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ABSTRAKT 

Východiska 

Rizikové chování u žáků 2. stupně praktických škol a jejich přístup k návykovým látkám.  

Formulace cíle, případně výzkumných otázek 

Zmapovat prevalenci, frekvenci a druhy užívaných návykových látek u žáků 2. stupně 

praktických škol v Ústeckém kraji pomocí následujících výzkumných otázek: Jaká je 

prevalence některých dalších drog u žáků? Jakým způsobem získávají žáci návykovou 

látku? Z jakého důvodu zkoušejí žáci nejčastěji návykovou látku? 

Popis použitých metod  

Sběr dat probíhal u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji pomocí kvantitativní 

metody ve formě anonymního dotazníkového šetření s celkově 14 ti otázkami 11 z nich 

bylo převzato z  ESPAD (Průzkum projektu Evropské školní studie o alkoholu a jiných 

drogách), úvodní tři otázky charakterizující pohlaví, věk a ročník vytvořila autorka. 

Získaná data byla zpracována popisně statisticky na základě analýzy odpovědí dle 

výzkumných otázek.  

Hlavní získané výsledky  

Z výzkumného šetření vyplývá, že mezi nejčastěji užívanou látku patří marihuana. Dále 

respondenti nejčastěji přichází do styku s návykovými látkami ve skupině přátel, což je i 

nejčastější důvod proč respondenti látku užili. 

Doporučení  

Výsledky tohoto výzkumného šetření budou využity do praxe pro potřeby metodiků školní 

prevence na daných školách. Zaroveň by bylo vhodné tyto výsledky ověřit či vyvrátit 

dalšími výzkumy, popřípadě hlouběji nahlédnout do této problematiky 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Návykové látky – prevalence - žáci praktických škol - závislostní chování - studie ESPAD 



 
 

ABSTRACT 

Background 

Risk behavior for pupils practical school of the second grade and their access to addictive 

substances. 

Formulation of objectives or research questions 

To map the prevalence, frequency and types of drugs used by pupil practical school of the 

second grade in Usti Region using the following research questions: What is the 

prevalence of certain other drugs by pupils? How pupils gain an addictive substance? What 

is the reason most pupils tested addictive substance? 

Description of the methods used 

Data were collected for pupils practical school of the second grade in Usti Region using 

quantitative method in the form an anonymous questionnaire with a total of 14 those 

questions, 11 of them were taken from the ESPAD ((European School Survey Project 

study on alcohol and other drugs). The first free questions characterizing sex, year of age 

was created by author. The obtained data were processed processed by descriptive statistics 

based on an analysis of responses according to the research questions.  

The main results 

From the research shows that the most commonly used substances include marijuana. 

Furthermore, respondents most often come into contact with drugs in a group of friends, 

which is the most common reason why respondents used an addictive substance. 

Recommendations 

The results of this will be used in practice for the leeds of school-based preventiv methods 

at certain schools. It would also be useful, these results validate or disprove further 

research, or to gain insight into this issues. 
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I. ÚVOD 

Ústředním tématem bakalářské práce je prevalence návykových látek u žáků 2. stupně 

praktických škol v Ústeckém kraji. Toto téma je mi velice blízké a zajímám se o něj již od 

střední školy, kdy jsem měla možnost navštěvovat ZŠ praktické, jako PEER aktivista. 

Téma jsem si nevybrala náhodně, ale vedlo mě k tomu mnoho okolností. Jeden z hlavních 

důvodů, byla dle mého názoru aktuálnost a závažnost daného problému. Existuje mnoho 

výzkumů na prevalenci návykových látek u žáků 2. stupně základních škol, ale zatím se 

nikdo nevěnoval oblasti praktických škol. Z výsledků výzkumu očekávám vyšší prevalenci 

v užívání návykových látek u těchto žáků, z důvodu toho, že žáci z převážné většiny mají 

diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, vyskytuje se u nich hyperaktivní porucha s 

deficitem pozornosti a často trpí poruchami chování. Podle Bratinkovy zprávy (1997) je 

více než polovina dětí v našem speciálním školství romského původu. (Matoušek, 2003). 

Tento fakt, může také ovlivnit výsledky mého výzkumu.  

Specifikem mého výzkumu je také to, že se konkrétně věnuji aktuálnímu stavu dané 

problematiky na vybraných základních školách praktických v Ústeckém kraji, neboť z 

dostupných informací soudím, že je toto téma i zde aktuální a závažné (žáci navštěvují 

školu pod vlivem návykových látek, užívají alkohol i v průběhu vyučování, ničí majetek 

školy, fyzicky i slovně napadají učitele apod.). Zároveň bych chtěla poukázat na fakt, že 

neexistuje žádný preventivní program pro tuto cílovou skupinu. Programy určené pro žáky 

základních škol, jsou pro tuto cílovou skupinu náročné na pochopení, proto pokládám za 

velmi důležité vytvořit specifický preventivní program pro žáky praktických škol. Zcela 

určitě by programy ocenili i pedagogové a domnívám se, že by se zlepšila i celková 

prevalence užívání návykových látek.  

Pokud se zaměříme na výsledky nedávno provedených výzkumů (konkr. v březnu 2014), 

kdy proběhl na školách sběr dat pro dotazníkové šetření zdravotně rizikového chování 

mládeže ve věku 14-15 let které bylo realizováno v rámci mezinárodního projektu SOPHIE 

a grantu Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických 

determinant prostředí, zjistíme, že stav je alarmující. (Mravčík, 2014).  

6,6 

Problematika návykových látek mezi mládeží je dnes aktuálním tématem. Znepokojující je 

rovněž skutečnost, že návykové látky, ať již se jedná o alkohol, nikotin či drogy nelegální, 

nacházejí své příznivce ve stále mladších věkových skupinách. Možná je na vině současná 
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společnost, ve které se nelegální drogy staly poměrně snadno dostupnou komunitou a ty 

legální módním a často reklamovaným prostředkem, bez kterého si už sotva dovedeme 

představit zábavu. S tím samozřejmě souvisí i nárůst spotřeby těchto látek mezi mladou 

generací a dětmi. Důvodů, které mohou mladého člověka vést k vyzkoušení návykové 

látky, je celá řada. Může to být například vnímání drogy jako symbolu zralosti  

a dospělosti nebo snaha uniknout od nepříznivé reality, pokus zařadit se do party, protest 

proti svým rodičům a rebelie, anebo prostě pouhá lidská zvědavost. (Komínek, 2012). 

