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Abstrakt 

Východiska: Tato práce vznikla v souvislosti  s průnikem nových syntetických drog na trh 

v České republice a jejich užíváním. Nové syntetické drogy jsou psychotropní látky, svými 

účinky podobné již tradičním drogám, u kterých v posledních letech sledujeme narůstající 

popularitu. V České republice se tyto látky dostaly do povědomí obyvatelstva především  

na konci roku 2010, kdy vzhledem k tomu, že obchodníci s těmito látkami našli způsob, jak 

obejít zákony, se tyto látky zcela legálně prodávaly na území ČR v kamenných obchodech 

známých především pod názvem Amstredam shop. 

Cíle: Hlavním cílem této práce je přispět k metodologii prevalenčního odhadu užívání těchto 

látek ve školní populaci v České republice. Práce za tímto účelem provedla pilot zkušební 

verze dotazníku relevantního pro cílovou skupinu, který bude sloužit k dalšímu výzkumu. 

Metody: Praktická část práce byla realizovaná dotazníkovým šetřením (pilot nástroje pro 

reprezentativní šetření na úrovni ČR). Dotazník odpoví na následující výzkumné otázky:       

(i) Jaké je povědomí o Amsterdam shopech u školní populace? (ii) Jak se liší prevalence 

užívání nových syntetických drog u školní populace ve vybraných regionech a typech škol? 

(iii) V jaké věkové skupině se užívání nových syntetik vyskytuje nejčastěji? (iv) Jaké jsou 

způsoby opatřování nových syntetických drog ve školní populaci? (v) Jsou při užívání nových 

syntetických drog vnímána nějaká rizika? (Popřípadě jaká).  Práce vyhodnotí výsledky 

s využitím metody chí2-testu. 

Výsledky: Výzkum ukázal, že výskyt Amsterdam shopů zaznamenalo 14% respondentů. 

Pomocí chí-2testu bylo ověřeno, že povědomí o výskytu staticky významně závisí na typu 

kraje, typu školy i věku. Dále výzkum zhodnotil, že prevalence užití NSD se objevilo pouze 

u 1,63% respondentů. Na základě využití chí-2testu pak bylo zhodnoceno, že prevalence 

užití NSD se mezi regiony významně nelišila. Testem dobré shody bylo také ověřeno,  

že i přes výsledky výzkumu, jež ukázaly užití NSD pouze ve věkových kategoriích 16, 17 a 18 

let, užití NSD na věku nezávisí. Nejčastějším způsobem opatřování nových syntetických drog 

ve školní populaci je od kamaráda, jenž drogy neprodává. V téměř 80% nejsou s užitím NSD 

vnímána žádná rizika. 

Závěry: Díky výsledkům výzkumu bylo zjištěno, že se nové syntetické drogy ve školní 

populaci objevují. Byť je prevalence užití NSD nízká je určitě důležité sledovat vývoj této 



 
 

prevalence i nadále a zařadit informace o nových syntetických drogách do minimálních 

preventivních programů.  

Klíčová slova: Nové syntetické drogy – školní populace – prevalence užívání návykových 

látek – rizikové chování  

Abstract 

Background: This bachelor thesis is created on the basis of current issue with the 

penetration of new synthetic drugs to czech market and theirs using. New synthetic  drugs 

are psychotropic substances with effects resembling to traditional drugs. We can follow 

their increasing popularity in last years. In the Czech Republic this substances fell into the 

population subconscious  especially at the end of 2010 thanks to traders who found out 

the way how circumvent the law. This drugs were legally sold in stores known mainly under 

the name Amsterdam Shop. 

Objectives: The main objective of this thesis is to contribute to the  methology of the 

estimating prevalence of using this substances in school population in the Czech Republic. 

For this objective was processed a trial version of questionnaire for relevant target group 

which will serve to further research. 

Methods: The practical part of thesis is carried out a questionnaire survey (a trial version 

of representative survey at the national level).  The questionnaire replies the following 

questions: (i) Awareness of Amsterdam shops at the school population (ii) What is the 

difference of prevalence  of using the new synthetic drugs at school population of selected 

regions and types of schools? (iii) What is the frequently age group of using the new 

synthetic drugs? (iv) What are the methods of procurement the new synthetic drugs at the 

school population? (v) Are there any perceived risks of using new synthetic drugs (If so, 

what)? This thesis evaluate results  with Chí2- test method. 

Results: Research has shown that the incidence of Amsterdam shops registered by 14% of 

respondents. Using the chi-2test verified that awareness of the occurrence of a statistically 

significantly depends on the type of region, school type and age. Research has shown that 

the prevalence of NSD occurred in 1.63% of cases. According to the results of Chi-test was 

evaluated the prevalence of NSD in all regions and types of schools is the same. The test of 

good agrement was also verified that, despite the results of research, which showed use of 



 
 

NSD ages 16, 17 and 18 years of age, using NSD does not depend on the age. The most 

common way procuring new synthetic drugs in the school population is from a friend who 

sells drugs. In almost 80% there are not any perceived risks of using NSD. 

Conclusions: Thanks to research there was found that the new synthetic drugs appear in 

the school population. Although the prevalence of use NSD is low, there is certainly 

important to monitor the development of the prevalence and continue to include 

information about new synthetic drugs to the minimum prevention programs. 

Keywords: New synthetic drugs – school population – prevalence of using new addictive 

substances – risky behaviore 
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Úvod 

Tato práce vzniká na základě událostí na přelomu roku 2010/2011, kdy na území 

České republiky byly provozovány prodejny známé pod názvem Amsterdam shop (případně 

Smile shop), kde se zcela legálně prodávaly tzv. nové syntetické drogy. Tyto prodejny byly 

v provozu ve více jak 20ti městech České republiky až do dubna 2011, kdy vláda ČR zařadila 

33 nových drog na seznam zakázaných látek. 

Nové syntetické drogy jsou psychotropní látky, které svým účinkem připomínají 

drogy tradiční, nicméně díky jiné chemické struktuře nejsou kontrolovány jako omamné  

a psychotropní látky. Tyto látky se prostřednictvím internetu prodávaly již na konci 90. let 

minulého století, výskyt Amsterdam shopů však podmínil vzestup povědomí českého 

obyvatelstva o těchto látkách, čímž logicky vzrostla poptávka a prevalence užívání těchto 

nových látek. Velice rizikovým faktorem u nových látek je i rozdílná cena oproti tradičním 

drogám, kdy je cena NSD několikanásobně nižší než u drog tradičních (Běláčková et al, 

2011). 

V České republice probíhalo již několik výzkumů na téma výskytu nových 

syntetických drog, ani jeden z nich se však prozatím neorientoval na výskyt těchto drog  

ve školní populaci. Vzhledem k poměrně vysokému výskytu užívání nových látek mezi 

uživateli tradičních drog a zároveň k nebezpečnosti nových syntetických drog                                  

a vzrůstajícímu trendu experimentování s drogami v čím dál tím nižším věku, je důležité 

monitorování výskytu nových látek i u dětí a mladistvých.  

Bakalářská práce je složena ze dvou hlavních částí, a to z části teoretické a praktické. 

V teoretické části byl popsán fenomén nových syntetických drog, kde se zaměřím 

na vysvětlení pojmu NSD a představení 4 základních skupin těchto látek. V druhé kapitole 

teoretické části se zaměřím na aktuální situaci v oblasti regulace nových syntetických drog 

v EU a v České republice. V poslední části se pak zaměřím na výzkumy, které na toto téma 

proběhly. 

V empirické části popisuji proběhlé kvantitativní šetření, kdy cílem bylo zjistit rozsah 

užívání nových drog u dětí a mladistvých v oblastech, kde se Amsterdam shopy vyskytovaly, 

případně měly být otevřeny a tím pádem i zhodnocení potřeby monitorování výskytu 

nových látek u dětí a mladistvých. Výzkum se mimo jiné zaměřil i na prevalenci ve vybraných 
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regionech a typech škol, způsob opatřování těchto látek a vnímaní rizik spojených 

s užíváním těchto látek. Práce za tímto účelem provedla pilot zkušební verze dotazníku 

relevantního pro cílovou skupinu, který bude sloužit k dalšímu výzkumu. 

Šetření probíhalo v rámci projektu „Nové drogy – analýza trhu, užívání rizik  

a snižování škod“. Projekt financuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky (číslo 

projektu NT-14064-33). 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Nové syntetické drogy 

Nové syntetické drogy, známé také jako „designer drugs“ či „legal highs“ jsou látky, 

které jsou svým účinkem podobné nebo totožné jako drogy tradiční. Rozdílnost je však 

v chemické struktuře těchto látek, čímž drogy získávají svou legalitu. Na základě změny 

chemické struktury totiž nespadají mezi látky kontrolovány mezinárodními úmluvami  

pro kontrolu drog, a proto jsou z mezinárodního pohledu považovány za legální. 

Nové látky zahrnují látky se širokým spektrem účinků, tedy od látek tlumivých, 

halucinogenních až po látky stimulační. Tyto látky můžeme tedy účinky přirovnat 

k tradičním drogám jako je marihuana, pervitin, LSD či třeba heroin. Tento fenomén byl 

popsán již na začátku tohoto století jako tzv. designer drugs – výrobci na základě zákazu 

drog a jejich prekurzorů vyvíjejí nové nezakázané látky, s tím že jejich cílem je zachování 

farmakologického účinku látky a náhrada radikálů. S rozvojem poznání o mechanismech 

účinků psychoaktivních látek a se zpřístupňováním technologií se ale množí i případy výroby 

drog „designovaných“ bez vazby na existující drogy. Dalo by se tedy říci, že zákaz jedné látky 

vede k vývoji látky nové (Běláčková et al, 2011). Tuto skutečnost může dokázat i vývoj 

zaznamenaných nových syntetických drog na evropském trhu, kdy v roce 2013 bylo  

do systému včasného varování EU nahlášeno 81 nových látek (Evropská zpráva o drogách, 

2014), což je téměř dvojnásobek oproti roku 2010, kdy bylo takových látek 41. Dle Evropské 

zprávy o drogách (2013) dostával systém včasného varování EU v roce 2013 průběžně 

zprávy o zhruba jedné nové látce týdně. Sledovaných látek bylo na začátku roku 2014 více 

než 350 (EMCCDA, 2014). V roce 2015 pak na tento seznam přibylo dalších 101 nových látek 

(MCDDA,2015). 

Velkým rizikem NSD je také to, že látky mohou působit bezpečněji než drogy tradiční 

a to právě díky tomu, že se prodávají jako látky legální. Opak je ale bohužel pravdou. 

