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Název: 

Srovnání rizikového chování adolescentů ve věku 16–17 let na vybraných středních 

školách ve dvou regionech. 

ABSTRAKT: 

Diplomová práce se zabývá zneužíváním návykových látek u adolescentů, 

konkrétně se věnuje cílové skupině šestnáctiletých a sedmnáctiletých žáků středních škol. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována jako 

literární rešerše, ve které je charakterizována cílová skupina, uvedena charakteristika 

vybraných návykových látek a rizika spojená se zneužíváním těchto látek, dále jsou 

popsány realizované studie zaměřené na návykové látky a v závěru této části je v krátkosti 

popsána protidrogová politika a prevence návykových látek. V praktické části je popsáno 

výzkumné šetření. K tomuto šetření byly využity dotazníky, které byly rozdány na 

vybraných středních školách v Praze a v Klatovech. Výsledky dotazníkového šetření jsou 

rozebrány a diskutovány v této části práce, kde je také uvedeno srovnání výsledků v Praze 

a v Klatovech. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily skutečnost, že na kouření cigaret 

a konzumaci alkoholu nemá vliv místo, respektive město, kde jedinec žije. Opačná situace 

je však v případě nelegálních drog. V dotazníkovém šetření byla zjištěna skutečnost, že 

pražští respondenti mají více zkušeností s nelegálními drogami, než je tomu u respondentů 

v Klatovech. Na základě těchto výsledků a informací z literatury je v závěru práce 

navrženo doporučení pro pedagogickou praxi. 

Klíčová slova: dospívající, rizikové chování, návykové látky, prevence, legislativa 



Title: 

Comparing the risk behaviour of adolescents aged 16-17 in different secondary schools in 

two chosen regions. 

ABSTRACT: 

 The diploma work focuses on adolescent drug abuse and it is especially targeted on 

sixteen and seventeen-year-old students of secondary schools. The work is divided into 

theoretical and practical parts. The theoretical part is written as a literature search 

/recherche/, in which the targeted group is described and also the characteristics of chosen 

addictive drugs and risks connected to the drug abuse are introduced. In addidtion to this, 

the realised researches aimed to addictive drugs are delivered there and also at the end of 

this part the prevention policy is briefly entered up. In the practical part the provided 

researches are described. The questionnaries were handed out to students of secondary 

schools in Prague and Klatovy. The results are analysed and discussed in this part as well 

as the confrontation of results got in both places. The results confirmed that the place, or 

more precisely the town, does not influence the addiction to smoking cigarettes and 

drinking alcohol. On the contrary, talking about illegal drugs, the Prague respondents are 

more experienced with illegal drugs than those in Klatovy. Based on these results and other 

literature information there is a recommendation for the pedagogical practice  drawn at the 

end of this work. 
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1 Úvod 

Dnešní moderní doba se stále zrychluje a společnost se stává více konzumní, než tomu 

bylo v minulosti. Přicházejí nové příležitosti, které však nemusí být vždy jen ku prospěchu 

lidí. Více možností se jedinci nabízí také v oblasti návykových látek. Alkohol se stal 

běžnou součástí lidského života, podobně jako kouření cigaret, a marihuana získává stále 

větší oblibu nejen mezi mladými lidmi. Jednou z ohrožených skupin jsou také mladiství, 

kteří se často uchylují k různým experimentům. Tato skupina je však ve velmi citlivém 

období, a potřebuje proto kromě jiného také pochopení a podporu.  

K volbě tohoto tématu mě vedl nejen můj studijní program, učitelství pro střední 

školy, ale také zájem o problematiku a aktuálnost tématu.  

Cílem diplomové práce je zmapování zkušeností a návyků cílové skupiny v oblasti 

návykových látek a porovnání těchto výsledků ve dvou regionech, v Praze a v Klatovech. 

Dle výsledků šetření a dostupných výsledků z provedených studií bude navrženo 

doporučení, jakým způsobem realizovat témata prevence zneužívání návykových látek.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část má několik 

kapitol, které jsou zpracovány jako rešerše literatury. V první kapitole je charakterizována 

cílová skupina. Dále jsou popsány jednotlivé skupiny návykových látek a téma legislativy, 

která se týká této problematiky. V následující teoretické části jsou podrobně popsány 

studie, které byly realizovány na toto téma, především je tato část zaměřena na studie, 

které se týkají mladých lidí. V závěru této části je rozpracováno téma prevence.  

V praktické části jsou zpracovány výsledky šetření, které bylo realizováno mezi žáky 

na vybraných středních školách v Praze a v Klatovech. V této části je stanoveno několik 

hypotéz, přičemž prvních pět hypotéz se týká celého zkoumaného souboru, zatímco 

poslední hypotéza pracuje s předpokládanými rozdíly u respondentů žijících v Praze 

a v Klatovech. 

  



10 

 

Teoretická část 
 V teoretické části je zpracována problematika užívání návykových látek1 u žáků 

středních škol. První kapitola se věnuje charakteristice cílové skupiny, změnám, 

kterými prochází jedinec v období adolescence. Ve druhé kapitole je rozpracováno 

téma rizikového chování se zaměřením na vybrané návykové látky. V následující 

kapitole je stručně charakterizována protidrogová politika a popsány některé strategie, 

které se věnují této problematice. Další část práce je věnována aktuální situaci 

v zneužívání návykových látek v populaci se zaměřením na studie, které zpracovávají 

tuto problematiku u mladých lidí. V poslední kapitole teoretické části je popsána 

prevence rizikového chování ve školách.  

2 Charakteristika adolescence 

Období adolescence je přechodná fáze mezí dětstvím a dospělostí, během které 

dochází k důležitým změnám nejen po fyzické, ale také psychické a sociální stránce. 

Dochází k celkové proměně osobnosti, která je velmi důležitá z hlediska budoucího 

vývoje osoby. V minulosti se na dospívání hledělo spíše z pohledu biologických změn 

a samotnému dospívání se nepřikládala významná role. Šlo o rituál, jehož vykonáním 

začíná dospělost. Během historického vývoje se období adolescence stále prodlužuje 

a je mu přikládán důležitější význam. Samotní adolescenti toto období chápou jako 

něco, co chtějí mít rychle za sebou a jde především o to stát se dospělým. Mnozí 

z nich si však neuvědomují, že dospělost také přináší zodpovědnost a povinnosti, 

nejen svobodu a nezávislost.  

                                                
1 Návykové látky jsou látky, které u jedince mohou vyvolat závislost. Autoři často používají jako 

synonymum k návykovým látkám pojem drogy (Marádová, 2006, Procházka, 2012). Stejná terminologie je 

užívána také v této práci. 
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Jako období adolescence se nejčastěji uvádí dekáda od 10 do 20 let (Vágnerová, 

2012). Autoři se pak v konkrétním rozdělení tohoto období drobně odlišují. Jde 

především o rozdělení formální, protože samotný začátek a konec období dospívání je 

individuální záležitostí. Například Macek (2003) rozlišuje tři fáze – časnou 

adolescenci (věkové rozmezí 10 – 13 let), střední adolescenci (věkové rozmezí 14 – 

16 let) a pozdní adolescenci (věkové rozmezí 17 – 20 let). Vágnerová (2012) toto 

období dospívání naopak rozděluje do dvou fází, které jsou využity pro potřeby této 

práce. 

1. Raná adolescence – pro toto období jsou charakteristické především změny v oblasti 

tělesného vývoje, kterým se tato práce podrobněji věnuje v následujících kapitolách. 

Jako raná adolescence se označuje období ve věku 11–15 let. 

2.  Pozdní adolescence – období pozdní adolescence je období od 15 do 20 let a dochází 

během něho ke komplexní psychické a sociální přeměně  

a k získávání vlastní identity (Vágnerová, 2012).  

2.1 Tělesné změny v období dospívání  

Pro období dospívaní jsou charakteristické četné tělesné změny. V rané fázi 

dospívání dochází k rychlé akceleraci růstu, která je během prvních let adolescence 

patrná především u děvčat, u kterých puberta zpravidla nastupuje v dřívějším věku než 

u chlapců. Z tohoto důvodu jsou dívky ve věku mezi 10. až 13. rokem vyšší než 

chlapci. Dívky vyrostou v průměru za každý rok o 7–11 cm a chlapci o 7–12 cm 

oproti minulým rokům, kdy roční přírůstek činil u obou okolo 5 cm. Tento rychlý růst 

má za následek časté problémy s držením těla a bolesti zad. Je velmi důležité v tomto 

období růstu zajistit dostatečný příjem živin, především vápníku, fosforu, hořčíku 

a vitamínů A a D. Důležitý je také zvýšený příjem bílkovin a lipidů, jako hlavní 

energetický zdroj slouží sacharidy (Machová, 2005). 

 Další typickou změnou tohoto období je vývoj sekundárních pohlavních znaků, 

tj. pubické a axilární ochlupení, tělesné ochlupení, vousy u chlapců, hlasová mutace 

a vývoj mléčných žláz. Sekundární pohlavní znaky jsou zpočátku nápadnější u dívek, 



12 

 

s tím souvisí také častý strach rodičů o brzký začátek sexuální aktivity dcer. Často 

dnes slýcháme, že dívky vypadají starší, než je jejich skutečný biologický věk. 

S nástupem puberty přichází u dívek také první menarche, menstruace, která je 

přelomovou událostí v životě každé dívky. Hraje významnou roli nejen z hlediska 

biologického, ale také psychického a sociálního. Průměrný věk, kdy se u dívek dostaví 

první menstruace, je 13 let. Tento věk je odlišný u dívek z různých zemí, ale je také 

velice individuální. Nástup menstruace je ovlivněn mnoha faktory – genetikou, 

ekonomickými podmínkami, prostředím, ve kterém daná dívka žije, a důležitým 

faktorem je také stravování. Obecně platí, že menarche u dívek s nižší hmotností 

nastupuje později než u dívek s vyšší hmotností. Je to však věc velice individuální. 

Podobně jako menarche u dívek, přichází u chlapců první poluce, která se objevuje 

nejčastěji okolo 12. roku; jde o samovolný výron semene vyskytující se zpravidla 

během noci (Machová, 2005).  

 Vzhled je v období rané i pozdní adolescence pro dospívající velmi důležitý.  

Adolescenti se svým zjevem hodně zabývají a pozorováním svého těla tráví hodně 

času. S tím je také spojené riziko vzniku poruch příjmu potravy. Dospívající jsou 

ohroženi kultem krásy, jemuž jsou každý den vystavováni prostřednictvím médií 

a internetu. Adolescenti, a především pak dívky, jsou ochotni udělat pro svůj vysněný 

ideál mnohé.  

 Tělesný vzhled velice úzce souvisí s procesem uvědomění si vlastní identity, 

který je provází celé období adolescence a je také důležitý z hlediska psychických 

a sociálních změn.  

2.2 Psychické změny v období dospívání  

Adolescence je období bohaté na emoční vývoj. U dospívajících se nejednou 

setkáváme s četnými výkyvy nálad, podrážděním a zvyšujícím se sklonem 

k anhedonii2. (Vágnerová, 2012). Dospívající reagují na mnohé podněty přecitlivěle 

                                                
2 Anhedonie je stav, kdy jedinec nedokáže prožívat kladné emoce a radovat se (Vágnerová, 2012).  
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a neadekvátně k dané situaci. Jejich reakce bývají zpravidla prudké, mnohdy však jen 

krátkodobé. Příčinou těchto emočních výkyvů je změna hladiny hormonů. Ačkoliv je 

obecně období dospívání považováno za velice bouřlivé, jde o věc individuální, která 

je ovlivněna mnoha faktory, z nichž mezi nejdůležitější patří výchova, kulturní vlivy 

a také individuální typologie jedinců, která převažuje nad věkovými rozdíly (Macek, 

2003). Pro pozdní období adolescence je charakteristické postupné vyrovnání nálad 

a snížení lability.  

Z hlediska emočního vývoje také v tomto období hrají důležitou roli vztahy: 

vztahy s rodiči, přáteli, partnerské vztahy, ale také vztah k sobě samému. Dospívající 

se v tomto věku často dostávají do konfliktu s autoritou, jakou pro ně představuje 

například rodič. S tím, jak sílí pozice jedince, přichází snaha o jakési zrovnoprávnění. 

V minulosti byl prezentován především názor, že konflikt mezi dítětem a rodičem je 

nezbytný z hlediska budoucího se osamostatnění dospívajícího jedince. Dnes se 

většina odborníků přiklání k názoru, že vztah mezi rodičem a dítětem může zůstat 

pozitivní a nemusí dojít k ohrožení samostatnosti dítěte (Macek, 2003). Výzkum 

probíhající v 80. letech 20. století dokládal, že zvýšená míra konfliktů mezi rodičem 

a „puberťákem“ se vyskytovala u dospívajících vykazujících určitý typ rizikového 

chování – útěky z domova, delikvence, zneužívání alkoholu nebo drog. Naopak 

v rodinách, kde se rizikové chování adolescentů nevyskytovalo, ubývalo také 

konfliktů (Macek, 2003). 

Celkově je období dospívání považováno za citlivé z hlediska rozvoje 

rizikového a problémového chování. Mezi nejčastěji uváděné oblasti spojené 

s výskytem rizikového chování patří delikventní chování a páchání trestné činnosti, 

agrese, násilí, šikana a týrání, zneužívání drog (včetně kouření a alkoholu), sexuálně 

rizikové chování, poruchy příjmu potravy, sebevražedné pokusy (Durkin, 1995).  

2.3 Sociální změny v období dospívání 

 Proces adolescence je důležitým obdobím také z hlediska socializace, kdy 

dochází ke skutečnému vstupu do světa dospělých.  To je možné pouze tehdy, pokud 

k tomu dochází souběžně jak v soukromém životě - člověk dosahuje určité autonomie 
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a zodpovědnosti, tak v životě veřejném, kdy jedinec dosahuje určitého stupně vzdělání 

a připravuje se na svou roli (Macek, 2003).  

 Proces socializace začíná již od dětství, a to především prostřednictvím rodiny, 

která také jedinci udává určitá pravidla a normy. Toto se však změní s nástupem do 

školy, kdy se žák dostává do školní třídy, která ho začne ovlivňovat. V dobře fungující 

školní třídě se jedinec učí poznávat sebe sama, druhé, komunikovat a aktivně 

naslouchat druhým (Bendl, 2008). V průběhu puberty jedinec do jisté míry přijímá 

identitu skupiny, jde o jakýsi mezistupeň získání vlastní identity.   
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3 Rizikové chování adolescentů  

 Termín rizikové chování je poměrně novým termínem, který nahradil pojem 

sociálně nežádoucí jevy. Ne každé rizikové chování může být označeno za sociálně 

nežádoucí. Dříve se v souvislosti s touto problematikou hovořilo především  

o alkoholu, kouření, a především o drogách. Dnes se jako rizikové chování označuje 

mnoho dalších jevů, které již byly zmíněny a ještě budou v této práci. Samotné 

rizikové chování se netýká pouze adolescentů, ale jedná se o celospolečenský 

problém. Skupina adolescentů je však ke vzniku rizikového chování náchylnější.  

Adolescence je obdobím, kdy dochází k řadě důležitých změn v životě jedince 

v mnoha sférách, proto je toto období také náchylné ke vzniku různého rizikového 

a problémového chování. Jako rizikové chování se neoznačuje pouze chování, které 

má prokazatelně negativní dopad na společnost, ale také chování, které poškozuje 

zdraví a vývoj jedince. Dle mnohých výzkumů, které v posledních letech probíhaly, je 

rizikové a problémové chování adolescentů stále častěji se vyskytujícím jevem a jeho 

nárůst je zaznamenán od počátku devadesátých let. Řada odborníků se snaží nalézt 

příčinu tohoto neustále se zvyšujícího trendu. „V širších souvislostech přispěla k této 

změně nižší státní a institucionální kontrola nad chováním občanů, a tedy i mládeže, 

jakož i větší benevolence, tolerantnost a respekt k specifické subkultuře teenagerů“ 

(Macek, 2003, s. 109). Jako konkrétnější příčiny lze uvést například zvýšenou 

orientaci na výkon, častější preferenci materiálních hodnot, vysokou osobní svobodu 

a důraz na individuální rozhodování. Jednou z dalších možných příčin vzniku 

rizikového chování je vliv sociálních nerovností, to je však velmi obtížně posuzovaný 

jev. V mnohých případech se rizikové nebo problémové chování u adolescentů objeví 

u jedinců, kteří na první pohled nevykazují žádné zjevné příčiny a jeví se jako 

„bezproblémoví“.  

 Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, jako rizikové chování u adolescentů 

je nejčastěji uváděno delikventní chování a kriminalita, konzumace alkoholu a dalších 

drog, šikana a týrání, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy. V roce 1995 
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bylo provedeno rozsáhlé šetření u věkové skupiny 15–29 let zaměřené na rizikové 

chování. 51 % dotazovaných uvedlo jako největší problém zneužívání drog, dále pak 

časté střídání sexuálních partnerů (14 %), hrací automaty (12 %), alkoholismus (9 %), 

měkké drogy (3 %), kouření (2 %) a zbylé procento vidělo jako největší problém 

nadměrné zneužívání léků (Macek, 2003). Z tohoto výzkumu vyplývá také jeden 

ze známých faktů, že adolescenti si neuvědomují nebezpečí kouření a tzv. měkkých 

drog (dnes je již tato klasifikace drog přežitá) a jejich riziko je podceňováno. Jedním 

z faktorů, který má vliv na hodnocení rizikového chování, je také osobní zkušenost. 

Například jedinec, který má v rodině, popřípadě mezi blízkými, alkoholika, hodnotí 

alkoholismus jako závažnější.  

 Problematice rizikového chování adolescentů se věnují také školy - ty se věnují 

především prevenci rizikového chování. Každá škola má povinnost vytvořit minimální 

preventivní program, jenž je základní strategií prevence školního zařízení. Program je 

vypracován vždy na jeden školní rok a přizpůsobuje se aktuální situaci, to znamená, 

že reaguje na aktuální situaci v daném městě, popř. regionu, vychází z aktuální situace 

ve škole a navazuje na výsledky předchozího preventivního programu. Program je 

vytvářen školním metodikem prevence, popřípadě výchovným poradcem, za 

spolupráce dalších pracovníků školy.  

 Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, rizikové chování zahrnuje širokou 

problematiku. Tato práce se věnuje pouze vybranému rizikovému chování, o kterém 

budou pojednávat další kapitoly. Jde především o zneužívání legálních (tabák, 

alkohol) a nelegálních (marihuana a další nelegální drogy) návykových látek. Při 

zneužívání těchto látek může dojít u uživatele ke vzniku závislosti. „Závislost 

a syndrom závislosti je definován jako soubor behaviorálních, kognitivních 

a fyziologických fenoménů, v nichž zneužívání nějaké látky nebo třídy látek má 

u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si dříve cenil více 

(Procházka, 2012, s. 144). Lze rozlišit závislost psychickou a fyzickou. V případě 

fyzické závislosti jde o stav, který je spojen se stále se zvyšující tolerancí jedince k 

užité látce a ten je pak nucen užívat stále vyšší dávky. Pro označení této závislost se 
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lze setkat také s termíny somatická nebo biologická závislost. Závislost psychická 

vyvolává potřebu opakovaného užití látky za účelem navození příjemných pocitů 

(Procházka, 2012). Pro diagnózu závislosti je nutné, aby byla v posledním roce 

splněna alespoň tři z následujících kritérií –       

  a) silná touha užívat návykovou látku, 

   b) potíže v kontrole zneužívání návykové látky, 

c) zneužívání návykové látky s úmyslem odstranit příznaky odvykání, 

d) potřeba zvyšování dávek, aby došlo k dosažení žádoucího stavu, 

e) zanedbávání zájmů ve prospěch užití návykové látky, 

f) pokračování ve zneužívání i přes jasné důkazy škodlivých důsledků 

s tím spojených (Marádová, 2006). 

3.1 Tabák 

Tabák či tabákový kouř obsahuje několik tisíc látek, návykovou látkou z těchto 

složek je toxický rostlinný alkaloid nikotin, bezbarvá tekutina bez zápachu. V České 

republice jsou běžně dostupné dvě formy tabáku: tabák bezdýmý nebo tabák, který hoří. 

Smrtelnou dávkou pro člověka je asi 80 mg nikotinu (Kalina, 2003). Největší riziko 

představuje kouření cigaret. Tabáková epidemie vypukla na začátku 20. století, kdy došlo 

k masivnímu rozšíření cigaret. Během let bylo publikováno mnoho prací, které svými 

studiemi dokazují škodlivé působení nikotinu na zdraví člověka. Odborníci popisují podíl 

kouření na 24 onemocněních rozdělených do 3 skupin – kardiovaskulární, nádory 

a nejčastějšími onemocněními, na jejichž vzniku se podílí nikotin, je skupina chronických 

plicních onemocnění (Tabák - podrobně, 2003).  

Samotná závislost vzniká u většiny kuřáků především jako závislost psychosociální, 

která pak až u 70 % přechází v závislost fyzickou. Jde o drogu legální a tolerovanou, která 

nezpůsobuje téměř žádná sociální a psychická rizika, z tohoto důvodu jsou pak často 

opomíjena rizika zdravotní. V současné době spotřeba tabákových výrobků spíše klesá 

nebo stagnuje, v ČR je přibližně 30 % kuřáků starších 15 let a až 40–50 % ve věku od 15 

do 18 let, a to i přesto, že celkově u nás poklesl za posledních 10 let počet kuřáků asi  

o 10 % (Konopné drogy - podrobně, 2003).  
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Kouření u dospívajících spíše narůstá, jak již bylo zmíněno výše. Tato tendence je 

velmi dobře sledovatelná díky mnohým studiím, které se touto problematikou zabývají. 

Mezi pravidelně se opakující mezinárodní studie patří například studie WHO Mládež 

a zdraví (HBSC) nebo ESPAD, která bude podrobněji zmíněna v dalších částech této 

práce.  

Problém představuje také pasivné kouření. Bylo dokázáno, že vdechování látek, jež 

jsou obsaženy v tabákovém kouři, způsobuje zhoubné bujení (Sovinová, Csémy, 2003). 

Mezi krátkodobé účinky pasivního kouření patří podráždění očí, nosu, bolest hlavy, 

nevolnost, při dlouhodobé expozici tabákového kouře je zvýšeno riziko kardiovaskulárních 

onemocnění a nádorových onemocnění. Nejvíce jsou pak ohroženy hlavně malé děti 

a těhotné ženy. Kouření nebo pasivní kouření u těhotných žen zvyšuje riziko syndromu 

náhlého úmrtí novorozence (Sovinová, Csémy, 2003). 

Kromě výše zmíněných následků, které jsou způsobeny kouřením, působí kouření 

také na ekonomiku. Ačkoliv stát na daních za tabákové výrobky vybere ročně asi  

20 miliard, celkově na nich prodělává. V roce 1999 bylo spočítáno Světovou bankou, že 

kratší život kuřáka stojí stát více než delší život nekuřáka (Nešpor a kol., 2005). Je to 

způsobeno především nákladnou léčbou nemocí, jež jsou zapříčiněny kouřením 

tabákových výrobků. Přesná čísla vyjadřující finanční náklady spojené s léčbou kuřáků  

u nás nejsou známy. Pouze v roce 1999 bylo Všeobecnou zdravotní pojišťovnou spočítáno, 

že náklady pojišťovny spojené s touto léčbou činí ročně asi 23 miliard (Nešpor a kol., 

2005). Je ale pravděpodobné, že v souvislosti s ambulantní léčbou by toto číslo bylo 

minimálně 1x vyšší. Všechny vyspělé státy se proti kouření snaží bojovat různými 

způsoby, ať už jde o věkovou hranici, od kdy je možné legálně kouřit, tak například  

i zákazem kouření na některých veřejných místech, v případě ČR jsou to například 

zastávky hromadné dopravy. Často zmiňovaný je také zákaz kouření v restauracích, v ČR 

je zákon upravující tuto problematiku stále předmětem mnohých diskuzí, ale například 

město New York od 2003 vydalo zákaz kouření v restauračních zařízeních.  
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3.2 Alkohol 

Jde o jednoduchou chemickou látku (etylalkohol, etanol), která snadno proniká ke 

všem orgánům včetně mozku. Alkohol vzniká kvašením sacharidů – jednoduchých cukrů, 

které jsou obsaženy v ovoci, nebo z polysacharidů z obilných zrn nebo brambor 

(Marádová, 2006). Vyšší koncentrace je dosahována destilací. Obsah této látky v nápojích 

kolísá od 2-3 % u piva, až do 70 % v některých destilátech. Kromě koncentrace je však 

důležité také zkonzumované množství (Nešpor, 1994). Nadměrná konzumace alkoholu je 

označována jako alkoholismus, tento termín je připisován švédskému lékaři Magnussu 

Hussovi, který jej poprvé použil již v roce 1849. Jako medicínský problém byl však poprvé 

označen až v roce 1951(Kalina, 2003).  

Je všeobecně známý fakt, že spotřeba alkoholu v České republice je nadprůměrná 

v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Dle statistik Českého statistického úřadu 

byla spotřeba alkoholu v roce 2006 10 litrů na osobu a rok v přepočtu na 100% alkohol 

(Český statistický úřad, 2008). Více než 90 % dospělých v České republice pije alkohol 

(Ganeri, 2001). Dle Kaliny (2003) se nadměrná pravidelná konzumace alkoholu týká 25 % 

mužské populace a asi 5 % žen. Jde však o starší publikaci, a proto je velice 

pravděpodobné, že tato čísla budou v současné době vyšší. Celkově má i přes občasný 

pokles spotřeba alkoholu v ČR stoupající tendenci (Sovinová, Csémy, 2008) (příloha č. 1).  

V naší společnosti je alkohol běžnou součástí života a v určité míře je společností 

akceptován. Pro děti je však alkohol mnohem nebezpečnější než pro dospělé. Je to dáno 

jednak jejich nižší tělesnou hmotností a také tím, že jejich játra nejsou schopna alkohol 

odbourávat v takové míře, jako je tomu u dospělého. U mladých lidí alkohol častěji 

způsobuje otravy a návyk se vytváří velice rychle. Nadměrné zneužívání alkoholu může 

způsobovat vážná onemocnění jater, vyšší krevní tlak, onemocnění trávicího ústrojí a další, 

proto státy také chrání mladistvé před konzumací alkoholu. V ČR je povoleno podávat 

alkohol až od 18 let, například v USA pak až od 21 let. „U mladých lidí byla prokázána 

souvislost mezi rizikovým pitím alkoholu a násilným nebo kriminálním chováním“ (Nešpor, 

2005, s. 1). 
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Alkohol spolu s tabákem a často i marihuanou bývá také nazýván jako tzv. průchozí 

droga (Nešpor, Csémy, 2003). To znamená, že se od ní často přechází k dalším 

nebezpečnějším drogám.  

Podobně jako u kouření existuje i u alkoholu hledisko ekonomické, které je v obou 

případech velice podobné. Souvisí to se zvýšenými náklady na zdravotní péči nebo ušlými 

zisky, které mohou nastat v případě léčby onemocnění a nižší produktivitou práce. Pro ČR 

nebyly tyto finanční náklady vyčísleny. V USA například činily finanční ztráty asi  

183 miliard ročně, jde o údaje z roku 1998. Bylo vyčísleno, že z této celkové částky 

připadá asi 70 % na ztráty způsobené v důsledku nižší produktivity práce, 14,3 % připadlo 

na výdaje spojené se zdravotní péčí a zbylá procenta tvořila výdaje spojená s dopravními 

nehodami (Nešpor, 2005).  

 

3.3 Marihuana 

Ačkoliv marihuana patří mezi ilegální drogy, kterým bude věnována následující 

kapitola, v práci je této droze věnována samostatná kapitola, a to především z důvodu 

nárůstu jejího zneužívání mezi mladými lidmi, zvláště pak mezi mladistvými.  

Marihuana patří spolu s hašišem mezi tzv. konopné drogy, hlavní aktivní účinnou 

látkou v těchto drogách je THC – delta-9-tetrahydrocannabinol. „Marihuana představuje 

název pro sušené květenství a horní lístky ze samičí rostliny konopí“ (Kalina, 2003, s. 175). 

Barva může být od tmavě zelené až po černou, záleží na způsobu zpracování. Obsah THC 

v marihuaně se liší. Co se týká produkce marihuany v ČR, obsah THC se pohybuje 

v rozmezí 2–8 %. U zahraniční produkce je toto rozmezí zpravidla mezi 6–14 %, ve 

výjimečných případech až 18 %.  Jistá změna nastala s rozvojem technologie pěstování 

pod umělým světlem, v tomto případě se mluví o tzv. indoor marihuaně, v tomto typu 

může v extrémních případech dosahovat hodnota THC přes 20 % (Kalina, 2003). 

Nejčastějším způsobem zneužívání konopných drog je kouření, dále se pak také často 

objevuje přidávání konopných drog do pokrmů. 
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Účinky marihuany jsou velice individuální a reakce záleží na jednotlivci, který drogu 

užije. Svou roli zde hraje například únava, momentální zdravotní stav, prostředí nebo 

citlivost jedince. Biologický účinek THC je vazba na neuroreceptory, na které se za 

normálních okolní vážou látky podobného typu způsobující například euforii. THC tyto 

látky svým působením vytěsní a samo převezme jejich roli. Při dlouhodobé expozici THC 

se pak produkce těchto látek snižuje (Kalina, 2003). Mezi nejčastější charakteristické 

účinky konopí patří pocit hladu, sucho v ústech, dostavuje se zlepšená nálada, která může 

být provázena výbuchy smíchu, změnami nálad, u některých uživatelů se naopak mohou 

dostavit úzkostlivé stavy (tzv. „bad trip“) nebo agresivní jednání. Ve výjimečných 

případech se může dostavit nevolnost až zvracení (Konopné drogy - podrobně, 2003).  

Doposud nebylo popsáno předávkování konopnými drogami s následkem smrti. Při 

dlouhodobém zneužívání vzniká nejen závislost, ale také se objevují poruchy některých 

kognitivních funkcí, jako je například porucha soustředění nebo porucha krátkodobé 

paměti. Při zneužívání spojeným s depresivní náladou se mohou objevit až paranoidní 

stavy. „V mozcích nezletilých, kteří byli silnými uživateli marihuany, byly nalezeny změny 

podobné těm, které jsou nacházeny u schizofreniků. Přesto to ještě neprokazuje příčinnou 

souvislost. Vědci z North Shore University Hospital – Long Island Jewish Healthcare 

Systeme varují, že marihuana může být pro geneticky predisponované lidi jakousi spouští, 

jež může schizofrenii odbrzdit“ (Masivní zneužívání marihuany v období dospívání 

způsobuje změny v mozku, 2005).  

V souvislosti s marihuanou jsou také často zmiňovány její léčebné účinky 

a v souvislosti s tím také legalizace marihuany. Její analgetický vliv je často využíván 

pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, 

popřípadě při léčbě zhoubných onemocnění. Marihuana však tyto nemocí neléčí, jak může 

být někdy chybně interpretováno, ale pouze zmírňuje jejich následky tím, že působí na 

neurony. Analgetických účinků synteticky vyrobeného THC je využíváno například 

v preparátu Marinol, který je využíván pro zmírnění nevolností v souvislosti s AIDS nebo 

při chemoterapii u léčby nádorových onemocnění (Kalina, 2003). Ten preparát mohou 

předepisovat lékaři pacientům a je legálně dostupný. Léčivé účinky konopí jsou někdy až 

zneužívány například během předvolebních kampaní politických stran, které často slibují 
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legalizace marihuany, popřípadě legalizaci pro léčebné použití, toho je však do jisté míry 

využíváno již v současné době.   

 

3.4 Nelegální drogy  

„Drogami (návykovými látkami) označujeme látky přírodní (části rostlin) i synteticky 

(chemickou cestou) připravené, které působí na naši psychiku, ovlivňují naše prožívání  

i chování. Jedná se o látky návykové, tj. mohou vyvolat závislost“ (Marádová,2006, s. 5).  

V souvislosti s nelegálními drogami je často využíván termín „tvrdé drogy“ a označení 

„měkké drogy“ pro tabák, alkohol a také marihuanu. Toto označení je však chybné  

a v současné době není toto rozdělení odborníky využíváno, a to především z důvodu, že 

tzv. měkké drogy způsobují také závislost a je prokázán jejich negativní vliv na zdraví 

člověka. V této kapitole je uveden přehled nejběžněji užívaných nelegálních drog u mladé 

populace čerpaný z publikace Drogy a drogové závislosti od autora Kamila Kaliny 

a kolektivu.  

3.4.1 Halucinogenní drogy 

Mezi tuto skupinu patří poměrně velké množství drog, které mohou být buď 

synteticky vyráběny, jako je tomu například v případě LSD, nebo jde o látky přírodního 

původu, jako je například durman. Jde také o skupinu drog, se kterou bývá nejčastěji 

experimentováno mezi mladými lidmi.  

Účinky látek této skupiny jsou velice podobné, ale závisí na citlivosti jedince, který 

drogu užije. Ve velkém množství případů se dostavují změny nálad: může jít o výbornou 

náladu, ale také o depresivní, a v tomto případě pak pod vlivem špatné nálady může hrozit 

riziko sebevraždy (Marádová, 2006). Dále hrozí riziko iluzí, halucinací, z tělesných potíží 

se při vyšších dávkách může dostavit třes, výjimečně nevolnost a zvracení, zvýšený tlak  

a tep. Největším rizikem je dezorientace a porucha koordinace. Délka intoxikace trvá 

zpravidla 4–6 hodin, záleží na množství dávky a toleranci jedince (Halucinogeny - 

podrobně, 2010).  
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Často užívanou drogou ze skupiny halucinogenní drog je LSD, které je známé jako 

barevné papírky, jež se užívají perorálně - vkládají se do úst, kde se rozpustí. LSD je 

polysynteticky vyrobená droga, jejímž základem je kyselina lysergová, jeden z alkaloidů 

námelu. Pro své účinky, změnu myšlení, nálady, je někdy LSD spolu s extází a pervitinem, 

nazývané také jako taneční droga; toto označení je spojováno se subkulturou taneční party 

(LSD, 2003). Nejrozšířenější přírodní halucinogenní droga je u nás psilocybin, látka 

obsažená v houbách rodu Lysohlávky. (Kalina, 2003).  

3.4.2 Opiáty 

Tato skupina drog patří v současné době mezi nejrozšířenější drogy na světě 

(Marádová, 2010). Základní surovinou pro výrobu je opium, jež je možno získat ze šťávy 

nezralých makovic. Jeho účinků je nejen zneužíváno na výrobu drog, ale využívá se také 

v medicíně. Chemickými úpravami se z opia získává morfin, který se využívá k tlumení 

bolesti. Opia se využívá také například k výrobě léků na kašel (Kalina, 2003). I přes 

využití morfinu v lékařství, se pro některé jedince může stát drogou. Dalším chemickým 

čištěním se z morfinu vyrábí heroin, který se v počátcích jeho výroby používal pro léčbu 

závislosti na morfinu, protože vědci se domnívali, že jde o látku nezpůsobující závislost. 

Heroin je však vysoce návyková droga, která stejně jako ostatní látky této skupiny (braun, 

metadon) způsobuje tzv. somatickou závislost – jedinec se stává závislým již po krátké 

době. Postupně se zvyšuje jeho tolerance a ztrácí kontrolu nad zneužíváním drogy, takže 

potřebuje stále větší dávky. To může vést k předávkování a v krajním případě ke smrti. 

U prvního užití se často objevuje nevolnost, zvracení, porucha koncentrace, hučení v uších, 

zúžené zornice a další příznaky (Kalina, 2003).  

Heroin je celosvětově nejrozšířenější drogou a situace je podobná také v ČR, poměr 

zneužívání heroinu a pervitinu byl v Praze 1:1, poměr léčených však byl 3:1 ve prospěch 

heroinu (Kalina, 2003). Způsob zneužívání heroinu může být nitrožilním podáním nebo 

například šňupáním.  
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3.4.3 Stimulační drogy 

Zástupci této skupiny jsou pervitin, kokain, amfetamin nebo extáze, tzv. taneční 

droga. Jde o skupinu látek, které působí na CNS povzbuzujícím účinkem, většina těchto 

látek také snižuje chuť k jídlu a pocit únavy (Marádová, 2010). Zneužívání těchto látek 

však také může vést k agresivitě a přecenění svých hranic. Dlouhodobé zneužívání pak 

vede ke vzniku psychické závislosti, která je ve svém důsledku vážnější, než je závislost 

somatická, její léčba je dlouhodobým, respektive téměř celoživotním, procesem.   

Při zneužívání těchto drog hrozí riziko kardiovaskulárních a mozkových příhod, 

uživatelé jsou často extrémně hubení. Při dlouhodobém zneužívání se objevují stavy 

podobné paranoie, uživatel má pocit, že ho někdo sleduje nebo mu chce ublížit, mohou se 

objevit také zrakové a sluchové halucinace. Zneužívání postihuje také nálady a myšlení. 