Nejrozšířenější návykové látky u nás jsou díky jejich legálnosti a poměrně snadné 

dostupnosti tabák a alkohol. Zvlášť otřesné je, že české děti alkohol nejen užívají, ale 

namnoze si působí opilost. Je opravdu alarmující, že věková hranice, kdy děti získávají 

zkušenosti s alkoholem, cigaretami a jinými návykovými látkami, stále stoupá. Přitom si 

vůbec neuvědomují rizika, které tyto látky mohou způsobit (Nešpor, 2001). 

Škola je místem, kde děti tráví spoustu času a tudíž si zde mohou osvojit spoustu dobrých 

ale i špatných návyků. Pokud chceme, aby se naše děti vyhnuly drogám, alkoholu a jiným 

negativním jevům, je zapotřebí jim umožnit trávit svůj volný čas lepším způsobem  

a současně jim na vlastním příkladu ukázat, jak zodpovědně přistupovat ke svému životu.  

a zdraví a současně k životu lidí, kteří nás obklopují. (Komínek, 2012). 

Pro práci jsem vybrala žáky mezi 12 a 15 ti lety, tedy mládež, která je mnohdy považována 

za již dospělé osoby. Je jim dána možnost volby, odpovědnosti, samostatnosti, ale mnohdy 

si mládež v těchto věcech nedokáže sama poradit. Děti se stávají závislými na alkoholu, 

cigaretách a drogách v mnohem kratší době než dospělí. Dětský organismus je velmi 

citlivý a vnímá účinky cigaretového kouře, alkoholu a drog jinak, než je tomu dospělých. 

K řešení problematiky závislosti je třeba přistupovat v uceleném komplexu. Je třeba 

ovlivnit chování rodičů a změnit i jejich postoj k alkoholu, kouřeni, drogám. Rodina by 

měla působit jako ochranný faktor, který dokáže jako první snížit riziko užívání 

návykových látek u dětí. (Komínek, 2012).                                                                          

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

teoretické části, se zaměřím na souhrnný přehled o negativních vlivech působících na děti 

ve vybrané věkové kategorii. V praktické části vyhodnotím data získaná dotazníkovým 

šetřením. Cílem této práce je zjistit prevalenci užívání návykových látek u žáků 2. stupně 

ZŠ praktických v Ústeckém kraji. Dotazník vychází z okruhů použitých v dotazníkovém 

šetření ESPAD. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Charakteristika základní školy praktické  

V tomto typu školského systému se vzdělávají žáci, kteří se nemohou s úspěchem 

vzdělávat na základní škole běžného typu. Jedná se o žáky s lehkým mentálním 

postižením. Hlavním cílem základní školy praktické (původně zvláštní) je umožnit žákům 

s lehkým mentálním postižením pomocí výchovně vzdělávacích prostředků a metod 

dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje osobnostních kvalit při 

respektování jejich individuálních zvláštností. Veškeré cíle výchovné a vzdělávací práce 

směřují k přípravě žáků na jejich zapojení, případně úplnou integraci do běžného života. 

“Zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do základní školy praktické provádí 

ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu rodinného 

zástupce. Žáci základní školy praktické se vzdělávají pod vedením kvalifikovaných učitelů, 

speciálních pedagogů”. (MŠMT, 2000; Švarcová, 2006).  

1.2. Vzdělávací program v ZŠ praktické a cíle těchto programů 

Žáci s lehkým mentálním postižením se od školního roku 2007/2008 vzdělávají podle 

školních vzdělávacích programů vytvořených na základě Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením. (RVP ZV-LMP, 2005; Pipeková, 2010). Vzdělávací obsah je v 

RVP ZV-LMP (Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha 

Rámcového vzdělávácího program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s 

lehkým mentálním postižením) rozdělen do vzdělávacích oblastí. V tomto programu je 

respektována snížená rozumová úroveň žáků a rozsah učiva je tomu přizpůsoben. 

Očekávané výstupy jsou prakticky zaměřené a využitelné i v běžném životě.  

Cílem edukačního procesu v základní škole praktické je vybavit žáky s lehkým mentálním 

postižením souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná  

a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. K důležitým 

klíčovým kompetencím pro žáky s lehkou mentální retardací patří kompetence pracovní, 

komunikativní a kompetence sociální a personální. K hodnocení žáků používáme tradiční 

klasifikační stupně. Hodnocení může být take prováděno formou slovního hodnocení nebo 

kombinací obou způsobů. (Pipeková, 2010). 
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2. Charakteristika cílové skupiny  

Období dětství a dospívání je složitý komplex změn, jehož cílem je vývoj od nezralého  

a závislého jedince k jedinci relativně soběstačnému dospělému. Tento komplex změn 

zahrnuje složku biologickou, sociální, psychickou a v neposlední řadě také složka 

spirituální duchovní.  

2.1. Dospívání  

Počátek dospívání je vymezen obdobím kolem 10. - 11. roku věku – tedy nástupem 

puberty. Fyzické, sociální i psychické změny charakteristické pro toto období bývají 

výrazné a viditelné. Na biologické úrovni probíhá pohlavní dozrávání provokované 

hormonálními změnami. Rozvíjejí se druhotné pohlavní znaky a tělo postupně získává 

proporce dospělého člověka. S těmito změnami nemusí být jedinec vždy zcela spokojený  

a ztotožněný. Nespokojenost je ostatně jedním z výrazných znaků pubescenta. Netýká se 

pouze tělesných změn, ale bývá spojena i se změnami psychologickými. Jedinec mnohem 

více začíná uvědomovat svou hodnotu (v tomto období často pod vlivem narcistického 

konfliktu), má zvýšenou potřebu odpoutat se od rodičů a vymezit se vůči okolí a zjištění, 

že mnoho svých představ a potřeb není schopen naplnit, podporuje úzkostnost a pocit 

ztráty jistoty. Vlastní vnitřní prožívání sebe sama jako nedostačivého jedince se snaží 

kompenzovat vnějším chováním, které může mít podle WHO (1969) 3 základní podoby: 

 1) agresivní – delikvence, násilnost, extrémně teror; 2) pasivní – únik ze školy, 

společnosti, extrémně sebevražda; 3) kompromisní – instabilita, abúzus návykových látek. 