Vzhledem k tomu, že nové drogy jsou látky, které vznikají velice rychlým tempem a pro 

zachování legality látky, se neustále pozměňuje chemické složení, nikdo zcela přesně nezná 

složení těchto látek, tedy ani aktuální či dlouhodobé účinky, rizika, účinnou /letální dávku, 

toxicitu a vedlejší účiny. V současné době je ve většině případů velmi málo dostupných 

odborných prací, které by se zabývaly jejich akutními a dlouhodobými účinky, jejich 

farmakologií nebo toxikologií. Zdrojem o účincích látky jsou pak především drogoví 
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uživatelé, kteří své zážitky popisují na internetových diskuzích nebo je popisují pracovníkům 

drogových služeb. Výjimečněji jsou zaznamenány případy předávkování, které jsou rovněž 

cenným zdrojem informací, pokud jsou tito jedinci převezeni do nemocnice. Pokud dojde  

k úmrtí uživatele, jsou tímto zdrojem také výsledky pitvy (Paleníček at al, 2004). 
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1.1  Typologie a charakteristika základních skupin NSD 

Vzhledem k neustálému vývoji a modifikacím nových syntetických drog je poměrně 

problematické vytvořit komplexní seznam těchto látek. Dalším problémem je pak 

nedostatek aktuálních vědeckých či jinak relevantních informací o těchto látkách. 

V následující části bude tedy vymezeno pouze určitě spektrum nejznámějších syntetických 

drog. 

Jak již bylo řečeno, NSD jsou látky, které svým účinkem připomínají drogy tradiční, 

tedy jsou to látky, které se svým účinkem dají rozdělit na látky tlumivé, povzbudivé, 

halucinogenní a kombinované. 

NSD pak můžeme rozdělit do 4 základních skupin, a to Katinony, Tripaminy                                                           

a pipereziny, syntetické kanabinoidy a fentanyly (Běláčková et al, 2011). 

1.1.1 Katinony 

Katinony jsou látky chemicky podobné amfetaminům, kokainu či MDMA. Jsou to 

tedy látky se stimulačním účinkem. Od klasických amfetaminů se pak liší přítomností atomu 

kyslíku (to neprospívá jejich lipofilitě a proto musí být vyšší dávky než například u extáze). 

Mezi běžně dostupné katinony prodávané jako NSD jsou nejznámější látky Mefedron, 

Methylone, MDPV či methedrone (EMCCDA,2015). Z komerčních názvů pak mezi katinony 

spadají například Meow meow, Coco chanel nebo třeba látky MPPP a MDBPB, jež byly 

identifikovány v produktech Funky a El magico, které patří k nejrozšířenějším na pražské 

drogové scéně. 

Se syntetickými katinony se většinou setkáváme ve formě bílého nebo hnědého 

amorfního či krystalického prášku. V menší míře pak ve formě tablet. Zatímco syntetické 

katinony byly vyrobeny především k šňupání ve formě prášku či k polykání ve formě tablet, 

zachytila EMCDDA znepokojivý výskyt injekčního užívání těchto látek. Například 

v Maďarsku z celostátního výzkumu vyplynulo, že v roce 2012 si 36% aplikovalo injekčně 

katinony jako primární drogu (EMCDDA,2014). 

V Evropě bylo v posledních letech zjištěno více než 50 substituovaných derivátů 

katinonu. Nejznámější katinon, mefedron, se etabloval na trhu se stimulanty v některých 

zemích. Další katinon, MDPV (3,4–methylendioxy-pyrovaleron), se na evropském trhu 
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prodává převážně ve formě prášku a tablet jako nová syntetická droga. V letech 2008 až 

2013 hlásilo 29 zemí více než 5 500 záchytů práškového MDPV, což je zhruba přes 200 

kilogramů drogy (MCDDA, 2014). 

Mefedron 

Jedná o derivát cathinonu, jenž se jako psychoaktivní látka nachází v rostlině Catha 

edulis (Kata jedlá, Khat). Tato látka se vyznačuje stimulačními a halucinogenními účinky. 

Užívání této látky je rozšířeno především ve východní Africe nebo na arabském poloostrově 

(např. Jemen). Nejznámější zástupce katinonů Mefedron je však látkou čistě syntetickou. 

Účinky, ale i strukturou bývá často připodobňován k psychoaktivním látkám, jako jsou např. 

matylon, metedron a také amfetamin (EMCDDA, 2011). V online průzkumu Velké Británie 

z roku 2010 byl Mefedron čtvrtou nejčastěji užívanou drogou v uplynulém roce. Celkem 

mefedron užilo 61% respondentů (EMCDDA,2015) 

1.1.2 Triptaminy a pipereziny 

Většina Triptaminů má halucinogenní účinky. Patří mezi ně například látky DMT,      

5-MeO-DMT, AMT, DIPT ale i známý psilocin (4-OH-DMT). Svým účinkem pak mohou být 

podobné například LSD. 

Od látky Triptamin je opět odvozeno mnoho psychoaktivních substancí, již v 70. 

letech 20. stolení doktorem Shilginem jich bylo popsáno několik desítek. Svou strukturou 

je Triptamin velice podobný neurotransmiteru serotoninu. Mezi známé Triptaminy patří 

například DMT, 5- MeO- DMT, AMT, DIPT nebo například psilocin, většina těchto látek má 

halucinogenní účinky (Páleníček et al, 2004). 

Piperaziny jsou látky, které se dlouhodobě využívají ve farmaceutickém průmyslu. 

V posledních letech se objevují v tabletách jako náhražka MDMA. Nejznámějším zástupcem 

piperazinů je BZP, který byl původně vyvinut jako potencionální antidepresivum. 

V Amsterdam shopech byly prodávány pod komerčními názvy jako Diablo 666 nebo 

například Party pills. 

Prevalenční údaje o piperazinech jsou velmi omezené. Online průzkum provedený 

v roce 2009 ve spolupráci Velké Británie s hudebním magazínem Mixmag ukázal,  

že uživatelé z vybraných klubů ve VB užili  BZP ve 25,8% případů, z toho 12,1% v posledním 
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roce. Stejný průzkum pak v roce 2011 ukázal pokles na 17,2% užití a v posledním roce pouze 

5,0% (EMCDDA,2015). 

1.1.3 Syntetické kanabinoidy 

Syntetické kanabinoidy jsou funkčně podobné THC, z neurologického hlediska  

se jedná o agonisty kanabinoidních receptorů. Chemicky se jedná o velmi různé látky např. 

quinoliny, diarylpyrazoly atd. V čistém stavu se jedná buď o pevné látky, nebo oleje.                

Ve finální podobě se pak ve většině případů jedná o směs bylin, do kterých jsou syntetické 

kanabinoidy přidávány. Předpokládá se, že různé byliny a rostliny jsou syntetickými 

kanabinoidy syceny (EMCDDA,2015).  Z komerčních názvů jsou známé například Spice  

či Euphoria.  

Většina syntetických kanabinoidů byla původně vyvinuta ke zcela jiným účelům, 

například k objasnění funkce endokanabinoidního systému. Dosud byly syntetické 

kanabinoidy testovány jen jako substance určené výhradně k experimentálním účelům.           

Do současné doby tedy není známo, stejně tak jako u většiny ostatních NSD, 

farmakologický, toxikologický a bezpečnostní profil „spice drugs“ u lidí (Patočka & Kuča, 

2012). 

Stejně jako u konopí je nejčastější variantou užití kouření. Některé uživatelské 

zprávy však naznačují, že Spice může být užito intravenozně.  

Průzkum z roku 2009 provedený mezi 1 463 student ve věku 15 – 18 let ve školách 

poskytující všeobecné a odborné vzdělání ve Frankfurtu zjistil, že přibližně 6% respondentů 

užilo Spice alespoň jednou (EMCDDA,2015). 

1.1.4 Fentanyly  

Fentanyl je syntetický opioid, který byl poprvé syntetizován v Belgii na konci 50. let 

20. stol. Jako analgetikum je zhruba osmdesátkrát silnější než morfin. Fentanyl a jeho 

deriváty se používají jako analgetika a anestetika v humánní i veterinární medicíně. Jsou 

předmětem mezinárodní kontroly. Celá řada vysoce účinných nefarmaceutických 

fentanylovýh derivátů do mezinárodní kontroly nespadají, jako například methylfentanyl, 

který je nezákonně syntetizovaný a prodávaný jako syntetický heroin. Z komerčních názvů 
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jsou nezákonné deriváty fentanylu známy jako například China White, China girl či White 

Persian. 

V čisté formě je fentanyl bílý zrnitý či krystalický prášek. Ve farmacii se vyskytuje 

jako roztok fentanyl-citrátu a v transdermální náplasti. Nezákonné formy jsou pak ve formě 

světle žlutého prášku (obsahuje 3-methylfentany) a občas ve formě „Paper trips“, což jsou 

tenké kousky lepenky s impregnovaným fentanylem. 

V rámci definovaných denní dávek na milion obyvatel za den byly hlavními 

spotřebiteli v roce 2008 Belgie, Německo a Rakousko. Nelegální fentanyl je dle EMCDDA 

relativně okrajovým jevem ve většině zemí EU, tedy kromě estonského Tallinnu, kde více 

jak 70% uchazečů o léčebné služby nahlásilo v roce 2009 fentanyl jako svou primární drogu 

(EMCDDA,2015). 
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2 Aktuální situace v oblasti regulace nových syntetických drog 

2.1 Aktuální situace v EU  

V současné době fungují v Evropě systémy včasného varování před novými 

psychoaktivními látkami (Early warning system) jak na úrovni EU, tak na jednotlivých 

národních úrovních. Jedná se o multidisciplinární síť, která byla zřízena v roce 1997, je 

provozována EMCDDA ve spolupráci s Europolem a opírá se o jednotlivé národní systémy. 

Systém včasného varování shromažďuje, posuzuje a šíří informace o nových látkách  

a produktech, které obsahují nové drogy. 

Cíle EWS jsou zejména tyto: 

 Zprostředkovat co nejkvalitnější a nejrychlejší informovanost o novinkách  

na evropské drogové scéně v oblasti nových syntetických drog 

 Připravit členské státy na nová možná zdravotní a sociální rizika 

 Umožnit cílenější opatření snižování rizik 

 Zmapovat trh se syntetickými drogami 

 Zmapovat zdravotní a sociální důsledky užívání NSD v rámci EU 

 Zamezit rozšíření nového fenoménu v Evropě (NMS, 2011) 

Early warning system (EWS) vznikl v roce 1997 na základě mezinárodních jednání  

z potřeby nalezení jednotného postupu a řešení v problematice nových syntetických látek. 