Stavy intoxikace jsou podobné až schizofrenii a mnohdy je velice těžké rozeznat rozdíl 

(Kalina, 2003).  

Do skupiny stimulačních drog patří také pervitin (metamfetamin), pravděpodobně 

nejrozšířenější droga u nás, která svou popularitu získala již v době komunistického 

režimu.  

3.4.4 Léky vyvolávající závislosti 

Do této skupiny patří řada léků, které mohou při pravidelném zneužívání vyvolat 

závislost. Velmi často se jejich působení podceňuje a nevěnuje se jim příliš pozornosti. Je 

to dáno také tím, že nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé středního věku. Jde však o léky, 

které mohou vyvolat velmi silnou psychickou a fyzickou závislost.  

 Mezi léky vyvolávající závislost patří například analgetika, sedativa nebo 

hypnotika. Tato skupina léků působí tlumivým účinkem na CNS, po jejich požití se 

dostavuje otupělost nebo únava, při předávkování těmito léky může nastat smrt. Některé 

z těchto léků, jako například analgetika (léky tlumící bolest), jsou léky, na které není nutný 

lékařský předpis, a jsou volně dostupné. Vysoké riziko vzniku závislosti hrozí u léků na 

spánkové poruchy, sedativa a hypnotika (Kalina, 2003).  
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3.4.5 Inhalační drogy 

  Jde o rozmanitou skupinu látek, které se často označují také jako látky těkavé. 

Společným znakem je působení na centrální nervovou soustavu, které se většinou 

projevuje útlumem nebo euforií. Dostavit se mohou také halucinace. Do skupiny 

inhalačních drog patří například toluen, nejrozšířenější látka této skupiny, jde 

o rozpouštědlo a ředidlo. Dále sem patří trichloretylen, aceton, éter, benzin nebo rajský 

plyn (Kalina, 2003). Inhalační drogy jsou společně s alkoholem a tabákem někdy zařazeny 

mezi tzv. startovací drogy (Hampl, 1991). Jde především o toluen, který je volně prodejný 

a poměrně levný, je tak velmi často experimentován mezi mladými lidmi. Po inhalaci 

toluenu se dostavuje euforie, může přicházet únava a spánek. V některých případech se 

objevují také halucinace nebo poruchy vědomí.  
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4 Protidrogová politika  

„Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, 

vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření včetně 

vymáhání práva uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a místní úrovni. Jejich 

konečným cílem je snížit zneužívání drog a/nebo potencionální rizika a škody, které mohou 

jednotlivcům a společnosti v důsledku zneužívání drog nastat“ (Kiššová, 2009, s. 2).  

Tato definice protidrogové politiky byla vytvořena na počátku 90. let minulého století, 

kdy se moderní protidrogová politika začala formovat do současné podoby. Problematice 

drog však byla věnována pozornost také v minulosti.  

Ze zákonů týkajících se problematiky drog lze z minulosti uvést například zákon  

č. 128/1923 Sb., jenž právně upravoval nedovolenou výrobu a držení drog. Obchod 

s drogami byl však tehdy pouze přestupek a podle toho byl také postihován. Změna přišla 

společně s přijetím tzv. opiového zákona v roce 1938, jeho pozůstatky lze objevit  

i v současném zákoně. Problematice návykových látek se věnovala také řada dalších 

zákonů – například „Zákon o potírání alkoholismu“ nebo „Zákon o ochraně před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi“. Až do roku 1990 platit zákon č. 140/1961 Sb., 

který stanovoval postihy v případě obchodu s omamnými látkami a také jejich 

přechovávání pro vlastní potřebu (Kiššová, 2009). Řada změn přišla se změnou politického 

režimu a byla vydána řada nových zákonů nebo byly zákony změněny. Ze současné 

legislativy je nutné zmínit především zákon č. 379/2005 Sb. „O opatření k ochraně před 

škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami“, který 

se mimo jiné zabývá také primární, sekundární a terciární prevencí, snižováním škodlivých 

účinků návykových látek, nebo také poskytováním sociálních služeb. Znění tohoto zákona 

bylo novelizováno v roce 2009.3 

                                                
3 Znění zákona dostupné online na Word Wide Web <http://1url.cz/eSPs> 
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Kromě zákonů existuje několik dalších dokumentů upravujících koncepce 

protidrogové politiky. V roce 1993 byla Vládou České republiky schválena koncepce 

protidrogové politiky na období 1993–1997. Došlo k tomu ještě o rok dříve, než svou první 

protidrogovou koncepci schválila Evropská unie (Radimecký, 2006). Odpovědnost za 

protidrogovou politiku u nás nese Vláda ČR a za její koordinaci zodpovídá Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky. Jedním z klíčových bodů pro Radu bylo na začátku roku 

2014 zavedení tzv. integrované protidrogové politiky. Jde o politiku, která se zaměřuje 

nejen na nelegální drogy, ale také na legální a na hazardní hráčství. Většina českých krajů 

pak má na základě státní politiky rozpracovanou vlastní protidrogovou politiku. Podobnou 

konkrétní koncepci pak mohou mít rozpracovanou také některá města a obce (Radimecký, 

2006).   

Výše zmíněná koncepce z let 1993-1997 například zavedla zřízení okresních 

protidrogových komisí a koordinátorů, tato koncepce také začala pracovat s primární 

prevencí, která do té doby prakticky neexistovala (Kiššová, 2009). Druhá vládní koncepce 

byla realizována v letech 1998–2000 a v letech 2001 až 2004 začala být tato koncepce 

realizována jako Národní strategie protidrogové politiky. První národní strategie se kromě 

ilegálních drog poprvé věnovala také zneužívání tabáku a alkoholu, a to především 

z hlediska prevence (Radimecký, 2001). V tomto období, respektive v roce 2002, bylo 

zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, jež je zodpovědné 

za sběr dat, jejich analýzu a koordinaci na státní úrovni. V současné době je realizována 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 a její druhý akční plán na 

období 2013–2015 (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014).  

Základními pilíři protidrogové politiky jsou: 

a) primární prevence – předcházení zneužívání drog a oddálení prvních zkušeností 

s drogou do pozdějšího věku, 

b) léčba a resocializace – pomoc pro uživatele drog, kteří se rozhodli pro život bez 

drogové závislosti,  

c) harm-reduction – snížení rizik zneužívání drog pro drogově závislé a pro 

společnost, 
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d) snižování dostupnosti drog (Kiššová, 2009). 

 „V roce 2013 činily účelové výdaje z rozpočtů státní správy a samosprávy na 

protidrogovou politiku celkem 469,6 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly 

výdaje ze státního rozpočtu o 6,1 %, výdaje krajů a obcí klesly.“ (Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014, s. 3) (příloha č. 2). Kromě výdajů ze 

státního rozpočtu je protidrogová politika financována z peněz Evropské unie, konkrétně 

z Evropského sociálního fondu a z několika operačních programů.   
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5 Aktuální situace zneužívání drog v populaci 
Každoročně probíhá v České republice mnoho šetření, která se věnují problematice 

zneužívání návykových látek v populaci. Některá tato šetření se konkrétně zaměřují na 

vybranou část populace, a to především na mladistvé. Těmto výzkumům se podrobně 

věnuje následující kapitola této práce. 

5.1 Zneužívání návykových látek v běžné populaci 

Poslední velké šetření o zneužívání drog proběhlo v roce 2012 – Národní výzkum 

zneužívání návykových látek 2012. Celkový počet respondentů tvořilo 2 134 jedinců ve 

věku 15–64 let, kteří byli dotazováni při osobním rozhovoru za použití papírových 

dotazníků. Nejvíce byla zastoupena věková skupina 15-34 let. Dotazník vycházel 

z Evropského modelového dotazníku a byl zaměřen na zneužívání nelegálních drog 

(konopné drogy, kokain, pervitin, heroin atd.), legálních drog (alkohol, tabák), gamblerství 

a na postoje dotazovaného k problematice zneužívání návykových látek a jejich 

dostupnosti (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013).  Tato 

studie navazovala na Celopopulační studii zneužívání návykových látek v roce 2008 

(Běláčková, 2012). V roce 2013 pak proběhl další rok šetření Prevalence zneužívání drog v 

populaci v ČR, kterého se zúčastnilo 1005 dotazovaných, a v roce 2014 byl zahájen sběr 

dat k evropskému šetření. 

Následující data jsou čerpána z Výroční zprávy ve věcech o stavu drog v České 

republice v roce 2012, kterou zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy  

a drogové závislosti a vydal Úřad vlády ČR. Výsledky z roku 2012 z národního výzkumu 

ukázaly, že zkušenost s kouřením tabáku v jakékoliv podobě aspoň jednou životě má 70 % 

dotazovaných a 23,1 % uvedlo pravidelné každodenní kouření cigaret. Podobná čísla vyšla 

ve studii také u pití alkoholu, kdy v posledním měsíci pilo alkohol téměř 70 % 

dotazovaných a nadměrné pití, tedy 5 a více sklenic při jedné příležitosti aspoň jednou 

týdně, uvedlo necelých 13 %. Nejčastěji užívanou nelegální drogou byla marihuana, 

zkušenost s ní uvedlo asi 28 % jedinců ve věku 15–64 let. Užití marihuany v posledních  

12 měsících uvedlo asi 9 %. Ačkoliv by se dalo předpokládat, že většina jedinců má 
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zkušenost s marihuanou především díky jakési „zvědavosti“ a její užití je omezeno pouze 

na první experimentální zkušenost, tak 20 % jedinců, kteří užili marihuanu během 

posledního roku, se dá označit za pravidelné uživatele. V přepočtu na celou populaci se 

jedná o 1,9 % uživatelů marihuany ve věku 15–64 let. Druhou nejčastěji experimentovanou 

drogou po marihuaně jsou halucinogenní drogy, respektive lysohlávky, dále extáze a další 

omamné látky. Poměrně nízká je v populaci zkušenost s heroinem, pouze 0,6 %. Ve 

většině případů mají větší zkušenosti jak s legálními, tak nelegálními drogami muži, pouze 

u pervitinu a LSD jsou tato čísla vyrovnána. Ženy mají více zkušeností s léky na uklidnění 

a s léky na spaní (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013).  

Jak již bylo uvedeno, v roce 2013 proběhlo šetření Prevalence zneužívání drog 

v populaci v ČR, výsledky této studie jsou součástí Výroční zprávy ve věcech o stavu drog 

v České republice v roce 2013, z této zprávy jsou také čerpány následující výsledky. 

V tomto šetření uvedlo zkušenost s konopnou drogou 22,8 % respondentů. V porovnání 

s předchozím rokem tak můžeme vidět klesající tendenci, podobně je tomu také se 

zkušenostmi s halucinogenními drogami a extází. Tato tendence, především co se týká 

konopných látek, se ale nepotvrzuje u mladé populace (Národní monitorovací středisko pro 

drogy a drogové závislosti, 2013). Další šetření tohoto typu proběhlo v prosinci 2014, do 

této doby však nebyly výsledky šetření prezentovány.  

V červnu roku 2014 se Česká republika zapojila také do evropského šetření 

Eurobarometr – mladí lidé a drogy, které se zabývá jak zkušenostmi mladých lidí 

s drogami, tak také jejich názory a postoji k této problematice. V ČR se zapojilo celkem 

500 respondentů ve věku od 15 do 24 let a šetření probíhalo prostřednictvím telefonického 

dotazníku. V této studii bylo zjištěno, že mladí lidé v České republice mají společně 

s Francií nejvíce zkušeností s konopnými drogami (45 %), jako další se umístilo Irsko 

a Slovinsko. Stejná studie proběhla také v roce 2011 a ve srovnání s aktuální verzí se 

ukázalo, že zkušenost s konopnými látkami u mladé české populace poklesla, zatímco 

v Evropě je tomu naopak. V této studii byly hodnoceny také postoje mladých lidí 

k rizikům, jež jsou spojeny se zneužíváním drog. Tyto výsledky jsou poměrně alarmující, 

protože 72 % dotazovaných nevidí žádná nebo vidí jen malá rizika při jednorázovém užití 
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konopných látek a 24 % u extáze. Ve srovnání s ostatními evropskými státy jsou tato 

procenta v našem státě vyšší (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti, 2014). Graf srovnání hodnocení rizik jednorázového užití vybraných 

nelegálních drog mladými lidmi v ČR a v EU je součástí přílohy této práce (příloha č. 3). 

5.2 Zneužívání návykových látek ve školní populaci 

Mezi největší studie, které se zabývají zneužíváním návykových látek ve školní 

populaci, patří HBSC – The Health Behavior in School-aged Children, a ESPAD – 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách.  

Poslední studie HBSC byla realizována během roku 2014, v červnu byl ukončen sběr 

dat na 243 školách, dotazník vyplnilo 14 550 žáků 5., 7. a 9. tříd. Tato studie probíhá každé 

čtyři roky a je koordinována WHO. Česká republika se do toho projektu zapojila v roce 

1994. Dotazník je zaměřen na celkový životní styl této populace, zneužívání návykových 

látek je zde součástí širších otázek na rizikové chování. Otázky jsou pokládány pouze 

patnáctiletým žákům (Škařupová, 2010). Výsledky posledního šetření z roku 2014 

prozatím nebyly komplexně publikovány, prozatím jsou pouze průběžně zveřejňována 

některá data.  

Studie ESPAD probíhá pravidelně ve čtyřletých intervalech. U nás je realizována od 

roku 1995, zatím poslední studie byla provedena v roce 2011 a na rok 2015 je plánovala 

další aktuální studie, na kterou během roku 2014 probíhala příprava. Jde o mezinárodní 

studii zaměřenou na kouření cigaret, zneužívání alkoholu a nelegálních drog 

u šestnáctiletých studentů v evropských zemích. Data jsou sbírána pomocí strukturovaného 

mezinárodního dotazníku, který je přeložen pro potřeby dané země, ukázka z české verze 

dotazníku je součástí přílohy práce (příloha č. 4). Aktuální verze dotazníku bude oproti 

předchozím verzím rozšířena především o otázky zaměřené na gambling, hraní 

počítačových her a her na internetu. Výsledky studie z roku 2011 publikovala Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v několika zdrojích, toto středisko je 

zároveň hlavním koordinátorem studie ESPAD v České republice.  
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5.2.1 Kouření cigaret a konzumace alkoholu  

Kouření cigaret aspoň jednou v životě uvedlo 75 % dotazovaných, z toho 27 % 

každodenních kuřáků bylo mezi chlapci a mezi dívkami 24 %. Kouření 11 a více cigaret 

denně uvedlo 8 %, z toho bylo více chlapců než dívek. V porovnání se studií, která 

proběhla v roce 2007, se počet každodenních kuřáků výrazně nezměnil. V roce 2007 však 

více denních kuřáků bylo mezi dívkami, v aktuální studii je tomu naopak (Csémy, 

Chomynová, 2012). 

Téměř stoprocentní je zkušenost šestnáctiletých s alkoholem (98 %), pravidelně pak 

konzumuje alkohol asi 68 %, pití alkoholu 20x a více v životě. Během poslední 30 dní 

uvedlo konzumaci alkoholu 79 % (72 % uvedlo pití piva, 47 % víno a 59 % destiláty). 

Oproti studiím z minulých let je patrný nárůst konzumace alkoholu u této věkové skupiny 

a potvrzuje tak fenomén alkoholu mezi dospívajícími a také v celé populaci. V této studii 

bylo také zjištěno, kde nejčastěji dochází ke konzumaci alkoholu. Více než 77 % 

dotazovaných uvedlo konzumaci alkoholu v restauraci, baru nebo hospodě (Csémy, 

Chomynová, 2012). Tato statistika je s ohledem na zákaz prodeje alkoholu mladistvým 

velmi znepokojující. 

5.2.2 Marihuana a další nelegální drogy 

 Nejčastěji užívanou drogou mezi mladými byla také v této studii uváděna 

marihuana, zkušenost s ní v roce 2011 uvedlo 42 %. Oproti předchozím studiím jde však  

o pokles; zatímco v předchozích výzkumech se zneužívání marihuany vždy navyšovalo, 

rok 2011 byl první změnou. V roce 1995, v první studii ESPAD, která u nás byla 

realizována, uvedlo zkušenost s marihuanou 22 %, při šetření v roce 2003 to bylo již 44 % 

a o čtyři roky později 45 % (Csémy, Chomynová, 2012).  

 Druhou nejčastěji užitou nelegální drogou mezi dotazovanými byly halucinogenní 

drogy, respektive lysohlávky (7 %), a LSD (5 %), následovala extáze a pervitin. Zkušenost 

s injekčně podávanými drogami je na velice nízké úrovni. Mírný vzestup oproti 

předchozímu šetření byl zaznamenán ve zneužívání a zkušenostmi s léky s hypnotickým 

účinkem, je tomu tak především u dívek. Výrazný pokles pokračoval ve zneužívání extáze, 
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a to především oproti údajům z roku 1999. Tento pokles pravděpodobně souvisí s kulturní 

změnou, která proběhla na poli taneční scény. Při porovnání studií z předchozích let je  

u většiny nelegálních drog pokles ve zneužívání mezi šestnáctiletými (Csémy, 

Chomynová, 2012). Je však otázkou, zda tento pozitivní trend bude pokračovat také ve 

studii, která proběhne v roce 2015. Graf znázorňující celoživotní prevalence v zneužívání 

drog mezi šestnáctiletými je součástí přílohy (příloha č. 5).   

5.2.3 Zkušenosti s drogami podle pohlaví a typu školy 

Dalším bodem, kterým se zabývá studie ESPAD, je srovnání prevalence zneužívání 

drog u šestnáctiletých dívek a chlapců. Studie ukázala, že nejsou výrazné rozdíly mezi 

pohlavími, co se týče zkušeností s nelegálními drogami, postoje obou pohlaví k nelegálním 

drogám jsou podobné. Patrný byl rozdíl ve zneužívání konopných látek, kdy zkušenost 

s nimi uvedlo 47 % chlapců a 38 % dívek. Rozdíl je také patrný ve zneužívání léků 

způsobujících závislost. Zatímco dívky častěji uváděly zkušenost se sedativy a analgetiky, 

u chlapců to bylo naopak užití anabolik. 

Ve výzkumu ESPAD bylo zastoupeno stejné procento gymnázií, střední škol 

s maturitou a středních odborných škol, popř. středních odborných učilišť. Ukázalo se, že 

zkušenosti s nelegálními drogami souvisí s typem školy, kterou dotazovaný navštěvuje. 

