-li výsledky provedeného výzkumu, dospějeme k následujícím 

závěrům. Všichni dotazovaní žáci mají alespoň přibližnou představu o tom, co je to 

droga. Nejsou sice vždy schopni přesně drogu charakterizovat či vymezit, není to však 

pro ně neznámá věc. 

Žáci znají i některé z nejznámějších drog, zejména pak marihuanu a pervitin. 

Některým žákům nejsou neznámé ani další drogy, např. heroin, lysohlávky či extáze. 

Jedná se o drogy, které jsou často zmiňovány v masových médiích, a to jak ve 

zpravodajství, tak v různých filmech či seriálech. 

Odpovědi na otázku týkající se vlivu, jenž drogy mají na život jejich uživatelů, 

ukazují, že právě tato oblast nabízí prostor pro další práci. Žáci mají jakousi představu 

o tom, že užívání drog má negativní vliv na jejich život a že důsledky užívání mohou 

v některých případech být až fatální, přestože na počátku se vše jeví naprosto 

bezproblémově a dokonce i lépe než bez drog. Je však třeba upozornit na skutečnost, 

že odpovědi na tuto otázku zněly příliš naučeně. Žáci již většinou nebyli schopni tyto 

informace dále rozvést, nedokázali přesně vysvětlit, jaké jsou negativní vlivy a důsledky 

užívání drog, ani uvést konkrétní příklady toho, co člověka, který je závislý, může 

postihnout. 

Ani informovanost o tom, kde se mohou s drogou setkat, není dostačující. 

Domníváme se, že je nutné dětem vštěpovat, že drogy jsou přítomné v jejich okolí 

a nelze se před nimi izolovat. Měly by si uvědomovat, že drogy obvykle nenabízí „zlý 

pán“, jak se často uvádí, ale většinou se s nimi setkají prostřednictvím kamarádů 

a známých.  

Odpovědi na otázku, komu by nahlásili nález drogy, jsou v podstatě 

uspokojující. Je vidět, že děti v tomto věku většinou mají ještě větší důvěru k dospělým 

– rodičům a učitelům, proto by nevolily možnost informovat o nálezu kamarády, ale 

obrátily by se právě na rodiče či učitele. Samozřejmě by bylo vhodné děti dále 

informovat, že na školách působí např. školní metodici prevence, ale to je spíše již 
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doplňující informace. Měli bychom se ovšem pozastavit nad tím, že poměrně velké 

množství z dotazovaných dětí by drogu chtělo samo zajistit a donést na nejbližší 

služebnu Policie České republiky. Je třeba dětem opakovat, že je lepší a bezpečnější, 

pokud nález drogy pouze nahlásí, než aby se pokoušely ji samy zajišťovat. 

Otázka spolužáka užívajícího drogy se ukázala býti poněkud problematickou, 

a to v případě, kdy by se nejednalo pouze o spolužáka, ale přímo o kamaráda. Děti si 

v tomto případě nejsou schopny uvědomit, že užívání drog je velmi závažným 

problémem, který je třeba řešit již v jeho počátcích, a otázka přátelství by v tomto 

případě neměla hrát roli. Mohlo by se tak stát, že dítě v dobré víře, že pomáhá příteli, 

svým mlčením tomuto příteli spíše ublíží. Je tedy třeba s dětmi prodiskutovat i otázku 

přátelství, zejména pak otázku pomoci příteli.  

Uspokojivé je zjištění, že žáci jsou zvyklí o drogách hovořit nejen se svými 

vrstevníky, ale také s dospělými v jejich okolí, tedy rodiči a učiteli, a nové informace by 

většinou hledali právě u nich. Pokud si žáci předávají informace pouze mezi sebou, 

dochází velmi často k rozšiřování dezinformací, což může mít neblahé následky. 

Na závěr zmiňme, že nestačí děti pouze informovat, neboť dostatek informací 

sám o sobě nestačí k tomu, aby děti byly ochráněny. Je třeba děti učit také kritickému 

myšlení a kritickému přijímání informací, jelikož je nutné, aby byly schopné 

předkládané informace kriticky zhodnotit a zaujmout k nim určité stanovisko. Dále je 

třeba jim také vštěpovat pozitivní vztah k sobě samému, ke svému tělu a zdraví a učit je 

schopnosti naučit se drogu odmítnout.  
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4. Závěr  

V bakalářské práci nazvané Děti a drogy jsme se zabývali drogovou 

problematikou, potažmo stavem povědomí o drogách u dětí třetích, čtvrtých a pátých 

tříd základní školy.  

Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická 

část se zabývá teoretickými východisky dané problematiky, od charakteristiky 

psychického vývoje jedince, přes možnosti prevence, popis současného stavu drogové 

problematiky v České republice, klasifikaci drog až po drogy v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání. Praktická část je zaměřena na výzkum, který byl 

v rámci práce proveden. 

Cílem práce bylo seznámení se se skutečným aktuálním stavem povědomí  

o drogách u žáků 3. až 5. tříd na ZŠ. Tato věková skupina byla zvolena zejména z toho 

důvodu, že je u podobných výzkumů stále ještě poněkud opomíjena, přestože právě na 

ni by měla být zacílena primární prevence. 

Vzhledem k tomu, že stejný (nebo alespoň velmi podobný) výzkum nebyl 

doposud proveden, nebylo možné aktuálně získané výsledky porovnat  

s výsledky předchozími, proto nebylo lze sledovat dynamiku vývoje, ale pouze posoudit 

zjištěné výsledky. Ty byly podrobně analyzovány v kapitole nazvané Shrnutí, zmiňme 

pouze ty nejzásadnější.  

Všichni dotazovaní žáci mají povědomí o tom, co je to droga, přestože někteří 

doposud nejsou schopni drogu přesně definovat. Dokáží také uvést některé z drog, 

zejména je jim pak známá marihuana. Problematickou se ukázala otázka vlivu drog na 

jedince, neboť o tom mají žáci poměrně nepřesnou, mohli bychom říci až zkreslenou, 

představu. Jako podobně problematickou hodnotíme i otázku zaměřenou na to, kde se 

lidé mohou s drogou setkat, neboť žáci si dostatečně neuvědomují, že největší riziko jim 

hrozí právě ze strany blízkých lidí, zejména přátel či vrstevníků pohybujících se ve 

stejné skupině. Žáci jsou naštěstí více či méně zvyklí o drogách hovořit a jsou přístupni 

novým informacím, proto je možné jejich povědomí postupně korigovat. 
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Přestože jsou výsledky výzkumu spíše uspokojivé, i nadále zde nacházíme 

mnoho prostoru k další práci, aby Česká republika již nadále neobsazovala přední 

příčky v evropském srovnání zkušeností s drogami, jako tomu bylo např.    

zmiňovaného průzkumu ESPAD. 
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