Jeho vznik je jedním z výstupních rozhodnutí projektu Join action on new synthetic drugs 

schváleným radou EU. Tento systém umožňuje rychlou výměnu informací o nových 

syntetických drogách v širším kontextu. Jedná se např. o jejich transportní cesty, výrobu, 

distribuci či rizika. 

 „Jeho úkolem je vytvoření mechanismu umožňujícího rychlou výměnu informací  

o výrobě,̌ šíření, užívání a rizicích nových syntetických drog (NSD) mezi relevantními partnery 

jak z oblasti veřejně zdravotní a sociální, tak z oblasti trestněprávní a rozšíření těchto 

informací na různých úrovních s cílem minimalizovat negativní zdravotní dopady užívání 

NSD.“ (NMS, 2011) 

Rozdílnost jednotlivých národních systémů pak sledujeme v mnoha ohledech a to 

od právního základu, zařazením v rámci výkonné moci (v institucích z oblasti zdravotnictví 

nebo z oblasti prosazování práva), až po pokrytí (místní, regionální, celostátní) a zdroje, 

které jsou k dispozici. Lišit se také mohou kapacitou a strukturou – některé systémy 
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obsahují například rozsáhlé sítě v oblasti toxikologie a forenzní vědy, některé sledují vzorky 

odebrané od uživatelů a některé jsou napojeny na mechanismus rychlé reakce. Jednotlivé 

systémy pak mohou být posíleny kvalitativními výzkumy a multidisciplinárními 

informačními zdroji, kvantitativními ukazateli sledování situace v oblasti drog apod. 

(MCDDMA, 2011). 

Důležité je zmínit, že psychoaktivní látky, které jsou kontrolovány trestním právem, 

musí být jasně definovány. V Evropské úmluvě o lidských právech a některých národních 

ústavách je hlavní zásadou to, že nikdo nemůže být shledán vinným za trestný čin, který 

v době spáchání ještě nebyl trestným činem (dále jen TČ). Evropský soud pro lidská práva 

tedy na základě této úmluvy rozhodl, že trestní právo musí konkretizovat to, co považuje 

za trestný čin, tzn., že látky neuvedené na seznamu zakázaných látek nejsou pod kontrolou 

trestního práva. V judikatuře Evropského soudu pro lidská práva je však umožněno 

upřesnění a zařazení určitých znaků trestních činů do původní definice TČ. Ve Spojeném 

království a Irsku se používají generické definice skupin kontrolovaných chemických látek. 

Důležité je zmínit, že deriváty nebo analoga kontrolovaných látek, jsou vlastně látky jím 

podobné – tedy mají podobné účinky či strukturu, zahrnují tedy širší rozsah látek než jen 

ty, které zahrnuje generická definice. Takový princip se pak dá použít na všechny látky 

kontrolované podle drogového zákona (Norsko, Bulharsko), na zvolené kategorie (Lotyšsko, 

Malta) nebo pouze na malou skupinu (Lucembursko). Některé členské státy generickou 

definici odmítli z toho důvodu, že by při jejím zavádění měli potíže, protože by vyžadovala 

změny primárních právních předpisů nebo by mohla v některých případech být v rozporu 

s ústavními principy. Polsko zakázalo obchod s látkami, které jsou svým účinkem podobné 

nelegálním drogám, Irsko zavedlo v roce 2010 právní předpis zakazující prodej všech 

návykových nebo škodlivých psychoaktivních látek pro lidskou potřebu (EMCDDA, 2011). 

Obecně lze určit tři typy právních řešení, které evropské země využívají: 

 Využití stávajících zákonů, které se zabývají otázkami, jež s kontrolovanými 

drogami nesouvisejí (např. právní předpisy o bezpečnosti spotřebitelů nebo  

o kontrole léků). Tento postup například zvolilo Polsko v roce 2010 pro uzavření 

více než 1000 Amsterdam shopů. 
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 Rozšíření nebo přizpůsobení stávajících protidrogových zákonů. V roce 2011 

byla ve Spojeném království zavedena za účelem kontroly nabídky v rámci 

zkoumání rizik pro zdraví nařízení o drogách v přechodných třídách. 

 Země mohou navrhnout nové právní předpisy. Portugalsko a Slovensko zavedlo 

v roce 2013 zákony, které mají přímo zastavit neoprávněný prodej některých 

nových látek.  

V tomto ohledu se jedná o neustále se vyvíjející právní oblast. Z nejnovějšího vývoje, 

se například v Polsku a Rumunsku posílily stávající zákony zavedením speciálně navržených 

nových právních předpisů. Souběžně teď používají staré i nové.  

Řešení jednotlivých zemí se velmi liší, stále však v jednotlivých zemích zůstává 

trendem zaměřovat se na trestání nabídky, nikoliv držení těchto látek. V současné době se 

Evropská komise připravuje na nový návrh posílení reakce EU na nové psychoaktivní látky 

(EMCDDA, 2014). 

2.2 Aktuální situace v České Republice 

Česká republika se k Systému včasného varování před psychoaktivními látkami 

připojila již v roce 2002. RVKPP za tímto účelem zřídila pracovní skupinu koordinovanou 

Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislostí. V pracovní skupině 

jsou zástupci následujících institucí: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti, Inspektorát pro omamné a psychotropní látky, Ministerstvo zdravotnictví, Ústav 

soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK, Národní protidrogová centrála SKPV Police ČR 

(NPC), Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR, Celní protidrogová jednotka GŘ cel, Celní 

správa ČR, Ústav farmakologie 3. LF UK, Psychiatrické centrum Praha 3. LF UK, o. s. 

Drogmem, Sdružení Podané ruce. Tato skupina se pravidelně schází a kromě výskytu NSD, 

projednává i případné návrhy na jejich kontrolu v ČR. (NMS, 2012) 

Česká Republika na události kolem NSD a Asmterdam shopů reagovala tak,  

že urychleně přijala novelu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, s účinností od 

22. dubna 2011, která rozšířila seznam OPL o 33 nových látek (běžně trvá schválení novely 

zákona až 2 roky). Následně byla uzavřena naprostá většina Amsterdam shopů a bylo 

zahájeno trestní stíhání muže polské státní příslušnosti, jenž byl jednatelem firmy vlastnící 

síť těchto obchodů.  
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Vzhledem k rychlosti vzniku nových syntetických drog však bylo zapotřebí upravit 

zákon tak, aby proces zařazení dalších látek na seznam zakázaných OPL nebyl tak zdlouhavý. 

Krom toho, že zdlouhavý proces brzdil například i policejní vyšetřovatele, jím Česko 

porušovalo lhůty dané Organizací spojených národů. Dle OSN musí být nová návyková látka 

doplněna na seznam zakázaných do 180 dnů.  Vláda České republiky se tuto situaci tedy 

rozhodla řešit tak, že umožnila rozšiřovat seznam drog nařízením vlády, nikoliv novelou  

(v takovém případě totiž trvalo přidání nové látky na seznam zakázaných OPL až dva roky, 

protože ta na rozdíl od nařízení vlády musí absolvovat cestu parlamentem k rukám 

prezidenta).  Tuto novelu zákona odsouhlasila v březnu roku 2013.  

V současné době je na seznamu zakázaných látek 66 psychoaktivních drog (březen 

2015). V březnu 2015 však vláda obdržela návrh, aby byl tento seznam rozšířen o 16 nových 

látek, mezi kterými je například i  Pentendron. Poprvé od schválení novely zákona by měl 

tedy být seznam rozšířen nařízením vlády.  

2.2.1 Český trh s NSD 

Dle národního monitorovacího střediska bylo v roce 2013 v rámci EWS hlášeno 

celkem 48 nových syntetických látek, z toho 12 látek bylo v České republice zaznamenáno 

vůbec poprvé a v případě 3 látek se jednalo o vůbec první výskyt v rámci Evropské Unie. 

Nejpočetnější skupinou látek pak byly katinony, kanabinoidy a fenetylaminy. Největší 

zachycené množství bylo registrováno u látek JWH – 203 (kanabinoid) v množství 8,5 kg  

a ketamin v množství 8 kg.  Nové syntetické drogy jsou v současné době prodávány 

především prostřednictvím internetových obchodů. 

V únoru roku 2013 realizovalo NMS pravidelný průzkum nabídky nových 

psychoaktivních látek na internetu. Celkem bylo identifikováno 19 internetových obchodů 

v českém jazyce, jež nabízely syntetické či rostlinné látky či produkty s psychoaktivním 

účinkem. Z celkového počtu 19 internetových obchodů se 4 obchody specializovaly 

výhradně na syntetické látky. Nabídka obchodů se do určité míry překrývala, celkem 6 látek 

nabízely současně 3 internetové obchody, s tím že se v nabídce nejčastěji objevovaly 

katinony a kanabiniody. Zatímco počet online shopů specializovaných na nové syntetické 

drogy se v porovnání s předchozími lety snížil (v roce 2012 celkem 11) se značně rozšířila 

nabídka látek – v roce 2012 bylo možné v 19 online obchodech zakoupit 12 různých 
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syntetických drog, v roce 2013 jich pak stejný počet obchodů nabízel 42. Další vlna 

průzkumu v roce 2014 pak zachytila 26 internetových ochodů, z toho 5 specializovaných 

pouze na syntetické látky s nabídkou celkem 64 látek (NMS,2014). 
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3 Výzkumy orientované na prevalenci užívání nových 
syntetických drog 

3.1 Výzkumy prevalence v obecné populaci 

Prevalenční údaje o užívání nových syntetických drog jsou vzácné a často bývají 

zatíženy metodickými omezeními včetně toho, že nejsou k dispozici společné definice  

a používají se subjektivně vybrané nebo nereprezentativní vzorky. První reprezentativní 

studie zaměřené na NSD byly poprvé provedeny v roce 2011. Jednalo se o národní studie 

prevalence NSD v obecné populaci v Irsku a Spojeném Království a mezi studenty  

ve Španělsku. Celkové výsledky naznačují, že užívání NSD je spíše sporadické, v některých 

subpopulacích však může existovat potenciál pro rychlý nárůst (EMCDDA,2012).  