Nejvíce vzrostlo zneužívání drog mezi mladými lidmi v období od roku 1995 do roku 

2003, i přes růst zneužívání na gymnáziích nepřekročil tento růst vzestup na ostatních 

typech škol. Při poslední studii uvedlo zkušenost s konopnými drogami 35 % žáků 

gymnázií a 44 % žáků středních škol, a dokonce 55 % žáků učilišť (Csémy, Chomynová, 

2012). Graf ukazující prevalence zneužívání nelegální látek podle typů škol je uveden 

v příloze (příloha č. 6). 

Velmi nízký je také věk, kdy mladí získají svou první zkušenost s drogou. Do věku 

13 let mělo v roce 2007 téměř 71 % zkušenost s kouřením cigaret, 73 % s pitím piva, 60 % 

s pitím vína a 38 % dotázaných mělo zkušenost s požitím destilátů. Tato čísla opět 

zaznamenala pokles v nejnovější studii z roku 2011, kdy zkušenost s kouřením cigaret do 

13 let mělo necelých 68 %, první sklenici piva do 13 let věku si dalo 70 %, 56 % 

dotazovaných již mělo zkušenost s vínem a 33,5 % s destiláty. Konopné látky byly, stejně 
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jako v ostatních studiích, uváděny jako první zkušenost s nelegální drogou. Tento fakt jen 

potvrzuje výsledek výše zmíněné evropské studie Eurobarometr, kde byla potvrzena 

skutečnost, že mladí lidé mají velice liberální přístup ke konopným látkám, především 

marihuaně, a podceňující riziko, které je s jejím užitím spojeno. Podobně šestnáctiletí 

dotazovaní vnímají také rizika spojená s kouřením cigaret a konzumací alkoholu. Za 

rizikové považují pouze silné denní kouření a pravidelnou konzumaci alkoholu. V průběhu 

realizace studií ESPAD se však změnil postup mladých lidí k zneužívání nelegálních látek, 

s výjimkou marihuany, jejich zneužívání považuje za vysoce rizikové téměř 45 % (Csémy, 

Chomynová, 2012). 

 

Studie z roku 2011 byla také první studií, při jejímž vyhodnocování se analyzovala 

situace také na úrovni regionů. Celkový počet dotazovaných 5 074 byl rozložen, aby 

zastoupení jednotlivých krajů bylo co možná nejpodobnější. Při této analýze bylo zjištěno, 

že jednotlivé regiony se v rozsahu zneužívání návykových látek liší. Co se týče legální 

drog, alkoholu a tabáku, nejvíce zneužívání bylo zaznamenáno u šestnáctiletých v Praze, 

Jihočeském kraj, Zlínském, Karlovarském a Středočeském. Zneužívání nelegálních látek 

pak v Praze, Ústeckém kraji, Karlovarském, Olomouckém a Moravskoslezském. Naopak 

nejméně podle studie experimentovali mladí lidí s nelegálními drogami v kraji Plzeňském, 

Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém (Národní monitorovací středisko pro 

drogy a drogové závislosti, 2012). 
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6 Prevence rizikového chování 
Důležitou součástí snižování, popřípadě předcházení zneužívání návykových látek je 

prevence. V případě školního prostředí jde nejčastěji o prevenci primární. Primární 

prevence jsou aktivity zaměřené na předcházení vzniku rizikového chování, tedy 

i zneužívání návykových látek. V případě primární prevence se rozlišuje ještě primární 

prevence specifická a nespecifická. Specifická primární prevence se zaměřuje na rizikovou 

skupinu populace, v případě návykových látek především na žáky ve školských zařízeních, 

u kterých je zvýšená pravděpodobnost vzniku rizikového chování. Nespecifická prevence 

je zaměřena na všestranný harmonický rozvoj osobnost, podporu zdravého životního stylu, 

pohybových aktivit a další (Marádová, 2006).  

Sekundární prevence je zaměřena na aktivity, které předcházejí vzniku a rozvoji 

rizikového chování u osob, které vykazují známky tohoto chování, tedy i osob, které 

užívají některé návykové látky. Terciární prevence je předcházení zdravotním následkům, 

které jsou spojeny se vznikem rizikového chování, jde například o různé formy 

rehabilitačních programů (Marádová, 2006). 

Na koordinaci preventivních opatření se podílí také stát, v lednu 2014 byl projednáván 

dokument Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí4. 

Prioritami této strategie jsou také: podpora zdravého životního stylu, tělesné aktivity, 

zlepšení znalostí obyvatelstva o zdraví, snižování výskytu rizikového chování a snižování 

nerovností ve zdraví. Tato strategie bude v průběhu roku 2015 rozpracována do akčních 

plánů, ty musí být v souladu s Národní strategií protidrogové politiky a zároveň se stanou 

podkladem pro čerpání podpory z evropských fondů. Další strategií na úrovni státu je 

Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020 určující cíle státní politiky zaměřené na 

                                                
4 Dostupné online na Word Wide Web <http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-

ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_5.html> 
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mládež a cíle směřující ke snižování rozvoje rizikového chování u mládeže, ke snížení 

návykového chování. Primárními skupinami této koncepce jsou mládež a mladí lidé 

(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013).  

„Základními dokumenty v oblasti školské prevence jsou Národní strategie primární 

prevence rizikového chování na období 2013–2018 a Metodické doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Hlavním cílem strategie je prostřednictvím 

efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe 

vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u 

dětí a mládeže“ (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013, s. 

48). Novinkou jsou krajské plány, které jsou zpracovány z metodických doporučení a 

odrážejí demografickou strukturu jednotlivých regionů, na tomto základě pak zpracovávají 

hlavní priority a preventivní aktivity strategie. Na jejich tvorbě se podílejí například 

odborníci z pedagogicko–psychologické poradny, zástupci škol, školských zařízení, obcí a 

dalších organizací participujících na této strategii. 

Základním dokumentem na úrovni škol je Minimální preventivní program. Metodiku 

a odbornost školních preventivních programů zajišťuje kromě školního metodika prevence 

také krajský metodik prevence a metodik prevence z pedagogicko–psychologické poradny. 

Hlavním koordinátorem a tvůrcem Minimálního preventivního programu školy je školní 

metodik prevence, jehož činnost je dána vyhláškou 72/2005 Sb. (Bendl, Kucharská, 2008). 

Dle této vyhlášky spadá do činnosti školního metodika prevence vedení a vzdělávání 

pedagogických pracovníků školy v oblasti rizikového chování, koordinace a realizace 

aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování, spolupráce s orgány státní správy 

a samosprávy, informační činnosti (prezentace výsledků školy spojených s prevencí 

rizikového chování), vyhledávání potenciálně ohrožených žáků rizikových chování 

a poradenská činnost. (Mravčík, 2004).  
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Praktická část 

7 Charakteristika a metodika výzkumného šetření  
Pro zjištění, jaké preventivní programy rizikového chování, respektive programy 

týkající se prevence zneužívání návykových látek, jsou pro školu nejefektivnější a zda by 

se tyto programy měly lišit v podmínkách velkého a malého města, bylo nutné zjistit, jaká 

je situace v zneužívání návykových látek mezi mladistvými. K tomuto účelu byla zvolena 

dvě města rozdílné velikosti, Praha a Klatovy.  

7.1 Cíle výzkumného šetření a stanovení hypotéz 
Cílem praktická částí je zjištění informací o zneužívání návykových látek mezi 

šestnáctiletými a sedmnáctiletými žáky středních škol, a zjištění, zda na zneužívání 

návykových látek má vliv v jaké regionu žáci školu navštěvují. 

K tomuto zjištění bylo stanoveno několik hypotéz. 

Hypotéza č. 1: 

A. Zkušenost s kouřením cigaret má více než 70 % žáků středních škol.  

B. Více než 50 % žáků, kteří mají zkušenost s kouřením cigaret, získalo tuto 

zkušenost před 15. rokem. 

 Ve studii ESPAD v roce 2011 bylo zjištěno, že 75 % šestnáctiletých má zkušenost  

s kouřením cigaret (Csémy, Chomynová, 2012). 

Hypotéza č. 2: 

Zkušenost s konzumací alkoholu má více než 90 % šestnáctiletých a sedmnáctiletých 

žáků SŠ. 

Ve výzkumných studiích, které zjišťovaly zkušenost mladých lidí s alkoholem, byl 

během několika posledních let zaznamenán růst v této oblasti. Zkušenost s alkoholem ve 

studii ESPAD uvedlo téměř 98 % šestnáctiletých žáků (Národní monitorovací středisko 

pro drogy a drogové závislosti, 2013).  
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Hypotéza č. 3: 

A. Zkušenost s užitím marihuany má méně jak 40 % žáků SŠ. 

B. Jedinci, kteří užili marihuanou, jsou z více než 50 % jedinci, kteří marihuanu užili 

1–2x v životě.  

V posledních letech byla zaznamenána klesající tendence v zneužívání konopných 

látek mezi mladými. I přes tuto skutečnost dosahují tato čísla poměrně vysoko a zkušenost 

s marihuanou uvádí 42 % šestnáctiletým žáků středních škol (Csémy, Chomynová, 2012).  

Hypotéza č. 4:  

Zkušenost s jinou nelegální drogou než je marihuana má méně jak 5 % žáků SŠ. 

 Nejčastěji užívanými nelegálními drogami mezi mladými lidmi je po marihuaně 

extáze a LSD, zkušenost s těmito drogami uvádí přes 5 % mladých lidí (Csémy, 

Chomynová, 2012). 

Hypotéza č. 5: 

Informace o rizicích zneužívání návykových látek získávají žáci nejčastěji od 

učitelů ze školy.  

 Povinností každé školy je zpracovaný minimální preventivní program, který se 

kromě jiného věnuje také problematice zneužívání návykových látek. Na základě tohoto 

programu škola pořádá například besedy s odborníky, projektové dny apod. Problematika 

zneužívání návykových látek je také součástí vyučovacích předmětů - biologie, občanské 

výchovy, výchovy ke zdraví a dalších oborů - spektrum těchto předmětů se liší podle typu 

školy. 

Hypotéza č. 6: 

Žáci středních škol v Praze mají více zkušeností s nelegálními drogami 

(marihuana a ostatní) než žáci středních škol v Klatovech. 

Tato hypotéza vyplývá z předpokladu, že v Praze mají žáci středních škol lepší 

přístup k získání nelegálních drog, především díky kosmopolitnímu charakteru města  

a širším možnostem, které město nabízí. 
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7.2 Metody šetření 

K ověření výše stanovených hypotéz a získání informací týkajících se zneužívání 

návykových látek u šestnáctiletých a sedmnáctiletých studentů SŠ byla zvolena metoda 

dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozdány do několika středních škol v Praze  

a v Klatovech během podzimu roku 2014. Dotazník je součástí přílohy této práce (příloha 

č. 7), v příloze je také ukázka vyplněného dotazníku (příloha č. 8).  

7.3 Tvorba dotazníku 

Dotazník byl vytvořen pro ověření výše stanovených hypotéz. Dotazník je tvořen  

18 uzavřenými otázkami, u kterých respondenti vybírali vždy jednu odpověď. Na začátku 

dotazníku jsou žáci seznámeni s účelem dotazníku a dostanou základní pokyny k jeho 

vyplnění. 

V úvodu dotazníku žáci vyplnili základní identifikační údaje, a to především pro 

ověření, zda byla dodržena cílová skupina. V první části dotazníku jsou položeny otázky 

týkající se kouření cigaret, v další části jsou otázky zaměřené na zkušenost s konzumací 

alkoholu, dále otázky týkající se kouření marihuany a dalších nelegálních drog, poslední 

část dotazníku je zaměřena na problematiku prevence zneužívání návykových látek na 

školách a názor žáků na kvalitu prevence na škole.  

7.4 Charakteristika výzkumné skupiny 
Cílovou skupinou pro výzkum byli žáci středních škol. Pro výzkum bylo nutné dodržet 

věkové rozmezí žáků 16 až 17 let, z tohoto důvodu byly dotazníky rozdány do druhých 

ročníků středních škol. 

Dotazník byl rozdán do 5 středních škol ve městě Klatovy a do 5 středních škol 

v Praze. Konkrétně se v každém městě jednalo o vybrané gymnázium, obchodní akademii, 

střední zdravotnickou školu, průmyslovou školu a obor ekologie na dvou typech škol – 

Střední potravinářské škole v Praze a Střední zemědělské a potravinářské škole 

v Klatovech.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 312 žáků, z toho 138 chlapců a 174 dívek. 

V Praze se zúčastnilo celkem 159 žáků, z toho 72 chlapců a 87 dívek, v Klatovech 153 
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žáků, 66 chlapců a 87 dívek. Zjištěné identifikační údaje jsou zpracovány v následujících 

tabulkách. 

Tabulka č. 1: Zastoupení respondentů dle města 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Praha 159 51 % 

Klatovy 153 49 % 

Tabulka č. 2: Pohlaví žáků.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Chlapci 138 44,2 % 

Dívky 174 55,8 % 

Tabulka č. 3: Pohlaví žáků, Praha. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Chlapci 72 45,3 % 

Dívky 87 54,7 % 

Tabulka č. 4: Pohlaví žáků, Klatovy. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Chlapci 66 43,1 % 

Dívky 87 56,9 % 

Z uvedených tabulek je zřejmé, že pro potřeby této práce je daný počet respondentů 

vhodný, také počet respondentů v Praze a Klatovech je vyrovnaný a lze ho tedy využívat 

pro srovnání daných regionů. 

7.5 Realizace dotazníkového šetření 
Před oslovením respondentů bylo nejprve zažádáno vedení školy o svolení, zda je 

možné provést dotazníkové šetření. S výjimkou jedné pražské školy, která výzkum odmítla 

pro velkou zaneprázdněnost, všechny střední školy s výzkumem souhlasily. Dotazník byl 

žákům rozdán vždy na začátku vyučovací hodiny, v každé škole pak žákům byly podány 
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shodné instrukce k vyplnění dotazníku. Čas na vyplnění dotazníku nebyl omezen, ve 

většině případů zabralo vyplnění žákům maximálně 10 minut.  
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8 Výsledky dotazníkového šetření 

Otázka č. 1: V kolika letech jste poprvé kouřil(a) cigarety? 

 Otázka č. 1 zjišťovala, v kolika letech respondenti poprvé kouřili cigaretu, 

popřípadě zda tuto zkušenost již mají. Otázka byla uzavřená a žáci měli tři kategorie, ze 

kterých bylo možné vybírat.  

Tabulka č. 5: První zkušenost s kouřením cigaret.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Méně jak 15 let 119 38,1 % 

15-17 let 87 27,9 % 

Ještě nikdy jsem nekouřil(a) 106 34 % 

Z celkového počtu 312 respondentů má zkušenost s kouřením cigaret  

206 respondentů. Z toho 119 žáků (38,1 %) kouřilo cigaretu před 15. rokem a 87 žáků 

(27,9 %) mezi 15 až 17rokem. Ze všech dotazovaných zatím nemá žádnou zkušenost 

s kouřením cigaret 106 respondentů, tedy 34 %. 

Tabulka č. 6: První zkušenost s kouřením cigaret, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Méně jak 15 let 56 35,3 % 

15-17 let 50 31,4 % 

Ještě nikdy jsem nekouřil(a) 53 33,3 % 

Tabulka č. 7: První zkušenost s kouřením cigaret, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Méně jak 15 let 63 41,2 % 

15-17 let 37 24,2 % 

Ještě nikdy jsem nekouřil(a) 53 34,6 % 

  Při porovnání žáků z Prahy a Klatov je z následujících tabulek patrné, že 

v Klatovech má více jedinců zkušenost s kouřením cigaret před dosažením 15 let, jedná se 

o 63 jedinců z celkového počtu 153, tedy 41, 2 %. V Praze se jedná o 56 jedinců 

z celkového počtu 159 jedinců, tedy 35,3 %. Možnost 15–17 let zvolilo v Praze  

50 respondentů (31,4 %) a v Klatovech 37 respondentů (24,2 %). Dosud žádnou zkušenost 
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s kouřením cigaret uvedl v obou městech shodný počet jedinců – 53, v Praze toto číslo 

představuje 33,3 % a v Klatovech 34,6 %.  

Otázka č. 2: Jak často a kolik cigaret jste vykouřil(a) během poslední 30 dní? 

Otázka č. 2 byla směřována na jedince, kteří v první otázce uvedli zkušenost 

s kouřením cigaret. Respondenti, již na otázku č. 1 zvolili možnost, že dosud nikdy 

nekouřili cigaretu, tuto otázku vynechali. Cílem této otázky bylo zjistit, kolik je mezi žáky 

pravidelných kuřáků, nebo zda jde spíše o výjimečné kouření cigaret. Respondenti měli 

možnost vybírat ze sedmi kategorií.  

Tabulka č. 8: Kouření během posledních 30 dní. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Vůbec jsem nekouřila(a) 105 51 % 

Méně než 1 cigaretu za týden 25 12,1 % 

Kouřil(a), ale ne denně 23 11,2 % 

1-5 cigaret denně 30 14,5 % 

6-10 cigaret denně 17 8,2 % 

11-20 cigaret denně 3 1,5 % 

Více jak 20 cigaret denně 3 1,5 % 

Z celkového počtu 312 respondentů odpovídalo na tuto otázku 206 jedinců, 106 

respondentů na otázku č. 1 odpovědělo, že nemá žádnou zkušenost s kouřením cigaret,  

a tedy na tuto otázku neodpovídalo.  

 Z počtu 206 dotazovaných odpovědělo 105 dotazovaných, že za posledních 30 dní 

nekouřilo vůbec, tedy 51 %. Kategorii méně než jednu cigaret za týden zvolilo celkem 25 

respondentů (12,1 %), odpověď kouřil(a), ale ne denně 23 respondentů (11,2 %). Nejvíce 

respondentů, kteří pravidelně kouřili během posledních 30 dní, odpovědělo 1–5 cigaret 

denně, celkově 30 respondentů, tedy 14,5 %. 17 respondentů zvolilo možnost 6–10 cigaret 

denně (8,2 %) a 1,5 % dotazovaných zvolilo odpověď 11–20 cigaret denně, stejné procento 

zvolilo kategorii více jak 20 cigaret denně. V obou případech je jedná o 3 odpovědi 

z celkového počtu 206 dotazovaných. 
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Tabulka č. 9: Kouření během posledních 30 dní, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Vůbec jsem nekouřila(a) 54 50,5 % 

Méně než 1 cigaretu za týden 12 11,2 % 
Kouřil(a), ale ne denně 12 11,2 % 

1-5 cigaret denně 18 16,8 % 
6-10 cigaret denně 7 6,5 % 

11-20 cigaret denně 2 1,9 % 

Více jak 20 cigaret denně 2 1,9% 

Tabulka č. 10: Kouření během posledních 30 dní, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Vůbec jsem nekouřila(a) 52 52 % 

Méně než 1 cigaretu za týden 13 13 % 
Kouřil(a), ale ne denně 11 11 % 

1-5 cigaret denně 12 12 % 
6-10 cigaret denně 10 10 % 

11-20 cigaret denně 1 1 % 
Více jak 20 cigaret denně 1 1 % 

 Při srovnání výsledků dotazníkového šetření z Prahy a Klatov je z výše uvedených 

tabulek patrné, že výsledky u této otázky jsou srovnatelné a není patrný velký rozdíl 

v žádné z kategorií. Největší rozdíl mezi oběma městy je v kategorii 1–5 cigaret denně, 

tuto kategorii zvolilo v Praze 16,8 % dotazovaných (18 jedinců) a v Klatovech 12 % 

dotazovaných (12 jedinců).  

