ABSTRAKT
Východiska práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou užívání návykových látek u studentů
prvních ročníků středních škol ve městě Žďár nad Sázavou. Zaměřuje se na zkušenosti
studentů týkající se užívání legálních i nelegálních návykových látek.
Formulace cíle, výzkumné otázky
Cílem výzkumné práce bylo nejen zmapovat zkušenosti užívání legálních
i nelegálních návykových látek u studentů všech středních škol ve městě Žďár nad Sázavou,
ale také získat spolehlivé informace, které mohou podpořit strategické plánování města a
podat přehled o prevalenci, frekvenci a druzích užívaných návykových látek. V neposlední
řadě pak zjistit, v kolika letech se studenti setkali s užíváním návykových látek a od koho je
získávali.
Popis použitých metod
Použita byla kvantitativní metoda sběru dat pomocí dotazníku u studentů všech
středních škol, a to tak, že na každé škole byl losováním vybrán jeden třídní kolektiv prvního
ročníku. Použit byl nestandardizovaný dotazník obsahující 27 otázek, které jsou rozděleny do
několika kategorií (užívání tabákových výrobků, alkoholu, marihuany, dalších nelegálních
návykových látek a informací o sociálním kontextu užívání). Otázky v dotazníku byly
inspirovány dotazníkem ESPAD.
Hlavní získané výsledky
Zkušenost s kouřením tabákových výrobků uvedlo 64 % dotazovaných. Nejčastěji ve
věku 14 – 16 let, frekvence je 1 – 5 cigaret za týden a získání první cigarety je od kamaráda.
Důvodem zkušenosti s tabákovými výrobky je zvědavost.
Zkušenost s alkoholickými nápoji potvrdilo 95 % studentů, nejčastěji ve věku
14 – 16 let, na rodinných oslavách 65 %. Nejrozšířenějším konzumovaným druhem jsou
destiláty 34 % a častá konzumace probíhá venku s přáteli.
Zkušenost s kouřením konopných látek potvrdilo 35 % studentů ve věku 14 – 16 let.
Důvodem vyzkoušení konopných látek je zvědavost a způsob získání je od staršího kamaráda.
Druhou nejčastější užívanou návykovou látkou jsou léky na uklidnění (bez lékařského
doporučení), které užilo 5 %, LSD užilo 1 % a halucinogenní houby uvedli
4 %, extáze 2 %, těkavé látky 1 %, pervitin 1 %, heroin a opiáty 1 %, kokain 1 %.
Závěr a doporučení
Výsledky tohoto výzkumného šetření jsou poskytnuty zainteresovaným školám jako
podklady pro práci školního metodika prevence, dále poslouží odborným zařízením
zabývajícím se primární prevencí realizovanou na školách a hlavním cílem je podpora
strategického plánování města Žďáru nad Sázavou v oblasti drogové problematiky.
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