Za ukončení tohoto období můžeme považovat nejen fyzickou a sociální připravenost na 

založení vlastní rodiny, ale především vnitřní separaci od původního vztahu k rodičům. 

Jinými slovy vznik dospělé svobodné bytosti.  

2.2. Vývojové úkoly v období dospívání 

Celé období dospívání je v životě člověka z pohledu proběhlých změn a vývojových úkolů 

nesmírně náročné a obtížné období plné náročných situací, které musí dospívající řešit  

a které mu komplikují jeho sociální roli a psychologickou jistotu: 

 nechce být dítětem a neumí být dospělým  

 potřebuje nahradit dětský svět, jehož byl středem, novými sociálními vazbami  

 stojí před mnohými rozhodnutími, které jej nutí k osobní zodpovědnosti  
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 zjišťuje, že existuje mnoho způsobů, jak lze prožít život  

 hledá smysl světa, života a sebe  

Langmeier (1983) tvrdí, že adolescence je charakterizována těmito třemi základními 

rozpory: (1) rozpor mezi fyzickou a psychickou zralostí, (2) rozpor mezi rolemi a statutem, 

očekáváním a možnostmi, (3) rozpor mezi hodnotami mladé a staré generace. 

Dalším možným pohledem na období adolescence je pokusit se pojmenovat některé 

kritické oblasti, které musí adolescent zpracovat (Erikson, 1999; Kalina, 2000):  

1. vývoj stabilního pocitu vlastní identity (včetně přijetí vlastního těla, sexuality  

a genderové role),  

2. vývoj nezávislosti – emancipace od původní rodiny, dosažení emoční autonomie od 

rodičů, 

3. konstituování důležitých a významných vazeb s autoritami, 

4. konstituování důležitých a významných vztahů s vrstevníky, získání akceptovatelné 

pozice ve vrstevnické skupině, 

5. ujasnění životních cílů a hodnot, 

6. příprava na povolání a životní dráhu, 

7. založení uspokojivého sexuálního vztahu, 

Období adolescence je, jak je výše popsáno, spojeno s mnoha úkoly převážně psychického 

a sociálního rázu, které musí adolescent řešit. Nesnadné nacházení východisek, která by 

jedince uspokojovala, však vyvolává frustraci a nespokojenost. Tyto nespokojenosti jsou 

přirozené, aktivují a motivují dobře vybaveného a na život připraveného jedince k jejich 

překonávání a výše popsanému vývoji - zrání. Existují však a nabízejí se i jiné možnosti, 

jak se s frustrací vyrovnávat. Jedinci, kteří žili v předchozím období v prostředí, které je 

nedostatečně připravilo na překonávání překážek, volí raději zdánlivě jednodušší a na 

vlastní investici méně náročná řešení. Mezi ně můžeme zařadit také zneužívání 

psychoaktivních látek. Při volbě ve velké míře záleží, jak již bylo řečeno, především 

psychické a sociální vybavenosti. Pokud vnímá a věří své hodnotě, věří také hodnotě 

vztahu a vnitřně nepotřebuje příliš zpochybňovat nebo přeceňovat ani roli dospělých ani 

roli svoji, volí většinou cestu vedoucí sice komplikovaně, ale bez velkých  

a dlouhotrvajících dramatických okamžiků, k uspokojivé dospělosti. Pokud vyrůstá jedinec 
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v prostředí, které není dostatečně vyrovnané, podnětné, stabilní, ohraničené apod., je 

vystaven velkému riziku, že zvolí nestandardní způsob růstu k odpovědnosti za své jednání 

a dospělosti - užívání návykových látek je jednou z možností řešení neuspokojivého 

vlastního stavu, které umožňují navodit jiné (příjemnější) stavy vědomí. Přirozená 

nespokojenost, která měla za úkol jej stavět před nutnost vývoje, na dospívajícího jedince 

přestává doléhat, přestává ji vnímat ve své skutečné podobě a ztrácí motiv se s ní 

vypořádat. Jinými slovy: užíváním návykových látek se zbavuje důvodu vývoje od 

závislosti ke svobodě, od dítěte k dospělému. Pro příklad uvádím několik nejčastěji 

uváděných příčin, které mají za následek odklon od přirozeného směřování k dospělosti: - 

dítě není dítětem; - dítě „musí“ být hodné; - nadměrná volnost a nedostatek kontaktu s 

rodiči; - nadměrná kontrola a náročnost; - výchova je to, co se říká; - neřešení konfliktů; - 

řešení pomocí náhradních prostředků; - nadměrné pocity viny.  

Z předchozího odstavce by mohlo plynout, že dobře disponovaní jedinci jsou mimo riziko 

zneužívání psychoaktivních látek. Bohužel tomu tak nebývá. Všichni dospívající jsou před 

stejným úkolem a všem se dříve či později dostane nabídky vyzkoušet si blažený stav 

vyvolaný drogou. Dospívající většinou potřebují být „in“ ve své referenční skupině a jsou 

vystaveny také sociálnímu tlaku. Statistiky jasně ukazují, že vyzkoušet si drogu v době 

dospívání je dnes téměř standardní úkon. Rozdíl je v tom, že pro někoho zůstává užití 

drogy pouhou zkouškou, i když opakovanou, a nemají důvod tímto způsobem řešit své 

vývojové problémy. Užívání drogy je málo významnou epizodou, zkušeností a zůstává 

víceméně na společenské úrovni. Nemívá na nastavené zaměření vývoje výrazný vliv. 

