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VEVERKOVÁ, Tereza. Příčiny závislosti na pervitinu. Bakalářská práce, ETF, 

Praha. 2013 

 

Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje především na příčiny závislosti na pervitinu. 

Cílem práce je zjistit nejčastější a nejdůležitější důvody, které vedly mladé lidi 

ve věku od pětadvaceti do třiatřiceti let žijících v obci Dobronín k závislosti na 

pervitinu.  

Práce nejprve pojednává jak o drogách a jejich dělení, tak i o pervitinu a 

specificích závislosti na této droze. Důležitou částí práce jsou kapitoly týkající 

se příčin závislosti, faktorů zvyšujících riziko vzniku závislosti a faktorů 

zvyšujících odolnost proti vzniku závislosti. Část práce se také věnuje 

protidrogové prevenci. Na konci práce je vlastní dotazníková anketa, jejíž 

výsledky odpovídají na můj cíl práce. Dotazníková anketa je vyhodnocená a 

zpracovaná ve formě grafů a tabulek. Nejdůležitější a nejčastější důvody, které 

vedly respondenty k závislosti je tedy vliv vrstevníků, přátel, partnerů a 

známých. Dalšími stěžejními příčinami pak byla zvědavost a vliv prostředí a 

místa, kde žili. Největší vliv měla tudíž na vznik závislosti respondentů oblast 

sociálního prostředí a sociálních vztahů. 

 

 

Klíčová slova: 

 

Drogy, pervitin, závislost, příčiny závislosti, rizikové faktory, protidrogová 

prevence 
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Annotation 

 

The main topic of my bachelor’s work, are reasons of addiction to 

methamphetamine. The goal is to find out the most common and most 

important reasons why young people, aged from twenty-five to thirty-three 

years living in the small village Dobronín, became addicted to 

methamphetamine. 

First, the thesis deals with drugs, with their division, as well as with deeper 

information about methamphetamine and specifics of addiction to 

methamphetamine. The important part of my work are chapters about the 

causes of addiction, factors that increase the risk of addiction and factors that 

increase resistance to addiction. Part of the work is also devoted to drug 

prevention. At the end of the work, there is the questionnaire survey. The 

results of this survey correspond to the goal of my work. The influence of 

friends, curiosity and the influence of the environment and the place where 

they lived were the most common and most important reasons why young 

people started to take drugs.  

 

Index term: 

 

Drugs, methamphetamine, drug addiction, causes of the addiction, risk factors, 

drug prevention 
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Poděkování 

 

Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce za přínosné rady a připomínky. 

Děkuji všem respondentům za pomoc a ochotu s vyplňováním dotazníků. 

Děkuji také své rodině za pomoc a podporu. 
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Úvod 

 

Má bakalářská práce je zaměřená, jak již napovídá název samotné práce, na 

možné příčiny závislosti na pervitinu. Navazuji tím na mou absolventskou 

práci, ve které jsem se zabývala závislostí na pervitinu a její léčbou. Zde se 

však pokusím zjistit, jaké příčiny vedly mladé lidi ve věku od pětadvaceti do 

třiatřiceti let k závislosti na pervitinu. Respondenti jsou opět mí přátelé a známí 

z obce Dobronín ležící v kraji Vysočina. Většina z nich se však přestěhovala do 

Jihlavy nebo do jiných větších měst v okolí. Podařilo se mi získat deset 

dotazníků, což považuji vzhledem k výše zmíněným okolnostem za úspěch.  

Cílem mé práce je tedy zjistit nejčastější a nejdůležitější příčiny závislosti 

těchto lidí na pervitinu. Má domněnka je, že stěžejní vliv na vznik závislosti na 

pervitinu u těchto mladých lidí budou jejich vrstevníci, tedy přátelé, partneři a 

známí. Další významnou příčinou pak pravděpodobně bude vliv prostředí a 

místa, kde respondenti žijí. Velký vliv pak může mít také zvědavost. Pro 

zjištění cíle jsem zvolila dotazníkovou anketu, kterou považuji za 

nejobjektivnější a pro můj cíl práce nejefektivnější. Dotazníky jsem se ještě pro 

zajímavost rozhodla doplnit o kazuistiku jednoho z respondentů.  

Práce rozdělím na šest hlavních kapitol. První dvě kapitoly zaměřím na 

drogy obecně, na jejich dělení, na informace o pervitinu a projevům závislosti 

na něm. Dále se v práci budu zabývat možnými příčinami závislosti a 

rizikovými faktory, které následně rozdělím na biologické, psychologické, 

sociální a spirituální faktory. Věnovat se budu rovněž faktorům, které zvyšují 

odolnost dítěte vůči drogám. V páté kapitole popíši protidrogovou prevenci a 

poslední kapitolu zaměřím na vlastní dotazníkovou anketu, tedy na zvolenou 

výzkumnou metodu, na její cíle a hypotézu, na charakteristiku respondentů a 

obce, na kterou je sběr dat zaměřen a výsledné zpracování a vyhodnocení 
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dotazníků. Teoretická část je založena na odborné literatuře. Obsah prvních 

dvou kapitol a kapitol týkajících se respondentů a obce Dobronín jsem čerpala 

z mé absolventské práce.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 10 

1 Drogy  
 

V odborné terminologii jsou drogy označovány zkratkou OPL neboli omamné 

a psychotropní látky. Miroslav Nožina ve své knize Svět drog v Čechách uvádí, 

že pojmem „droga“ se rozumí látky a léky, obzvláště jsou-li zneužívány či 

užívány za účelem změny nálady, vědomí, tlumení nebo povzbuzení 

psychických a fyzických funkcí, případně za účelem navození mimořádných 

zážitků, jako jsou například halucinace. Světová zdravotnická organizace 

(WHO) považuje za drogu jakoukoli látku, která může pozměnit jednu nebo 

více funkcí organismu, pokud je do těla vpravena. V minulosti byla ovšem 

slovem „droga“ myšlena léčebná substance rostlinného či živočišného 

původu.
1
 

 

1.1 Drogová terminologie 

 

S drogovou problematikou souvisí také určité odborné výrazy, které zde 

představím především kvůli hlubšímu porozumění danému tématu. Jedná se 

zejména o následující pojmy: 

 

 Narkotika – uklidňující, uspávající látky nebo také látky sloužící 

k utlumení bolesti či aplikaci narkózy (například morfin) 

 Narkomanie – chorobná závislost na narkotikách 

 Toxikomanie – psychická i fyzická (somatická) závislost na 

psychotropních látkách; dále se dělí na monotoxikomanii, tedy závislost 

na jednu psychoaktivní látku a polytoxikomanii čili závislost na několik 

drog najednou 

                                                 
1
 Viz Nožina 9, 10 
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 Tolerance – postupné zvyšování dávek drogy za účelem dosažení 

stejného účinku získaného v minulosti aplikací nižší dávky 

psychoaktivní látky  

 Craving – bažení po psychoaktivní látce 

 „Flashback“ – náhlý projev psychotického účinku drogy bez jejího 

bezprostředního užití (může nastat po několika dnech až letech) 

 Abstinenční příznaky- odvykací příznaky se objevují u všech drog, tedy 

u legálních i nelegálních, avšak s rozdílnými příznaky i rozdílnou 

intenzitou; mezi abstinenční příznaky patří například: rozšířené zornice, 

slzení, zívání, zvýšená teplota, pocení, zimnice, třes, úzkost, 

nechutenství atd. 

 Abstinenční syndrom – nebo též odvykací syndrom je soubor 

abstinenčních příznaků vyskytujících se pohromadě, který nastává po 

absenci dlouhodobě či opakovaně užívané drogy
2
 

 Relaps/recidiva – „návrat k nemoci, která již byla vyléčena nebo u ní 

vymizely příznaky“
3
  

 

1.2 Dělení drog 

 

Omamné a psychotropní látky lze rozdělit dle dvou různých kritérií, jimiž jsou: 

postoje společnosti k droze a působení drog na psychiku člověka.  

 

Dle postoje společnosti se drogy dělí na: 

 Legální drogy – jsou drogy, které jsou v naší společnosti tolerovány 

                                                 
2
 Viz Kalina a kol. Cit. podle Magdalény Fišerové. Drogy a drogové závislosti 1, 114, 115; Viz 

Nožina 12, 13 
3
 Obecně o závislostech: Relaps, recidiva. Pomoc v závislosti...: ...pomůžeme, poradíme 

[online]. [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: http://www.pomocvzavislosti.cz/cs/akt/relaps--recidiva 
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 jedná se o alkohol, nikotin, kofein, léky (například hypnotika či 

benzodiazepiny) 

 

 Nelegální drogy – jsou drogy, jejichž výroba a distribuce je v naší 

společnosti zákonem zakázána a považována za trestnou činnost 

 mezi tyto drogy patří například marihuana, hašiš, extáze,   LSD, 

kokain, pervitin, heroin atd. 

 

Drogy se také dělí dle jejich působení na psychiku zdravého člověka na:

   

 Tlumivé látky – mají zklidňující, uvolňující účinky, které způsobují 

ospalost, pasivitu a zpomalení reakcí, na některých tlumivých 

látkách (například na heroinu) vzniká těžká fyzická závislost 

 tlumivé látky zahrnují alkohol, léky (anxiolytika, hypnotika), 

heroin, morfin 

 

 Povzbuzující látky – jejich účinky se projevují zvýšenou aktivitou a 

výkonem organismu, euforií a absencí potřeby jídla a spánku, u 

stimulačních drog dochází také často k hluboké psychické závislosti 

 jedná se například o nikotin, kofein, kokain a pervitin 

 

 Halucinogenní látky – působí hlavně v oblasti lidské psychiky, 

ovlivňují vědomí a prožívání, způsobují zrakové a sluchové 

halucinace, ovlivňují vnímání barev a prostoru, jejich nebezpečí 

spočívá především v nepředvídatelnosti účinků na lidskou psychiku 

 mezi nejčastější halucinogenní drogy patří LSD a lysohlávky
4
 

                                                 
4
 Viz Nožina 9, 10; Viz Rozdělení drog. Substituční-léčba.cz: Stránky o závislosti [online]. 

2012, 4.10.2012 [cit. 2012-10-12]. Dostupné z: http://www.substitucni-lecba.cz/rozdeleni-drog 
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Dále je možné dělit drog na alkohol; tabák; konopné drogy (marihuana, 

hašiš); MDMA (extáze, jež je umístěna na rozhraní stimulancií a 

halucinogenů); halucinogenní drogy neboli psychedelika se dělí na přírodní 

rostlinné (lysohlávky, durman) a živočišné drogy (ropuší jed – bufotenin) a na 

syntetické drogy (LSD); stimulancia, též psychostimulancia (kokain, 

amfetamin, pervitin čili metamfetamin); těkavé látky, jinými slovy prchavé 

látky či inhalační drogy (toluen, aceton, éter, rajský plyn);  léky vyvolávající 

závislost (analgetika - opioidní a neopioidní užívané k utlumení bolesti, 

hypnotika a sedativa - léčící závažné poruchy spánku a anxiolytika – určeny ke 

zmírnění patologické úzkosti a strachu) a nakonec opioidy a opiáty (heroin, 

morfin, metadon, „braun“).
5
 

 

 

2 Pervitin  
 

Pervitin neboli metamfetamin (hovorově též „piko“, „péčko“, „perník“, „peří“, 

„čeko“, „meth“) je syntetická stimulační nelegální droga, která patří mezi 

budivé aminy, stejně jako například amfetamin nebo methylendioxyamfetamin 

- MDMA, jinými slovy extáze. Dříve byly používány jako léky proti 

narkolepsii čili chorobné spavosti, únavě nebo jako látky zneužívané bojovými 

jednotkami za účelem dosažení vyššího výkonu. Čistý pervitin je syntetizován 

ve formě hořkého bílého mikrokrystalického prášku bez zápachu. Zabarvení do 

žluta či do fialova způsobují přidané příměsi. Je řazen mezi nejnebezpečnější 

drogy vůbec, je vysoce návykový a může vést k tělesnému chátrání. Často je 

                                                 
5
 Viz Kalina a kol. Cit podle Jakuba Minaříka. Drogy a drogové závislosti 1, 159, 162, 164; 

Cit. podle Michala Miovského 169, 170, 175; Cit. podle Karla Hampla 187, 189, 193; Cit. 