Otázka č. 3: Pokud jste se někdy pokusil(a) kupovat cigarety v obchodě, chtěl po Vás 

prodávající ukázat občanský průkaz? 

 Cílem otázky č. 3 bylo zjistit, zda studenti středních škol nakupují cigarety 

v obchodě, a pokud ano, zda po nich prodávající vyžaduje ukázat občanský průkaz. 

Důvodem je zákaz prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Žáci měli možnost 

u této otázky vybírat z pěti kategorií. 
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Tabulka č. 11: Kupování cigaret v obchodě. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano, vždy 3 1 % 

Většinou ano 17 5,4 % 

Většinou ne 75 24 % 

Ne, nikdy 47 15,1 % 

Nikdy jsem se o to nepokoušel(a) 170 54,5 % 

Z celkového počtu 312 respondentů vybralo 170 respondentů možnost, že se nikdy 

nepokoušeli kupovat cigarety v obchodě, jedná se o 54,5 %. Ze zbylých 142 dotazovaných 

odpověděli 3 dotazovaní, že vždy po nich chce prodávající ukázat občanský průkaz (1%), 

17 dotazovaných odpovědělo, že většinou ano (5,4 %), 75 dotazovaných odpovědělo, že 

většinou ne (24 %) a 47 dotazovaných odpovědělo, že nikdy po nich nechce prodávající 

ukázat občanský průkaz (15,1 %). 

Tabulka č. 12: Kupování cigaret v obchodě, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano, vždy 2 1,3% 

Většinou ano 7 4,4 % 
Většinou ne 38 23,9% 

Ne, nikdy 29 18,2 % 
Nikdy jsem se o to nepokoušel(a) 83 52,2 % 

Tabulka č. 13: Kupování cigaret v obchodě, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano, vždy 1 0,7 % 
Většinou ano 10 6,5 % 

Většinou ne 37 24,2 % 

Ne, nikdy 18 11,8 % 
Nikdy jsem se o to nepokoušel(a) 87 56,8 % 

 Z tabulek vyplývá, že největší rozdíl v Praze a v Klatovech byl v kategorii ne, 

nikdy. 29 dotazovaných žáků (18,2 %) v Praze odpovědělo, že při kupování cigaret po nich 

prodávající nechce ukázat občanský průkaz. V Klatovech tuto možnost označilo 18 

dotazovaných, tedy 11,8 %. Více respondentů v Klatovech oproti respondentům v Praze 

odpovědělo, že se nikdy nepokoušeli kupovat cigarety v obchodě. V Klatovech tuto 

možnost označilo 56,8 % (87 jedinců) a v Praze 52,2 % (83 jedinců). Ostatní možnosti 
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v této kategorii jsou v obou městech velmi podobné, jak je patrné z výše uvedených 

tabulek. 

Otázka č. 4: Myslíte si, že dospívající v Praze kouří častěji než v malém městě? 

 Cílem této otázky bylo zjištění názoru žáků středních škol, zda se žáci domnívají, 

že dospívající v Praze kouří cigarety častěji. Žáci měli možnost vybírat ze čtyř kategorií. 

Tabulka č. 14: Názor na kouření cigaret v Praze. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano, ve velkém městě kouří častěji 107 34,3 % 

Ne, v malém městě kouří častěji 18 5,8 % 
Myslím, že je to stejné 133 42,6 % 

Nevím, nedokážu posoudit 54 17,3 % 

107 dotazovaných (34,3 %) se domnívá, že mladiství v Praze kouří více než 

v ostatních městech. Pouze 18 respondentů (5,8 %) si myslí, že mladiství v malém městě 

kouří častěji než v Praze. Nejvíce dotazovaných, 133 (42,6 %), si myslí, že to je stejné  

a tedy že na kouření cigaret nemá vliv, v jakém městě mladiství žijí. 54 dotazovaných  

(17 %) na tuto otázku zvolilo kategorii nevím, nedokážu posoudit. 

Tabulka č. 15: Názor na kouření cigaret v Praze, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano, ve velkém městě kouří častěji 56 35,2 % 

Ne, v malém městě kouří častěji 5 3,1 % 

Myslím, že je to stejné 71 44,7 % 

Nevím, nedokážu posoudit 27 17 % 

Tabulka č. 16: Názor na kouření cigaret v Praze, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano, ve velkém městě kouří častěji 51 33,4 % 

Ne, v malém městě kouří častěji 13 8,5 % 

Myslím, že je to stejné 62 40,5 % 

Nevím, nedokážu posoudit 27 17,6 % 

 V Praze i v Klatovech se nejvíce dotazovaných žáků domnívá, že mladiství v Praze 

a v ostatních městech kouří stejně, konkrétně tuto kategorii zvolilo 44,7 % respondentů 

v Praze a 40,4 % respondentů v Klatovech. Stejný počet jedinců v obou městech také 
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zvolilo odpověď nevím, nedokážu posoudit, v Praze se jedná o 17 % ze všech 

dotazovaných, v Klatovech o 17,6 %. Druhou nejčastěji označovanou odpovědí byla 

možnost ano, ve velkém městě kouří častěji, tuto možnost označilo 35,2 % jedinců v Praze 

a 33,4 % jedinců v Klatovech. Z tabulek vyplývá, že rozdíl je také v kategorii ne, v malém 

městě kouří častěji. Tuto možnost zvolilo v Klatovech 8,5 %, zatímco v Praze ji označilo 

3,1 %.  

Otázka č. 5: V kolika letech jste poprvé vyzkoušel(a) alkohol? 

 Otázka č. 5 zjišťovala, v kolika letech dotazovaní získali první zkušenost s pitím 

alkoholu. Respondenti měli možnost vybírat ze tří kategorií. 

Tabulka č. 17: První zkušenost s alkoholem. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Méně jak 15 let 185 59,3 % 

15-17 let 115 36,9 % 
Zatím s alkoholem nemám žádnou zkušenost 12 3,8 % 

Ze všech 312 dotazovaných uvedlo zkušenost s alkoholem 300 respondentů, z toho 

185 respondentů (59,3 %) zvolilo kategorii méně jak 15 let jako hranici pro první 

zkušenost s alkoholem, 115 dotazovaných (36,9 %) uvedlo, že první zkušenost 

s alkoholem získali ve věku 15–17 let. Pouze 12 respondentů (3,8 %) odpovědělo, že zatím 

nemají žádnou zkušenost s alkoholem. 

Tabulka č. 18: První zkušenost s alkoholem, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Méně jak 15 let 91 57,2 % 

15-17 let 62 39 % 
Zatím s alkoholem nemám žádnou zkušenost 6 3,8 % 

Tabulka č. 19: První zkušenost s alkoholem, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Méně jak 15 let 94 61,5 % 

15-17 let 53 34,6 % 

Zatím s alkoholem nemám žádnou zkušenost 6 3,9 % 

  Při porovnání této otázky v Praze a v Klatovech je z výše uvedených tabulek 

patrné, že v Klatovech větší počet respondentů uvedl, že první zkušenost s alkoholem 
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získal ve věku méně než 15 let, tuto kategorii označilo 61,5 % jedinců. V Praze tuto 

skutečnost uvedlo 57,2 % respondentů. Kategorii 15–17 let označilo více respondentů 

v Praze, 39 %. V Klatovech ji zvolilo 34,6 % respondentů. Stejný počet dotazovaných 

v obou městech uvedl, že zatím nemá žádnou zkušenost s alkoholem, jedná se o 3,8 % 

žáků v Praze a 3,9 % žáků v Klatovech. 

Otázka č. 6: Jak často chodíte o víkendu večer do společnosti (diskotéky, zábavy, 

apod.) 

 Otázka č. 6 zjišťovala, jak často dotazovaní chodí o víkendu do společnosti, a tedy 

jak často mají příležitost k pití alkoholu nebo kouření cigaret. Respondenti mohli volit ze 

čtyř kategorií. 

Tabulka č. 20: Víkendy ve společnosti. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Každý víkend 21 6,7 % 

2-3x do měsíce 85 27,2 % 
1x do měsíce 105 33,7 % 

Nikam nechodím 101 32,4 % 

V otázce, jak často chodí dotazovaní večer o víkendu do společnosti, zvolilo 

kategorii každý víkend z celkového počtu 312 dotazovaných nejméně žáků – 21 žáků  

(6,7 %). 85 dotazovaných odpovědělo 2–3x do měsíce (27,2 %), nevíce žáků zvolilo 

kategorii 1x do měsíce – 105 žáků (33,7 %). 101 žáků (32,4 %) odpovědělo, že o víkendu 

nikam nechodí. 

Tabulka č. 21: Víkendy ve společnosti, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Každý víkend 4 2,5 % 

2-3x do měsíce 33 20,8 % 

1x do měsíce 59 37,1 % 

Nikam nechodím 63 39,6 % 

Tabulka č. 22: Víkendy ve společnosti, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Každý víkend 17 11,1 % 

2-3x do měsíce 52 34 % 
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1x do měsíce 46 30,1 % 
Nikam nechodím 38 24,8 % 

 Při srovnání odpovědí z obou měst z výše uvedených tabulek vyplývá několik 

rozdílů. Více dotazovaných žáků v Praze, 39,6 %, odpovědělo, že večer o víkendu do 

společnosti nechodí, tuto možnost v Klatovech označilo 24,8 %. Jedná se o 63 jedinců 

v Praze oproti 38 jedincům v Klatovech. Možnost každý víkend zvolilo více respondentů 

v Klatovech, konkrétně 11,1 %, zatímco tuto kategorii v Praze označilo pouze 2,5 %. 

V Klatovech také více dotazovaných jedinců označilo možnost 2–3 do měsíce, 34 % oproti 

20,8 % v Praze. Odpověď 1x do měsíce zvolilo 37,1 % v Praze a 30,1 % v Klatovech. 

Otázka č. 7: Kolikrát jste během posledních 30 dní vypila(a) pět nebo více sklenic 

alkoholu za sebou, tedy při jedné příležitosti? Sklenice alkoholu znamená sklenice 

vína (2 dcl) nebo 0,5 l piva, nebo jednu skleničku (0,4 dcl) destilátu.  

 Otázka č. 7 se dotazovala na pití pěti a více sklenic alkoholu mezi šestnáctiletými 

a sedmnáctiletými během posledních 30 dní. Jako sklenice alkoholu je označena 2 dcl 

sklenice vína, 0,5 l vína nebo 0,4 dcl destilátu. Respondenti vybírali ze šesti možných 

kategorií. 

Tabulka č. 23: Pití alkoholu během posledních 30 dní. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ani jednou 137 43,9 % 

1x 55 17,6 % 
2x 54 17,3 % 

3x až 5x 40 12,8 % 
6x až 9x 15 4,8 % 

10x a více 11 3,6 % 

Otázka se týkala pití alkoholu během posledních 30 dní. 147 respondentů uvedlo, 

že během posledních 30 dní nevypilo 5 a více sklenic během jedné příležitosti, jde  

o 43,9 %. 55 dotazovaných (17,6 %) odpovědělo, že 5 a více sklenic alkoholu při jedné 

příležitosti vypili během posledních 30 dní 1x. Kategorii 2x zvolilo 54 dotazovaných  

(17,3 %). 40 respondentů (12,8 %) vybralo možnost 3x až 5x během posledních 30 dní,  
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15 respondentů zvolilo možnost 6–9x (4,8 %). Poslední kategorii 10x a více označilo  

11 dotazovaných (3,6 %). 

Tabulka č. 24: Pití alkoholu během posledních 30 dní, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ani jednou 85 53,5 % 

1x 29 18,2 % 
2x 22 13,8 % 

3x až 5x 14 8,8 % 
6x až 9x 6 3,8 % 

10x a více 3 1,9 % 

Tabulka č. 25: Pití alkoholu během posledních 30 dní, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ani jednou 52 34 % 

1x 26 17 % 
2x 32 20,9 % 

3x až 5x 26 17 % 
6x až 9x 9 5,9 % 

10x a více 8 5,2 % 

 Z porovnání tabulek je patrné, že v Praze více respondentů zvolilo možnost, že 

během posledních 30 dní nevypili ani jednou 5 a více sklenic alkoholu. Tuto možnost 

zvolilo o 35 více žáků v Praze oproti žákům v Klatovech. Rozdíly jsou zjevné také 

v ostatních kategoriích. Zatímco možnost 10x a více vybrali v Praze pouze 3 dotazovaní, 

v Klatovech tuto kategorii zvolilo 8 dotazovaných. Velmi patrný je rozdíl také v kategorii 

2x, kterou v Praze označilo 22 respondentů (13,8 %), v Klatovech tuto možnost označilo  

o 10 dotazovaných více, tedy 32 dotazovaných, to představuje celkem 20,9 % z celkového 

počtu dotazovaných v Klatovech. 

Otázka č. 8: V případě, že jste se někdy pokusil(a) kupovat alkohol v obchodě, chtěl 

po Vás prodávající ukázat občanský průkaz? 

 Otázka č. 8 zjišťovala, jakou zkušenost mají dotazovaní s kupováním alkoholu  

a zda po nich prodávající vyžadující ukázání občanského průkazu. Respondenti vybírali 

z pěti kategorií. 
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Tabulka č. 26: Kupování alkoholu v obchodě. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano, vždy 11 3,5 % 

Většinou ano 50 16 % 
Většinou ne 76 24,4 % 

Ne, nikdy 61 19,6 % 
Nikdy jsem se o to nepokoušel(a) 114 36,5 % 

114 dotazovaných (36,5 %) odpovědělo, že se nikdy nepokoušelo kupovat alkohol 

v obchodě. Ze zbylých 198 respondentů označilo pouze 3,5 % (11 dotazovaných), že vždy 

po nich chce prodávající v obchodě ukázat občanský průkaz při zakoupení alkoholu. 50 

dotazovaných (16 %) uvedlo, že při koupi alkoholu po nich většinou obsluha vyžaduje 

občanský průkaz. 76 respondentů (24,4 %) zvolilo možnost většinou ne a 61 dotazovaných 

(19,6 %) uvedlo, že nikdy po nich nechce prodávající ukázat občanský průkaz.  

Tabulka č. 27: Kupování alkoholu v obchodě, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano, vždy 6 3,8 % 

Většinou ano 19 11,9 % 
Většinou ne 45 28,3 % 

Ne, nikdy 38 23,9 % 
Nikdy jsem se o to nepokoušel(a) 51 32,1 % 

Tabulka č. 28: Kupování alkoholu v obchodě, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano, vždy 5 3,2 % 

Většinou ano 31 20,3 % 
Většinou ne 31 20,3 % 

Ne, nikdy 23 15 % 
Nikdy jsem se o to nepokoušel(a) 63 41,2 % 

 Při porovnání výsledků z Prahy a z Klatov z výše uvedených tabulek vyplývá, že 

41,2 % jedinců v Klatovech se nikdy nepokoušelo kupovat alkohol v obchodě. Tuto 

možnost v Praze označilo 32,1 %. Pouze 3,8 % v Praze a 3,2 % v Klatovech odpovědělo, 

že při kupování alkoholu v obchodě po nich chce prodávající vždy ukázat občanský 

průkaz. Možnost většinou ano označilo 11,9 % v Praze a 20,3 % v Klatovech. 20,3 % 

v Klatovech také odpovědělo, že většinou po nich prodávající nechce ukázat občanský 
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průkaz, 28,3 % takto odpovědělo v Praze. Rozdíl je z výše uvedených tabulek patrný také 

v kategorii ne, nikdy, tu označilo 23,9 % v Praze a 15 % v Klatovech. 

Otázka č. 9: Myslíte si, že v Praze mladiství pijí alkohol více než v ostatních městech? 
 Otázka č. 9 zjišťovala názor žáků, zda se domnívají, že mladiství v Praze pijí 

alkohol více než v ostatních městech. Žáci vybírali ze čtyř kategorií. 

Tabulka č. 29: Názor na pití alkoholu v Praze. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 86 27,6 % 
Ne 34 10,9 % 

Myslím, že je to stejné 147 47,1 % 
Nevím, nedokážu posoudit 45 14,4 % 

Z počtu 312 dotazovaných se 147 (47,1 %) domnívá, že mladiství v Praze pijí 

alkohol stejně jako v ostatních městech. 86 dotazovaných žáků (27,6 %) si myslí, že 

v Praze pijí mladiství alkohol více a 34 dotazovaných (10,9 %) si myslí, že tomu tak není. 

45 respondentů (14,4 %) označilo možnost nevím, nedokážu posoudit. 

Tabulka č. 30: Názor na pití alkoholu v Praze, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 43 27 % 
Ne 23 14,5 % 

Myslím, že je to stejné 71 44,7 % 
Nevím, nedokážu posoudit 22 13,8 % 

Tabulka č. 31: Názor na pití alkoholu v Praze, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 43 28,1 % 
Ne 11 7,2 % 

Myslím, že je to stejné 76 49,7 % 
Nevím, nedokážu posoudit 23 15 % 

 Výsledky u této otázky jsou v obou městech velmi podobné. Nejvíce respondentů 

zvolilo možnost myslím, že je to stejné, konkrétně jde o 44,7 % v Praze a 49,7 % 

v Klatovech. 43 jedinců v obou městech si myslí, že mladiství v Praze pijí alkohol více než 

v ostatních městech, v Praze tento počet činí 27 % z celkového počtu pražských 

dotazovaných žáků, v Klatovech se jedná o 28,1 %. Podobný počet jedinců v obou městech 
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také zvolilo možnost nevím, nedokážu posoudit. 14,5 % jedincův Praze a 7,2 % jedinců 

v Klatovech se domnívá, že mladiství v Praze pijí méně alkoholu než v ostatních městech. 