Analogicky bychom mohli podobně přemýšlet i o jiných pro společnost obtížně 

přijatelných či nepřijatelných aktivitách, jako je příslušnost k různým alternativním hnutím 

(anarchisté, hnutí punk, hnutí skin-head, atd.). Po vstupu do těchto struktur se dospívající 

zařadí do skupiny, kde se může cítit plně a bezvýhradně přijatý (nový „domov“) – jde o 

jeho volbu. V životní etapě, kterou dospívající prožije pod vlivem zvolené ideologie, se 

může cítit, že někam patří, neřeší tolik sociální status a může se zaměřit sám na sebe a na 

své psychické otázky. Po kratší či delší době tuto ideologii (společnost) opouští, aniž by jej 

výrazně ovlivnila a zůstávají pouhé nostalgické vzpomínky – stává se sám sebou, bez 

potřeby silného vedení. (Kalina, 2008).  
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2.3. Vývojové faktory  

Některé vzorce se v životě člověka stále, v jiném čase a v jiné podobě, opakují. Malé dítě 

se vyvíjí ze symbiotického vztahu s matkou k uvědomění si své identity, z 

prestrukturálního modu k vlastní psychické struktuře. Dospívající ze závislosti na rodině 

(závislostní struktury) k soběstačnosti a kvalitativně nové a stabilní vnitřní struktuře, která 

už není pod vlivem rodičů. Jde o období, kdy původní struktura (závislostní) již nepřináší 

uspokojení, dospívající má potřebu ji překonat, ale nová identita ještě není vybudovaná. 

Stejně jako u raného vývoje je i u dospívajícího toto období plné rizik, frustrujících 

faktorů, atakuje narcistickou rovnováhu, schopnost obstát, být dobrý, vážit si svých 

možností, schopností atd. Stav dospívajícího v tomto období bychom mohli s trochou 

nadsázky definovat jako stav přirozený svou psychologickou abnormalitou. Ta je 

charakteristická tím, že se některými svými symptomy podobá symptomům lidí s 

hraničními problémy - tzv. prestrukturálním osobnostem, tedy osobnostem, u kterých 

dosud nebyla vytvořená vnitřní objektní stálost a vnitřní stabilní identifikace. V případě 

dospívajících nebyla dosud plně vytvořena nová vnitřní struktura. 

Nechci tím říci, že dospívající jsou hraničními osobnosti, ale pouze to, že se některými 

symptomy podobají hraničním osobnostem s oslabeným „Já“.  

„Já“ má velký význam při každém lidském vědomém činu. Má na starost poznávání a 

prožívání vnějšího i vnitřního světa a regulaci chování a tvoří střední článek v minimálně 

třístupňovém procesu (Šimek, 1990): (1) Na začátku je nápad, impuls, potřeba něco udělat, 

(2) toto přání nebo potřebu jedinec zkoumá, posuzuje její vhodnost z pohledu sebe i 

společnosti a rozhoduje se, zda jej bude realizovat, (3) následuje konání, chování, jednání, 

akce, které mají za úkol více či méně naplnit naše očekávání. 

U adolescenta je právě „Já“ oslabeno a tak může dojít k vynechání druhé části – po potřebě 

následuje ihned konání.  

K dalšímu oslabování „Já“ přispívá také naše současná společnost. Ta je ve velké míře 

orientovaná na to, aby dítě (dospívající) obstálo - musí odpovídat představám společnosti 

(rodiny). Odchylky od norem jsou mnohdy tolerované, ale málokdy bývají akceptované. 

Dospívající si často stěžují na nepřijetí okolím, které mívá tuto podobu: „klidně si to dělej, 

ale je to špatné - špatně to děláš, špatně cítíš, špatně myslíš, špatně prožíváš“. 
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Výše uvedené lze shrnout do následujících tezí:  

 Adolescent opouští svou dětskou roli - rodiče, dosavadní pravidla. 

 Zároveň má pocit, že je opouštěn. 

 Hledá nový smysl - symbiózu (často v návykových látkách). 

 Je frustrován z nezdařených pokusů. 

 Potřebuje ventilovat svou agresivitu. 

2.4. Terapeutická práce s adolescenty 

Práce s adolescenty nebývá jednoduchá. Často se dozvídáme, že oni vlastně žádný problém 

nemají. Problém má okolní společnost - nespokojenost nebo neurotický příznak, který by 

měla jedince motivovat k růstu, je externalizovaný. Setkáváme se s klienty, kteří jsou 

ochotni připustit, že berou drogy a že jim mnohdy komplikují život, ale vše mají pod 

kontrolou a jsou naprosto v pořádku - schází jim skutečná motivace k osobnostní změně. 

Tento přístup k sobě sama a k problému indikuje úzkou zaměřenost odborníka na vliv 

drogy, odstranění označeného ohrožujícího symptomu a nevhodné společenské chování  

a je snadné, aby se vytratilo zaměření na pomoc člověku ve složité situaci. Význam 

dynamiky osobnosti a její důležitost v procesu úzdravy je však u jakéhokoliv symptomu 

nepopiratelná a bylo by chybou ji opomíjet. Měla by se stát zcela neodmyslitelnou součástí 

každého procesu, a to i v případě, že se léčebné aktivity budou orientovat více na 

behaviorální, pracovní, sportovní a kulturní aktivity. Pracovníci by měli být vzděláváni ve 

znalosti základních dynamických fenoménů a vývojových stádií dospívání, neboť právě 

skrze ně se může přiblížit světu dospívajícího, oslovit jej, navázat pracovní spojenectví  

a vyvarovat se rizik, do kterých se můžeme snadno z neznalosti dostat. Terapeut není 

matkou, která bezvýhradně miluje své dítě před vytvořením vnitřní stabilní struktury  

a dovolí mu veškeré projevy slabosti i agresivity. Musí však s těmito projevy počítat jako s 

přirozenými možnostmi chování dospívajícího, respektovat je, ale nevnímat je osobně, 

podobně jak se to mnohdy děje jejich rodičům. 

S adolescentem není jednoduché navázat dobrý a oboustranně aktivní pracovní vztah. 