podle Jakuba Minaříka, Tomáše Páleníčka 200  
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nezákonně vyráběn z efedrinu. Václav Senft ve svém článku uvádí, že aminy 

jsou po marihuaně celosvětově nejužívanější nelegální drogou. Poprvé byl 

pervitin syntetizován v Japonsku roku 1888, kde ji také za druhé světové války 

používali japonští sebevražední piloti kamikadze. V České republice byla 

droga zneužívána a vyráběna již před rokem 1989, avšak v menším rozsahu 

než je syntetizována a zneužívána nyní.
6
  

Způsoby aplikace této drogy mohou být různé. Nejčastějším způsobem 

užívání je sniffing neboli šňupání, po kterém se účinek drogy dostaví během 

pěti až deseti minut, dále pak intravenózní čili nitrožilní aplikace, kdy účinek 

drogy působí zcela bezprostředně po užití. Méně častými způsoby aplikace 

pervitinu je také kouření nebo inhalování, jež nastupuje zhruba hodinu po užití 

drogy a posledním způsobem je orální aplikace, jejíž účinek se projeví také 

zpravidla hodinu po požití. Různé způsoby aplikací pervitinu způsobují také 

různé zdravotní obtíže a problémy. Nejrizikovějším způsobem užívání je 

aplikace intravenózní, protože vede k nákaze přenosných infekčních 

onemocnění, jako je virus HIV či virové žloutenky i k lokálnímu poškození, 

mezi něž patří například záněty žil, hnisavé procesy v místě aplikace nebo 

dokonce zasažení tepny. Při šňupání hrozí nebezpečí úplného rozleptání nosní 

přepážky, a to díky leptavému účinku, jenž působí na nosní sliznici.
7
  

Aplikace pervitinu zpočátku zvyšuje fyzickou i psychickou výkonnost 

organismu – dochází tedy ke stimulaci jak psychické, tak ke stimulaci fyzické. 

Projevuje se zvýšenou hovorností, koncentrací na nějakou (mnohdy 

nesmyslnou) činnost, rozšířenými zornicemi, navozuje pocity euforie, 

                                                 
6
 Viz Nešpor, Müllerová 99; Viz Kalina a kol. Cit. podle Jakuba Minaříka.  Drogy a drogové 

závislosti 1, 166; Viz SENFT, Václav. Metamfetamin [online]. 2009 [cit. 2012-04-16]. 

Dostupné z: http://ciselniky.dasta.stapro.cz/hypertext/201030/hypertext/SFADL.htm 
7
 Viz SENFT, Václav. Metamfetamin [online]. 2009 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: 

http://ciselniky.dasta.stapro.cz/hypertext/201030/hypertext/SFADL.htm; Viz Kubánek, Polívka 

78 

 

http://ciselniky.dasta.stapro.cz/hypertext/201030/hypertext/SFADL.htm
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sebejistoty a zvyšuje pozornost a soustředěnost. Při dlouhotrvajícím 

chronickém užívání (období abstinence střídající se s obdobím užívání) však 

dochází velmi rychle ke vzniku psychické závislosti (fyzická závislost na této 

droze nevzniká, fyzické obtíže spojené s abstinencí jsou důsledkem 

vystupňované únavy) a rychle také stoupá tolerance spojená s aplikací stále 

vyšších dávek. Mezi nežádoucí účinky však patří i ztráta hladu či nechuť 

k jídlu a ztráta pocitu žízně, což může vést až k dehydrataci organismu a 

výraznému hubnutí. To vede k fyzickým problémům jako je hubnutí, zhoršení 

imunitního systému, poškození zubní skloviny až rozpad zubů, porucha spánku 

a močení, porucha štítné žlázy, poškození jater, smrtelný infarkt myokardu, 

mozkové krvácení nebo trvalé poškození mozku, které může vést například 

k demenci. Pervitin rovněž působí na psychiku člověka. Velmi častý je 

paranoidní či paranoidně-halucinatorní syndrom, který se rozvíjí v rámci 

vznikající toxické psychózy a bývá spojen s neklidem, vztahovačností, 

strachem, depresemi, sebevražednými tendencemi či chorobnou žárlivostí. 

Toto onemocnění je svými příznaky srovnatelné se schizofrenií, jež může braní 

pervitinu rovněž vyvolat. Akutní intoxikace (předávkování) je  doprovázena 

neklidem, hyperaktivitou, bolestí hlavy, tachykardií, tedy zvýšenou tepovou 

frekvencí a srdeční arytmií (poruchou srdečního rytmu). Tělesná teplota se 

zvýší, intoxikace někdy vyvolává křeče a delirium, předávkovaný cítí těžkou 

bolest na hrudi a může upadnout až do kómatu.
8
  

Se závislostí na pervitinu se také vyskytuje abstinenční syndrom, a to ve 

třech fázích. První fáze nastává okamžitě po vysazení drogy a projevuje se 

únavou, několikadenním přerušovaným spánkem, silnými pocity hladu, 

                                                 
8
 Viz Prev-Centrum: Pervitin. O.s. Prev-Centrum [online]. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: 

http://www.prevcentrum.cz/Pervitin; Viz SENFT, Václav. Metamfetamin [online]. 2009 [cit. 

2012-04-16]. Dostupné z: 

http://ciselniky.dasta.stapro.cz/hypertext/201030/hypertext/SFADL.htm; Viz Presl 16, 17; Viz 

Riesel 34; Viz Kubánek, Polívka 79 

http://www.prevcentrum.cz/Pervitin
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úzkosti, depresemi, někdy dokonce sebevražednými myšlenkami. Druhá fáze 

trvající dny až týdny je typická cravingem, tedy silnou touhou po droze. Proto 

pak velmi často dochází k relapsům. Deprese a podrážděnost v této fázi 

přetrvává, někdy je doplněna poruchami spánku. V poslední fázi jsou obtíže 

méně intenzivního rázu, kdy depresivní prožívání i bažení obyčejně slábnou. 

Doba trvání je většinou několik týdnů až měsíců.
9
  

 

2.1 Závislost 

 

Mnozí odborníci se shodují na faktu, že závislost je chorobnou a 

vystupňovanou formou návyku. Závislost je popisována jako onemocnění, 

které je charakteristické cravingem neboli bažením po droze (případně po 

jiných objektech závislosti). Bažení (craving) je velmi silná touha po 

psychoaktivní látce. Dalším projevem závislosti je pokračování v užívání i přes 

vědomí, že si tím nemocný způsobuje mnoho nepříjemných problémů, a to jak 

zdravotních, tak sociálních nebo ekonomických. Syndrom závislosti se dále 

projevuje somatickým odvykacím stavem (kdy je psychoaktivní látka užívána 

z důvodu zmírnění abstinenčních příznaků), zvyšováním tolerance (viz 

předchozí kapitola), obtížemi v kontrole užívání drogy (například s množstvím 

látky) nebo zanedbáváním svých zálib a blízkých osob. Diagnostikovat 

syndrom závislosti však lze většinou v tom případě, že během posledního 

uplynulého roku došlo k minimálně třem výše zmíněným jevům. Kromě toho, 

že je závislost pokládána za onemocnění, jde také o určitý společenský 

                                                 
9
 Viz Kalina a kol. Cit. podle Jakuba Minaříka. Drogy a drogové závislosti 1, 166  
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fenomén, vzhledem k tomu, že se s důsledky tohoto onemocnění potýká 

(kromě postižených jedinců) i okolní společnost.
10

  

 

2.1.1 Psychická a fyzická 

 

Psychická závislost bývá často podceňována, což je základní chyba, neboť 

právě psychická závislost je velmi těžce ovlivnitelná. K jejímu zvládnutí je 

zapotřebí nejen pevná vůle, ale i delší časové období (měsíce až roky) a 

mnohdy i odbornou péči. Fyzická závislost způsobuje abstinenční syndrom 

v době vysazení drogy, ale fyzickou závislost lze překonat během několika 

dní.
11

 

 

2.1.2 Primární a sekundární 

 

Existuje také závislost primární, jež vzniká u lidí, kteří od počátku drogu 

aplikovali z toxikomanických důvodů, a závislost sekundární, která se vyvinula 

z neadekvátního (častého či nadměrného) užívání léků. Tato závislost tedy 

vznikla jako „nehoda“.
12

  

 

2.2 Projevy závislosti  

 

Časté, pravidelné užívání pervitinu vede k návyku a poté k samotné závislosti. 

Pro vytvoření závislosti je třeba zpravidla dlouhodobého užívání s aplikací 

obyčejně několikrát týdně, avšak to, jakým způsobem drogu uživatel aplikuje, 

                                                 
10

 Viz Riesel 18; Viz Hajný 14; Viz Presl 46; Viz Nešpor, Csémy 32, 33 
11

 Viz kol. autorů SANANIM 20 
12

 Viz Riesel 10 
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nemá při vzniku závislosti žádnou váhu. Závislost většinou nevznikne po 

jednorázovém užití, ani po dlouhodobějším užívání, které může trvat například 

měsíc. Závislost na pervitinu se ve většině případů rozvíjí několik měsíců, 

typicky tři čtvrtě roku až rok a půl. Tento proces vzniká celkem pomalu, což je 

velmi zrádné. Další záludností je fakt, že uživatelé získají mylný dojem a myslí 

si, že nemohou být závislí, vzhledem k tomu, že jsou schopní několik dní 

abstinovat, a to bez jakýchkoli obtíží. Jak jsem uvedla již výše, vzniká pouze 

psychická závislost na této droze. Ta je však tou závažnější formou z hlediska 

léčby. Kromě psychické závislosti se zde však objevuje ještě sociální 

„závislost“ na skupině lidí, ve které se droga užívá, distribuuje či syntetizuje.
13

 

 

2.3 Stadia závislosti 

 

Mnozí autoři nejsou ve výčtu stadií závislosti zcela jednotní. Proto bych zde 

ráda uvedla pro srovnání několik autorů a jejich stádia závislosti. 

 

Podle Petra Riesela, existují čtyři stadia rozvoje závislosti: 

 

 Stadium experimentální – občasné užití drogy bez nežádoucích 

účinků 

 Stadium příležitostného užívání – rekreační, většinou víkendové 

užívání 

 Stadium pravidelného užívání – častější užívání drogy, ztráta 

zájmu o své blízké, koníčky, školu či zaměstnání, zvýšení 

tolerance, užívání drogy i přes vědomí o škodlivosti látky na 

zdraví 

                                                 
13

  Viz Prev-Centrum: Pervitin. O.s. Prev-Centrum [online]. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: 

http://www.prevcentrum.cz/Pervitin; Viz Hajný 14 

http://www.prevcentrum.cz/Pervitin
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 Stadium návyk a závislost – droga je ve středu zájmu a 

poškozuje veškeré oblasti života včetně zdraví
14

 

 

Stadia závislosti neboli fáze vývoje návyku dle Fr.-Christopha Göhlerta a 

Franka Kühna: 

 

 Euforické počáteční stadium – užívání drogy za účelem 

uvolnění, zbavení se úzkosti a nárůstu sebevědomí 

 Kritické stadium navykání – nárůst tolerance a s tím spojené 

zvyšování dávek drogy, vznik problémů například v zaměstnání, 

škole či finančních problémů, zanedbávání zálib a poruchy 

sebehodnocení 

 Stadium návyku, respektive závislosti – ztráta kontroly nad 

mírou užívání drogy, kriminalita, sociální exkluze, změna 

osobnosti, abstinenční syndrom a fyzické poškození 

 Chronické stadium rozkladu – úbytek snášenlivosti návykové 

látky, zchudnutí, často vedoucí až k bezdomovectví, 

zanedbanost, separace, těžká fyzická i psychická onemocnění 

 

Miroslav Nožina ve své knize Svět drog v Čechách představuje druhy 

zneužívání (neboli abúzu, což je nadměrné – velmi časté nebo vysoce 

dávkované užívání) drog: 

 

 Příležitostně-experimentální zneužívání – výjimečné (maximálně 

pětkrát za život) experimentální užití drog 

                                                 
14

 Viz Betel Česka republika. O drogách a závislosti: Závislost. [online]. [cit. 2012-08-06]. 