Poté, co byl mefedron podroben kontrole, byly poprvé zařazeny NSD do společného 

průzkumu domácností v Irsku a Spojeném Království (Severní Irsko), který byl realizován 

v období 2010/2011. Vzorek zahrnoval obecnou populaci ve věku 15 až 64 let v počtu více 

než 7500 respondentů. Výsledky ukázaly, že v Severním Irsku byla celoživotní prevalence 

odhadována na 2 % a v posledním roce pouze 1 %. Celoživotní prevalence dosahovala 

vyšších čísel u osob ve věku 15 – 24 let, kde dosahovala na 6 %. V Irsku pak za poslední rok 

užilo NSD 6% respondentů. Z celkového počtu respondentů v Irsku pak za poslední rok užilo 

NSD 10% respondentů ve věku 15 až 24 let (NACD a PHIRB, 2011). 

Z pravidelného internetového průzkumu zaměřeného na užívání drog u návštěvníků 

klubů Mixmag vyplývá, že v roce 2010/11 byly hlášené úrovně užívání mefedronu                        

v posledním roce a posledním měsíci mezi návštěvníky klubů třikrát vyšší (30 % a 13 %) než 

mezi osobami, které kluby nenavštěvují (10 % a 3 %) (Mixmag, 2012). Je zjevné, že údaje  

ze subjektivně vybraných vzorků, nelze považovat za jakkoli reprezentativní, tyto průzkumy 

však mohou poskytnout zajímavý náhled na užívání drog u respondentů (EMCDDA, 2012). 

Mimo jiné bylo provedeno i několik internetových průzkumů sledujících dostupnost 

a užívání NSD. V Německu takový průzkum ukázal, že mezi produkty „Legal highs“ převládají 

rostlinné směsi, na druhém místě se pak umístili „chemikálie pro výzkumné účely“  

a „koupelové soli“ (EMCDDA, 2012). 

Studie provedená v České Republice v prostředí nočních klubů pak ukázala,                   

že nejčastěji uváděná NSD představují rostlinné látky, když z 1 099 respondentů 23 % 
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uvedlo užití Šalvěje divotvorné. Ze vzorku 1 092 uživatelů internetu ve věku 15 – 34 let 

uvedlo 4,5 % užití nové psychoaktivní látky (EMCDDA, 2012). 

Výzkum realizovaný Národním monitorovacím střediskem v České republice v roce 

2012 u náhodně vybraného vzorku, kterého se zúčastnilo 2 134 respondentů ve věku  

15 – 64 let ukázal celoživotní prevalenci užití nových syntetických drog u 1,1 % 

respondentů, přičemž největší míra užití NSD byla pozorována u respondentů ve věku           

15 – 34 let a to v 0,9% případů. (NMS, 2013) 

3.2 Výzkumy prevalence u dětí a mladistvých 

Stejně tak, jak u obecné populace, se setkáváme s velmi malým množstvím 

průzkumů orientujících se na prevalenci užívání v cílové skupině dětí a mladistvých. 

Z dostupných zdrojů pak máme k dispozici následující data. 

V roce 2008 proběhla studie v Polsku na reprezentativním vzorku u cca 1250 

studentů ve věku 18 – 19 let. Výsledky této studie ukázaly, že alespoň jednou v životě užilo 

„legal highs“ 3,5 % respondentů. V navazující studii z roku 2010 pak výsledky vykazovaly 

mnohonásobně vyšší prevalenci, která vzrostla na 11,4 %. Stejný progres byl zaznamenán  

i u užití v posledním roce, kdy v roce 2008 užilo NSD 2,6 % a v roce 2010 se pak počet zvýšil 

na 7,2 %. Tento rychlý vrůst byl spojován především s rychlým rozvojem smart shopů/ head 

shopů (u nás známe jako Amsterdam shopy), kdy se jejich počet zvýšil z původních 40 

obchodů v roce 2008 na více než 15 000 v roce 2010 (EMCDDA, 2011) 

Výsledky z britského průzkumu kriminality z roku 2010/2011 ukazují, že v skupině 

ve věku 16 – 24 let byla prevalence užití mefedronu u 4,4 % respondentů v uplynulém roce, 

tyto výsledky byly shodné s prevalencí užití kokainu. Naprostá většina respondentů, která 

uvedla užití mefedronu v posledním roce, pak uvedli užití i jiné nelegální drogy (EMCDDA, 

2012). 

Dalším probíhajícím průzkumem byl v roce 2011 realizován evropský průzkum 

postojů mládeže, který se orientoval na skupinu ve věku 15 – 24 let a zúčastnilo se ho více 

jak 12000 respondentů, odhadl, že 5 % mladých Evropanů užilo NSD, přičemž největší 

odhady hlásilo Irsko a to s 16 %, na druhém místě pak největší prevalenci užití NSD hlásilo 

Lotyšsko, Polsko a Spojené království, které uváděli prevalenci ve výši 10 %. Většina zemí 

se pak pohybovala v rozmezí 3 – 5 % (Gallup, 2011). 
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Zvláštní modul pro nové drogy byl zaveden ve Španělsku v roce 2010 do národního 

průzkumu užívání drog mezi studenty ve věku 14 až 18 let. Zkoumalo se celkem  

9 konkrétních látek, a to: ketamin, „spice“, piperaziny, mefedron, nexus, metamfetamin, 

kouzelné houby, „chemikálie pro výzkumné účely“ a „legal highs“. Výsledky ukázaly,  

že jednu nebo více těchto drog užilo 3,5 % respondentů. Nízké míry užití byly zaznamenány 

u produktu „spice“, kde se celoživotní prevalence pohybovala ve výši 1,1% a užití 

v posledním roce ve výši 0,8 %. Celoživotní užití mefedronu pak vykázalo ještě nižší 

výsledky, a to 0,4 % (EMCDDA,2012). 

Jiné studie se často zaměřují na prevalenci užívání jedné konkrétní látky, např. 

„Spice“, mefedron či BZP. Každoroční průzkum „Monitoring the Future“ probíhající  

ve Spojených státech v roce 2011 poprvé hlásil užití syntetických kanabinoidů mezi mladými 

lidmi. V roce 2012 bylo mezi studenty 12. ročníku zjištěno užití syntetických kanabinoidů     

u více jak 11 % respondentů (EMCDDA, 2012).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Metodologie výzkumu 

4. 1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem této práce je přispět k metodologii prevalenčního odhadu užívání 

nových syntetických drog ve školní populaci v České republice. Práce za tímto účelem 

provedla pilot zkušební verze dotazníku relevantního pro cílovou skupinu, který bude 

sloužit k dalšímu výzkumu. 

4. 2 Výzkumné otázky 

1. Jaké je povědomí o Amsterdam shopech u školní populace? 

2. Jak se liší prevalence užívání nových syntetických drog u školní populace  

ve vybraných regionech a typech škol?  

3. V jaké věkové skupině se užívání nových syntetik vyskytuje nejčastěji?  

4. Jaké jsou způsoby opatřování nových syntetických drog ve školní populaci? 

5. Jsou při užívání nových syntetických drog vnímána nějaká rizika? (Popřípadě jaká) 

U prvních tří výzkumných otázek budeme ověřovat následující hypotézy: 

 H1 a) Povědomí o výskytu Amsterdam shopů závisí na typu kraje 

Zde předpokládáme, že povědomí o Amsterdam shopech bude především  

ve městech, kde byly skutečně v provozu (Praha, Ostrava) a byla tak větší pravděpodobnost, 

že se dostali do povědomí obyvatel. 

 H1 b) Povědomí o Amsterdam shopech závisí na typu školy 

Z hlediska typu školy, na které aktuálně respondenti studují, by se dalo očekávat,  

že Amsterdam shopy zaznamenali spíše studenti středních škol a učilišť a to především 

vzhledem k tomu, že Amsterdam shopy byly v provozu v letech 2010 – 2011, kdy 

respondentům ze základních škol bylo 11 let a méně. Z tohoto důvodu by se dalo očekávat, 

že tato problematika nebyla středem jejich zájmu. 
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 H1 c) Povědomí o Amsterdam shopech závisí na věku 

Z hlediska věku respondentů by se dalo očekávat, že větší povědomí o výskytu 

Amsterdam shopů bude u vyšších věkových ročníků, které již mohou mít přehled o dění 

v České republice díky médiím (Amsterdam shopy byly mediálně dlouhodobě řešené).  

 H2 a): Prevalence užití NSD je ve vybraných regionech stejná. 

 Vzhledem k tomu, že Amsterdam shopy nejsou jediným možným zdrojem získání 

NSD, ale látky se dají sehnat i na internetu, se můžeme domnívat, že i přesto, že Amsterdam 

shopy byly ve skutečnosti otevřené pouze ve 2 zkoumaných městech (Praha, Ostrava), bude 

prevalence užití NSD ve všech regionech stejná. 

 H2 b): Prevalence užití NSD nezávisí na typu školy.  

I přes to, že prevalence užití „tradičních“ drog je dlouhodobě nejvyšší na středních 

odborných školách a učilištích (ESPAD, 2011), se vhledem k legalitě, jež může vzbuzovat 

povědomí o bezpečnosti látek, a poměrně lehčí dostupnosti, než je u drog „tradičních“,  

se můžeme domnívat, že prevalence užití NSD nezávisí na typu školy.  

 H3: Prevalence užití NSD nezávisí na věku respondentů. 

I přes to, že bychom se vzhledem k poměrně lehké dostupnosti „legálních“ látek, 

teoreticky mohli domnívat, že bude prevalence užití NSD vyšší u nižších věkových kategorií, 

u nichž je horší dostupnost k „tradičním“ drogám, bychom se stejně tak mohli domnívat,  

že prevalence užití bude vyšší spíše u těch věkových kategorií, které už se spíše zajímají 

informační média (tedy vyšší věkové kategorie), kde se Amsterdam shopy dlouhodobě 

řešily a oni tak získali informace o těchto obchodech (což mohlo vést k poptávce po NSD). 

Na základě těchto domněnek budeme tedy ověřovat hypotézu, že prevalence užití nezávisí 

na věku respondentů. 

4. 3 Metody sběru dat 

Pro sběr dat byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu v podobě anonymního 

dotazníku. Dotazník obsahoval celkem 42 otázek.  Většina otázek byla uzavřených s jasně 

specifikovanými, škálově ohraničenými odpověďmi, z kterých respondent mohl vybírat.  

Pro možnost konkretizace byly některé z otázek doplněny možností otevřené odpovědi. 

Prvních 6 otázek sloužilo ke zjištění sociodemografických údajů. U otázek 7 – 20 byly přejaty 
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vybrané otázky z dotazníků používaného v rámci studie ESPAD. Otázky 21 – 35 se pak přímo 

orientovaly na nové syntetické drogy. Otázky 36 – 42 byly opět přejaty z dotazníku ESPAD. 

Dotazník je součástí přílohy č. 1.  