Pokud o něj usilujeme, měli bychom jej umět vytvořit: - zajímavý a atraktivní; - nezatížený 

a nepatologický; - svobodný; - bezpečný (jasně vymezený); - pravdivý; - respektující. Měl 

by jej saturovat v jeho přirozených potřebách, ale zároveň by měl umožnit adolescentovi 

být slabý, dělat chyby, přiznat svoje nedostatky atd.  
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Jako významný prvek je při práci s adolescenty uváděna tzv. zážitková terapie (většinou se 

jedná o atraktivní zátěžové programy v přírodě, jako je horolezectví, vodáctví, cyklistika, 

turistika apod.), kde je dospívající nucen vyrovnávat se se skutečnou zátěží. Tento zážitek 

posiluje vztah s terapeutem a vytváří z umělé a pro dospívajícího mnohdy nepochopitelné  

a nepotřebné terapie celkem zajímavou, přirozenou a srozumitelnou situaci. Není však 

možné zůstat pouze u zážitku. Ten sám o sobě není terapií, ale prostředkem k možnému 

navázání tak potřebného důvěryhodného vztahu. Na terapeuta je při této činnosti kladen 

velký nárok týkající se udržení jasných hranic terapeut – klient. Úkolem není stát se 

klientovi dobrým kamarádem, se kterým bude mít blízký vztah, ale dobrým dospělým, ke 

kterému bude mít důvěru a který mu umožní reparovat některé chybné standardní vzorce, 

se kterým může dokonce bezpečně vstoupit do konfrontace, aniž by se vztah dlouhodobě 

narušil, který mu je schopný zajistit stabilitu a bezpečí. 

V případě, že pracujeme s adolescenty ve skupině – např. v terapeutické komunitě, je vedle 

naplňování individuálního terapeutického plánu kladen často velký důraz skupinovou 

formou práce.  

V českém jazyku dostupná literatura se výhodami a nevýhodami individuální a skupinové 

práce s dospívajícími příliš podrobně nezabývá. Většinou se spokojí s tím, že dospívající 

přirozeně inklinují k vrstevníkům, proto výhody skupinové práce převažují. Zaběhlá praxe 

je taková, že ambulantně se pracuje s dospívajícími většinou individuálně, zatímco s 

mládeží umístěnou do některého lůžkového zařízení spíše skupinově. Např. Matoušek  

a Kroftová (1997) uvádějí, že „pokud se při práci s rizikovou mládeží používá individuální 

psychoterapie, je většinou kombinována se skupinovými psychoterapeutickými 

a komunitními postupy. Jen zřídka se doporučuje a provádí jako hlavní, samostatný přístup 

k ovlivňování rizikové mládeže“. 

Sociálně je skupinová terapie pro adolescenty pravděpodobně přirozenější a přijatelnější. 

Splňuje jejich potřebu někam patřit, s někým se identifikovat, sdílet prostor. 

Psychologicky má však své plusy i mínusy. V případě selhání skupiny nenesu 

odpovědnost, ta se rozpouští do kolektivní viny, odstraňuje případné nejistoty a úzkosti. 

Dospívající může použít standardní a dobře naučenou externalizaci svých selhání – může 

za to někdo jiný. Při úspěchu si může část přisvojit a tím zvyšovat svoji hodnotu. 

Nevýhodou je potřeba „být dobrý, lepší než je skutečnost“. Motivuje dospívajícího k 

pravdivému uvažování o svých slabostech a selháních. 
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Ani u adolescentů nelze opominut význam rodinné terapie. Práce s rodinou zaměřenou na 

znovupřijetí, oboustranné obnovení důvěry a vytvoření prostředí příznivého pro změnu je 

důležitou složkou terapie, i když nemá tak zásadní význam jako u dětí. (Kalina, 2008).  
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3. Poruchy chování v období dospívání 

Poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není 

schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. na úrovni 

svých rozumových schopností. Dle Vágnerové (1999) lze obecně říct, že se jedná o 

chování dětí a dospívajících, které má následující znaky:  

1. Chování jedince nerespektuje sociální normy společnosti (není schopen pochopit 

jejich význam nebo hodnotám rozumí, ale záměrně je neakceptuje).  

2. Nepřiměřeným sociálním chováním jedince dochází k poruše udržení si 

přijatelných sociálních vztahů.  

3. Typickým způsobem reagování jedince je projev agrese.  

 

Porucha se obvykle projeví neadekvátním chováním k lidem (resp. celému okolnímu 

světu) a s tím související neschopností navázat a udržet přijatelné sociální vztahy. 

Závažnou překážkou je v tomto směru nedostatek empatie a egoism, nadměrné zaměření 

na sebe a na uspokojování vlastních potřeb. Jedinci s poruchovým chováním nechápou 

nezbytnost přizpůsobení standardnímu sociálnímu očekávání, tj. normě, pro uchování 

nezbytného pořádku. Sami velmi často nezažili citový vztah, který by jim poskytl 

potřebnou pozitivní zkušenost a rozvinul jejich schopnost vcítění. Proto nemají důvod být 

ohleduplní k jiným lidským bytostem (resp. zvířatům, věcem, okolnímu prostředí apod.). 

Práva jiných pro ně nejsou významná a mezilidský vztah má pouze takovou hodnotu, jaký 

aktuální osobní užitek přináší (Quay, 1987). Za porušení norem nepociťují vinu, jejich 

svědomí není dostatečně rozvinuto, ať už je příčina jejich handicapu jakákoli. Poruchy 

chování v dětském věku mohou mít přechodný charakter, ale mnohdy je lze chápat jako 

signál rzvíjející se poruchy osobnosti, která představuje zvýšené riziko trvalejší tendence k 

problematickým projevům. Asociální chování jen velmi vzácně začíná až v dospělosti.  

3.1. Výskyt poruchového chování 

Stanovení četnosti poruch chování v dětské populace, resp. u dospívajících je velmi 

obtížné, protože závisí na diagnostických kritériích, která mohou být rozdílná. Mezi 

jednoznačně vyjádřenou poruchou chování a méně akcentovanými potížemi tohoto druhu 

není jasná hranice, Tu je nutné definovat, jak to činí např. Mezinárodní klasifikační 

systémy. Ale i aplikace jednotného kritéria na různé společenské skupiny může být 

zkreslující, projevy chování, resp. míra tolerance k některým z nich jsou sociokulturně 



21 

 

závislé. Například romské společenství klade menší důraz na sebeovládání než majiritní 

populace, impulzivní projevy přijímá jako normu. Četnost jednotlivých poruch se liší 

rovněž v závislosti na vývojové úrovni, mnohé z nich jsou typickéjen pro určitou věkovou 

kategorii. Obecnější údaje o četnosti výskytu poruch chování se podle názoru různých 

autorů vyskytují v širokém rozmezí od 2 do 20 % dětské populace (Malá, 2000). Není 

pochyb o tom, že se častěji vyskytují u chlapců než u dívek, ale ani zde se jednotlivý autoři 

neshodují (odhad se pohybuje v rozmezí 1 : 4 až 1 : 12). Přičiny vzniku poruchového 

chování mohou být různé, obvykle se zde sčítá nepříznivý vliv většího počtu různých rizik, 

to znamená, že jde o multifaktoriální podmínění. Tyto faktory mohou být biologické i 

sociální a působí ve vzájemné interakci.  