Dostupné z: http://www.komunitabetel.cz/cs/o-drogach/ 
 

http://www.komunitabetel.cz/cs/o-drogach/
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 Rekreační zneužívání – mírně časté užívání, většinou na zábavě či 

společenské akci obzvláště, jsou-li drogy nabídnuty – dotyčný drogy 

nekupuje 

 Příležitostné zneužívání – častější užívání spojené s určitými situacemi 

a důvody (například kvůli povzbuzení, dodání si odvahy či překonání 

obtíží), kdy si již jedinec psychoaktivní látky kupuje 

 Intenzivní zneužívání – velmi časté až denní, méně kontrolovatelné 

užívání při obvyklých situacích, kdy je jedinec přesvědčen, že má své 

jednání pod kontrolou 

 Nuceně-závislé zneužívání – denní nebo několikadenní, nezbytné 

užívání, kvůli kterému jedinec riskuje, může se dostat do problémů a 

potřebuje intenzivní pomoc, aby se návyku zbavil
15

 

       

Autoři se ve fázích vývoje návyku více méně shodují, můžeme si ale 

všimnout, že autoři Fr.-Christoph Göhlert a Frank Kühn jsou jakoby vždy o 

stupeň výše než Petr Riesel a Miroslav Nožina, jejichž stadia jsou přeci jen 

shodnější i přesto, že poslední autor uvádí o jednu fázi více než ostatní autoři. 

 

2.4 Modely závislosti  

 

Existují tři modely závislosti, jedním z nich je model biomedicínský, druhým 

je bio-psycho-sociální a třetí model je bio-psycho-socio-spirituální. 

První zmiňovaný model převládal v oblasti závislostí desítky let. Závislost 

je dle tohoto modelu nemocí, tedy poruchou centrální nervové soustavy, do 

určité míry ovlivněna genetickými predispozicemi. Je nemocí chronickou, 

projevující se častými relapsy. Závislost dle této metody není zcela vyléčitelná, 

                                                 
15

 Viz Nožina 15 



 21 

dá se léčit jen dodržováním „specifické diety“, abstinence. Závislý člověk bude 

tedy vždy závislý, může pouze abstinovat. Mezi hlavní léčebné metody 

biomedicínckého modelu patří detoxikace, ústavní izolace či léčba prací.
16

 

Bio-psycho-sociální model vychází z definice zdraví dle Světové 

zdravotnické organizace (WHO): „zdraví je stav tělesné, duševní a sociální 

pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“. Do tohoto modelu 

jsou tudíž zahrnuty také psychické funkce a interpersonální vztahy. Drogová 

závislost jakožto nemoc vzniká v průběhu rozvoje osobnosti v závislosti na 

vzájemném působení vztahových, biologických a psychologických faktorů. 

Zde se však závislost stává za příznivých interních a externích podmínek 

vyléčitelnou nemocí. U bio-psycho-sociálního modelu jsou důležité biologické 

a genetické predispozice, popřípadě psychologické dispozice získané v raném 

dětství. Dále jsou zde stěžejní takzvané spouštěče, například nepříznivá životní 

situace či příliš vysoké nároky kladeny na jedince v určitém období a 

zranitelnost vyvíjející se v průběhu života. Bio-psycho-sociální model využívá 

mimo farmakologie a detoxikace také psychosociální terapie, mezi něž patří 

například terapeutické komunity, rodinné, skupinové a individuální 

psychoterapie.
17

  

Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti je v podstatě bio-psycho-

sociální model rozšířen o spirituální, tedy duchovní úroveň. Jedná se o to, co 

nás přesahuje, co dává životu smysl. Tuto úroveň zahrnula do své koncepce 

Dvanácti kroků svépomocná skupina Anonymních alkoholiků (více o Dvanácti 

krocích, Anonymních alkoholicích a Anonymních narkomanech v kapitole 

2.2.4), jež se odvolává na vztah s Vyšší mocí, který pomáhá a usnadňuje 

navrátit zdraví a vrátit životu smysl.
18

  

 

                                                 
16

 Viz Kalina a kol. Drogy a drogové závislosti 1, 78 
17

 Viz Kalina a kol. Drogy a drogové závislosti 1, 78, 79 
18

 Viz Kalina a kol. Cit. podle Stanislava Kudrleho. Drogy a drogové závislosti 1, 93 
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2. 5 Základní směry pohledu na závislost 

 

 Morální model je myšlenkový proud, jenž považuje drogově závislého 

člověka za morálně zkaženého a slabého. Jediným východiskem je 

„převýchova“ a pokud se uživatel drog nepolepší, bude sociálně vyčleněn nebo 

bude mít kvůli své závislosti problémy se zákonem. 

 

 Model nemoci (tradiční medicínský mode/model biomedicínský) podle 

kterého je závislost považována za nevyléčitelnou nemoc. Objevuje se u lidí, 

kteří mají k této nemoci biologické predispozice. Všechny další obtíže a 

problémy jsou následkem nemoci. Celoživotní abstinence je jediné východisko. 

 

 Model adaptivní je psychologickým modelem zabývající se 

vývojovými problémy v raném dětství. Od těch se odvíjí adaptivní selhání 

v adolescenci. Nesmělost, osobní krize či trauma je považováno za příčinu 

závislosti na drogách nebo alkoholu. Řešením je tedy odkrytí a vyléčení příčin 

závislosti v minulosti.
19

 

 

 

3 Možné příčiny závislosti 
 

 

Myslím, že k závislosti vede člověka většinou řada důvodů, ať už si je jich 

vědom či nikoli. Každý člověk je individuální a každý tudíž může řešit stejnou 

situaci jinými způsoby. Někteří lidé tak řeší své problémy či různé situace 

prostřednictvím drog, a proto bych zde chtěla uvést co nejvíce možností 

                                                 
19

 Viz kalina a kol. Cit. podle Petra Hrdiny. Drogy a drogové závislosti 1, 263 
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vedoucích k závislosti, které se pak samozřejmě u jednotlivých případů mohou 

kombinovat a lišit. 

 

„Je zřejmé, že na otázku, proč lidé berou drogy, není snadné odpovědět. 

Abychom se vůbec přiblížili skutečnosti, je třeba předem říci, že jednoduchá 

odpověď neexistuje. Jde vždy o souhru celé řady faktorů, působících na toho 

kterého jedince. Existuje celá řada teorií vysvětlujících alespoň zčásti vznik 

závislosti na drogách.“20 

 

Důvody, které vedou lidi k užívání drog, se liší člověk od člověka, droga od 

drogy a příležitost od příležitosti. A to vše se může během života měnit.
21

 

Situace není jednoduchá, a to zejména díky toleranci užívání legálních drog 

(kávy, alkoholu, tabáku) většinovou společností. Závislost je v naší společnosti 

chápána jako nežádoucí společenský jev, o to hůře jedná-li se o drogy 

nelegální. I pouhý kontakt s drogou či lidmi užívající drogy snižuje 

společenskou toleranci. Na tento fakt poukazuje Presl právě v souvislosti 

s myšlenkou zakázaného ovoce. Tedy jedním z důvodů, proč lidé začnou 

experimentovat s drogami je jejich přitažlivost právě proto, že jsou nelegální. 

Jejich atraktivitu zvyšuje také démonizace drog, moralizování a zamlžování 

skutečnosti. S tím také souvisí touha vymanit se většinové společnosti a jejím 

normám, snaha odlišit se od ostatních, nebýt takzvanou další ovcí stáda.22 

Ve výše zmiňované knize je také uvedena souvislost závislosti s procesem 

sebeuskutečnění, jinými slovy individuace z pohledu analytické psychologie. 

Vzhledem k tomu, že individuace má velmi blízko k iniciačním rituálům 

minulosti, je možné, že je závislost spojena nejen se samotnými drogami, ale 

také se změnou ve způsobu aplikace látky, jež původně sloužila k magickému, 

                                                 
20

 Presl s. 46 
21

 Viz Veselý, Dzúrová s. 17 
22

 Viz Presl s. 46 
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esoterickému či archetypálnímu očekávání při různých rituálech a obřadech. 

Z psychoanalytického úhlu pohledu jmenuje Nerad kromě psychické a fyzické 

závislosti rovněž potřebu parareligiózní. Jedná se o archetypální kořeny, jež 

vedou uživatele drog ke spontánní tvorbě rituálů, sklonu k fanatismu, 

esoterismu či pseudoideologii. Tvrdí také, že pro závislého člověka je droga po 

určitou dobu kreativní a osvěžující element. Jedinec tedy žije v jiném světě. A 

díky postavení návykových látek mimo zákon pak vznikají skupiny lidí 

s vlastními normami, takzvané subkultury. Členové těchto subkultur tak 

především prostřednictvím rituálů a jim zasvěcených sloganů získávají pocit 

důležitosti.23   

Dalším modelem je model biologický. Jde o jakési „biologické nastavení“, 

jež ovlivňuje, zda ten který člověk bude právě na té které droze závislý. Záleží 

na tom, zda se s danou drogou vůbec setká a zda k ní bude inklinovat.24 Dalo 

by se tedy říci, že jedinec může mít vrozené dispozice k závislosti na určité 

droze.  

Specifická souhra okolností je rovněž označována za jeden z modelů příčin 

závislosti. Síla způsobující pád bariér prevence a následnou závislost spočívá 

v užití určité drogy za přítomnosti specifické souhry okolností.25  

Model učení, lépe řečeno učení nežádoucích postojů, může být rovněž 

faktorem odpovědným za vznik závislosti. Toto učení se odehrává v nejbližším 

rodinném kruhu, to znamená mezi rodiči a dítětem. Jednou možností je 

ohrožení dítěte rozvodem rodičů. Potomek se pak snaží upoutat svými 

drogovými excesy pozornost na sebe a tím pádem tak odvrátit pozornost od 

problémů partnerských. Dalším kritickým faktorem je odchod dospívajícího 

dítěte z domova u rodiny, jež není schopna tyto jeho potřeby umožnit. Výrazné 

poruchy komunikace pak vyvolává panika vycházející z této patové situace. I 

                                                 
23

 Viz Nerad in Presl s. 47 
24

 Viz Presl s. 47 
25

 Tamtéž 
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pouhý experiment s drogami se může změnit v závislost. Ta je reakcí na 

neschopnost potomka opustit domov a rodinu. Tato neschopnost „opustit 

hnízdo“ tkví ve zmiňované rodinné patologii. Problémy vznikající v důsledku 

drogové závislosti vedou ještě k silnějším rodinným poutům.26  

 

„Chápeme-li člověka jako jednotu čtyř dimenzí – biologické, 

psychologické, sociální a spirituální, můžeme příčiny užívání drog a rizika 

vzniku drogových závislostí rozdělit do čtyř oblastí. V každé z nich je možno 

najít dispozice (předpoklady) a spouštěcí mechanismy (jevy, události, 

situace).“
27

 

 

 

3.1 Faktory zvyšující riziko vzniku drogového 
problému 

 

To jsou faktory, které vždy ovlivňují vznik závislosti, často ve vzájemné 

kombinaci těchto oblastí.28  

 

 

3.1.1 Přítomnost drog 

 

Přítomnost drog je základním faktorem pro možnost vzniku závislosti na 

drogách. Bez existence psychoaktivních a omamných látek by logicky nemohla 

vzniknout ani závislost na těchto látkách. Zbavit se zcela přítomnosti drog 

v naší společnosti není možné, protože dokud bude existovat poptávka, vždy se 

                                                 
26

 Viz Presl s. 48 
27

 Dočkal s. 38 
28

 Viz Presl s. 48 
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vyskytne také nabídka. Neochrání nás tedy ani stát, ani nikdo jiný. Je to jen na 

nás. Nejdůležitější je tedy informovanost v této oblasti.29 „Znát realitu a její 

rizika. Umět odmítnout. Umět zvolit menší zlo, pokud je to nutné. Přijmout 

zodpovědnost za vlastní chování.“30   

 

 

3.1.2 Biologické faktory 

 

 Dědičnost 

 

Je další složkou ovlivňující vznik závislosti. Žádná osobnost není zcela imunní 

vůči vzniku závislosti. Závislost může být za určitých podmínek vytvořená jak 

u lidí, tak u zvířat. Základní osobnostní predispozice v otázce vzniku závislosti, 

i když často přeceňovaná, je dědičnost. U dětí, jejichž rodiče jsou závislí na 

alkoholu, je riziko vzniku závislosti vyšší, a to i přes eliminaci jiných 

ovlivňujících faktorů (např. prostředí, ve kterém žijí). O dědičnosti týkající se 

nelegálních návykových látek se toho však příliš neví. Další biologické faktory 

jsou například tyto: prenatální poškození plodu, nepříznivé životní prostředí, 

nezdravá strava či příliš nízký nebo naopak vysoký věk matky.
31

  

 

 Fyzický stav 

 

To, v jakém fyzickém stavu se člověk právě nachází, rovněž může ovlivňovat 

vznik závislosti. Pokud je například někdo zraněn, vážně nebo nevyléčitelně 

nemocný, může se pokusit o útěk z reality prostřednictvím drog. Drogy může 
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užívat ale také jako lék tlumící bolest nebo může vzniknout závislost přímo na 

lécích, takzvaná sekundární závislost (viz kapitola 2.1.2). Léky a zdravotní 

problémy pak mohou být považovány za spouštěcí mechanismus.
32

 

 

 

3.1.3 Psychologické faktory 

 

 Osobnostní charakteristiky – temperament a charakter 

 

To jak člověk jedná, jak se chová, jaké hodnoty a postoje člověk zaujímá jaký 

má vztah k sobě samému i ostatním, to vše ovlivňuje také vznik závislosti. 