Při tvorbě dotazníku se postupovalo tím způsobem, aby byly všechny otázky  

i možnosti odpovědní formulovány tak, aby jim respondent co nejjednodušeji porozuměl  

a nebyl zmaten při jeho vyplňování a dotazník tak v pořádku dokončil. I z tohoto důvodu 

byla grafická podoba (škálování odpovědí, apod.) zpracovaná dle vzoru dotazníku 

používaného v rámci studie ESPAD, jehož srozumitelnost je již ověřená. Pro ověření 

srozumitelnosti dotazníku a především nově vytvořených otázek orientovaných na NSD 

proběhlo pilotní testování na střední škole, kde byly přítomny 2 výzkumné asistentky, 

přičemž jedna zodpovídala nejasnosti ohledně dotazníku a druhá vše zapisovala. Po tomto 

pilotu byly nejasné otázky upraveny.   

Ke sběru dat byla zvolena papírová forma dotazníků, kdy vždy jedna z asistentek 

domluvila spolupráci s vybranou školou, ve většině případů prostřednictvím školních 

metodiků prevence za souhlasu ředitele školy. Před zvoleným termínem sběru dat byly  

do škol odeslány informované souhlasy pro rodiče žáků a studentů, které byly za pomoci 

školních metodiků prevence mezi žáky a studenty rozdány a následně, po podpisu rodičů, 

zpět vybrány.  

Samotný sběr pak probíhal tak, že na každé zúčastněné škole byly náhodně vybrány 

3 třídy (ze základních škol 7., 8. a 9. ročníky, ze středních škol a učilišť pak 1., 2. a 3. ročník). 

V každé takové třídě byla požadována jedna vyučovací hodina, kdy probíhal sběr dat.            

Při sběru dat byly přítomné pouze výzkumné asistentky z důvodů zachování anonymity  

a otevřenosti žáků a studentů. Na začátku bylo respondentům vysvětleno, proč studie 

probíhá, co po respondentech budeme chtít a jaké jsou cíle studie. Poté byly respondentům 

rozdány dotazníky společně s pozvánkou na osobní rozhovor, pro ty, jež mají zkušenosti 

s NSD a chtěli by se o ně podělit (pozvánka k anonymnímu rozhovoru je součástí 3. přílohy) 

Každá pozvánka pak byla označena stejným kódováním jako daný dotazník. Během sběru 

dat byly po celou dobu přítomny výzkumné asistentky, které zodpovídali nejasnosti 

ohledně dotazníků. Po vyplnění pak probíhalo ověření jejich srozumitelnosti. 
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Osobní sběr dat byl zvolen především kvůli kontrole odevzdaných informovaných 

souhlasů podepsaný rodiči a z důvodu zodpovězení a zápisu nejasností dotazníku, pro co 

nejrelevantnější odpovědi a případné úpravy dotazníku pro další použití. 

Školník metodikům prevence pak byly jako poděkování darovány 2 publikace Kliniky 

Adiktologie. 

Vzorek respondentů byl vybírán náhodným stratifikovaným výběrem. Pro sběr dat 

byla vybrána čtyři města na území České republiky, a to Praha, Ostrava, České Budějovice 

a Most. Praha a Ostrava byly zvoleny z toho důvodu, že v těchto městech bylo otevřeno 

hned několik Amsterdam shopů. České Budějovice byly vybrány na základě toho, že byl 

v tomto městě nachystán Amsterdam shop k otevření (již byly nachystané výlohy apod.). 

Most byl pak zvolen proto, že byl Amstredam shop otevřen v nedalekém městě Bílina.             

U všech měst byl tedy předpoklad, že se Amsterdam shopy dostaly do povědomí obyvatelů 

těchto měst. V každém tomto městě pak byly náhodně vybrány 3 školy – vždy jedna 

základní škola, střední škola a učiliště. Celkem tedy bylo vybráno 12 škol. Popis vzorku 

respondentů včetně reálného počtu respondentů v jednotlivých třídách je popsán v tabulce 

č. 1.  

Data byla sbíraná po dobu pěti měsíců od června 2014 do prosince 2014 

(nezapočítán červenec a srpen z důvodu letních prázdnin). Za toto období dotazník vyplnilo 

celkem 564 respondentů. Nerelevantní dotazníky byly vyřazeny. Všechny dotazníky byly 

pro lepší přehlednost a vyhodnocení přepsány do Microsoft Excel 2013 a následně 

převedeny do tabulek a grafů.  

Tabulka č. 1: Vybraný vzorek s reálným počtem respondentů v jednotlivých ročnících 

  třídy/ročníky Praha Ostrava ČB Most CELKEM 

Základní 
školy 

7. třída 15 0 11 15 41 

8. třída 10 0 13 5 28 

9. třída 16 0 13 15 44 

Střední školy 

1. ročník 45 21 23 13 102 

2. ročník 40 25 21 15 101 

3. ročník 32 24 24 20 100 

Učiliště 

1. ročník 0 21 16 20 57 

2. ročník 0 12 6 15 33 

3. ročník 0 22 22 14 58 

  CELKEM 158 125 149 132 564 
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4. 5 Metody analýzy dat 

Data byla analyzována pomocí Microsoft Excel 2013 a dále pomocí statistického 

softwaru STATA. Jednotlivé dotazníky byly přepsány pomocí kódování jednotlivých 

odpovědí do Microsoft Excel, což umožnilo jejich vyhodnocení. Výsledky jednotlivých 

výzkumných otázek byly převedeny do grafů a tabulek. Uzavřené otázky byly vyhodnoceny 

matematicko – statistickou metodou Chí kvadrát test (test dobré shody). 

Test dobré shody se obecně používá k testování shody četností, ale lze ho použít  

i k otestování shody rozdělení četností u znaků kvantitativních, a to metodou porovnání 

distribuční funkce sledované spojité náhodné veličiny s distribuční funkcí normovaného 

normálního rozdělení (Marek et al, 2013). 

Pro vyhodnocení bylo tedy potřeba vytvořit pro výsledky jednotlivých výzkumných 

otázek kontingenční tabulky, díky kterým se mohl posoudit rozdíl mezi skutečnými 

(empirickými) četnostmi výskytu hodnot ve výběrovém souboru a očekávanými 

(teoretickými) četnostmi, jež odpovídají příslušnému předpokládanému rozdělení 

pravděpodobností. U každé otázky byla vytvořena nulová a alternativní hypotéza, jež se  

za pomoci výsledku chí kvadrát testu potvrdila nebo naopak vyvrátila. Ze získaných výsledků 

z dotazníkového šetření se tedy ze skutečných četností vypočítali četnosti očekávané  

a velikost rozdílů se posoudila za pomocí testové statistiky χ2. Na základě 

pravděpodobnostního rozložení Chí-kvadrát se pak vypočítala pravděpodobnost výskytu 

takovéto nebo ještě extrémnější hodnoty – tuto pravděpodobnost nazýváme dosažená 

hladina významnosti statistického testu a je udávána pod p – hodnotou. Pro tento výzkum 

byla zvolena statistická hodnota významnosti 5 % (0,05). Pokud je tedy p – hodnota menší 

než 0,05, je nulová hypotéza zamítnuta. Znamená to, že pravděpodobnost, že by 

pozorované rozdíly mezi závislostmi vznikly pouze náhodou, je menší než 5 %. 

4. 6 Etika 

Sběr dat probíhal zcela anonymně. Respondenti byli vedeni pouze pod kódem  

a vyjma základních sociodemografických údajů (věk, pohlaví, informace o studiu), nebyli 

respondenti více identifikováni.   
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Na úvodní straně dotazníku byli respondenti informováni o probíhající studii  

a záměru využití vyplněných dotazníků. Účast respondentů ve výzkumu byla dobrovolná, 

na respondenty tedy nebyl vyvíjen žádný nátlak. 

Vzhledem k velkému zastoupení žáků a studentů do věku 18ti let, byla u takových 

respondentů povinnost odevzdání podepsaného informovaného souhlasu od rodičů. 

V informovaném souhlasu byli rodiče seznámeni s aktuální problematikou a probíhajícím 

výzkumem. V případě neodevzdání podepsaného informovaného souhlasu se daný 

respondent nemohl výzkumu zúčastnit. Informovaný souhlas je součástí 2. přílohy. 

Pro respondenty nevyplývaly z vyplnění dotazníku žádné výsledky, rizika či přímý 

prospěch. Respondenti vyplněním dotazníku souhlasili s využitím jejich dat pro účely tohoto 

výzkumu.  

Studie byla schválena etickou komisí Národního monitorovacího střediska pro drogy 

a drogové závislosti jako součást projektu IGA MZD (číslo projektu NT-14064-33).  

4. 6 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor byl tvořen celkem 564 žáky a studenty základních škol, středních 

škol a učilišť. Podmínkou pro účast ve výzkumu bylo tedy aktuální studium na jednom z typu 

škol. Výzkumu se zúčastnilo celkem 317 chlapců a 247 dívek. Rozdílnost v genderovém 

zastoupení je způsobena především kvůli rozdílné preferenci různých typů škol u obou 

pohlaví (technická průmyslová škola, zdravotnická škola apod.). 

Věkové ohraničení bylo přizpůsobeno aktuálně studovanému ročníku. Pro výzkum 

byli zvoleni žáci 7., 8. a 9. tříd základní školy. Dolní hranice věku byla tedy 12 let.  

Ze středních škol a učilišť pak byli vybráni studenti 1., 2., a 3. ročníků. V několika případech 

byla přesáhnuta hranice 20ti let věku. Věkové rozložení respondentů je znázorněno v grafu 

č. 1, kde je na vodorovné ose znázorněn věk studentů, na svislé pak počet respondentů.  

1 respondent neuvedl svůj věk. V Grafu č. 2 je pak znázorněno zastoupení dle aktuálně 

studovaných ročníků. 
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Graf č. 1: Věkové rozložení respondentů 

 

Graf č. 2: Zastoupení respondentů dle studovaného ročníku 

 

Díky kódování víme, že výsledky v zastoupení jednotlivých typů škol mohou být 

zkreslené z důvodu nepřesného uvádění respondentů, jaký typ školy studují. Za pomoci 

kódu dokážeme určit, že z učilištních oborů se výzkumu zúčastnilo celkem 148 respondentů. 

56 respondentů však mylně uvedlo studium střední školy. Pro vyhodnocení zastoupení 

různých typů škol bylo tedy využito namísto odpovědí respondentů údajů z kódování. 