3.2. Rizikové faktory vzniku poruch chování 

Příčiny vzniku poruchového chování mohou být různé, obvykle se zde sčítá nepříznivý 

vliv většího počtu různých rizik, to znamená, že jde o multifaktoriální podmínění. Tyto 

faktory mohou být biologické i sociální a působí ve vzájemné interakci. 

Genetická dispozice k disharmonickému vývoji a nestandardnímu způsobu reagování se v 

dětství může projevovat především na úrovni temperamentu. Rizikovým faktorem je 

dráždivost, impulzivita, potřeba vyhledávat vzrušení, snížený sklon k úzkostnému 

prožívání (tzn. snížení zábran) a menší citlivost ke zpětné vazbě, resp. nezávislost na 

pozitivním sociálním hodnocení, lhostejnost k odezvě. V těchto případech se různé potíže 

projevují již v raném věku a bývají výchovně velmi málo ovlivnitelné. Typický je 

odmítavý postoj k běžným sociálním normám a preference vlastních pravidel chování, 

obvykle zaměřeného jen na uspokojování vlastních potřeb. V dospělosti se u těchto dětí 

většinou projeví porucha osobnosti. Obdobným způsobem zpravidla bývá disponován 

alespoň jeden z rodičů, a tak je leckdy těžké odlišit dědičnou zátěž od zátěže 

psychosociální. V těchto případech existuje zvýšené riziko, že se disponovaný rodič bude 

sám chovat problematicky. Bude své dítě vychovávat nevhodným způsobem, a bude pro 

něj nežádoucím modelem chování. 

Biologické dispozice představují znevýhodnění na úrovni narušení struktury či funkcí 

CNS, které může mít různou etiologii. (Může být např. důsledkem porodního postižení, 

úrazu hlavy apod.). Velmi důležitý je z tohoto hlediska rozvoj frontálního kortexu. Tato, 

fylogeneticky nejmladší, část mozku definitivně dozrává až v adolescenci. U dětí 

s poruchami chování byly shledány odlišnosti v diferenciaci obou hemisfér. Hyperaktivita 
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bývá spojena se změnou koncentrace dopaminu v mozkomíšním moku, zrání, které vede 

ke zklidnění, je doprovázeno poklesem jeho hladiny. Zátěž organického postižení CNS se 

projevuje především emoční labilitou, impulzivitou a nižší schopností sebeovládání. U 

těchto jedinců lze snadněji vyprovokovat neadekvátní reakce, např. výbuch agresivity. 

Dochází k nim za daných okolností spíše v důsledku narušeného sebeovládání než 

neschopnosti rozeznat nevhodnost svého jednání či odmítání běžných norem chování. 

Biologickou odchylku uvedeného typu lze chápat jako rizikový faktor zvyšující sklon 

k nežádoucímu způsobu reagování.  

Úroveň inteligence není faktorem, který by významnějším způsobem ovlivňoval míru 

pravděpodobnosti vzniku poruchového chování. Děti i dospívající s narušeným chováním 

sice mívají v průměru o něco nižší inteligenci, než je průměr populace, ale na druhé straně 

se vyskytují i asociální jedinci s nadprůměrnými schopnostmi. Poruchové chování často 

bývá spojeno se školním selháním, na němž se významně podílí spíše sociokulturní 

zanedbanost a celkoě nepříznivá konstelace zátěžových faktorů. Negaci plnění školních 

povinností lze chápat jako jednu ze složek, částo generalizovaného, odmítavého postoje  

k sociální normám dané společnosti.  

Vliv sociálního prostředí je velmi významný. Při hodnocení poruch chování je třeba 

pochopit souvislosti, které vedly k jejich vzniku. Život v nevhodném nebo nepodnětném 

prostředí představuje riziko ve smyslu rozvoje nežádoucích způsobů chování, popř. i 

nepříznivých osobnostních charakteristik. Nejdůležitějším sociálním prostředím je rodina, 

protože dítěti poskytuje základní sociální zkušenost. Může si zde pomocí nápodoby nebo 

identifikace s rodiči osvojit poruchové chování, přijmout odlišný normativní a hodnotový 

systém, může je znevýhodnit i zkušenost rané citové deprivace, která mění dětskou 

osobnost, apod. Negativně mohou působit i jiné sociální skupiny, nejčastěji jde o skupinu 

vrstevníků, zejména pokud by představovala asociálně zaměřenou partu se specifickými 

normami a hodnotami. Na druhé straně je třeba připomenout, že vliv party nebude tak 

významný, pokud rodina představuje přijatelné zázemí. Její význam pro rozvoj dětské 

osobnosti i jeho chování je větší než působení jiných sociálních faktorů.  
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Rodina je do značné míry určující a kterékoli vývojově následující sociální skupina musí 

navazovat na základy, jež položila. Rizika působení rodinného prostředí: anomálie u 

rodičů (porucha osobnosti, zneužívání návykových látek), neúplná rodina a neschopnost 

rodičů adekvátně plnit rodičovskou funkci zvyšují riziko vzniku poruch chování u jedince.  

(Vágnerová, 2004). 

 

3.3. Jednotlivé typy poruch chování  

Dle MKN 10 (MKN-10 [online]) se poruchy chování a emocí s obvyklým začátkem v 

dětství a dospívání řadí do klasifikace F90-F98 následovně: 

 

F90 Hyperkinetické poruchy se projevují nedostatečnou vytrvalostí v činnostech a 

tendencí přebíhat od jedné činnosti ke druhé, neukázněností a impulzivností. Do 

hyperkinetických poruch MKN 10 řadí poruchu aktivity a pozornosti, hyperkinetickou 

poruchu chování a poruchu NS (nervového systému).  