Osoby s predispozicemi k závislosti bývají na jedné straně zvýšeně citlivé, 

úzkostné a zranitelné. Často mají komunikační problémy, nejsou schopny 

navázat a udržet harmonický partnerský vztah, mají problémy ve vztazích 

k autoritám a sklony k hypochondrii. Pro takovýto typ osob jsou 

nejnebezpečnější stimulancia. Intoxikace totiž umožňuje dotyčnému „překonat 

zatím nepřekonatelné“ a dochází tak k určité změně osobnosti, což je velmi 

silný faktor přispívající ke vzniku závislosti. Po odeznění účinků se však 

dostavují nepříjemné prožitky jako je deprese či únava. Tento stav se slangově 

nazývá „dojezd“. Uživatelé pak většinou berou drogy jiného typu, aby ho 

potlačili. Pro vznik závislosti je velmi rizikový psychický abstinenční syndrom, 

vznikající u uživatelů stimulačních drog. Vysoké riziko vzniku závislosti se 

vyskytuje také tehdy, kdy se člověk snaží své problémy řešit pomocí drog. 

Na druhé straně stojí skupina spíše extrovertních lidí, kteří mají také jisté 

predispozice k závislosti, a to především na tlumivých drogách, zejména na 

opiátech. Zmíněná skupina lidí se projevuje zvýšenou impulzivitou, 
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sebestředností, tendence k dramatizování a sníženou schopností koncentrace.  

Dále bývají tito lidé často nezdrženliví, nestálí, též s agresivními sklony. 

V psychiatrické terminologii jsou označováni jako osobnosti s psychopatickým 

vývojem. Tlumivé drogy jsou pro ně hrozbou právě díky jejich relaxačním 

účinkům, díky kterým uživatelé dosáhnout vnitřního klidu a harmonie. U 

opiátů pak vzniká na rozdíl od stimulancií fyzický abstinenční syndrom, rychle 

se zvyšuje tolerance a tudíž je také vznik závislosti velmi brzký.  

Velice častý je však výskyt polymorfního užívání drog, což znamená braní a 

kombinace více návykových látek najednou. Většinou se užívá odlišně 

působící droga z důvodu eliminace nežádoucích účinků drogy předchozí. Jedná 

se například o „speed ball“, tedy o kombinaci kokainu s heroinem, nebo o 

kombinaci metamfetaminu s hypnotiky, sedativy či braunem pro potlačení 

„dojezdu“. Pro lepší představu je možné srovnat polymorfní užívání legálních 

drog – na sklenici alkoholu s cigaretou.  

Důležité je však zdůraznit, že predispozice k závislosti na návykových 

látkách nemají jen lidé nějakým způsobem anomální (ti jsou jen více ohroženi), 

ale problémy s drogami může mít každá sebeuvědomělejší osobnost. To ale 

také záleží na mnoha dalších faktorech.33  

 

 Předčasná zralost  

 

Předčasná vyspělost může představovat jisté riziko. Vyskytuje se častěji u 

dívek, které pak mají mnohem více odpovědnosti nepřiměřené jejich věku. 

Mnohdy je již kolem osmého roku potomek velmi samostatný, pomáhá 

s chodem domácnosti - umí například vařit, nakupuje a disponuje s většími 

finančními sumami nebo hlídá sourozence. Zkrátka plní své povinnosti i 

povinnosti rodičů. Přebírá tak nadměrnou odpovědnost, ale také svobodu. 
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Často se také stýká se staršími a vyspělejšími kamarády. Není však dobré 

nechávat na dítěti tolik odpovědnosti a zároveň svobody. Další chybou pak je 

obracet se na něj s radami ohledně dospělých záležitostí či vztahů, na které 

ještě není připraveno.
34

 

 

 Deprese 

  

Také depresivní stavy dospívajících jsou rizikovým faktorem. U adolescentů je 

určitý stupeň deprese běžný. Je to průvodní znak rychlých psychických a 

somatických změn. Pokud však tyto stavy přetrvávají, je zde poměrně vysoké 

riziko vzniku závislosti, a proto je zapotřebí obrátit se na profesionální 

pomoc.
35

 

 

 Řešení nepříjemných pocitů, problémů 

 

Jsou-li pocity, jako je smutek, osamělost, úzkost, strach, zlost či neuspokojená 

touha, řešeny náhradními prostředky umožňující okamžitou, ale dočasnou 

úlevu nebo zapomnění, je riziko vzniku závislosti výrazně vyšší. Náhradní 

prostředky mohou být u každého různé. Jedná se například o nárazové 

přejídání, nadměrné pracovní či sportovní výkony nebo užívání návykových 

látek.
36
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 Nízké sebevědomí a pocity viny 

 

Nedostatek sebevědomí vyskytující se v nevhodné souvislosti může být rovněž 

rizikovým faktorem v oblasti vzniku drogového problému. Mladiství se mohou 

stydět mluvit před více lidmi, zpívat nebo se stydět za svou rodinu, což později 

mohou řešit legálními nebo nelegálními drogami. Pokud se nadměrný stud 

objevuje u rodičů nebo jednoho z nich, a ten své pocity řeší pomocí 

návykových látek, jedná se opět o špatný vzor chování a pro dítě je rizikový.  

U nepřiměřeného pocitu viny je to velmi podobné. Výchovné přístupy, jež 

jsou založeny na výčitkách, citovém vydírání a manipulacích vyvolávající 

pocity viny, jsou velice nežádoucí a rizikové. Syn nebo dcera se pak snaží 

zbavit pocitů viny prostřednictvím drog, z čehož vznikají další pocity viny, od 

kterých opět unikají skrze jejich užívání a vzniká tak bludný kruh. Vhodné je 

z dítěte sejmout pocity viny prostřednictvím nějakého trestu či výchovné 

sankce. To by se však mělo obejít bez výčitek.
37

 

 

 Snaha zhubnout 

 

Poruchy příjmu potravy, nejčastěji anorexie a bulimie, je nezdravý strach ze 

zvýšené hmotnosti. Jednou metodou vedoucí ke snížení hmotnosti a 

nechutenství, je právě užívání pervitinu. To může být tedy také důvod, proč 

někteří lidé pervitin začnou užívat.
38
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3.1.4 Sociální faktory  

 

Vlivy prostředí bývají považovány, vzhledem ke vzniku závislosti na 

návykových látkách, za nejvýznamnější. Prostředí je vše, co nás obklopuje, 

formuje naše postoje a hodnoty jak ke světu, tak také k drogám. Zahrnuje 

rodinu, kamarády, školu, zaměstnání a působení společnosti prostřednictvím 

médií.   

 

 Vliv rodiny 

 

V rodině jsou vlivy nejsilnější. Matka většinou ovlivňuje oblast týkající se 

vzniku problémů s návykovými látkami. Důvodem je to, že otec nebývá často 

přítomen nebo je spíše v pozadí. To však může platit i obráceně. Jeden z rodičů 

se snaží nahradit zároveň i toho druhého, z čehož pak plynou četné problémy. 

Nejen v takovýchto dysfunkčních rodinách však vznikají rizikové situace pro 

vznik závislosti u dětí. Velmi často je riziková i přílišná starost a péče o dítě. 

Matka vidí svého syna či dceru stále jako malé dítě a tak se k němu také chová, 

pečuje o něj a kontroluje ho. Toto jednání se označuje jako hyperprotektivní 

model. V takovém případě jsou doporučovány rodičovské skupiny, kde se nově 

příchozí rodiče za pomoci již poučenějších rodičů postupně přeučují chybné 

stereotypy. Dalším rizikovým přístupem ze strany rodičů je naopak extrémní 

svoboda. Taková svoboda, která hraničí až s lhostejností či chaosem.
39

  

 

1. Rozvod 

 

Rozvod je sám o sobě zátěžovou situací. Pokud se ovšem v rámci rozvodu 

objevují nedořešené vztahy, majetkové poměry nebo péče o děti, celá situace 
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se značně zhorší. Existuje několik možných důvodů, kvůli kterým mladiství 

mohou sáhnout po drogách týkající se nedořešeného rozvodu: 

 snaha dítěte upoutat na sebe pozornost rodičů 

 vyjádření zlosti na rodiče (například proto, že ho připravili o jednoho 

z nich nebo že nejsou tak ideální, jak si dítě myslelo) 

 problematické chování dítěte s cílem zaměřeným na spojení obou 

rodičů a jejich společné úsilí o řešení situace 

 snaha o zmírnění svých negativních emocí 

 upoutání se k vrstevníkům, u nichž dítě hledá to, co mu doma schází
40

 

 

2. Problémy, které se v rodině neřeší 

 

Jestliže se v rodině problémy neřeší, nabalují se na ně problémy další a další. 

Neřešené konflikty totiž zvyšují napětí v rodině, zapříčiňují pocity zlosti a viny 

a to vše pak snižuje odolnost dítěte vůči drogám a poškozuje celou rodinu.
41

  

 

3. Nedostatek kontaktu mezi rodiči a jejich dítětem 

 

Jestliže spolu rodina netráví mnoho času, mohou také vznikat různé problémy. 

Dítěti chybí vzory chování, zkušenosti při výběru přátel či autorita, kterou by 

dítě mělo najít ve svých rodičích. Důležité je tedy s potomkem otevřeně a 

klidně hovořit o různých tématech a trávit s ním dostatek času, aby se od 

rodičů mohl mnohé naučit a získat potřebné zkušenosti.
42
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4. Svoboda 

 

Téma svobody je již zmíněno výše, v části pojednávající o vlivu rodiny. Jak již 

víme, nic se nemá přehánět. Není tedy dobrá ani přílišná svoboda, ani její 

nedostatek.
43

 

 

5. Nadměrná odpovědnost 

 

Rodiče svým příliš hodným ratolestem nezřídka svěřují nadměrnou 

odpovědnost a volnost, což opět zabraňuje jejich přirozenému vývoji. Rodiče 

totiž nemají potřebu dítě kontrolovat. To se však může dostat do situací, se 

kterými si neví rady. V období puberty pak často sahají po legálních či 

nelegálních drogách především proto, aby se uvolnili a mohli tak dát průchod 

svým pocitům, což by se za jiných okolností neodvážili.
44

  

 

6. Manipulativní jednání 

 

Co je vlastně manipulace? Je to v podstatě nepřímé jednání za účelem dosažení 

našeho cíle. Pokud chce tedy člověk něčeho dosáhnout, neřekne přímo, co 

chce, ale jakousi oklikou tohoto cíle přeci jen dosáhne. K manipulativnímu 

jednání vede například strach z odmítnutí, neúspěchu nebo obava dát druhým 

najevo, že od nich něco potřebuji.  

