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• Praktická část, s. 50, otázka číslo 4.  
Nahradit otázku č. 4: Jaká je podle tvého mínění nejčastěji používaná nelegální 
droga ve společnosti? včetně odpovědi na danou otázku následujícím:  

 

4. Jaká je podle tvého mínění nejčastěji používaná nelegální droga ve společnosti? 
(napiš alespoň tři nelegální drogy) 

V rámci této otázky mohli respondenti uvést až 3 různé odpovědi. Vyhodnocení je 

provedeno relativní četností výskytu jednotlivých drog vztažené k celkovému počtu 

odpovědí respondentů za jednotlivé školy. Součet relativních četností za jednotlivé 

školy tedy dává 100 %. 

Graf č. 3: Nejčastěji používané nelegální drogy 

 

Studenti gymnázia na tuto otázku odpovídali následovně: z celkového počtu 

146 (100 %) odpovědí byla nejčastěji uvedena marihuana v počtu 45 (31 %) odpovědí. 

Dále bylo 36 (25 %) odpovědí pervitin, 19 (13 %) kokain, 11 (8 %) LSD, 11 (8 %) 

extáze, 20 (14 %) heroin, 3 (2 %) hašiš a 1 (1 %) odpověď byla lysohlávky. 

Studenti středního odborného učiliště na tuto otázku odpovídali následovně: 

z celkového počtu 105 (100 %) odpovědí byla nejčastěji uvedena marihuana v počtu 

38 (36 %) odpovědí. Dále bylo 31 (30 %) odpovědí pervitin, 13 (12 %) kokain, 9 (9 %) 

LSD, 5 (5 %) extáze, 4 (4 %) heroin, 3 (3 %) hašiš a 2 (2 %) odpovědi byly lysohlávky. 
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