F91 Poruchy chování jsou charakterizovány opakovaným a přetrvávajícím agresivním, 

asociálním nebo vzdorovitým chováním. Mezi tyto poruchy patří porucha chování vázána 

na vztahy v rodině, nesocializovaná a socializovaná porucha chování a opoziční vzdorovité 

chování.  

F92 Smíšené poruchy chování a emocí jsou kombinací agresivního, asociálního nebo 

vzdorovitého chování s výraznými příznaky deprese a úzkosti. Patří sem depresivní 

porucha chování a jiné smíšené poruchy chování a emocí.  

F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství - zde řadíme separační 

úzkostnou poruchu v dětství, fobickou anxiózní poruchu v dětství, sociální anxiózní 

poruchu v dětství, poruchu sourozenecké rivality a jiné poruchy emocí.  

F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání – u těchto poruch hraje 

významnou roli abnormality v sociálních funkcích a nedostatek zevního prostředí. Zde 

patří elektivní mutismus, reaktivní porucha příchylnosti dětí a porucha desinhibovaných 

vztahů.  
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F95 Tikové poruchy charakterizuje rychlý, opakující se, nerytmický motorický pohyb. 

Mezi tyto poruchy MKN 10 řadí přechodnou tikovou poruchu, chronickou motorickou 

nebo vokální tikovou poruchu a kombinovanou tikovou poruchu.  

F98 Jiné poruchy emocí a chování se začátkem v dětství a dospívání MKN 10 dělí na 

neorganickou enurézu denního či nočního typu, neorganickou enkoprézu, poruchu příjmu 

potravy v útlém dětském věku, poruchy se stereotypními pohyby, koktavost a breptavost.  

Dle stupně společenské závažnosti, se kterými se ztotožňuje většina odborníků z oblasti 

sociální pedagogiky, Pipeková (2006) tyto poruchy chování rozděluje na:  

Disociální poruchu chování projevující se nepřiměřeným a nevhodným chováním jedince, 

které je možné zvládnout běžnými výchovnými postupy. Zde patří kázeňské přestupky, 

lhaní, neposlušnost, vzdorovitost a negativismus jedince. Často se jedná jen o přechodnou 

poruchu chování.  

Asociální poruchu chování představující rozpor mezi uznávanými společenskými 

normami a morálními principy. Nedochází k ničení společenských hodnot, ale sociální 

cítění je u jedince buď nedostatečně vyvinuté, nebo zcela chybí. Mezi tyto poruchy patří 

útěky z domova, záškoláctví, zneužívání návykových látek.  

Antisociální poruchu chování projevující se porušováním právních norem společnosti, 

které ovlivňuji nejen samotného jedince, ale i celou společnost. Tato porucha chování je 

spojena s agresivním chováním, trestnou činností a organizovaným zločinem.  

3.4. Motivace nežádoucího chování  

Každá lidská reakce má nějaký důvod, motiv a zpravidla slouží k uspokojení některé 

potřeby. Totéž platí i pro asociální chování.  

Potřeba stimulace: potřebné vzrušení může být uspokojováno chováním, které se vymyká 

standardu. Děje se tak zejména u dětí a mladistvých, kteří neznají jiné, přijatelnější 

způsoby, jak se bavit. Důvodem nežádoucího chování může být i nuda. V tom případě 

odůvodňují své chování jeho stimulační hodnotou. Může jít i o projev anomálního rozvoje 

osobnosti, kde je potřeba vzrušení nápadně zvýšená, tak tomu je např. u disociální poruchy 

osobnosti.  

Potřeba citové jistoty a bezpečí: může být uspokojována náhradním způsobem. 

Prostřednictvím svých činů chce dítě upoutat pozornost, vazba na nevhodnou autoritu, 

resp. příslušnost k asociální partě mu slouží jako náhražka citového zakotvení v rodině. 

Jedinec je zde, byť za určitých okolností, akceptován a parta se pro něj stává zázemím, 
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které jinde nemá. Z toho důvodu přejímá i její hodnoty a normy, přestože nejsou vždycky 

ve shodě s obecně platnými pravidly, a chová se podle nich.   

Potřeba seberealizace: obtížnost dosáhnout ocenění a uznání jinde, sociálně přijatelnějším 

způsobem vede tyto děti a mladistvé k seberealizaci nežádoucím směrem. Mnohé činy mají 

svůj motiv v potřebě být pozitivně hodnocen skupinou, získat zde potřebnou prestiž  

a potvrdit vlastní hodnotu. Skupinou vysoce hodnocené jednání může být majoritní 

společností klasifikováno jako asociální, resp. delikventní. Motivem může být i potřeba 

úniku z aktuálně tíživé, ohrožující situace. Krejčířová (1997) označuje tuto alternative jako 

“volání o pomoc”. Její mechanismus není uvědomělý, i když se dítě chová tak, jako by 

vědělo, že mu toto jednání nějak pomůže.                     

Potřeba získat žádoucí materiální prostředky: motivem zejména majetkové trestné 

činnosti je potřeba vlastnit to, co by určitým způsobem potvrzovalo sociální prestiž jedince 

(např. značkové oblečení, sportovní potřeby, elektronika) nebo mu umožňovalo žít 

požadovaným stylem života (trávit čas v hernách, diskotékách, restauracích, pít alcohol či 

užívat drogy). Důvodem k tomuto jednání je jednoznačně potřeba materiálního zisku. 

(Vágnerová, 2004). 
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4. Vývojově podmíněné změny poruchového chování 

4.1. Období dospívání  

V období dospívání je důležitým vývojovým znakem změna myšlení daná rozvojem 

formálních logických operací. Dospívající začíná uvažovat o dosud neexistujících 

možnostech a neakceptuje všechno, co mu dospělí předkládají. V závislosti na tom se 

zvyšuje kritičnost k dosud respektovaným normám. Odráží se v pubertálním negativismu, 

který vyjadřuje potřebu dítěte uplatnit svůj vlastní názor. Dospívající se odpoutává od 

rodiny, od světa nadřazených dospělých. Už jej nezvládne pouhá formální autorita, kterou 

přestává uznávat, a skutečnou autoritu pro něj leckdy nikdo společensky přijatelný nemá. 