Pokud se toto jednání objevuje v rodině, narůstá v ní také nedůvěra, 

nejistota a neupřímnost. Zde se pak může objevit řešení nervozity či vzteku 

legálními drogami (například cigaretou nebo alkoholem) k řešení nudy, 

prázdnoty či potřeby někam patřit drogami nelegálními (například marihuanou 
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nebo heroinem). Jde tedy o to, že užívání omamných a psychotropních látek je 

vlastně nepřímé uspokojování potřeb.
45

 

 

7. Dítě jako obraz svých rodičů 

 

Většina rodičů si přeje pro své dítě jen to nejlepší. Lepší život, než měli oni 

sami. Většinou po dítěti požadují, aby pokračovalo v jejich šlépějích nebo aby 

zvládlo to, co sami nedokázali. Ovšem kladení často vyšších nároků, než jaké 

je dítě schopno zvládnout, v něm může vyvolávat pocity méněcennosti a 

bezmoci. To vše může vést až k záškoláctví, lhaní, problémovému chování i 

užívání návykových látek.
46

 

 

8. Role zpovědníka 

 

Dobrotu nedělá ani svěřování se rodičů dětem s věcmi, které by jim neměly být 

alespoň v určitém věku sdělovány. Jde například o stěžování si jednoho 

z rodičů na druhého, na vlastní rodiče nebo na rodiče partnera. Problém pak 

nastává, jestliže dítě nenachází ve svém okolí nějaký vzor. Také mu tento 

přístup může negativně změnit náhled a názor na blízkého člověka, z čehož pak 

mohou plynout další problémy, a to jak v rodinných vztazích, tak v dalších 

oblastech jeho života.
47
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9. Negativní stereotypy 

 

Negativní stereotypy, neboli zažitá přesvědčení, mohou být velice omezující a 

mohou se projevovat v budoucích vztazích a vlastním životě. Nyní tedy uvedu 

několik takových stereotypů: 

 muži by neměli projevovat své city a pocity (například smutek, bolest 

něžnost,…) 

 ženy musí vše snášet 

 když se problémy rozebírají a řeší, jen se to tím zhoršuje, nemá cenu se 

o nich bavit 

 syn/dcera na víc nemá, rodiče už od potomka nic nečekají 

 muži jsou sobečtí a nic nechápou 

 ženy jsou hysterické a stále dělají scény 

 škola je ze všeho nejdůležitější 

 po dovršení zletilosti si může dělat dítě co chce
48

 

 

10. Stěhování 

 

Stěhování je z pohledu vzniku drogového problému rovněž rizikový faktor, 

protože to pro mnohé znamená stresovou situaci. Přináší s sebou neklid, 

nejistotu nebo případné spory. Náročnost stěhování způsobuje i ztráta známého 

prostředí, lidí a pocitu bezpečí. Také nové prostředí, škola a kamarádi mohou 

být problematickými, zvláště tehdy, budují-li si děti nové vztahy velmi obtížně, 

a pokud se špatně adaptují na nové prostředí. To může být jedním z důvodů, 

proč děti s drogami začnou experimentovat. Buď se jejich prostřednictvím 

snaží překonat bariery v navazování nových vztahů, nebo se v novém místě 

bydliště nachází lidé, kteří drogy již berou, a dítě se pak snaží mezi ně 
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zapadnout. Mohou však tímto způsobem řešit i pocity samoty či nudu. Je tedy 

důležité, aby si rodiče našli na dítě čas a o těchto možných situacích si s ním 

promluvili. Věnovat mu pozornost, navštívit školu a být v kontaktu s učiteli 

nebo ostatními rodiči by také doporučil.
49

 

 

 Vliv vrstevníků 

 

Vliv vrstevníků, part, kamarádů či různých subkultur je dalším ohrožujícím 

faktorem. Zde jsou hlavní postoje skupiny vůči drogám. Pokud je přístup k 

návykovým látkám negativní, je riziko drogového problému nižší. To ovšem 

nevylučuje závislost na legálních drogách, zejména na alkoholu.  

Existují však skupiny mladistvých či subkultury, kde jsou drogy tolerovány 

nebo jsou dokonce jejich součástí. Jedná se o nezávislá seskupení lidí 

vyznávající určitou životní filozofii, styl, módní trend nebo hudbu. Tito lidé 

užívají drogu pro pobavení a většinou pouze rekreačně. V této skupině se 

pohybuje mnoho studentů středních a vysokých škol. Droga je u nich jen 

prostředkem, nikoli cílem a způsoby užití návykové látky nebývají rizikové. 

Jestliže pak módní vlna pomine, převážná většina se přeorientuje na trend 

nový. Ke změně způsobu aplikace nitrožilní na aplikaci šňupáním došlo právě 

díky rozšíření pervitinu z výlučně toxikomanických skupin mezi širší vrstvy 

mládeže.  

První kontakt jedince s drogami se většinou odehrává v partě. Pokud 

pochází z hyperprotektivního prostředí, je partou přitahován více než ostatní. 

Roli zde hraje touha o odpoutání se od rodiny, kterou jedinec cítí díky svému 

prosazení ve skupině a díky respektu, jež získal. Parta pak ovlivňuje vzájemné 

vztahy mezi rodiči a jejich dítětem. A jak se toxikomanická parta postupem 

času vyvíjí? Zpočátku je soudržná, ovšem čím více členů začíná mít skutečný 
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problém s drogami, tím méně je parta pospolitá a začíná se rozpadat. Každý se 

začíná starat sám o sebe a problémem se stává výroba a shánění drog. Také 

rozdíl mezi iluzí a realitou začíná být méně zřetelný. Často dochází ke změnám 

psychiky jedinců, u uživatelů pervitinu k takzvaným stíhám, tedy paranoidním 

stavům. Nakonec se člen party izoluje právě od původní skupiny, následně je 

narušen nebo dokonce zničen jeho partnerský vztah.  

Nezřídka kdy však mladí lidé zůstávají pouze u experimentu s drogou, aniž 

by u nich vznikl drogový problém či závislost. Experimenty s drogami jsou 

v určitém věku přirozené a mohou být dokonce určitým přínosem. S těmito 

experimenty začínají mladiství již kolem dvanáctého až třináctého roku. 

Většinou se nejprve jedná o drogy legální, pak o drogy nelegální, z nichž bývá 

zpravidla na prvním místě marihuana. Důležité je však zachovat klid a 

nepropadat panice. S vývojem osobnosti se vyvíjí i hodnoty a postoje, které 

člověk zaujímá. To většinou vede k samovolnému ukončení období 

experimentování nebo dokonce k ukončení zdánlivého vývoje závislosti na 

omamných a psychotropních látkách. Někdy se to stává také u případů, jež se 

zdají být beznadějné. Hlavní je tedy neztrácet naději.50  

Já osobně si myslím, že i experiment je jisté riziko a člověk by měl tedy mít 

k těmto látkám především respekt. Zkusit nějakou drogu není nic špatného, ale 

dle mého názoru je velmi důležité k ní přistupovat opatrně, rozvážně a 

především s vědomím o všech možných důsledcích a nebezpečích, které 

kontakt s drogou přináší. 

Velice důležitá je také schopnost dokázat odmítnout bez jakýchkoli pocitů 

viny a nepodlehnout tlaku vrstevníků, ať už jde o drogy či nikoli. To souvisí 

především s výchovou k individualitě (viz. kapitola Primární prevence).
51

 

 

                                                 
50

 Viz Presl s. 52- 55; Viz Hajný s. 11, 27 
51

 Viz Presl s. 55 
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 Vliv partnerského soužití 

 

Partnerský vztah je dalším klíčovým bodem v oblasti závislostí. Jak již bylo 

výše zmíněno, závislost na drogách (ať už legálních či nelegálních) vede často 

k izolaci jedince, tudíž i k rozpadu dříve „bezproblémových“ partnerských 

vztahů. Život se závislým člověkem je velice obtížný, zvláště když s druhým 

manipuluje, aby se zbavil své vlastní odpovědnosti a přenesl ji na jiné. Partner 

závislého jedince je ohrožen jak z právního hlediska, tak z hlediska 

zdravotního. Kromě různých nemocí, jako je například hepatitida typu C či 

virus HIV, je zde i riziko vlastních drogových problémů. Partnerky jsou 

označovány jako takzvané spasitelky nebo vykupitelky. Právní rizika se týkají 

především spoluúčasti na výrobě, distribuci či přechovávání drog obou 

partnerů. Pokud dojde u jednoho z partnerů k problému s drogami během 

trvajícího partnerského vztahu či manželství, je zde na výběr ze dvou možností. 

Buď se s touto situací dotyčný smíří a zároveň se musí připravit na roli 

„trpitelky“, učitelky i matky, nebo radikálně projevit nesouhlas. V případě 

různých výhružek a ultimat je ale důležité je důsledně dodržet. To může 

závislému pomoci a motivovat ho při snaze o změnu svých špatných 

stereotypů.
52

 

 

 Vliv profese 

 

Povolání může být rovněž pozitivním motivačním činitelem při snaze o 

vymanění se z drogových problémů. Na druhé straně může být zaměstnání 

rizikovým faktorem, zvláště pokud jsou na pracovišti omamné a psychotropní 

látky dostupné. Ztráta zaměstnání nebo úplná absence vzniku profese ovšem 

není ojedinělý jev v typickém toxikomanickém prostředí. Rizikové jsou také 
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stresující a náročné profese zatěžující celý organizmus. V devadesátých letech 

se začal vyskytovat drogový problém u velmi vytížených a úspěšných 

podnikatelů. Jestliže vnímají účinek návykových látek jako pozitivní (jedná se 

zejména o kokain či heroin), zvyšuje se riziko vzniku závislosti. Tito lidé si 

zpravidla chtějí práci, ekonomický i sociální statut udržet. Společnost se však 

bohužel od takového jedince spíše distancuje, místo aby využila snahu o 

udržení zaměstnání jako významnou motivační složku. Stejný přístup mají i 

další instituce, například školy. Jednají tak z důvodu obavy o rozšíření drog ve 

škole či poškození jejího „jména“. Instituci ani postižené osobě ale tento 

přístup nepomůže. Spíše naopak. Bylo by na místě využít konkrétního případu 

k preventivním aktivitám, jež mohou zabránit větším problémům.
53

 

 

 Vliv médií 

 

Působení celé naší společnosti prostřednictvím masmédií spadá rovněž do 

vlivů prostředí. Jde-li o bulvární tisk, drogový problém je prezentován jako 

senzace, zajímavost. Serióznější noviny ovšem také nepodávají zcela 

realistické informace o této problematice. Někdy bývají zaměřeny na určitou 

cílovou skupinu. Vzhledem k tomu, že média neodhalují celou pravdu o 

drogách, tedy jak negativa, tak pozitiva, rozhodují v podstatě za člověka v tom, 

co se může či nemůže dozvědět. Tím mu ale znemožňuje převzít za sebe plnou 

odpovědnost a upírá mu možnost samostatného rozhodování.54 

Podle mého názoru takováto démonizace drog spíše zvyšuje jejich 

zajímavost. Jsou pak především pro mládež lákavější. Myslím, že zde opravdu 

platí, že „zakázané ovoce chutná nejlépe“. 
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 Viz Presl s. 57 
54

 Viz Presl s. 58 
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 Vliv místa, kde člověk žije 

 

Podle mého názoru, je také místo, kde člověk žije a vyrůstá ovlivňujícím 

faktorem, který může mít vliv na vznik závislosti. To, zda má člověk v místě 

svého bydliště dostatek příležitostí k seberealizaci, například možnosti 

navštěvovat zájmové kroužky, možnosti sportovního nebo kulturního vyžití 

jsou určitě velmi důležité k rozvoji osobnosti člověka a pokud jedinec nemá 

příležitost a možnost nějaké seberealizace, může to vést k nudě a následně také 

k užívání návykových látek.  

 

3.1.5 Spirituální faktory 

 

O spirituální oblasti se v tomto ohledu mnoho nepíše, avšak i ta může patřit 

mezi příčiny, jež mohou vést k drogovému problému. Jde například o krizi víry 

a problémy souvisejícími s velmi náročnými morálními požadavky. 