Nejmenší účast byla zaznamenána na základních školách a to především z důvodu 

nesouhlasů rodičů s účastí jejich dítěte ve výzkumu. V Ostravě se výzkumu nezúčastnila 
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žádná základní škola, v Praze se pak výzkumu nezúčastnilo žádné učiliště. Procentuální 

zastoupení respondentů dle typu školy je znázorněno v grafu č. 3.  

Graf č. 3: Zastoupení respondentů dle typu školy 

 

Rozložení respondentů dle měst je pak popsáno v grafu č. 4, kde je znázorněno,  

že největší počet respondentů byl z Prahy, kde se výzkumu zúčastnilo celkem 158 

respondentů a nejmenší pak z Ostravy s počtem 125 dotázaných. Dále je rozložení 

respondentů popsáno v tabulce č. 2, kde je zastoupení z jednotlivých měst doplněno 

počtem zastoupení obou pohlaví a typu studované školy v každém z vybraných měst. 

Jednotlivá města byla volena v souvislosti s výskytem Amsterdam shopů. V Praze a Ostravě 

bylo Amsterdam shopů otevřeno několik, v Českých Budějovicích byl obchod nachystán 

k otevření, nicméně zákony zakročily dříve, než se obchod stihl přijít do provozu. Most byl 

zvolen z důvodu otevřeného Amsterdam shopu v nedalekém městě Bílina. Důvod pro výběr 

jednotlivých měst bylo tedy to, že se zde Amsterdam shopy s největší pravděpodobností 

dostaly do povědomí obyvatel. 
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Graf č. 4: Rozložení respondentů dle měst zúčastněných ve výzkumu 

 

Tabulka č. 2: Rozložení respondentů dle měst   

  Chlapci Dívky ZŠ SŠ učiliště CELKEM 

Praha 89 69 41 117 0 158 

České Budějovice 109 40 37 68 44 149 

Most 35 97 34 49 49 132 

Ostrava 41 84 0 70 55 125 

Celkem 274 290 112 304 148 564 
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5 Výsledky výzkumu  

Z celkem 564 původních dotazníků bylo vyřazeno 12 nerelevantních dotazníků. 

Výzkum byl tedy hodnocen z 552 dotazníků. 

5.1 Povědomí o Amsterdam shopech u školní populace 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké je povědomí o Amsterdam shopech u školní populace? 

Celkem 80 (14 %) z 552 respondentů uvedlo, že zaznamenalo výskyt Amsterdam 

shopů. Tyto výsledky znázorňuje graf č. 5. 

Graf č. 5: Povědomí respondentů o výskytu Amsterdam shopů 

 

Respondetni, jež zaznamenali výskyt Amsterdam shopů, měli ve 100 % případů  

celoživotní zkušenost s cigaretami, alkoholem a konopím. Se stejnými výsledky jsme se 

setkali u užití za posledních 30 dnů. Celoživotní prevalenci užití dalších „tradičních“ drog 

(nelegálních drog s vyjímkou konopí) uvedlo 9 respondentů, tedy 11% z celkových 80 

respondentů, kteří výskyt Amsterdam shopů zaznamenali. Nejčastěji užitou látkou pak byly 

halucinogenní houby (8 z 9 případů), následované Pervitinem a LSD, užito vždy ve                         

4 případech z 9. Žádný z respondentů neuvedl užití drogy injekčně. Tyto výsledky jsou 

znázorněny v grafu č. 6. 
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Graf č. 6: Celoživotní prevalence užití drog u respondentů, jež zaznamenali výskyt Amsterdam shopů 

 

Pokud bychom se zaměřili na respondenty, jež Amsterdam shopy nezaznamenali, 

tak zjistíme, že celoživotní prevalence užití cigaret, alkoholu a konopí je taktéž 

zaznamenána ve 100 % případů. Ze 472 repondentů, jež  nezaznamenali výskyt Amsterdam 

shopů užilo další „tradiční“ drogy (nelegální drogy s vyjímkou konopí) 34 respondentů, tedy 

9%. Nejčastěji zneužitou látkou bylo opět LSD, u kterého byla prevalence užití zaznamenána 

u 20ti respondentů. 
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5.1.1 Povědomí o Amsterdam shopech dle vybraných regionů 

Pokud bychom tyto výsledky měli hodnotit dle typu měst, tak bychom zjistili,  

že největší povědomí o Amsterdam shopech bylo zaznamenáno ve městech, kde byly 

Amsterdam shopy skutečně otevřené. Nejmenší výskyt zaznamení Amsterdam shopů pak 

byl v Mostě, kde byl Amsterdam shop otevřen v nedalekém měste Bílina, nikoliv přímo 

v Mostě. Tyto výsledky znázorňuje graf č. 7.  

Graf č. 7: Povědomí respondentů o výskytu Amsterdam shopů dle vybraných regionů 

 

Pro ověření hypotézy, zda zaznamenání výskytu Amsterdam shopů závisí na kraji, 

využijeme metodu Chí-2testu. V tomto případě byly tedy stanoveny tyto hypotézy: 

 H1 a) Nulová hypotéza: Povědomí o výskytu Amstredam shopů nezávisí  

na typu kraje 

 H1 a) Alternativní hypotéza: Povědomí o výskytu Amsterdam shopů závisí  

na typu kraje 
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Pozorované četnosti jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Pozorované četnosti (Povědomí o výskytu Amsterdam shopů dle vybraných regionů) 

  ano počet ano počet v % ne počet ne počet v % celkem 

Praha 31 20% 123 80% 154 

Ostrava 29 24% 94 76% 123 

České Budějovice 15 10% 132 90% 147 

Most 5 4% 123 96% 128 

celkem 80 14% 472 86% 552 

Pearson Chí-2test: 25,886 

P –hodnota = 0,000001 

V tomto případě vyšla p - hodnota 0,0001, což tedy vylučuje nulovou hypotézu a tím 

pádem potvrzuje i to, že zaznamenání výskytu Amsterdam shopů (statisticky významně) 

opravdu závisí na typu kraje. 

5.1.2 Povědomí o Amsterdam shopech dle typu školy 

Výzkum ukázal, že největší povědomí o výskytu Amsterdam shopů je na středních 

školách, nejmenší výsledky pak vykazují školy základní (graf č. 8).  

Graf č. 8: Povědomí respondentů o výskytu Amsterdam shopů dle typu školy 
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V tomto případě tedy budeme pomocí chí2-testu potvrzovat hypotézu,  

zda povědomí o výskytu Amsterdam shopů závisí na typu školy. Pozorované hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce č. 4. 

 H1 b) Nulová hypotéza: Povědomí o Amsterdam shopech nezávisí na typu 

školy 

 H1 b) Alternativní hypotéza: Povědomí o Amsterdam shopech závisí na typu 

školy 

Tabulka č. 4:  Pozorované četnosti (Povědomí o výskytu Amsterdam shopů dle typu školy) 

  ano počet ano počet v % ne počet ne počet v % celkem 

Základní škola 6 6% 103 94% 109 

Střední škola 55 19% 241 81% 296 

Učiliště 19 13% 128 87% 147 

celkem 80 14% 472 86% 552 

Pearson Chí-2test: 11,391 

p – hodnota: 0,003363 

V tomto případě vyšla p- hodnota s hodnotou nižší ne 0,05, což tedy vylučuje 

nulovou hypotézu a znamená to tedy, že statisticky významně závisí na typu školy,  

jež respondent studuje. 
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5.1.3 Povědomí o Amsterdam shopech dle věku 

U grafu č. 9 můžeme pozorovat, že největší povědomí o výskytu Amsterdam shopů 

je ve věku 16 – 18 let. Zajímavé je v tomto případě to, že Amsterdam shopy byly otevřené 

v letech 2010 – 2011, respondentům tedy v době zaznamení Amsterdam shopů tedy mohlo 

být pouze 11 let.  

Graf č. 9: Povědomí o výskytu Amsterdam shopů dle věku 

 

V tomto případě budeme za pomoci ch2-testu ověřovat hypotézu, zda povědomí  

o výskytu Amsterdam shopů skutečně závisí na věku respondentů či nikoliv. 

 H1 c) Nulová hypotéza: Povědomí o Amsterdam shopech nezávisí na věku 

 H1 c) Alternativní hypotéza: Povědomí o Amsterdam shopech závisí na věku 

Tabulka č. 5: Pozorované četnosti (Povědomí o výskytu Amsterdam shopů dle věku) 

  ano počet ano počet v % ne počet ne počet v % celkem 

12 let 0 0% 7 100% 7 

13 let 2 6% 30 94% 32 

14 let 2 7% 28 93% 30 

15 let 3 5% 58 95% 61 

16 let 27 22% 98 78% 125 

17 let 24 18% 110 82% 134 

18 let 20 14% 119 86% 139 

19 let 1 17% 5 83% 6 

20 a více 1 6% 17 94% 18 

celkem 80 14% 472 86% 552 
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Pearson Chí-2test: 16,472 

p- hodnota: 0,036019 

I v tomto případě, díky výsledkům chí2-testu ukazujícím p-hodnotu nižší než 0,05, 

jsme zamítli nulovou hypotézu. Test dobré shody v tomto případě potvrdil, že povědomí  

o výskytu Amsterdam shopů (statisticky významně) závisí na věku respondenta.  
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5.1.4 Povědomí o tom, co se v Amsterdam shopech prodávalo 

Velice zajímavé pak pro nás mohou být odpovědi na otázky, ve kterých jsme 

zjišťovali, zda respondenti vědí, co se v Amsterdam shopech prodávalo. První otázka pak 

byla uzavřená s možností odpovědi pouze „ano“ či „ne“. V tomto případě odpovědělo            

60 respondentů, že vědí, co se v Amsterdam shopech prodávalo. Tyto výsledky zobrazuje 

graf č. 10. 

Graf č. 10: Povědomí o tom, co se v Amsterdam shopech prodávalo 

 

V další otevřené otázce, jsme pak po respondentech chtěli, aby nám konkrétně 

napsali, co se v Amsterdam shopech prodávalo. Zde jsme se setkali s tím, že ze 60ti 

respondentů, jež odpověděli, že vědí, co se zde prodává, 7 respondentů neuvedlo žádnou 

odpověď. V 29 případech pak byly uvedeny relevantní odpovědi (jako například: „syntetické 

drogy“, „upomínkové předměty“, „spice“, „NSD“, „drogy jako suvenýry“, „drogy, které 

nebyly zakázané zákonem“, apod.). Ve zbylých případech (27), jsme se pak setkávali 

s  odpověďmi zavádějícími jako například: „marihuna“, „skunk“, „weed“, „hulo“, „semínka“, 

apod. Zde si tedy nemůžeme být jistí relevantností odpovědí a to z toho důvodu, že dle 

odpovědí respondentů si mohli respondenti splést Amsterdam shop s Coffee shopem  

či Grow shopem.  
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5.2 Nové syntetické drogy – výskyt ve školní populaci 

Užití NSD, ať už zakoupené v Amsterdam shopu, či sehnané jiným způsobem uvedlo 

9 respondentů z celkově 552 respondentů (zobrazuje graf č.11). 