Otázka č. 10: Kolikrát za život jste užil(a) marihuanu, pokud vůbec? 
 Otázka č. 10 zjišťovala zkušenost žáků s marihuanou, kolikrát v životě užili 

marihuanu, popřípadě, zda tuto zkušenost mají. Dotazovaní měli možnost vybírat ze šesti 

kategorií. 

Tabulka č. 32: Zkušenost s marihuanou. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Nikdy 188 60,3 % 

1x až 2x 67 21,5 % 
3x až 5x 24 7,6 % 

6x až 10x 13 4,2 % 
11x až 19x 6 1,9 % 
20x a více 14 4,5 % 

Více jak 60 % dotazovaných (60,3 %) uvedlo, že nikdy v životě neužili marihuanu, 

konkrétně se jedná o 188 respondentů. Ze zbylých 124 dotazovaných žáků 67 žáků  

(21,5 %) odpovědělo, že v životě užili marihuanu 1x–2x. 24 dotazovaných (7,6 %) 

označilo možnost 3x–5x, 13 dotazovaných (4,2 %) zvolilo možnost 6x–10x 

a 6 dotazovaných (1,9 %) označilo kategorii 11x–19x. Poslední možnost 20x a více 

označilo z celkového počtu 312 dotazovaných 14 jedinců, jedná se o 4,5 %. 

Tabulka č. 33: Zkušenost s marihuanou, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Nikdy 83 52,2 % 

1x až 2x 46 28,9 % 
3x až 5x 18 11,3 % 

6x až 10x 3 1,9 % 
11x až 19x 2 1,3 % 
20x a více 7 4,4 % 

Tabulka č. 34: Zkušenost s marihuanou, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Nikdy 105 68,6 % 

1x až 2x 21 13,8 % 
3x až 5x 6 3,9 % 
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6x až 10x 10 6,5 % 
11x až 19x 4 2,6 % 
20x a více 7 4,6 % 

 Při porovnání odpovědí z Prahy a Klatov je z výše uvedených tabulek zřejmé, že 

více respondentů v Klatovech (105, 68,6 %) označilo odpověď nikdy, zatímco v Praze tuto 

odpověď označilo 83 jedinců (52,2 %). Rozdíly jsou patrné také u ostatních kategorií. 

Pouze poslední možnost 20x a více užití marihuany v životě označil v Praze a v Klatovech 

stejný počet dotazovaných, 7 žáků.   

Otázka č. 11: Stalo se Vám někdy, že Vám někdo nabízel marihuanu (kamarád, 

známy, spolužák nebo někdo další)? 

 Cílem otázky č. 11 bylo zjistit, zda mají respondenti zkušenost s tím, že jim 

marihuanu někdo nabízel. Respondenti vybírali ze dvou kategorií. 

Tabulka č. 35: Nabízení marihuany. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano 199 63,8 % 
Ne 113 36,2 % 

 Z tabulky vyplývá, že 199 respondentů má zkušenost s tím, že jim někdo nabízel 

marihuanu, jde o 63,8 %. 113 respondentů odpovědělo, že marihuanu jim nikdo nenabízel 

(36,2 %). 

Tabulka č. 36: Nabízení marihuany, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano 112 70,4 % 

Ne 47 29,6 % 

Tabulka č. 37: Nabízení marihuany, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 87 56,9 % 
Ne 66 43,1 % 

 Z výše uvedených tabulek vyplývá, že více zkušeností s nabízením marihuany mají 

dotazovaní žáci v Praze. Tuto zkušenost uvedlo 112 jedinců, 70,4 %. Pouze 47 jedinců 

v Praze odpovědělo, že nemají zkušenost s tím, že by jim někdo nabízel marihuanu, 
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z celkového počtu 159 jedinců v Praze se jedná o 29,6 %. Zkušenost s nabízením 

marihuany v Klatovech uvedlo 87 dotazovaných (56, 9%), naopak 66 jedinců uvedlo, že 

zkušenost s nabízením marihuany nemají, jde o 43,1 % z celkového počtu  

153 dotazovaných žáků v Klatovech.  

Otázka č. 12: Myslíte si, že ve Vašem městě se dá marihuana dobře sehnat? 

 Otázka č. 12 zjišťovala názor žáků na dostupnost marihuany ve městě, ve kterém 

žijí. Žáci vybírali odpověď ze tří kategorií. 

Tabulka č. 38: Názor na dostupnost marihuany ve městě. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 185 59,3 % 
Ne 23 7,4 % 

Nevím, nedokážu posoudit 104 33,3 % 

Z celkového počtu 312 dotazovaných si 185 jedinců myslí, že marihuana se dá ve 

městě, kde žijí, dobře sehnat. Jedná se o 59,3 %. 23 dotazovaných žáků (7,4 %) se 

domnívá, že ve městě se marihuana sehnat nedá a 104 jedinců (33,3 %) označilo možnost 

nevím, nedokážu posoudit. Lze se domnívat, že větší část jedinců, kteří označili tuto 

odpověď, jsou ti, kteří v odpovědi č. 10 označili možnost, že nikdy v životě neužili 

marihuanu. 

Tabulka č. 39: Názor na dostupnost marihuany ve městě, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 93 58,5 % 
Ne 13 8,2 % 

Nevím, nedokážu posoudit 53 33,3 % 

Tabulka č. 40: Názor na dostupnost marihuany ve městě, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 92 60,1 % 
Ne 10 6,5 % 

Nevím, nedokážu posoudit 51 33,4 % 

 U této otázky jsou výsledky v obou městech velmi podobné. 58,5 % dotázaných 

v Praze a 60,1 % dotázaných v Klatovech si myslí, že marihuana se dá v jejich městě dobře 

sehnat. Pouze 8,2 % jedinců v Praze a 6,5 % jedinců v Klatovech si naopak myslí, že 
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marihuana se u nich dobře sehnat nedá. Odpověď nevím, nedokážu posoudit, zvolilo 

v obou městech stejné procento respondentů, 33,4 % žáků. 

Otázka č. 13: Myslíte si, že mají mladiství v Praze více zkušeností s marihuanou než 
v ostatních městech? 
 Otázka č. 13 se dotazovala na názor respondentů, zda se domnívají, že v Praze mají 

mladiství více zkušeností s marihuanou než v ostatních městech. Dotazovaní žáci vybírali 

ze čtyř kategorií. 

Tabulka č. 41: Názor na zkušenost s marihuanou v Praze. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano 101 32,4 % 
Ne 24 7,7 % 

Myslím, že je to stejné 114 36,5 % 
Nevím, nedokážu posoudit 73 23,4 % 

 Nejvíce dotazovaných na tuto otázku zvolilo odpověď myslím, že je to stejné, 

konkrétně se jedná o 114 jedinců (36,5 %), kteří se domnívají, že na kouření marihuany 

nemá vliv, v jakém městě jedinci žijí. 101 respondentů (36,5 %) se domnívá, že v Praze 

mladiství kouří marihuanu více. Jen 7,7 %, 24 žáků, si myslí, že tomu tak není. 23,4 % 

dotazovaných zvolilo kategorii nevím, nedokážu posoudit.  

Tabulka č. 42: Názor na zkušenost s marihuanou v Praze, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano 42 26,4 % 
Ne 13 8,2 % 

Myslím, že je to stejné 62 39 % 
Nevím, nedokážu posoudit 42 26,4 % 

Tabulka č. 43: Názor na zkušenost s marihuanou v Praze, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 59 38,5 % 
Ne 11 7,2 % 

Myslím, že je to stejné 52 34 % 
Nevím, nedokážu posoudit 31 20,3 % 

 Nejvíce respondentů v Praze si myslí, že v Praze a v ostatních městech mají 

mladiství stejné zkušenosti s marihuanou, z celkového počtu se jedná o 39 %. V Klatovech 
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tuto odpověď označilo 34 %. Nejčastěji označovanou odpovědí v Klatovech byla odpověď 

ano, tedy 38,5 % jedinců v Klatovech si myslí, že mladiství v Praze mají více zkušeností 

s marihuanou. V Praze si toto myslí 26,4 %. Z tabulek vyplývá, že nejméně označovanou 

odpovědí v obou městech byla odpověď ne, 8,2 % respondentů v Praze a 7,2 % 

v Klatovech si myslí, že mladiství v Praze nemají více zkušeností s marihuanou. 26,4 % 

jedinců v Praze a 20,3 % jedinců v Klatovech označilo možnost nevím, nedokážu posoudit. 

Otázka č. 14: Máte osobní zkušenost s nějakou další drogou? (pervitin, LSD, extáze, 

kokain, heroin a další) 

 Otázka č. 14 zjišťovala, zda mají respondenti zkušenost s nějakou další nelegální 

drogou kromě marihuany. Dotazování žáci měli na výběr ze dvou možností.  

Tabulka č. 44: Zkušenost s nelegálními drogami. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 16 5,1 % 

Ne 296 94,9 % 

 Z celkového počtu 312 dotazovaných uvedlo zkušenost s nějakou jinou nelegální 

drogou než marihuanou 16 jedinců, tedy 5,1 %. Naopak 296 jedinců z dotazovaných žáků 

zkušenost s jinou nelegální drogou nemá, jedná se o 94,9 %.   

Tabulka č. 45. Zkušenost s nelegálními drogami, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano 12 7,5 % 
Ne 147 92,5 % 

Tabulka č. 46: Zkušenost s nelegálními drogami, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 4 2,6 % 
Ne 149 97,4 % 

 Z uvedených tabulek vyplývá, že více zkušeností s nelegálními drogami mají 

dotazovaní žáci v Praze, jde o 7,5 % v Praze (12 jedinců) oproti 2,6 % v Klatovech  

(4 jedinci). Žádnou zkušenost s nelegální drogou uvedlo 92,5 % dotazovaných v Praze 

a 97,4 % v Klatovech.  
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Otázka č. 15: Odkud jste se dozvěděl(a) nejvíce informací o rizicích zneužívání 

návykových látek? 

 Cílem otázky č. 15 bylo zjistit, z jakého zdroje se dotazovaní dozvěděli nejvíce 

informací o rizicích zneužívání návykových látek. Respondenti vybírali z pěti kategorií. 

Tabulka č. 47: Informace o rizicích zneužívání návykových látek. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Od učitelů ve škole 140 44,9 % 

Od rodičů 31 9,9 % 
Od kamarádů 31 9,9 % 

Z internetu 67 21,5 % 
Z jiného zdroje 43 13,8 % 

 Z uvedené tabulky je patrné, že nejvíce dotazovaných, 140 jedinců, tedy 44,9 %, 

získalo nejvíce informací o rizicích zneužívání drog od učitelů ve škole. Druhou nejčastěji 

označovanou kategorií byla možnost informace z internetu. Tuto možnost zvolilo  

67 dotazovaných (21,5 %). Stejné procento dotazovaných, 9,9 % (31 jedinců), označilo 

kategorii od rodičů a kategorii od kamarádů. 13,8 % (43 žáků) uvedlo, že nejvíce informací 

se dozvědělo z jiného zdroje. 

Tabulka č. 48: Informace o rizicích zneužívání návykových látek, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Od učitelů ve škole 73 45,9 % 

Od rodičů 15 9,4 % 
Od kamarádů 19 11,9 % 

Z internetu 28 17,6 % 
Z jiného zdroje 24 15,2 % 

Tabulka č. 49: Informovanost o rizicích zneužívání návykových látek, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Od učitelů ve škole 67 43,8 % 

Od rodičů 16 10,5 % 

Od kamarádů 12 7,8 % 
Z internetu 39 25,5 % 

Z jiného zdroje 19 12,4 % 

 V Praze i v Klatovech nejvíce respondentů odpovědělo, že nejvíce informací  

o rizicích zneužívání drog se dozvědělo od učitelů ze školy, konkrétně jde o 45,9 % 
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v Praze a 43,8 % v Klatovech. Druhá nejčastější označovaná odpověď byla v obou městech 

také stejná, informace z internetu, tuto možnost zvolilo 17,6 % jedinců v Praze a 25,5 % 

v Klatovech. Informace z jiného zdroje označilo 15,2 % v Praze a 12,4 % v Klatovech. 

Z tabulek vyplývá, že rozdíl v počtu odpovědí byl u kategorie informace od kamarádů. 

Informace od kamarádů označilo 11,9 % v Praze a 7,8 % v Klatovech. Kategorii nejvíce 

informací od rodičů zvolilo 9,4 % jedinců v Praze a 10,5 % v Klatovech. 

Otázka č. 16: Učil(a) jste se v některém předmětu během svého současného studia  

o rizicích zneužívání drog? 

 Otázka č. 16 zjišťovala, zda se dotazovaní během současného studia učili o rizicích 

zneužívání drog. Respondenti vybírali ze dvou kategorií. 

Tabulka č. 50: Informace o rizicích zneužívání drog během současného studia. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano 230 73,7 % 

Ne 82 26,3 % 

 Z tabulky vyplývá, že z celkového počtu dotazovaných žáků se 73,7 % žáků  

(230 jedinců) během současného studia učilo v některém z předmětů o rizicích zneužívání 

návykových látek. 26.3 % dotazovaných (82 žáků) odpovědělo, že se během současného 

studia o rizicích zneužívání návykových látek neučilo. 

Tabulka č. 51: Informace o rizicích zneužívání drog během současného studia, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Ano 120 75,5 % 

Ne 39 24,5 % 

Tabulka č. 52: Informace o rizicích zneužívání drog během současného studia, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 110 71,9 % 

Ne 43 28,1 % 

 Z uvedených tabulek vyplývá, že více respondentů v Praze označilo možnost, že 

během současného studia se učili o rizicích zneužívání návykových látek, tuto odpověď 

označilo 75,5 % jedinců a v Klatovech 71,9 % jedinců. Opačnou možnost označilo 24,5 % 

žáků v Praze a 28,1 % v Klatovech.  
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Otázka č. 17: Jaká je podle Vás na Vaší škole informovanost žáků o problematice 
drog? 
 Otázka č. 17 se dotazovala na názor žáků na informovanost o problematice 

zneužívání drog na škole. Žáci měli možnost vybírat ze čtyř kategorií.  

Tabulka č. 53: Informovanost o rizicích zneužívání návykových látek. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Výborná 21 6,7 % 

Dobrá 142 45,5 % 
Dostatečná 102 32,7 % 

Nedostatečná 47 15,1 % 

 Nejvíce dotazovaných odpovědělo na tuto otázku, že informovanost na jejich škole 

je dobrá, konkrétně se jedná o 45,5 %, 142 dotazovaných žáků. Druhou nejčastěji 

označovanou možností byla možnost dostatečná, tuto kategorii zvolilo 32,7 %  

(102 respondentů). 47 dotazovaných žáků (15,1 %) zvolilo možnost nedostatečná 

informovanost a pouze 21 dotazovaných žáků (6,7 %) si myslí, že informovanost  

o zneužívání návykových látek je na jejich škole výborná. 

Tabulka č. 54: Informovanost o rizicích zneužívání návykových látek, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Výborná 13 8,2 % 

Dobrá 71 44,7 % 
Dostatečná 50 31,4 % 

Nedostatečná 25 15,7 % 

Tabulka č. 55: Informovanost o rizicích zneužívání návykových látek, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Výborná 8 5,2 % 

Dobrá 71 46,4 % 
Dostatečná 52 34 % 

Nedostatečná 22 14,4 % 

 Názor dotazovaných žáků na informovanost o rizicích zneužívání návykových látek 

na škole je v obou městech podobný. Větší rozdíl je z tabulek patrný v kategorii výborná 

informovanost, tuto možnost zvolilo 8,2 % žáků v Praze a 5,2 % v Klatovech. Stejný počet 

respondentů v obou městech označil odpověď dobrá, jedná se o 44,7 % jedinců v Praze  

a 46,4 % v Klatovech. 31, 4 % žáků v Praze a 34 % jedinců v Klatovech se domnívá, že 
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informovanost na jejich škole je dostatečná. Možnost nedostatečná zvolilo 15,7 % jedinců 

v Praze a 14,4 % jedinců v Klatovech. 

Otázka č. 18: Chtěl(a) byste, aby na Vaší škole byl více času věnováno problematice 

zneužívání drog? 

 Cílem otázky č. 18 bylo zjistit, zda by respondenti chtěli, aby na jejich škole bylo 

více času věnováno problematice zneužívání návykových látek. Respondenti vybírali ze 

dvou kategorií. 

Tabulka č. 56: Zájem o problematiku zneužívání drog.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 138 44,2 % 
Ne 174 55,8 % 

 Ze všech dotazovaných jedinců odpovědělo 138 žáků (44,2 %), že by chtěli, aby na 

škole, kterou studují, bylo více času věnováno problematice zneužívání návykových látek. 

174 respondentů (55,8 %) naopak nechce, aby tomuto tématu bylo věnováno více času.  

Tabulka č. 57: Zájem o problematiku zneužívání drog, Praha. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 77 48,4 % 
Ne 82 51,6 % 

Tabulka č. 58: Zájem o problematiku zneužívání drog, Klatovy. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 
Ano 61 39,9 % 
Ne 92 60,1 % 

 Většina dotazovaných jedinců v obou městech nechce, aby bylo problematice 

zneužívání návykových látek na škole věnováno více času. Tento počet je vyšší 

v Klatovech, kde tuto kategorii označilo 60,1 %, zatímco v Praze ji označilo 51,6 %.  

48,4 % respondentů v Praze a 39,9 % respondentů v Praze by chtělo, aby této problematice 

bylo na škole věnováno více času. 
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8.1 Shrnutí výsledků, diskuze 
Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat a porovnat informace o zneužívání 

návykových látek u šestnáctiletých a sedmnáctiletých žáků v Praze a v Klatovech. 

K tomuto účelu bylo zvoleno několik středních škol v obou městech. Cílem šetření bylo 

nejen zjistit zkušenosti žáků s návykovými látkami, ale také názor žáků na problematiku 

zneužívání návykových látek a názor na situaci ohledně prevence návykových látek na 

dané škole. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 312 respondentů, z toho 159 respondentů v Praze 

a 153 respondentů v Klatovech. V obou městech byly vybrány podobné typy škol pro 

objektivnější zhodnocení výsledků. Dotazníkového šetření se zúčastnili v obou městech 

žáci vybraných gymnázií, středních průmyslových škol, středních zdravotnických škol, 

obchodních akademií a oboru ekologie na dvou podobných typech škol, střední 

průmyslové škole potravinářských technologií a střední zemědělské a potravinářské škole. 

Seznam konkrétních škol je k dispozici u autorky práce.   