Prostřednictvím drog pak může člověk řešit vnitřní napětí nebo se snažit 

ovlivnit realitu. Užití drogy může být ale také součást některých sektovních či 

náboženských rituálů. Dalším rizikovým faktorem může být i naivní víra, 

fanatismus nebo fundamentalismus.
55
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4 Faktory zvyšující odolnost mladistvých vůči 
drogám 

 

 

V předchozí kapitole jsem se věnovala podrobněji rizikovým faktorům, které 

zvyšují možnost vzniku problému s návykovými látkami. Proto nepovažuji za 

důležité více rozebírat faktory, které naopak riziko vzniku tohoto problému 

snižují. Ráda bych je zde ale pro větší přehlednost a lepší informovanost 

alespoň zmínila. Jedná se například o následující faktory: 

 dodržování zvyků, tradic a pravidel  

 schopnost reagovat na náhlé změny v rodině (úmrtí někoho blízkého, 

nemoc, odchod jednoho z rodičů a tak dále) a vyvíjet se (kreativita, 

improvizace,…) 

 poskytování mnoha podnětů pro vývoj dítěte (i problematické, aby se 

dítě naučilo řešit náročné situace) 

 poskytování pocitu bezpečí 

 brzké řešení problémů 

 chválení jako zdroj zdravého sebevědomí – s tím spojená pozornost 

věnovaná dítěti, jeho pozitivní hodnocení a pravdivost 

 rodič jako vzor zdravého sebevědomí (rodič by měl mít zdravý a kladný 

vztah sám k sobě) 

 zdravý vztah k legálním drogám, tedy k tabáku a alkoholu 

 společná jídla jakožto příležitost k rozhovorům 

 vedení dítěte k odpovědnosti (například prostřednictvím domácích 

povinností) 

 společné výlety, aktivity, rodinné návštěvy a oslavy
56
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5 Protidrogová prevence 

 

 

Samotné slovo prevence znamená předcházet něco, chránit před něčím. 

Z medicínského hlediska je cílem ochránit především zdraví před vznikem 

onemocnění. Cílem protidrogové prevence je tedy ochrana před užíváním 

omamných a psychotropních látek nebo alespoň minimalizovat jimi způsobené 

škody.57 

Z hlediska protidrogové prevence je velice důležité věnovat pozornost 

celkové struktuře osobnosti člověka zatím nepoznamenaného drogou. 

Premorbidně stanovitelnou psychiatrickou diagnózu (tedy psychiatrickou 

diagnózu, kterou lze určit ještě před vypuknutím nemoci – závislosti) má 

mnoho lidí, u nichž se později objeví problémy s drogami. Nejčastěji to bývají 

poruchy v emoční sféře, zejména deprese neboli patologický smutek. Větší 

pozornost pak vyžadují také lidé nezdrženliví, nestálí, sebestřední a lidé, kteří 

hůře zvládají běžnou denní zátěž.58  

Vzhledem k tomu, že žádný univerzální recept na drogový problém 

neexistuje, je zapotřebí, aby spektrum preventivních a léčebných opatření bylo 

co nejširší. Aby byla tato opatření zaměřena na všechny osobnostní struktury. 

Určité metody však dokáží vznik problémů s drogami nebo vznik závislosti 

snížit na minimum.59 

 

 

                                                 
57

 Viz Encyklopedický slovník in Protidrogová prevence. Rektorát Masarykovy 

univerzity [online]. [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 

http://www.rect.muni.cz/drogy/POKUS/casti/prev.htm 
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 Viz Presl s. 49 
59

 Viz Presl s. 63 
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5.1 Primární prevence 

 

Primární prevence má za úkol zabránit zneužití drog u lidí, kteří je zatím 

neužívají. Jedná se tedy o činnosti, které mají zamezit vzniku drogového 

problému. Její aktivity jsou zaměřeny jak na širokou veřejnost, tak například na 

věkové, sociální, ale i další skupiny.
60

  

Primární prevence je nejúčinnější v tom případě, že člověk ještě do kontaktu 

s drogou vůbec nepřišel. Měla by se tedy objevovat už v předškolních 

zařízeních (například prostřednictvím speciálních pohádek) a stát se součástí 

výuky základních i středních škol či mimoškolních aktivit.
61

  

Se školou a kamarády souvisí také tlak vrstevníků, kterému se jedna 

z metod protidrogové prevence zabývá. Je postavena na faktu, že právě onen 

tlak ze strany vrstevníků (též „peer pressure“) hraje v oblasti vzniku závislosti 

významnou roli. Jednotlivci, kteří prošli výcvikovým programem, zde působí 

jako nositelé protidrogových názorů a postojů a využívají právě výše 

zmíněného tlaku ve skupině.62 

 

Jeden z nejpřirozenějších a nejzásadnějších způsobů prevence vůči 

drogovým problémům i vůči nejrůznějším civilizačním chorobám je výchova v 

rodině vedoucí k individualitě. Tedy výchova zaměřená na vědomí vlastních 

individuálních práv a svobod, také na zodpovědnost za své vlastní jednání. 

Tato zodpovědnost by měla vést ke schopnosti jedince čelit tlaku vrstevníků a 

odmítnout například nabízené drogy. Velmi důležité je také vypěstovat u dítěte 

zdravé sebevědomí a co nejdříve s ním o drogách mluvit. Není ale vhodné 

                                                 
60 Viz Presl s. 63; Viz Struktura protidrogové prevence. Drogy-info.cz: informační portál o 

legálních a ilegálních drogách [online]. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti Úřad vlády České republiky, 2009 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

http://www.drogy-
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 Viz Presl s. 54 
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drogy zakazovat, nýbrž před nimi varovat. To je ale třeba vysvětlit se všemi 

pozitivními i negativními stránkami drog.  Je také vhodné poskytnout dítěti 

odpovídající vzor chování, to ovšem platí o abstinenci nebo střídmosti i 

v případě drog legálních.63 

 

5.2 Sekundární prevence 

 

Sekundární prevence se již zabývá předcházením vzniku a rozvoje závislosti u 

lidí, kteří omamné a psychotropní látky zkusili, experimentují s nimi nebo je 

dokonce pravidelně užívají. Jedná se o brzké odhalení problému a jeho léčbu 

prostřednictvím poradenství nebo léčby.
64

  

Pokud jedinec drogy vyzkouší nebo s nimi experimentuje, není zdaleka nic 

ztraceno. V určitém věku je to jistý jev a není důvod se příliš strachovat. Pokud 

však dojde k přechodu od experimentu k pravidelnému užívání či abúzu 

(zneužívání, nadměrné užívání drog), je zapotřebí jednat.  

Pokud se u dítěte projevují změny chování, nadměrná únava nebo naopak 

razantně zvýšená aktivita, zanedbávání původně oblíbených aktivit, výrazné 

hubnutí (specifické pro dlouhodobější užívání pervitinu) nebo změna kamarádů 

a míst, kam dítě chodí, měly by být tyto znaky považovány za varovný signál. 

Samozřejmě to mohou být pouze projevy dospívání, ale je určitě dobré tyto 

„příznaky“ nepodceňovat. Jestliže pak rodiče najdou u dítěte drogy nebo 

nástroje k jejich aplikaci (například injekční stříkačku), je třeba sáhnout po již 

zmíněném poradenství či léčbě. To bohužel není tak jednoduché. Jelikož droga 

zatím jedinci stále více dává než bere, je motivace ke změně dosavadních 

stereotypů minimální. Maximálním úspěchem terapeutického působení je 
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 Viz Presl s. 65; Viz Protidrogová prevence. Rektorát Masarykovy univerzity [online]. [cit. 
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v této fázi pravidelný kontakt s nadějí pozdějších pozitivních výsledků. 

Zpravidla se však situace ještě zhoršuje. Motivace ke změně chování a zažitých 

stereotypů většinou přichází až s opravdovými problémy. Jedinec pak většinou 

získá reálný náhled na svou situaci a může dojít k abstinenci od návykových 

látek, a to dokonce bez terapeutické pomoci, jen díky osobnostnímu vyzrání. 

Ne každý ale dosáhne abstinence bez pomoci, proto jsou zde terapeutické 

instituce nenahraditelné.
65

   

 

5.3 Terciární prevence 

 

Tento typ prevence zahrnuje takzvané snižování negativních důsledků neboli 

„harm reduction“. Patří jak do oblasti prevence, tak do oblasti léčby závislostí. 

Je vhodný především pro lidi, kteří nepovažují své užívání drog za problém a 

nechtějí se léčit. Nejde jen o ochranu nebo péči o drogově závislé, jde také o 

ochranu celé společnosti. Tato ochrana spočívá zejména v distribučním 

programu sterilních injekčních stříkaček a jehel, který má zabránit 

nejrizikovější situaci, tedy přenosu viru HIV. Další metodou, jež je součástí 

„harm reduction“, je takzvaná substituce. Cílem je zde nahradit ilegální užívání 

nečistých drog (se škodlivými až nebezpečnými příměsemi) za legální 

podávání čistých drog pod dohledem ve specializovaných zařízeních. 

Vzhledem k tomu, že je droga podávána v takové podobě, aby nemusela být 

vpichována do žíly, snižuje se tím riziko přenosu infekcí. Substituce je 

zapotřebí v tom případě, jestliže všechny ostatní způsoby léčby či prevence 

selhaly. Také kriminalita se díky substituci snižuje. Drogově závislí nemusí 

páchat trestné činnosti k získání drog. V ideálním případě pak mohou dojít až 

k abstinenci, pokud postupně a úspěšně snižují dávky a mění své dosavadní 
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stereotypy. Nejčastějším typem substituce je substituce metadonová, kdy je 

tato látka používána jako náhražka opiátů, zpravidla heroinu, morfinu nebo 

českého „braunu“.
66

  

Jen pro zajímavost zde uvedu substituci, jež popisuje americký spisovatel 

Frank Owen. V Americe v padesátých letech začali obvodní lékaři 

metamfetamin (mefedron a desoxyn) předepisovat jako léčbu závislosti na 

heroinu. Tato substituce byla založena na přesvědčení, že pro pacienta 

užívajícího nitrožilně heroin, je pervitin méně škodlivý.
67

   

 

 

6 Dotazníková anketa 
 

 

Dotazníkové šetření jsem použila především proto, že si tuto výzkumnou 

metodu respondenti sami zvolili. Dopředu jsem si zjišťovala, jaká metoda by 

jim vyhovovala nejvíce, a všech deset respondentů se shodlo na dotazníkové 

anketě. Ujistila jsem je také, že pokud budou mít jakékoli dotazy a nejasnosti 

ohledně vyplňování dotazníků, mohou se mě kdykoli a na cokoli zeptat. 

Osobně si myslím, že je pro mou práci nejvhodnější. Jelikož respondenty 

znám, tak z vlastní zkušenosti vím, že by rozhovor zlehčovali a pravděpodobně 

by pro ně nebylo jednoduché o své minulosti hovořit. Odpovědi by pak 

nemusely být zcela pravdivé (mohly by být zkreslenější). Tuto výzkumnou 

metodu považuji za nejobjektivnější a za nejlépe vyhodnotitelnou. Myslím, že 

dotazníková anketa je zde tedy na místě.  

Vzhledem k tomu, že znám všechny respondenty osobně, zvolila jsem při 

pokládání otázek formu neformální, tedy tykání. Otázky jsou kombinované a 
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zahrnují tak otevřené, uzavřené i polouzavřené otázky. Je jich dohromady 

devatenáct a jsou rozděleny na čtyři hlavní části. Nejprve zjišťuji pohlaví, věk 

a podobně, dále pak otázky zaměřuji na zkušenosti respondentů s drogami a na 

závislost, poté na příčiny závislosti a nakonec na otázky týkající se vlastní 

zkušenosti respondentů s prevencí (viz příloha). 

 

6.1 Její cíl a hypotéza 

 

Cílem mé práce, a tedy dotazníkové ankety, je zjistit převažující a stěžejní 

příčiny, které vedly respondenty k závislosti na pervitinu.  

Má hypotéza je tedy taková, že nejčastějšími a nejvýznamnějšími příčinami 

bude vliv vrstevníků – přátel (party) a partnerů. Dalším faktorem by pak mohlo 

být prostředí - místo, kde člověk vyrůstá a žije. Velký vliv pak bude mít 

pravděpodobně také zvědavost, jež je častým důvodem k experimentům 

s drogami. 