Graf č. 11: Prevalence užití NSD ve školní populaci 

 

Respondenti, jež uvedli, že užili některou z nových syntetických drog, ve 100 % užili 

za život cigarety, alkohol i konopné drogy. Konkrétní výsledky pak ukazují to, 

že za posledních 30 dnů kouřil cigarety každý z nich minimálně 3-5x. Alkohol za posledních 

30 dnů užilo 8 z 9 respondentů, jež užili NSD. A pouze 2 respondenti uvedli, že za posledních 

30 dnů neužili konopné drogy. Tyto výsledky zobrazuje graf č. 12. 

Graf č. 12: Užití cigaret, alkoholu a kopných drog za posledních 30 dnů 
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Výsledky výzkumu také ukázaly to, že 7 z 9 respondentů, kteří užili nové syntetické 

drogy, užili za život i některou „tvrdou tradiční“ drogu. Mezi užitými tradičními drogami se 

pak objevoval v největší míře pervitin. Jako další užité „tradiční drogy“ byly uvedeny 

halucinogenní houby, LSD a kokain. V jednom případě se objevilo zneužití léků na uklidnění 

a steroidů.  Tyto výsledky zobrazuje graf č. 13.  

Graf č. 13: Užití „tvrdých tradičních drog“ za život 
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5.2.1 Prevalence užívání NSD u školní populace ve vybraných regionech 

Výzkumná otázka č. 2: Jak se liší prevalence užívání nových syntetických drog  

u školní populace ve vybraných regionech a typech škol?  

Jak již bylo zmíněno, celkový počet užití NSD byl sledován u 9 respondentů, přičemž 

nejvyšší počet užití byl zaznamenán v Mostě, kde NSD užili celkem 3 respondenti, u kterých 

se vyskytlo užití hned tří nových syntetických drog, a to Euphoria, Funky a Rasta. V Praze, 

Českých Budějovicích a Ostravě se užití nových syntetických drog objevilo vždy ve dvou 

případech, kdy se nejčastěji objevovalo užití Euphorie a v jednom případě El Magico.  

2 respondenti si nevzpomněli na název užité látky. Užití dle měst je znázorněno v grafu  

č. 14, kdy na vodorovné ose jsou zobrazeny města vybraná do výzkumu, na svislé pak počet 

respondentů, kteří užili NSD.  

Graf č. 14: Užití NSD u školní populace podle vybraných regionů. 
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 H2  a) Alternativní hypotéza: Prevalence užití NSD je ve vybraných regionech 

se liší. 

Pozorovaná četnosti jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Pozorované četnosti (prevalence užití NSD ve vybraných regionech) 

  ano počet ano počet v % ne počet ne počet v % celkem 

Praha 2 1% 152 99% 154 

Ostrava 2 2% 121 98% 123 

České Budějovice 2 1% 145 99% 147 

Most 3 2% 125 98% 128 

celkem 9 2% 543 98% 552 

Pearson Chí-2test: 0,576 

p – hodnota: 0,901 

Z těchto hodnot byla vypočítána p – hodnota, jejíž hodnota byla v tomto případě 

0,901, tedy vyšší než zvolená hodnota statistické významnosti. Na základě toho testování 

bylo tedy potvrzeno, že prevalence užití nových syntetických drog se ve vybraných 

regionech významně nelišila. 
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5.2.2 Prevalence užívání NSD u školní populace podle typu školy 

Výzkumná otázka č. 2: Jak se liší prevalence užívání nových syntetických drog  

u školní populace ve vybraných regionech a typech škol?  

Na první pohled pozitivní výsledky vyplynuly ze zjištění prevalence užití NSD podle 

typu školy, kdy na základních školách ani jeden z respondentů neuvedl užití NSD. Větší 

výskyt se projevil u středních škol, kde uvedlo užití NSD 5 z 9 respondentů, jež NSD užili.  

Na učilištích tedy NSD užili 4 respondenti. Výsledky prevalence užití dle typu školy jsou 

znázorněny v grafu č. 15 a tabulce č. 7. 

Graf č. 15: Užití NSD dle typu školy 

 

Tabulka č. 7: Užití NSD dle typu školy 
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 H2 b) Nulová hypotéza: Prevalence užití NSD je v jednotlivých typech škol 

stejná 

 H2 b) Alternativní hypotéza: Prevalence užití NSD se v jednotlivých typech 

škol liší 

Pozorované četnosti jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Pozorované četnosti (prevalence užití NSD ve vybraných regionech) 

  ano počet ano počet v % ne počet ne počet v % celkem 

základní škola 0 0% 109 100% 109 

střední škola 5 2% 291 98% 296 

učiliště 4 3% 143 97% 147 

celkem 9 2% 543 98% 552 

Pearson Chí-2test: 2,9 

P – hodnota: 0,234189 

I přes nulové hodnoty prevalence užití nových syntetických drog na základních 

školách výsledky Chí kvadrát testu potvrdili s výsledkem p- hodnoty 0, 234 nulovou 

hypotézu, tedy že prevalence užití NSD se v jednotlivých typech škol výrazně nelišila. 
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5.2.3 Prevalence užívání NSD dle vybraných věkových kategorií 

Výzkumná otázka č. 3: V jaké věkové skupině se užívání nových syntetik vyskytuje 

nejčastěji?  

Pokud bychom se měli zaměřit na věk respondentů, jež užili NSD, tak zjistíme,  

že užití v daném věku klesá souměrně s celkovým užitím NSD. Největší počet užití se tedy 

vyskytoval ve věku 18 let a to v počtu 5 respondentů. Respondenti staří 17 let užili NSD  

ve 3 případech. 1 případ užití se pak objevil ve věku 16ti let. Výsledky prevalence užití NSD 

dle věku zobrazuje graf č. 16. 

Graf č. 16: Prevalence užití NSD dle věku 

 

Tabulka č. 9: Užití NSD dle aktuálně studovaného ročníku 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

16 let 1 0 0 1 

17 let 1 2 0 3 

18 let 0 0 5 5 

Celkem 2 2 5 9 

 

Jako hypotézy pro ověření výsledků pomocí Chí kvadrát testu byly v tomto případě 

zvoleny: 

 H3 Nulová hypotéza: Prevalence užití NSD nezávisí na věku respondentů. 

 H3 Alternativní hypotéza: Prevalence užití NSD závisí na věku respondentů. 
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Pozorované četnosti jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10: Pozorované četnosti (Prevalence užití NSD vybraných věkových kategoriích) 

  ano počet ano počet v % ne počet ne počet v % celkem 

12 let 0 0% 7 100% 7 

13 let 0 0% 32 100% 32 

14 let 0 0% 30 100% 30 

15 let 0 0% 61 100% 61 

16 let 1 1% 123 99% 124 

17 let 3 2% 131 98% 134 

18 let 5 4% 136 96% 141 

19 let 0 0% 16 100% 16 

20 a více 0 0% 7 100% 7 

celkem 9 2% 543 98% 552 

Pearson Chí-2test: 6,58 

P – hodnota: 0, 580749 

I přes to, že byl výskyt prevalence užití NSD zpozorován pouze ve věkových 

kategoriích 16, 17 a 18 let, ukázaly výsledky Chí kvadrát testu, kde byly hodnoceny veškeré 

věkové kategorie, p – hodnotu 0,581. Výsledky testu tedy prokázaly, že prevalence užití 

NSD (statisticky významně) nezávisí na věku respondentů. 
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5.2.4 Způsoby opatřování nových syntetických drog 

Výzkumná otázka č. 4: Jaké jsou způsoby opatřování nových syntetických drog  

ve školní populaci? 

Jak vyplývá z grafu č. 17, nejčastějšími způsoby opatřování nových syntetických drog 

ve školní populaci je opatření od kamaráda, který NSD neprodává. V tomto případě byla 

nejčastěji takto získanou látkou Euphoria a to ve 4 z 5 případů. Na druhém místě se pak 

umístilo opatření NSD od dealera a na třetím opatření od kamaráda, který ji zároveň 

prodává. V těchto případech už šlo o opatření různých látek a to např.: Rasta, El Magico  

či Euphoria. Ve dvou případech dostal respondent některou z Legal highs na party.  

Pouze v jediném případě byla látka zakoupena v Amsterdam  Shopu. Překvapivým 

výsledkem bylo to, že i přes neustávající prodej designer drugs na internetu, nebyla ani 

v jednom případě právě zde látka opatřena.  

Graf č. 17: Způsoby opatřování nových syntetických drog ve školní populaci 

 

  

1

0

5

3

4

0

2

0

1

2

3

4

5

6

v AM shopu Přes internet Od kamaráda,
který ji

neprodává

Od kamaráda,
který ji prodává

Od dealera Ve stánku Dostal na party



50 
 

5.2.5 Vnímání rizik s užitím NSD 

Výzkumná otázka č. 5: Jsou při užívání nových syntetických drog vnímána nějaká 

rizika? (Popřípadě jaká) 

Výsledky potvrzující mylné domněnky, že tzv. „legal highs“ jsou méně nebezpečné 

než tradiční drogy, přinesla 4. výzkumná otázka, ve které byli studenti tázáni, zda při užití 

NSD vnímali nějaká rizika. Dle výsledků vnímali rizika spojená s užitím NSD pouze  

2 respondenti z 9, z nichž se jeden bál toho, že na to přijdou jeho rodiče (graf č. 18).  

Otázka: Jaké obavy jsi poprvé cítil/a při užití NSD 

 Respondent č. 1: „že to poznají rodiče“ 

 Respondent č. 2: „že zemřu, nebo to bude mít špatné účinky“ 

Otázka: Zkus popsat, co tvé obavy způsobilo 

 Respondent č. 1: „nic nepoznali“ 

 Respondent č. 2: „Vyprávění od kamarádů“ 

Z odpovědí respondentů je zřejmé, že skutečná rizika vnímal pouze jeden 

respondent, zatímco druhý respondent, se bál pouze toho, že rodiče poznají, že užil drogu.  

Dle odpovědí respondenta č. 2 je více než pravděpodobné, že musel od kamarádů 

slyšet o nebezpečných účincích užité látky a i přesto se látku rozhodl užít.  