I přes poměrně vysoké procento respondentů, které má zkušenost s některou 

návykovou látkou, se v dotazníkovém šetření objevilo také několik respondentů, kteří 

odpověděli, že nemají zkušenost s kouřením cigaret, alkoholem, marihuanou ani jinými 

nelegálními drogami. Celkově šlo o 10 respondentů, kteří odpověděli, že do současné doby 

nikdy nekouřili cigarety, nikdy nepili alkohol, neužili marihuanu ani jinou nelegální drogu. 

Z počtu deseti respondentů šlo o pět mužů a pět žen, pět respondentů takto odpovědělo 

v Praze a stejný počet v Klatovech. V následujícím grafu je zobrazení odpovědí dle typu 

škol, kteří takto odpovídající respondenti navštěvují.  
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Graf č. 1: Zastoupení respondentů nemající zkušenost s návykovými látkami dle typu školy. 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že respondenti nemající zkušenost s návykovými 

látkami byli zastoupeni na dvou pražských školách, střední zdravotnické škole a střední 

průmyslové škole potravinářských technologií (obor ekologie). V Klatovech jde o střední 

zdravotnickou školu, střední školu zemědělskou a potravinářskou (obor ekologie) 

a obchodní akademii. Kromě OA v Klatovech se v obou městech objevily dva stejné typy 

škol. U středních zdravotnických škol se lze domnívat, že tento typ školy se svým 

zaměřením více věnuje problematice návykových látek a zdravotním rizikům spojeným 

s jejich zneužíváním. Tento předpoklad je však částečně v rozporu s otázkou, která se 

týkala zneužívání nelegálních drog s výjimkou marihuany. V následujícím grafu je 

zobrazeno dle školy zastoupení respondentů, kteří odpověděli, že mají zkušenost s užitím 

jiné nelegální drogy, než je marihuana. 

Graf č. 2: Zkušenost respondentů s užitím nelegální drogy, zastoupení dle typu školy. 
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 Z grafu vyplývá, že nejvíce zkušeností s jinými nelegálními drogami než je 

marihuana, mají žáci zdravotnických škol. Jak je z grafu patrné, jde o více než polovinu 

takto odpovídajících jedinců. Je velice složité se domnívat, proč je tomu tak, a zda s tím 

nějakým způsobem typ školy souvisí nebo jde pouze o náhodné zastoupení jedinců na 

těchto školách. Neméně zajímavá je v případě těchto škol také zastoupení pohlaví. 

V případě pražské zdravotnické školy zkušenost s nelegálními drogami uvedlo 5 žen, 

v případě zdravotnické školy v Klatovech naopak 4 muži.  

V dotazníkovém šetření bylo také sledováno nadměrné kouření cigaret, zneužívání 

alkoholu a marihuany. Jako nadměrné je označováno denní kouření, vypití 5 a více sklenic 

alkoholu alespoň 3x během posledních 30 dní a užití marihuany více než 2x v životě. 

V dotazníkovém šetření takto odpovědělo 3,8 % respondentů, z celkového počtu se jedná 

o 12 respondentů, 8 respondentů v Klatovech a 4 respondenty v Praze. V následujícím 

grafu je zobrazeno zastoupení těchto odpovědí dle školy, kterou takto odpovídající jedinci 

navštěvují. 

Graf č. 3: Zastoupení respondentů uvádějících nadměrné zneužívání návykových látek dle 
školy.  

  

Z grafu vyplývá, že nadměrné zneužívání návykových látek uvedli respondenti na 

všech typech oslovených středních škol v Klatovech. V Praze se tyto odpovědi objevily na 

střední zdravotnické škole a na gymnáziu. Žádná ze škol tedy nemá výraznější zastoupení 

a z každé školy jde vždy jen o jednotlivce. Z tohoto vyplývá, že na každá škole se většinou 
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objeví někdo, kdo má více zkušeností s návykovými látkami než ostatní. Na celkové 

nadměrné zneužívání návykových látek tedy pravděpodobně nemá vliv škola a ani město, 

ve kterém jedinec žije.  

 S kouření cigaret, pitím alkoholu a zneužíváním návykových látek také do jisté 

míry souvisí další otázka, která se respondentů doptávala, jak často chodí o víkendu do 

společnosti (diskotéky, zábavy apod.). Tyto akce jsou příležitostí pro mladé lidi, jak se 

bavit. „Bavit se“ je dnes u mladých lidí často také synonymem ke konzumaci alkoholu, 

kouření cigaret a mnohdy také může vést k experimentování s nelegálními drogami.  

V následujícím grafu jsou zobrazeny odpovědi na tuto otázku a je uvedeno srovnání 

pro oba zkoumané regiony. 

Graf č. 4: Víkendy ve společnosti. 

 

Z grafu vyplývá, že častěji do společnosti chodí respondenti v Klatovech. Více 

respondentů v Praze také uvedlo, že o víkendu nikam nechodí. Důvod, proč mladí lidé 

v Klatovech více času tráví o víkendu ve společnosti, je těžko interpretovatelný. Může se 

jednat například o skutečnost, že lidé v malém městě se mají tendenci více sdružovat. Nebo 

to může být také tím, že Klatovy jsou svou velikostí bezpečnějším místem a rodiče tedy 

nemají strach děti večer pouštět do společnosti. Tato zjištění je poměrně zajímavé také 

z toho důvodu, že v dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že v Praze mají respondenti více 

zkušeností s nelegálními drogami. Lze se tedy domnívat, že ke konzumaci nelegální drog, 
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ale také pití alkoholu nebo kouření cigaret, nedochází jen na diskotékách, popřípadě 

dalších akcích, ale mladí lidé často užívají návykové látky například v soukromí ve 

společnosti kamarádů.  

Jednou z dalších otázek, na kterou žáci v dotazníkovém šetření odpovídali, byla 

otázka, zda po nich chce prodávající při nakupování cigaret, popř. alkoholu, ukázat 

občanský průkaz. V následujících grafech je také zobrazeno srovnání odpovědí v Praze 

a v Klatovech. 

Graf č. 5: Nakupování cigaret, srovnání odpovědí v Praze a v Klatovech. 

 
Graf č. 6: Nakupování alkoholu v obchodě, srovnání odpovědí v Praze a v Klatovech. 
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 Z výše uvedených grafů je patrné, že v případě kupování cigaret a kupování 

alkoholu v Praze a v Klatovech poměrně velké procento respondentů uvedlo, že se 

o kupování nikdy nepokoušelo. V Praze jde o 52,2 % respondentů v případě kupování 

cigaret a o 32,1 % respondentů v případě alkoholu. V Klatovech uvedlo 56,9 % 

respondentů, že se nikdy nepokoušelo kupovat cigarety v obchodě, a 41,2 % tuto odpověď 

uvedlo u alkoholu. V případě otázky na kupování cigaret, 61,8 % respondentů, kteří 

odpověděli, že se nepokoušeli kupovat cigaret, jsou respondenti, kteří uvedli, že do 

současné doby nikdy nekouřili cigarety. Lze se tedy domnívat, že 38,2 % respondentů, 

kteří se o toto také nikdy nepokoušeli, dostali cigaretu od dalšího kamaráda, popřípadě ji 

mohli získat u rodičů.  

Při porovnání odpovědí z obou měst je patrné, že u otázky týkající se kupování 

cigaret a vyžadování občanského průkazu, jsou odpovědi z obou měst srovnatelné. Pouze 

u odpovědi ne, nikdy, tedy, že prodávající nikdy nevyžaduje při nakupování cigaret 

legitimaci, je rozdíl patrnější. Tuto kategorii označilo více respondentů v Praze. Větší 

rozdíly při srovnání obou měst jsou patrné u grafu zobrazující nakupování alkoholu. Více 

respondentů v Praze odpovědělo záporně (kategorie většinou ne nebo ne, nikdy), tedy, že 

po nich prodávající nechce při nákupu ukázat občanský průkaz, celkově jde o 52,2 %, tedy 

více jak polovina respondentů takto odpověděla. V Klatovech takto odpovědělo 35,3 %.  

Prodej alkoholu a tabákových výrobků mladistvým je diskutovaným problémem. 

I přes zákaz prodeje těchto výrobků a pokuty, která prodávajícím hrozí, pro mladistvé není 

problém si je obstarat. 

 V dotazníkovém šetření bylo několik otázek, které byly zaměřeny na marihuanu, na 

její zneužívání, názor na dostupnost ve městě a zkušenost s nabízením marihuany. 

Srovnání zneužívání marihuany v Praze a v Klatovech je součástí vyhodnocení hypotéz. 

V následujícím grafu je zobrazeno, zda mají respondenti zkušenost s nabízením marihuany 

a srovnání pro Prahu a Klatovy. 
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Graf č. 7: Zkušenosti s nabízením marihuany, srovnání v Praze a v Klatovech.  

 

 Z grafu vyplývá, že více zkušeností s nabízením marihuany mají respondenti 

v Praze. Tuto zkušenost uvedlo 70,4 %. V Klatovech zkušenost s nabízením marihuany 

potvrdilo 56,9 %. Tento fakt pravděpodobně vychází ze skutečnosti, že Praha je díky 

svému kosmopolitnímu charakteru a možnostem rizikovějším místem, a nabídka je 

pravděpodobně vyšší. Otázkou je, do jaké míry je v Praze vyšší také poptávka. S touto 

otázkou souvisí také další otázka dotazníkového šetření, zda se respondenti domnívají, že 

se dá marihuana ve městě dobře sehnat. 72,4 % žáků, kteří uvedli, že jim marihuanu někdo 

již nabízel, se také domnívá, že marihuana se dá v jejich městě dobře sehnat. 

V následujícím grafu je zobrazeno celkové zastoupení všech respondentů a jejich odpovědi 

na tuto otázku. 
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Graf č. 8: Názor na dostupnost marihuany ve městě. 

 

Z grafu vyplývá, že přes polovinu respondentů se domnívá, že marihuana se dá ve 

městě dobře sehnat, takto odpověděli také respondenti, kteří sami zkušenost s nabízením 

marihuany nemají. Také názor respondentů potvrzuje určitý trend marihuany. Marihuana 

se stává součástí života mladých lidí a sami mladí lidé se domnívají, že je marihuanou 

dostupnou návykovou látkou. Při srovnání odpovědí respondentů v Praze a v Klatovech 

jsou všechny kategorie zastoupeny podobným způsobem, respondenti v Praze 

a v Klatovech mají tedy na tuto problematiku stejný názor.  

Další okruh dotazníkového šetření byly otázky zaměřené na prevenci návykových 

látek. V následujícím grafu jsou zobrazeny odpovědi na otázku, zda se respondenti během 

studia na současné škole věnovali problematice zneužívání návykových látek.  
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Graf č. 9: Informovanost o rizicích nezneužívání návykových látek během současné studium. 

 

 Z grafu vyplývá, že během současného studia se 74 % respondentů věnovalo 

problematice zneužívání návykových látek. Tyto výsledky jsou pozitivní a ukazují, že 

školy se tomuto problému věnují. Otázkou samozřejmě je do jaké míry, a zda čas 

věnovaný této problematice je účinný a má pozitivní vliv na rizikové chování žáků. Názor 

žáků je zobrazen v dalším grafu. Žáci odpovídali, jaká si myslí, že je informovanost 

o návykových látkách na jejich škole. Pro srovnání jsou zobrazeny odpovědi v Praze 

a v Klatovech. 

Graf č. 10: Názor žáků na informovanost o zneužívání návykových látek ve škole, srovnání 
v Praze a v Klatovech. 
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 Z grafu vyplývá, že nejvíce žáků v obou městech se domnívá, že informovanost na 

jejich škole je dobrá. Pouze 13 respondentů v Praze a 8 respondentů v Klatovech si myslí, 

že informovanost je výborná. Výbornou informovanost na škole uváděli nejčastěji žáci ze 

zdravotnické školy a gymnázia v Praze. V Klatovech výbornou informovanost uvedlo 

nejvíce respondentů také na zdravotnické škole. Tyto odpovědi potvrzují, že zdravotnické 

školy věnují pravděpodobně více času prevenci zneužívání návykových látek, především 

díky většímu spektru vyučovacích předmětů, do kterých je tato problematika zapojena. 

Nedostatečnou informovanost o rizicích zneužívání návykových látek uvedlo nejvíce 

respondentů na Obchodní akademii v Praze. V Klatovech označilo možnost nedostatečná 

informovanost nejvíce respondentů na gymnáziu. Při realizaci dotazníkového šetření tento 

fakt nepřímo potvrdil také metodik prevence, který během rozhovoru uvedl, že na škole 

není dostatek času věnován tomuto tématu. Jako důvod uvedl směřování žáků k přípravě 

na vysoké školy a nabídky, které škola v tomto směru dostává. Podle metodika prevence 

jde o programy, u kterých je nutné financování ze strany žáků. 

 Dalo by se předpokládat, že žáci, kteří odpověděli, že se během současného studia 

neučili o rizicích zneužívání návykových látek, uvedli, že na škole je nedostatečná 

informovanost. Takto však odpovědělo pouze 28 % žáků. 4,9 % respondentů uvedlo, že 

informovanost na škole je výborná, ačkoliv odpověděli, že se během současného studia 

o rizicích návykových látek neučili. To může být způsobeno nepozorností žáků nebo 

špatným pochopením otázek.  

 Další otázka, která byla žákům položena, zjišťovala, zda žáci mají zájem, aby bylo 

problematice návykových látek věnováno více času. 55,8 % respondentů na tuto otázku 

odpovědělo, že zájem nemá, 44,2 % respondentů naopak uvedlo, že by chtěli, aby této 

problematice bylo na škole věnováno více času. Dá se předpokládat, že respondenti, kteří 

uvedli, že na škole je nedostatečná informovanost o návykových látkách, uvedlo, že chtějí, 

aby škola věnovala více času tomuto tématu. Tento předpoklad se také potvrdil. 66 % 

žáků, kteří označili nedostatečnou informovanost, také označili, že by chtěli více času 

věnovaného návykovým látkám.  
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Další skupinou byly v dotazníkovém šetření otázky, které se respondentů dotazovaly, 

zda si myslí, že kouření cigaret, pití alkoholu a zneužívání marihuany je u mladistvých 

v Praze jiné než v ostatních městech. 11,2 % respondentů uvedlo, že se domnívají, že 

mladiství v Praze kouří cigarety, pijí alkohol a mají více zkušeností s marihuanou více než 

v malých městech. Přičemž 65,7 % jsou respondenti z klatovských škol. Pouze necelé 

procento dotazovaných (0,6 %) se domnívá, že kouří cigarety, pije alkohol a konzumuje 

marihuanu více mladistvých v malém městě než v Praze. U všech otázek tohoto typu 

odpovědělo 15,4 % respondentů, že v Praze i v malém městě je to stejné.  

Názor respondentů v těchto otázkách v podstatě koresponduje s předpoklady 

dotazníkového šetření, že s kouřením cigaret a pitím alkoholu mají šestnáctiletí 

a sedmnáctiletí žáci v Praze a v Klatovech stejné zkušenosti. Také respondenti nejčastěji 

uváděli, že se domnívá, že je to v obou městech stejné. V případě zkušeností s marihuanou 

také respondenti odpovídali, že si myslí, že je to stejné. Rozdíly v kategoriích však již 

nejsou tak patrné, jako je tomu u ostatních otázek tohoto typu. 36,5 % respondentů 

odpovědělo, že je to stejné, 32,4 % respondentů odpovědělo, že se myslí, že mladiství 

v Praze mají více zkušeností s marihuanou než v ostatních městech. Názor žáků tedy do 

jisté míry také potvrzuje předpoklady i výsledky dotazníkového šetření.   
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8.2 Shrnutí hlavních výsledků  

Dotazníkové šetření přineslo řadu dat, která byla prezentována v předchozí kapitole. 

Hlavní předpoklady vymezené pro tuto práci jsou znázorněny v následující části. 

Hypotéza č. 1:  

A. Zkušenost s kouřením cigaret má více než 70 % žáků středních škol.  

B. Více než 50 % žáků, kteří mají zkušenost s kouřením cigaret, získalo tuto 

zkušenost před 15. rokem. 

Hypotéza byla ověřována na základě otázky č. 1, která se respondentů 

dotazovala na první zkušenost s kouřením cigaret. 

Graf č. 11: Zkušenost s kouřením cigaret. 
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Graf č. 12: První zkušenost s kouřením cigaret. 

 

 Z prvního uvedeného grafu vyplývá, že zkušenost s kouřením cigaret má 66 %, 

34% naopak žádnou zkušenost s kouřením cigaret nemá. Na druhém grafu je zobrazeno, 

v kolika letech respondenti získali první zkušenost s kouřením cigaret. 38 % respondentů 

uvedlo, že tuto zkušenost získalo před 15. rokem, 28 % uvedlo věk 15–17 let pro první 

zkušenost s kouřením cigaret.   

Získanými výsledky šetření nebyla hypotéza potvrzena. 

 Hypotéza, že zkušenost s kouřením cigaret má více jak 70 % respondentů, vyšla 

z výsledků, které byly zjištěny při celorepublikové studii ESPAD z roku 2011. Tato studie 

potvrdila zkušenost s kouřením cigaret u 75 % šestnáctiletých studentů. Zkušenost 

s kouřením cigaret do 13 let v této studii uvedlo 68 %. Výsledky dotazníkového šetření, 

které proběhlo na pražských a klatovských středních školách, tyto výsledky studie ESPAD 

nepotvrdily. Zkušenost s kouřením cigaret uvedlo 66 % a kouření před 15. rokem uvedlo 

pouze 38 %. 
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Hypotéza č. 2: 

 Zkušenost s konzumací alkoholu má více než 90 % šestnáctiletých 

a sedmnáctiletých žáků SŠ. 

 Hypotéza byla ověřována na základě výsledků otázky č. 5 dotazníkového šetření, 

kde měli respondenti odpovědět, v kolika letech získali svou první zkušenost s pitím 

alkoholu.  

Graf č. 13: Zkušenost s konzumací alkoholu. 

 

 Z grafu vyplývá, že 96 % šestnáctiletých a sedmnáctiletých respondentů má 

zkušenost s alkoholem. Pouze 4 % respondentů uvedla, že do současné doby alkohol 

nepila. 

Získanými výsledky šetření byla hypotéza potvrzena. 

 Při celorepublikové studii ESPAD uvedlo zkušenost s konzumací alkoholu 98 % 

respondentů. Tyto výsledky jsou srovnatelné s dotazníkovým šetřením v této práci, 

zkušenost s alkoholem uvedlo 96 % respondentů.  
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Hypotéza č. 3: 

A. Zkušenost s užitím marihuany má méně jak 40 % žáků SŠ. 

B. Jedinci, kteří užili marihuanou, jsou z více než 50 % jedinci, kteří 

marihuanu užili 1–2x v životě.  