 

6.2 Charakteristika respondentů 

 

Při vyplňování dotazníků potřebných k mé bakalářské práci jsem požádala o 

pomoc třináct respondentů. Jeden odmítl bez udání důvodu účast na mém 

dotazníkovém šetření, další dva mi účast přislíbili, avšak dotazníky jsem od 

nich nazpět neobdržela a dalších deset respondentů mi ho s ochotou a bez 

váhání vyplnilo. Dotazníků se mi tedy vrátilo nazpět deset.  

Jak je již zmíněno v předchozí kapitole, respondenti se narodili a žijí nebo 

žili v obci Dobronín na Vysočině. Mnoho respondentů již v Dobroníně nežije, 

bydlí například v Jihlavě, nebo se přestěhovali neznámo kam. Proto nebylo 

možné všechny respondenty kontaktovat a získat tak dotazníky od všech.  
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 Byli závislí na pervitinu, který si aplikovali intravenózně, což vyplynulo též 

z mé absolventské práce. Jejich věk se pohybuje v rozpětí od pětadvaceti do 

třiatřiceti let, pervitin však začali užívat mnohem dříve. Většina z nich 

nedosáhla v té době ještě zletilosti. Jelikož pochází z jedné obce, byli, a někteří 

z nich stále jsou, velmi dobří přátelé. 

 

6.3 Charakteristika obce Dobronín 

 

Místo odkud respondenti pochází, je obec Dobronín nacházející se v kraji 

Vysočina a spadající do okresu Jihlava.
68

 Proto zde také uvedu některé 

informace týkající se této obce, které považuji za důležité.  

Dobronín, o rozloze 1373 hektarů, má dle posledních údajů 1886 obyvatel. 

Obec vznikla roku 1848. V roce 1876 zde vznikly sklárny, které byly do roku 

2006 nejvýznamnějším podnikem v Dobroníně a zdrojem obživy mnoha 

místních občanů. Nachází se zde také dvě fotbalová hřiště, tenisové i 

volejbalové kurty a hřiště určené pro plážový volejbal. Kulturního vyžití však 

v obci není mnoho. Pouze dvakrát ročně vystoupí amatérské divadlo se svým 

představením a jednou ročně pořádá autoklub výstavu historických motorových 

vozidel.
69

  

Některé informace uvedené na internetových stránkách jsou bohužel 

neaktualizované, tudíž zavádějící. Ráda bych tedy upřesnila několik změn a 

zajímavostí. Například domov důchodců je již několik let zrušen, hospod 

naopak přibylo. V kulturním domě jsou občas pořádány plesy či zábavy, za 

                                                 
68

 Viz Obec Dobronín: Veřejný informační portál obce Dobronín [online]. 2013 [cit. 2013-04-

25]. Dostupné z: http://dobronin.obecni-informace.cz/ 
69 Viz BERÁNEK, Zdeněk. O obci. Dobronín: Oficiální internetové stránky [online]. 2006 [cit. 

2012-08-22]. Dostupné z: http://www.dobronin.cz/informace-o-obci/d-1001/p1=52; Viz Obec 

Dobronín: Veřejný informační portál obce Dobronín [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. 

Dostupné z: http://dobronin.obecni-informace.cz/ 
 

http://www.dobronin.cz/informace-o-obci/d-1001/p1=52
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kulturou například do kina či divadla se však musí obyvatelé Dobronína vydat 

převážně do větších měst, jako je Jihlava nebo Havlíčkův Brod. Kuriozitou je 

také fakt, že se v obci nenachází žádný kostel.  

Proč jsem však zvolila k výzkumu právě tuto obec? Jelikož zde žila má 

babička, jezdila jsem do Dobronína poměrně často. Tam jsem se také před 

téměř deseti lety seznámila s lidmi, které jsem nyní požádala o vyplnění 

dotazníků potřebných pro mou bakalářskou práci. Stali se tudíž mými 

respondenty.  

 

6.4 Vyhodnocení dotazníků 

 

Odpovědi na otázky jsem zaznamenala v grafech a v tabulkách. Zvolila jsem 

tuto kombinaci pro větší přehlednost. Grafy jsem používala především pro 

vyhodnocení uzavřených otázek. Tabulky jsem pak používala spíše pro 

otevřené otázky, u kterých se respondenti více rozepisovali a zaznamenání 

v grafu by pak bylo nepřehledné, v některých případech i nemožné. U většiny 

tabulek jsou buňky rozděleny na dvě části. V první části jsem shrnula 

nejčastější odpovědi, pokud se respondenti rozepsali více, napsala jsem celou 

jejich odpověď kurzívou pod patřičnou stručnou odpověď, aby byl obraz na 

odpovědi respondentů ucelený. Vedle těchto rozdělených buněk je pak jedno 

číslo vyjadřující počet celkových odpovědí. 

U několika otázek uváděli respondenti více odpovědí, proto nesouhlasí 

počet odpovědí s počtem respondentů. To se však vyskytuje u některých otázek 

i v obráceném pořadí. Někteří respondenti vynechali u určitých otázek 

odpovědi, proto pak počty záznamů v grafech či tabulkách nejsou shodné 

s počtem respondentů.  
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Vyhodnocení odpovědí na orientační otázky: 

 

   1. Otázka zaměřená na poměr mužů a žen: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pohlaví

Poměr osob 60% 40%

Muži Ženy

 
 

2. Otázka zaměřená na věk respondentů: 
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26 let 25 let 30 let

31 let 33 let
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3. Otázka zjišťující nejvyšší dosažené vzdělání: 

 

20%

50%

30%

Základní vzdělání

Vyučen/a

Středoškolské vzdělání

 
 

 

4. Co děláš nyní? Studuješ, jsi zaměstnaný nebo nezaměstnaný? 
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Vyhodnocení odpovědí na otázky týkající se zkušenosti 

respondentů s drogami a závislosti: 

 
5. Jakou/é drogu/y jsi vyzkoušel/a? 
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6. Domníváš se, že jsi byl/a na některé z nich závislý?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud ano, na jaké a proč si myslíš, že právě na této?  

 

 

Odpovědi: 

Počet 

odpovědí: 

Byl dostupný. 3 

Musel jsem ho mít za každou cenu. 

Potřebovala jsem ho každý den. 

Stále jsem ho vyhledávala. 

 

3 

Protože jsem kvůli němu dělal věci, které bych 

normálně nedělal. 

 

1 

Protože ho brala i má přítelkyně. 1 

Zpočátku mě hodně oslovila. 1 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

Pervitin Jiné drogy

Počet osob
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7. Závislost na jaké droze považuješ za nejnebezpečnější? Proč? 

 

 

Odpovědi: 
Počet 

dopovědí: 

Na Heroinu. 

5 
Protože na něm vzniká fyzická závislost. 

Protože jsem viděl, co dokáže s člověkem udělat. 

Na pervitinu. 

3 

Kvůli škodlivým rizikům užívání, dlouhodobým psychickým i 

fyzickým následkům.  

 

Viděl jsem na vlastní oči, co udělá s lidmi. Odpálí jim 

mozkovou soustavu. 

 

Vzhledem k rychlosti získání závislosti. 

Na alkoholu a cigaretách. 

2 Protože jsou legální a dají se všude koupit. 

 

Vzhledem k dostupnosti a účinkům. 

Na marihuaně. 
1 

Vzhledem k možným psychickým následkům. 

Na všech. 
1 

Někteří lidé to nezvládnou. 
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8. Užíval/a jsi nějakou drogu/y dříve než pervitin?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud ano, uveď které: 
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9. Myslíš, že Tě k němu přivedla/y? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10. Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a kladně, jaká/é droga/y to 

byla/y? Jestliže jsi zaškrtl/a ,,Nevím“, napiš prosím, jaká droga by to 

mohla být: 

 

Odpovědi: 
Počet 

odpovědí: 

Marihuana 2 

Asi heroin. 1 

Všeobecně styl života kolem všech 

drog. 
1 
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Vyhodnocení odpovědí na otázky týkající se zjištění možných 

příčin závislosti: 

 

 11. Osobní důvody: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Rodinné důvody: 
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5

Vztah mezi rodiči

(rozvod, hádky)

Někdo z rodiny je/byl
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13. Sociální prostředí a vztahy: 
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14. Jaké důvody (oblasti), které Tě přivedly k drogám, považuješ za 

stěžejní? 
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Vyhodnocení otázek, které se zaměřují na prevenci: 
 

 

15. Co myslíš, že mohlo zabránit tomu, aby ses stal/a na drogách 

závislý/závislá? 

 

Odpovědi: 
Počet 

odpovědí: 

Nic. 

3 

Nic, jelikož na co si člověk nepřijde sám, to za něj nikdo jiný 

nepochopí a nevštípí mu svůj názor, či přání „nebuď závislý“. . 

Stejně jako v rezidenčních či ambulantních léčbách je přístup 

pouze dobrovolný, tak člověk přistupuje k droze. Musí si 

nejdříve sám uvědomit, že mu droga víc bere než dává a pak se 

s tím dá pracovat, jinak nikoliv. Mně to došlo. 

 

Asi nic, bral bych je tak jako tak, ale kdyby neumřeli rodiče, tak 

by mě to nutilo se krotit. 

Nevím. 2 

Silná vůle. 

2 To musí mít člověk v hlavě, aby se nestal závislý. 

 

Umět si říct ne. 

Jiné prostředí. 
2 

Pohybovat se v jiném prostředí. 

Lepší vztahy v rodině. 

1 
Určitě rodina, kdyby šlapala, tak neskončím se sportem a 

neskončím na ulici s punkáčema. 

Lepší informovanost o důsledcích. 
1 

Lepší povědomí o stavech deprese, o přístupu k sobě i okolí. 
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16. Věděl/a jsi, kam se obrátit pro pomoc? Víš, kde se nachází například 

nejbližší K-centrum?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Využil jsi někdy jeho služeb? Považuješ tyto služby za přínosné? 
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18. Pokud bys chtěl někomu jinému zabránit v užívání drog, jaké myslíš, 

že jsou nejvhodnější prostředky? 

 

Odpovědi: 
Počet 

odpovědí: 

Nevím. Zabránit se tomu asi nedá. 

6 

Myslím si, že v braní drog se jinému člověku ani zabránit 

nedá.. 

 

Těžko se brání, zdravý rozum a přijít na to musí každý sám… 

 

Myslím, že když někdo bude chtít brát tak prostě začne. 

 

Asi žádný dokud si to nevyzkouší sám. 

 

 Nevím. Když někdo chce začít, začne. 

 

Na to musí přijít každý sám. 

Prevence, osobnostní podpora. 
1 

Dostatečná prevence, důležitá je osobnostní podpora.  

Domluvit mu léčení. 

1 
Teď jsem kámošce domluvil léčení v Jihlavě-byla v prdeli 

dluhů jak nasráno...minulý týden skončila a strašně mi 

děkovala, ale bála se ještě vrátit do reality, tak šla na rok do 

domu na půl cesty do Jeseníků... 

Poukázat na následky. 
1 

Říci, popřípadě mu ukázat, jak by mohl dopadnout. 

Informovat ho. 

1 
Poskytnout mu více informací o sebedůvěře, asertivitě a např.  

motivaci k životu.  
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19. Co pokládáš ze své zkušenosti s užíváním drog za nejvýznamnější? 

 

Odpovědi: 

Nevede to nikam jinam, než ke dnu. 

Jsem rád, že jsem si tím prošel. Pro mě je nejdůležitější, že jsem padnul na 

dno plné sraček a z toho dna jsem se odrazil až na samý vrchol svých 

možností. Mám všechno to, čeho jsem si myslel, že nikdy nedosáhnu – proto 

jsem na sebe hrdý a věřím, že všechno zlé je k něčemu dobré. 

To, kam až je schopný člověk kvůli drogám zajít. 

Nevím. 

Těžko říct, zažil jsem s drogami spoustu věcí, jak dobrých, tak i špatných. 

Celkově je to jiný svět… Odreagování... 

Zkušenosti, které jsem díky tomu získala, ale také silný pocit náhlé 

závislosti. 

Pomohly mi k současné práci, ale to je asi výjimka. 

Že jsem se z toho dokázala dostat. 

Jsem o deset let kupředu než mí ostatní vrstevníci v pohledu na svět, 

v otázkách života a v pokoře ke svému zdraví a mysli. 