Graf č. 18: Vnímání rizik spojených s užitím NSD 
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6 Diskuse a závěry 

Teoretická část byla jakýmsi seznámením s problematikou NSD. Cílem první kapitoly 

bylo vysvětlení pojmu nové syntetické drogy a uvedení do situace ohledně nových 

syntetických drog v České republice. V následujících podkapitolách pak byly ve stručnosti 

popsány základní skupiny těchto látek. Následující kapitola se pak zaměřila na aktuální 

situaci v oblasti regulace tzv. „designer drugs“ V Evropě a České Republice. V této kapitole 

se mimo jiné pojednávalo i o aktuálním trhu s novými syntetickými drogami na území ČR. 

Poslední kapitola se pak zaměřila na ověřené studie sledující výskyt NSD jak v obecné 

populaci, tak v populaci školního věku, ve které jsme zjistili, že takovýchto studií existuje 

v současné době poměrně málo. 

Praktická část měla přispět k metodologii prevalenčního odhadu užívání těchto látek 

ve školní populaci v České republice, kdy v praktické části bylo zvoleno 5 základních 

výzkumných otázek, které měl výzkum zodpovědět. Konkrétně měl pak výzkum zhodnotit, 

jaké je povědomí o výskytu Amsterdam shopů u školní populace a jaká je u této skupiny 

prevalence užití nových syntetických drog s ohledem na typ regionu, typ školy a věk 

respondentů. Výzkum se také zaměřil na způsoby opatřování NSD u školní populace  

a vnímaní rizik spojené s jejich užitím. Dále za tímto účelem bylo cílem provést pilot 

zkušební verze dotazníku relevantního pro cílovou skupinu, který bude sloužit k dalšímu 

výzkumu. 

Sběr dat byl realizován ve školách, které přistoupily na spolupráci. Bohužel v tomto 

případě, vzhledem k poněkud složitější přípravě před samotným sběrem dat (rozdání a sběr 

informovaných souhlasů pro rodiče) a tím pádem i požadavku na aktivním zapojení školních 

metodiků prevence, časové náročnosti samotného sběru (jedna vyučovací hodina v každé 

třídě) a dle informací od ředitelů škol o častém oslovování a realizování jiných studií, jsme 

se velice často setkávali s odmítnutím spolupráce. Výsledek byl takový, že v Praze se 

výzkumu nezúčastnilo žádné učiliště, v Ostravě se pak nezúčastnila základní škola. 

Vzhledem k dodržení minimálního počtu respondentů, pak tyto školy byly nahrazeny jinými 

školami (v Ostravě i v Praze byly školy nahrazeny v obou případech středními školami),  

což narušilo reprezentativu vzorku studentů. Reprezentativa souboru byla též narušena 

tím, že mnoho rodičů dětí ze základních škol nesouhlasila s účastí jejich dítěte ve výzkumu, 

čímž se opět výrazně zmenšil počet respondentů ve věkové skupině do 15ti let věku.  
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Vzhledem k osobnímu sběru dat a přímou spolupráci se školním metodikem 

prevence, který vždy představoval výzkumnou asistentku dané třídě, mohla být narušena 

důvěra ze strany žáků a studentů o anonymitě dotazníků a to i přes to, že na naprostou 

anonymitu byli několikrát před samotným vyplňováním dat upozorněni. 

Nevýhodou samotného dotazníku, který byl určen ke sběru dat, pak byla jeho délka. 

I přes možnost přeskočení odpovědí, pokud žák/student NSD neužil, mohla délka vést  

ke snížení pozornosti se zvyšujícím se časem stráveným nad vyplňováním dotazníku, které 

mohlo vést k odrazení úplného vyplnění dotazníků. 

Některé otázky i přes úvodní pilot a úpravu dotazníků, pak mohli být pro studenty 

zavádějící či matoucí. Důkazem je pak otázka, která se zaměřuje na povědomí o tom, co se 

prodávalo v Amsterdam shopech, kde si v mnoha případech studenti tento obchod mohli 

zaměnit s Coffee shopem či Grow shopem. I přes kvalitativní průzkum prováděný se 

studenty po sběru dat, se díky odpovědím studentů, že by pro ně dotazník naprosto 

srozumitelný a všemu rozuměli, podařilo tuto skutečnost odhalit až při samotném přepisu 

dat. 

Jak vyplývá z teoretické části práce, v současné době existuje velice málo výzkumů 

zaměřujících se prevalenci užívání NSD výhradně ve školní populaci. Vzhledem k malému 

počtu těchto výzkumů na toto téma není možné provést přímé srovnání s výsledky jiných 

zemí.  

Pro hrubé srovnání můžeme porovnat výsledky výzkumu z Polska v roce 2010,  

kde se studie zaměřila výhradně na studenty ve věku 18 – 19 let. Pokud bychom měli i my 

tuto skupinu separovat od ostatních respondentů, tak bychom i přesto vykazovali mnohem 

nižší míru užití NSD v tomto věku, kdy oproti Polsku, které v této věkové kategorii 

vykazovalo celoživotní prevalenci NSD v 11,4% případů, Česká republika vykazuje 

„pouhých“ 3,4% respondentů, kteří NSD užili. V tomto případě je však potřeba vzít v potaz 

dva důležité faktory. Prvním z nich je, že polská studie měla dvojnásobně vyšší počet 

respondentů, čímž mohla zahrnout mnohem vyšší počet „rizikových“ respondentů. Druhým 

faktorem je pak to, že pravděpodobnost, že se NSD dostanou do povědomí obyvatelstva, 

byla mnohem vyšší, a to vzhledem k výskytu více jak 3500 Amsterdam shopů na území 

Polska a mnohem delší době zakročení místních státních orgánů k jejich ilegalizaci.  
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Druhým hrubým srovnáním pak může být Španělská studie z roku 2010, jež se 

zaměřovala na respondenty ve věku 14 – 18 let, konkrétně se však studie zabývala pouze  

9 konkrétními látkami. Pokud bychom tedy i my opět brali v potaz pouze skupinu ve věku 

14 – 18 let, vykazovala by Česká Republika celoživotní prevalenci užití JAKÉKOLIV NSD  

v 1,84% případů, zatímco ve Španělsku studie prokázala prevalenci celoživotního užití  

9 vybraných zástupců NSD ve 3,5% případů.  

Velice přínosným srovnáním by pak teoreticky mohly být výsledky studie ESPAD, 

která pravidelně probíhá zhruba ve 30ti zemích Evropy (v roce 2011 se v České republice 

zúčastnilo 360 škol). Ve studii však bohužel prozatím nebyla zařazena žádná otázka,  

která by zaměřovala na prevalenci užití Nových syntetických drog (ESPAD, 2011).  

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že Česká republika vykazuje lepší výsledky 

než jiné země. Jak již ale bylo zmíněno, je potřeba si uvědomit, že uvedené studie byly 

prováděny již v roce 2010 a vzorek respondentů, či zaměření studie bylo jiné než v tomto 

případě. I přes tyto faktory bychom ale výsledky mohli pokládat oproti jiným za pozitivní.  

Dle konkrétních výsledků tohoto výzkumu tedy víme, že výskyt Amsterdam shopů 

zaznamenalo 14% respondentů, kde statistická metoda chí-2test prokázala, že statisticky 

významně závisí na typu regionu, kde respondent studuje, typu školy i věku respondentů. 

Nadále výzkum ukázal, že aktuální prevalence užití NSD se ve školní populaci objevila 

v 1,63% a vyskytuje se spíše u respondentů (téměř 80%), jež už měli zkušenost s nějakou 

„tradiční“ drogou. Výzkum nadále ukazuje, byť i v malé míře, že nové syntetické látky  

se mezi populací školního věku objevují a dle ověření pomocí chí kvadrát testu se prokázalo, 

že se vyskytuje zhruba ve stejné míře ve všech sledovaných regionech. Obdobně dopadly 

výsledky u výzkumné otázky v jakém věku se užití NSD vyskytuje nejčastěji. I přes to, že se 

užití objevilo pouze ve 3 věkových kategoriích, výsledky testu dobré shody zhodnotily,  

že užití NSD nezávisí na věku. Z tohoto důvodu by se následující výzkumy měly zaměřit  

na stejnou či podobně širokou škálu věkových kategorií. Dle následujících výzkumných 

otázek bylo zjištěno, že nejčastějším způsobem opatření NSD je od kamaráda, jež NSD 

neprodává. Na základě těchto výsledků můžeme předpokládat, že prevalence užití NSD by 

teoreticky mezi žáky a studenty mohla stoupat a to i díky výsledkům, jež vykázala poslední 

výzkumná otázka, která posuzovala vnímání rizik spojených s užitím NSD. Ta prokázala,  

že v téměř 80% případů nebyla s užitím NSD vnímaná žádná rizika, čímž se otevírá spousta 
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otázek a to především otázka základní, zda jsou studenti v rámci minimálních preventivních 

programů škol seznamováni s nebezpečností nových syntetických drog. Je důležité také 

zmínit to, že Chi2-test nebyl signifikantní i s ohledem na nízké vzorky respondentů.  

Hlavním cílem práce bylo přispět k metodologii prevalenčního odhadu užívání 

těchto látek ve školní populaci v České republice, byť byly výsledky prevalence užití NSD 

nízké, cíl práce byl splněn a byly zodpovězeny veškeré stanovené výzkumné otázky. Druhým 

cílem práce bylo provést pilot zkušební verze dotazníku relevantního pro cílovou skupinu, 

který bude sloužit k dalšímu výzkumu. Tento cíl byl též splněn.  

 Na základě výsledků výzkumu bych určitě doporučila sledovat vývoj prevalence užití 

nových syntetických drog ve školní populaci i nadále. Nejvhodnější a nejjednodušší formou 

sledování by v tomto případě bylo zahrnutí otázek týkajících se užití NSD do dotazníků 

pravidelné studie ESPAD, kde se doposud otázky na nové syntetické drogy neobjevily.         

Pro další výzkumy bych pak také doporučila úpravu některých otázek v dotazníku. 

Vzhledem k malému množství informací o akutních účincích nových syntetických drog bych 

mimo kvantitativních výzkumů doporučila i výzkumy kvalitativní zaměřené právě  

na konkrétní informace o užitých látkách. Mimo jiné lze na základě nízké informovanosti 

studentů doporučit provedení výzkumu, který by se orientoval na ověření, zda se minimální 

preventivní programy škol orientují a informují mimo tradičních drog i na nové syntetické 

drogy. 
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