 Tato hypotéza byla ověřována na základě dotazníkové otázky č. 10, která se žáků 

přímo dotazovala na zkušenost s marihuanou, zda s marihuanou mají respondenti 

zkušenost, popřípadě na počet užití marihuany v životě.  

Graf č. 14: Zkušenost s užitím marihuany. 

 

Graf č. 15: Počet užití marihuany v životě. 
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 Z prvního uvedeného grafu vyplývá, že zkušenost s marihuanou má 39,7 %. 

Naopak 60,3 % respondentů uvedlo, že nikdy v životě neužilo marihuanu. 

 Druhý graf ukazuje počet užití marihuany v životě respondentů. 54 % respondentů 

uvedlo, že v životě kouřili marihuanu 1x až 2x. 19 % zvolilo možnost 3x až 5x, 11% 

možnost 6x až 10x, 5% respondentů označilo kategorii 11x až 19x. Poslední kategorii užití 

marihuany v životě 20x a více zvolilo 11 % dotázaných žáků.  

Získanými výsledky byla hypotéza potvrzena. 

 V roce 2011 ve studii ESPAD uvedlo zkušenost s marihuanou 42 % respondentů. 

Při srovnání výsledků z roku 2011 a 2005 byl potvrzen pokles v zneužívání marihuany 

u šestnáctiletých studentů. Dotazníkové šetření práce zjistilo zkušenost se zneužíváním 

marihuany u 39,7 % respondentů. Tento výsledek potvrzuje celorepublikový trend poklesu 

zneužívání marihuany. 
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Hypotéza č. 4: 

Zkušenost s jinou nelegální drogou než je marihuana má méně jak 5 % žáků SŠ. 

 Hypotéza byla ověřována na základě otázky č. 14, která se přímo dotazovala 

respondentů na zkušenost s nelegálními drogami kromě marihuany.  

Graf č. 16: Zkušenost s nelegálními drogami. 

 
 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že zkušenost s nelegálními drogami uvedlo 

5,1 %, zatímco 94,9 % odpovědělo, že zkušenost s jinou nelegální drogou než je 

marihuana, nemá.  

Získanými výsledky nebyla hypotéza potvrzena. 

 Výsledky studie ESPAD v roce 2011 uvádějí zkušenost s nelegální drogou (kromě 

marihuany) u 11 % respondentů. Výsledky dotazníkové šetření této práce se s touto studií 

neshodují, zkušenost s jinou nelegální drogou než je marihuana uvedlo 5,1 % respondentů. 
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Hypotéza č. 6: 

Informace o rizicích zneužívání návykových látek získávají žáci nejčastěji od 

učitelů ve škole.  

Hypotéza byla ověřována na základě otázky č. 15, která se respondentů dotazovala, 

z jakého zdroje získali nejvíce informací o rizicích zneužívání návykových látek.  

Graf č. 17: Informace o rizicích zneužívání návykových látek. 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že 45 %respondentů v této otázce uvedlo, že nejvíce 

informací o rizicích zneužívání návykových látek získali od učitelů ve škole. Další 

nejčastěji uváděnou odpovědí byla odpověď z internetu. Dále pak respondenti uváděli 

informace o rizicích z jiného zdroje. Stejný počet respondentů uvedl možnost od rodičů 

a od kamarádů. 

Získanými výsledky byla hypotéza potvrzena. 

Informovaností žáků o rizicích zneužívání návykových látek se zabývá především 

několik vysokoškolských prací, které se většinou zaměřují na určitý region. V roce 2011 

byla zpracována práce, která potvrzuje hypotézu, že nejvíce informací získávají žáci ze 

školy (Vlček, 2011). Tato skutečnost může být ovlivněna také tím, kde respondenti 

vyplňují dotazníky. V prostředí školy mají žáci pravděpodobně tendenci uvádět jako hlavní 

zdroj informací školu.  
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Hypotéza č. 7: 

Žáci středních škol v Praze mají více zkušeností s nelegálními drogami 

(marihuana a ostatní) než žáci středních škol v Klatovech. 

Tato hypotéza byla vyhodnocována na základě odpovědí otázky č. 10, která se 

dotazovala na zkušenost a užití marihuany, a otázky č. 14, která zjišťovala zkušenost 

s dalšími nelegálními drogami.  

Graf č. 18: Srovnání zkušeností zneužívání nelegálních drog v Praze a v Klatovech. 

 

 Výše uvedený graf srovnává počet respondentů, kteří v dotazníkovém šetření uvedli 

zkušenost s marihuanou a s dalšími nelegálními drogami. V Praze uvedlo zkušenost 

s marihuanou o 28 respondentů více. Zkušenost s dalšími nelegálními drogami uvedlo  

o 8 respondentů více také v Praze. 

Získanými výsledky byla hypotéza potvrzena. 

 Z výsledků této hypotézy vyplývá, že respondenti v Praze mají více zkušeností 

s nelegálními drogami a Praha je tedy z hlediska zneužívání nelegálním návykových látek 

rizikovějším místem. O důvodech, proč je tomu tak, lze spekulovat a v práci již také byly 

několikrát zmíněny. Praha díky své velikosti přináší více příležitostí a to také z hlediska 
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nabídky návykových látek. Otázkou je, do jaké míry je tato nabídka vyšší, než je tomu 

v ostatních městech, a zda tato nabídka má vliv na reálné zneužívání návykových látek. 
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9 Doporučení pro pedagogickou praxi 

 Výsledky dotazníkového šetření přinesly řadu informací. Tyto informace sloužily 

jako podklad pro doporučení pro pedagogickou praxi. Dotazníkové šetření potvrdilo vyšší 

zneužívání nelegálních drog mezi žáky středních škol v Praze oproti žákům středních škol 

v Klatovech. Naopak konzumace alkoholu a kouření cigaret je u žáků z obou měst 

srovnatelné.  

 Při tvorbě doporučení byly dodrženy zásady pro rozvoj klíčových kompetencí dle 

Rámcového vzdělávacího programu. Obsahem doporučení je návrh projektu pro střední 

školy v Praze a v Klatovech, ve kterém jsou zohledněny výsledky dotazníkového šetření. 

Doporučení vychází z koncepce vrstevnického působení, respektive vrstevnického 

vyučování, a skupinové výuky. Oba tyto přístupy patří mezi často využívané metody 

výuky. K výhodám vrstevnického vyučování patří aktivní zapojení žáků do výuky, 

k tomuto zapojení je navíc nutná důkladná příprava žáků před samotnou realizací 

vyučování. Zároveň je vrstevník cílovou skupinou chápán jako někdo, s kým se dokáže 

lépe ztotožnit (Gošová, 2011). Skupinová výuka je založena na principu spolupráce a 

komunikace mezi členy skupiny. V rámci realizace tohoto projektu je nutná nejen 

skupinová práce v rámci školního vyučování, ale také práce mimo prostředí školy a domácí 

příprava. 

9.1 Návrh projektu 

 Projekt je navržen pro žáky druhých ročníků střední školy. Hlavním koordinátorem 

projektu je školní metodik prevence. První část projektu je realizována jako projektový 

týden v rámci střední školy, druhá část probíhá formou besedy v prostředí základní školy. 

Žáci středních škol navrhnou v rámci projektového týdne besedu, kterou následně budou 

nejpozději do jednoho měsíce realizovat pro žáky základních škol. Obsahem této besedy 

budou témata související s problematikou návykových látek. Projekt je navržen tak, aby 

jeho realizace přinesla žákům nejen informace, ale především aby sami převzali 

zodpovědnost za jeho realizaci a výsledek.  
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 V rámci projektového týdne budou žáci pracovat v 5 – 8 členných skupinách. Jejich 

úkolem je příprava besedy pro žáky základních škol. Podmínkou pro tuto besedu je 

vytvoření posteru, zpracování souvislého textu s uvedenými informačními zdroji, který 

bude teoretickým základem pro besedu, příprava otázek k diskuzi a reflexi pro žáky 

základních škol a důkladná znalost daného tématu. Každá skupina žáků bude mít 

k dispozici jednoho pedagoga školy jako konzultanta pro svoji besedu. V případě 

spolupráce s pedagogickými fakultami lze využít jako konzultanty studenty fakult, 

vzhledem k problematice nejlépe studenty oboru výchova ke zdraví. Je nutné, aby 

konzultant schválil finální podobu besedy.  

V rámci projektového týdne budou mít žáci prostor po přípravu své besedy, 

zároveň se zúčastní besedy s odborníkem na danou problematiku. Tato beseda jim přinese 

řadu teoretických informací, které budou moci následně využít, a také žákům umožní bližší 

pohled na dané téma. Pro splnění úkolu však bude nezbytná také příprava a spolupráce 

každé skupiny mimo výuku.  

 Každá skupina bude hodnocena pedagogem konzultantem a školním metodikem 

prevence na základě několika faktorů. V rámci besedy na základních školách budou 

hodnoceny tyto faktory – sebeprezentace, prokázání znalosti daného tématu, schopnost 

reagovat na otázky žáků ZŠ, kvalita posteru a celkové pojetí besedy. Dále bude pedagogem 

konzultantem hodnocen odborný text k danému tématu s uvedenými informačními zdroji, 

průběh a spolupráce na přípravě besedy. Výsledné hodnocení bude navrženo jako známka, 

a zároveň bude doprovázeno hodnotící zprávou, která shrne práci skupiny. Hodnocení 

projektu bude součástí relevantních předmětů. 

 Hlavními výstupy tohoto projektu jsou:  

žák vyhledává informace o nelegálních drogách, 

   žák se orientuje v problematice návykových látek, 

   žák aktivně spolupracuje se svými spolužáky, 

   žák prezentuje výsledky své práce, 

   žák formuluje rizika zneužívání návykových látek, 

žák si prakticky vyzkouší vystupování před skupinou jiných žáků . 
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 Projekt bude realizován na pražských a klatovských středních školách obdobným 

způsobem s přihlédnutím k informacím získaným dotazníkovým šetřením. Žáci středních 

škol v Praze budou připravovat besedu na téma Důsledky a rizika zneužívání nelegálních 

drog pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Žáci klatovských středních škol budou 

připravovat besedu pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ na téma Rizika návykových látek, toto 

téma bude zaměřené především na kouření cigaret, konzumaci alkoholu a zneužívání 

marihuany. 

9.1.1 Projektový týden 

Pondělí – Žáci příslušného ročníku jsou během první vyučovací hodiny seznámeni 

s průběhem a realizací projektu. Ve třídě dojde k rozdělení do skupin dle počtu žáků ve 

třídě. Toto rozdělení by mělo být dobrovolné, ale učitel by měl na rozdělení dohlédnout 

a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí rozdělení zkoordinovat. Každé skupině je přidělen 

pedagog konzultant, skupina dostane informace a plán projektu, potřebné informace pro 

přípravu besedy a papír formátu A1 pro vytvoření posteru. Ve skupině by mělo tento den 

dojít k rozdělení úkolů, toto je však v kompetenci každé skupiny. 

Úterý – V rámci dvou vyučovacích hodin bude probíhat beseda s odborníkem. V případě 

pražských středních škol bude realizována s odborníkem ze Střediska prevence a léčby 

drogových závislostí Drop In. V Klatovech bude probíhat beseda s městským 

koordinátorem protidrogové politiky. Žáci dostanou informace o návykových látkách, 

o jejich účincích a rizicích zneužívání. Žáci mají možnost diskutovat s přednášejícím 

a zjistit potřebné informace pro realizaci jejich besedy.  

Středa – Žáci mají dvě vyučovací hodiny na přípravu besedy. V rámci těchto hodin mají 

možnost využít své notebooky (tablety, mobilní telefony) k vyhledání potřebných 

informací. Výstupem tohoto dne je odborný text tématu, který je následně dle domluvy 

konzultován s pedagogem a případně upraven.  

Čtvrtek – Žáci mají vyčleněnou jednu vyučovací hodinu na realizaci projektu. Tuto 

hodinu využije každá skupina dle svého uvážení. Skupina může například vytvářet finální 

verzi odborného textu, zpracovávat poster nebo si připravovat průběh besedy. V tento den 
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by měla proběhnout další konzultace s pedagogem, na které skupina seznámí konzultanta 

s průběhem realizace. Tyto konzultace probíhají vždy na základě domluvy skupiny 

s přiděleným pedagogem. Je tedy nutné, aby žáci k projektu přistupovali zodpovědně a byli 

si vědomi svých povinností.  

Pátek – Skupiny mají dvě vyučovací hodiny na dokončování své besedy. Každá skupina 

by měla v tento den dokončit svůj poster, mít zpracovaný odborný text a připravené otázky 

pro žáky ZŠ. V pátek by měla také proběhnout další konzultace, na které žáci prezentují 

svou práci a seznámí pedagoga s průběhem besedy. Na základě této prezentace pedagog 

práci schválí. V případě, že ke schválení nedojde, poskytne pedagog žákům potřebné 

informace a žáci si domluví další konzultace. Pokud tato situace nastane, skupina na své 

besedě pracuje dále ve svém volném čase.  

9.1.2 Beseda na základní škole 

Beseda na základní škole bude realizována na základě dohody střední školy s příslušnou 

školou základní, beseda by neměla proběhnout déle jak měsíc po konání projektového 

týdne na střední škole. 

Jedna třída na základní škole bude rozdělena na dvě skupiny, přičemž každé této 

skupině bude přidělena jedna skupina ze střední školy. Pokud ve třídě ZŠ bude méně jak 

15 žáků, není rozdělení nutné. Beseda se žáky SŠ bude probíhat jednu vyučovací hodinu. 

Během této hodiny představí skupina žákům svůj poster a poskytne žákům informace 

k tomuto tématu. Po skončení teoretické části dostanou žáci ZŠ prostor na otázky, případně 

na diskuzi k danému tématu. Na konci besedy si skupina ze střední školy ověří znalost 

žáků prostřednictvím připravených otázek. Otázky, které by se měly objevit mezi 

připravenými otázkami středoškolských žáků pro žáky základní škol:  

Téma Důsledky a rizika zneužívání nelegálních drog 

1. Co jsou nelegální drogy a proč je tak označujeme? 

2. Které znáte nelegální drogy? 

3. Jak byste vysvětlili pojem závislost, a jaký je rozdíl mezi psychickou a 

somatickou závislostí? 
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4. Jaká jsou zdravotní rizika související se zneužíváním nelegálních drog? 

5. Jak byste reagovali, pokud byste zjistili, že Váš kamarád užívá nelegální drogy? 

 Hlavní výstupy pro žáky základní školy: 

 žák vysvětlí pojem nelegální droga, 

 žák vyjmenuje zástupce nelegálních drog, 

 žák vysvětlí pojem závislost,  

 žák formuluje rizika spojená se zneužíváním nelegálních drog. 

 Téma Rizika návykových látek: 

1. Co jsou návykové látky a proč se takto označují? 

2. Co způsobuje nadměrné kouření cigaret, jaké nemoci může kouření cigaret 

způsobit? 

3. Jaká jsou rizika spojená s konzumací alkoholu a jaké nemoci může konzumace 

alkoholu způsobit? 

4. Jaká rizika jsou spojená se zneužíváním marihuany? 

5. Co byste poradili kamarádovi, který se Vám svěřil s tím, že kouří marihuanu? 

 Hlavní výstupy stanovené pro žáky základní škole: 

 žák vysvětlí pojem návykové látky, 

 žák formuluje rizika spojená se zneužíváním návykových látek,  

 žák formuluje rizika spojená se zneužíváním marihuany. 

Na konci besedy mají žáci základní školy možnost ohodnotit besedu prostřednictvím 

anonymního známkování. Známky si vybere příslušný pedagog ze střední školy, který se 

také zúčastní besedy a následně navrhne na základě stanovených kritérií hodnocení pro 

skupinu. 
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10 Závěr 

Vzhledem k životnímu stylu je problematika návykových látek stále aktuálním 

tématem, ačkoliv se zdá, že této problematice je věnován dostatek času. Doba přináší nové 

příležitosti, se kterými jsou mladí lidé konfrontováni. Alkohol se stal běžnou součástí 

života populace a doprovází velkou většinu společenských akcí, spotřeba cigaret je stále 

vysoká, i přes zdravotní rizika, která s jejich zneužíváním souvisí. O marihuaně se mluví 

spíše jako o léku než o droze, která způsobuje závislost a nese s sebou zdravotní následky. 

Je tedy důležité, aby škola stále přinášela dostatek informací a důsledně dbala na prevenci 

návykových látek.  

V práci byla řešena problematika zneužívání návykových látek u šestnáctiletých 

a sedmnáctiletých žáků středních škol v Praze a v Klatovech. Cílem bylo získat 

informace o zneužívání návykových látek cílové skupiny v obou městech a srovnání těchto 

informací.  

Získané informace byly shrnuty a zpracovány do tabulek a grafů.  Dotazníkové šetření 

přineslo informace o vysokém procentu jedinců užívajících návykové látky. Přes 90 % 

jedinců, kteří dotazník vyplňovali, má zkušenost s konzumací alkoholu a více jak 65 % 

jedinců má zkušenost s kouřením cigaret. Necelých 40 % také uvedlo zkušenost s užitím 

marihuany, to je poměrně vysoké číslo vzhledem k věku respondentů. Jako pozitivní se dá 

označit skutečnost, že více jak 50 % těchto jedinců užili marihuanu 1x nebo 2x v životě. 

Lze tedy usuzovat, že často jde pouze o jednorázový experiment. V rámci dotazníkového 

šetření odpovídali také respondenti na otázky týkající se prevence zneužívání návykových 

látek. Informace získané z těchto otázek ukázaly, že nejvíce respondentů uvedlo, že nejvíce 

informací o rizicích zneužívání návykových látek získali od učitelů ve škole. To ukazuje na 

fakt, že školy věnují čas prevenci a pracují s touto problematikou. Dále bylo zjištěno, že 

žáci v Praze mají více zkušeností se zneužíváním nelegálních návykových látek. 

 Na základě získaných informací bylo navrženo doporučení pro pedagogickou praxi. 

To rovněž vychází ze specifik cílové skupiny a jeho cílem je rozvoj klíčových kompetencí 

žáků. Doporučení je navrženo jako dvoufázový projekt. První fáze projektu je projektový 
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týden realizovaný v prostřední střední školy, druhou fází je beseda pro žáky na základní 

škole připravená žáky středních škol. V tomto projektu je využité skupinové a vrstevnické 

vyučování, tyto dvě metody jsou často v procesu vzdělávání používané a patří mezi 

efektivní strategie výuky. Důraz je v tomto projektu kladen také na sebeprezentaci, 

samostatnost, komunikace a zodpovědnost.   
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