 

 

 

6.5 Shrnutí výsledků 

 

Myslím, že kromě různých zajímavostí, které z dotazníků vyplývají (mám na 

mysli především osobní zkušenosti a názory respondentů na závislost na 

pervitinu i jiných drogách), můžeme také vyvodit nejčastější a nejvýznamnější 

příčiny závislosti na pervitinu, tedy cíl mé práce. 

Z oblasti osobních důvodů byla nejčastější zvědavost, kterou zaškrtlo osm 

respondentů a únik z nudy, jež zvolilo šest respondentů. Z rodinných důvodů 

byla pěti respondenty označená závislost někoho z příbuzných, z nichž čtyři 
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uvedli závislost svého sourozence na pervitinu a jeden závislost svých rodičů 

na alkoholu. V oblasti sociálního prostředí a vztahů byl nejvýraznější vliv 

přátel, známých a partnerů, který uvedli všichni respondenti. Sedm 

respondentů pak za příčinu své závislosti kromě jiného považuje vliv prostředí 

a místa, kde žili, vyrůstali, studovali, případně pracovali. Dostupnost drog jako 

důvod své závislosti označilo šest respondentů. To jsou tedy důvody, které 

vedly respondenty k závislosti na pervitinu nejčastěji. Je zde patrný vliv všech 

tří oblastí, jak důvodů osobních, tak rodinných i sociálního prostředí a 

sociálních vztahů. Nejčastější příčiny a nejvíce důvodů vedoucích k jejich 

závislosti  uváděli respondenti v poslední zmíněné oblasti, poté v oblasti 

osobních důvodů a nejmenší vliv na vznik závislosti měla dle dotazníků oblast 

rodinných důvodů. 

  Na otázku, jaké příčiny závislosti považují respondenti za stěžejní, jich 

nejvíce dopovědělo, že přátelé, partneři a známí, tedy společnost, ve které se 

pohybovali. Na druhém místě byla označená zvědavost a na třetím místě se 

objevil vliv prostředí a místa, kde člověk žije. Hypotéza se mi tedy potvrdila, 

jen s tou změnou, že zvědavost, jak vyplynulo z dotazníků, je silnějším 

faktorem působícím na vznik závislosti, než původně předpokládané prostředí 

a místo bydliště. Z těchto výsledků by se také dala vyvodit nejvýznamnější 

oblast vzhledem ke vzniku závislosti, což by zde byla oblast sociálního 

prostředí a sociálních vztahů. 

 

6.6 Kazuistika 

 

Rozhodla jsem se zde uvést pro zajímavost také jednu kazuistiku, jako příklad 

a ukázku životního příběhu jednoho z respondentů. Pro cíl mé práce nepovažuji 

za důležité uvádět kazuistik více, proto jsem vybrala jen jednu, podle mého 

názoru tu nejzajímavější vzhledem k různým aspektům respondentova života. 
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Kazuistiku píši na základě vlastních informací, na základě dotazníků mé 

absolventské i bakalářské práce a na základě informací, které mi respondentka 

sama poskytla. Pro účel kazuistiky pozměním dotyčné jméno a budu ji tedy 

uvádět jako Petru. 

 

Petra se narodila v Havlíčkově Brodě, celý život žila a stále žije v obci 

Dobronín na Vysočině. Žila v rodinném domku se svou matkou a nevlastním 

bratrem z matčiny strany. Oba její rodiče byli alkoholici (matka stále je), její 

otec však zemřel, když jí bylo deset let. „Jednoho dne přišel opilý domů, usnul 

a zadusil se zvratky.“ Když byla rodinná situace špatná, mohla se Petra obrátit 

na svou babičku, která ji vždy podporovala a snažila se pečovat o celou rodinu.  

 Petra začala pervitin užívat v šestnácti letech, kdy zpočátku s kamarády 

pervitin šňupali, po nějaké době, asi tak po roce, ho ale začali užívat nitrožilně. 

Zkusila také heroin, ale osudným se jí stal právě pervitin. Jako stěžejní příčinu 

závislosti označila Petra v dotazníku zvědavost. Kromě zvědavosti zde hráli 

roli již zmínění přátelé, se kterými drogu začala užívat, ale také psychické 

problémy, útěk z nudy a rodiče, kteří byli závislí na alkoholu. Když bylo Petře 

dvacet jedna let, otěhotněla. Jakmile se o své situaci dozvěděla, přestala 

pervitin užívat. Nebrala ho po celou dobu těhotenství. „Čistá“ byla ještě zhruba 

rok po porodu. Snažila se být vzornou matkou, její manžel, který bral kromě 

pervitinu i heroin a velmi pil, ji však začal bít. Nakonec ho tedy opustila a dala 

se dohromady s dalším partnerem. Ten ale naneštěstí začal v obci vařit pervitin, 

tudíž začala pervitin opět užívat. I tento partner ji ale začal bít, a tak ho po 

zhruba třech letech opustila. Její další dva následující partneři byli také závislí 

na pervitinu, a tak pro Petru nebylo jednoduché s pervitinem přestat. Dodnes si 

vyčítá, že to nezvládla, především kvůli své milované dceři. Petra užívala 

pervitin dohromady deset let, ale závislosti se dokázala zbavit před čtyřmi lety 
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během jednoho měsíce, a to díky novému partnerovi, který je již jejím 

nynějším manželem.  

 

 

Závěr 

 

Má bakalářská práce se věnuje v obecné rovině drogám, terminologii týkající 

se drog a jejich dělením. Dále se pak podrobněji zaměřuje na pervitin a 

závislost na něm z toho důvodu, že respondenti užívali právě tuto drogu. 

Možné příčiny závislosti, rizikové faktory ovlivňující vznik závislosti 

(biologické, psychologické, sociální a spirituální) i faktory zvyšující odolnost 

mladistvých vůči drogám jsou stěžejními částmi práce. Poté se věnuje prevenci 

jak primární, sekundární, tak také prevenci terciární. V poslední části práce je 

uvedena dotazníková anketa a související informace jako je cíl ankety a 

hypotézy, charakteristika respondentů a obce Dobronín a nakonec vyhodnocení 

dotazníků prostřednictvím grafů a tabulek.  

Cílem mé práce bylo zjistit, jaké nejčastější a nejvýznamnější důvody vedly 

mladé lidi v obci Dobronín k závislosti na pervitinu. Má domněnka byla 

taková, že důvodem k závislosti budou především přátelé, dále pak vliv 

prostředí a místa, kde respondenti žijí a na konec zvědavost. První můj 

předpoklad byl správný, avšak druhým nejčastějším a nejvýznamnějším 

důvodem byla zvědavost a poté vliv prostředí a místa bydliště. Pořadí tedy 

nakonec nebylo takové, jaké jsem předpokládala, avšak příčiny závislosti jsem 

odhadla správně. Z dotazníků také vyplývá, že nejvýznamnější příčnami 

vzniku závislosti je oblast sociálního prostředí a sociálních vztahů, poté oblast 

týkající se osobních důvodů a nakonec oblast rodinných důvodů. 
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Vzhledem k tomu, že jsem část své práce věnovala také protidrogové 

prevenci, ráda bych zde uvedla, kam se v případě potřeby můžete obrátit 

konkrétně. Uvedu zde tedy tři zařízení v kraji Vysočina s potřebnými 

informacemi: 

 

 Kontaktní centrum Jihlava 

Oblastní charita Jihlava 

U Větrníku17, Jihlava, 586 01 

Telefon: 567 310 987 

www.jihlava.cz/charita 

 

 Kontaktní centrum Třebíč 

Oblastní charita Třebíč 

Hybešova 10, Třebíč, 674 01 

Telefon: 568 840 688, 608 808 025 

 

 AT ambulance  

Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 

Telefon: 565 427 224
70

 

 

Mnoho užitečných informací ohledně léčebných zařízení naleznete také 

na těchto internetových stránkách: www.drogy-info.cz nebo na 

www.helples.cz.  

 

 

                                                 
70

 Kol. autorů SANANIM 189 

http://www.jihlava.cz/charita
http://www.drogy-info.cz/
http://www.helples.cz/?menu=50&Odkaz=36&regionXP=0&txtVyraz&btnHledej&chckNazvy=on&chckPopis=on&chckAdresy=off&chckMesto=off&sort=2&chckPrenos&intStar=4&chckClanky
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Příloha  

 

 

Dotazník zkoumající nejvýznamnější a nejčastější příčiny 

závislosti  
 

Pro své šetření jsem zvolila jako výzkumnou metodu dotazníkovou anketu. Pro 

ucelený obraz o dotazníkové anketě přikládám dotazník, jež jsem 

respondentům předkládala k vyplnění.  

Výzkum je prováděn v kraji Vysočina, konkrétně v obci Dobronín.  

 

 

Tento dotazník je součástí výzkumu mé bakalářské práce zaměřující se na 

příčiny vzniku závislosti. Na otázky odpovídejte prosím co nejpravdivěji. U 

některých otázek je možné zaškrtnout více odpovědí a odpověď také rozvést. 

Veškeré údaje jsou anonymní. Za vyplnění dotazníku předem děkuji. 

 

 

Základní údaje: 

 

1. Jsem:     muž    žena    

     

 

2. Věk: 

 

 

 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 

 Základní        

 Vyučen/a v oboru     

 Střední odborné/všeobecné   

 Vysokoškolské   
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4. Co děláš nyní? Studuješ, jsi zaměstnaný nebo nezaměstnaný?  

 

 

 

5. Jakou/é drogu/y jsi vyzkoušel/a?  

 

 

 

6. Domníváš se, že jsi byl/a na některé z nich závislý? Pokud ano, na jaké a 

proč si myslíš, že právě na této?  

 

 

 

7. Závislost na jaké droze považuješ za nejnebezpečnější? Proč? 

 

 

 

8. Užíval/a nějakou drogu/y dříve než pervitin?  

 

 Ano   

 Ne 

 

 

 

9. Myslíš, že Tě k němu přivedla/y?  

 

 Určitě ano    

 Spíše ano    

 Nevím     

 Spíše ne   

 Určitě ne    

 

 

10. Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a kladně, jaká/é droga/y to byla/y? 

Jestliže jsi zaškrtl/a ,,Nevím“, napiš prosím, jaká droga by to mohla být: 
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Oblasti možných důvodů závislosti (prosím, pokud to pro Tebe není 

problém, rozveď): 

 

 

 

11. Osobní důvody: 

 

 Psychické problémy: 

 

 

 

 Snaha o snížení stresu:  

 

 

 

 Vyhýbání se problémům:  

 

 

 

 Útěk z nudy: 

 

 

 

 Zvědavost: 

 

 

 

 Jiné: 

 

 

 

12. Rodinné důvody:  

 

 Vztahy s rodiči, sourozenci a ostatními rodinnými příslušníky: 

 

 

 

 Vztahy mezi rodiči – hádky, násilí, rozvod: 

 

 

 

 Někdo z rodiny byl závislý na drogách či alkoholu – kdo a na čem: 
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 Jiné: 

 

 

 

13. Sociální prostředí a vztahy: 

 

 Přátelé, nepřátelé, známí – vztahy a vazby mezi nimi, užívání drog v partě: 

 

 

 

 Snazší navazování sociálních vazeb: 

 

 

 

 Navazování vztahů s druhým pohlavím, partnerství: 

 

 

 

 Vliv prostředí a místa, kde ses pohyboval/a, žil/a, studoval/a, pracoval/a: 

 

 

 

 Dostupnost/nedostupnost drog: 

 

 

 

 Možnost (a množství) koníčků a příležitostí k seberealizaci: 

 

 

 

 Jiné: 
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14. Jaké důvody (oblasti), které Tě přivedly k drogám, považuješ za stěžejní? 

 

 

 

 

15. Co myslíš, že mohlo zabránit tomu, aby ses stal/a na drogách 

závislý/závislá? 

 

 

 

 

16. Věděl/a jsi, kam se obrátit pro pomoc? Víš, kde se nachází například 

nejbližší K-centrum?  

 

 

 

17. Využil jsi někdy jeho služeb? Považuješ tyto služby za přínosné? 

 

 

 

18. Pokud bys chtěl někomu jinému zabránit v užívání drog, jaké myslíš, že 

jsou nejvhodnější prostředky?  

 

 

 

19. Co pokládáš ze své zkušenosti s užíváním drog za nejvýznamnější? 

 