V tomto období se rovněž zvyšuje riziko různého experimentování překračujícího běžné 

sociální normy. Potřeba dokazovat si vlastní nezávislost se projevuje nejen odvržením 

standardních sociálních norem, ale mnohdy i symbolickým, či dokonce fyzickým útokem 

proti obecně respektovaným hodnotám. V mírnější formě jde o demonstrovanou nechuť k 

pravidlům establishment autostylizací, nošením provokativního, často starého či otrhaného 

oblečení. V horším případě najde své vyjádření ve vandalismu, ničení, jež nemá zdánlivě 

žádný smysl. Mnohé variant chování, které se jeví jako poruchové, jsou v tomto věku dány 

potřebou hledat novou identitu, a z toho důvodu zkoušet i dosud tabuizované nebo 

zakázané aktivity. V období dospívání se definitivně odtrhnou od rodiny děti, které zde 

nenalezly citové zázemí, o něž rodiče neměli zájem a starali se o ně nanejvýš materiálně. 

Tyto děti už nemají žádný důvod rodiče dále respektovat a jsou fyzicky natolik silné, aby si 

nedaly líbit ani tělesné tresty. Tito dospívající se mohou začít chovat zcela bez zábran. 

Rodiče pro ně nepředstavují autoritu a ani škola nemá žádný mocenský prostředek, aby 

mohla jejich chování podstatnějším způsobem ovlivnit. Mnohdy začíná jít o přestupky, 

které mají charakter kriminálního chování (např. krádeže, vloupání, přepadávání).  

Matoušek (1993) upozorňuje na další variantu, kterou nazývá “recipročně manipulativní 

vztahy v rodinách mladých delikventů”. Jde o projev skutečnosti, že problematický 

dospívající svým chováním vyvolává nespokojené reakce rodičů, které nepřijímá a reaguje 

na ně negativně a tak se postupně rozbíjí emoční vztahy i pohoda rodinné atmosféry. Je 

jisté, že tyto vztahy mohou být narušovány i jiným způsobem, někdy jde o rodiny v mnoha 

směrech dysfunkční. Na druhé straně pro mnohé problémové adolescenty zůstává rodina 

jediným, i když nepodařeným zázemím. Když se ocitnou ve stavu nouze, na rodinu se silně 

koncentrují a idealizují si ji.  
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Vytváření a rozvoj vlastní identity, které je hlavním cílem období dospívání, může být za 

určitých okolností velmi těžké. Jedinec potřebuje získat sebeúctu, potřebuje si potvrdit své 

kompetence a mnohdy toho není možné dosáhnout sociálně přijatelnými aktivitami. Potom 

se tak děje činností nežádoucí, v nevhodné společnosti, protože lepší varianta není 

dostupná (resp. se to tak subjektivně jeví). Erikson (1987, 1996) o dospívajících říká: 

“Mladí lidé potřebují, aby byli uznáváni ve svých absolutních ctnostech, nebo ve své 

radikální neřešti, aby jejich okolí uznalo, že jsou zcela unikátní, nebo naprosto ztracení”. 

Přechodná fáze emancipace nevede hned k dosažení individuální samostatné identity, ale 

zůstává zatím někde uprostřed. Obecně slábne vliv rodiny na dospívající děti a na vznik 

nežádoucího chování má prvořadý vliv vrstevnická skupina. Dospívající se už 

neidentifikuje s rodinou, ale jednoznačně s vrstevnickou partou, kde získává novou, tzv. 

sociální identitu. Ta je dána jeho příslušností ke skupině. V této době mají pravidla 

proklamovaná (a často i realizovaná) partou prioritu před normami světa dospělých. Tak se 

vytváří další specifická kategorie poruchového chování. (Dospívající krade v partě nebo 

pro partu, protože krádež je podmínkou jeho přijetí, chová se v rámci party násilně apod.) 

Zde už nejde jen o porušení nějakého zákazu, ale mnohdy o komplexní proměnu norem 

chování směrem k nežádoucí variantě.  

V další fázi adolescence se dospívající postupně stále vice osamostatňuje a získává téměř 

všechna práva dospělých (i když nemá zdaleka všechny jejich povinnosti). Rozvoj 

možností a schopností je v této době rychlý, a tak není divu, že mladistvý má pocit, že 

může všeho snadno a bez odkladu dosáhnout. Nechce se mu čekat, touží uspokojit všechny 

své potřeby bezodkladně, bez ohledu na jiné a pokud možno také bez vynaložení vlastního 

úsilí. Může se účastnit podivných obchodů, pašování, podvodů, ale take násilností  

a rizikových zábav. Vzhledem k tomu, že mladiství potřebují pro své zájmy hodně peněz  

a nemají trpělivost čekat, až je vydělají, jsou leckdy ochotni překročit normy nejen 

sociální, ale i právní. Quay (1987) upozorňuje na výsledky výzkumů, které svědčí pro 

skutečnost, že v dospívání se fixují i mnohé méně žádoucí rysy osobnosti, jako je např. 

sklon k agresivním projevům. (Vágnerová, 2004). 
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4.2. Změny v oblasti chování 

Změny v oblasti chování mohou mít rovněž různý charakter. Nejčastěji jde o odchylky 

v oblasti aktivační úrovně. Odchylky aktivační úrovně se projevují změnou celkové 

aktivity, nápadnostmi reakčních časů a psychomotorického tempa. Zejména v období 

dětství se lze často setkat s hyperaktivitou, tyto děti sou nápadně neklidné, neustále 

v pohybu, nevydrží u žádné činnosti, přecházejí od jedné aktivity ke druhé. Hyperaktivní 

chování je nápadné zejména u starších dětí, kde se očekává zralejší projev, který by 

odpovídal jejich věku. Mezinárodní klasifikační systémy používají pro označení 

hyperaktivity spojené s poruchou pozornosti termín syndrom ADHD. Hyperaktivita se v 

tomto případě projevuje nápadným nutkáním k pohybu, k neúčelné a nesmyslné aktivitě, 

kterou dítě nedokáže tlumit nebo ovládat. Někdy bývá uváděna jako specifická porucha 

zvýšená dráždivost, jejímž hlavním důsledkem je sklon k nepřiměřenému reagování i na 

zcela běžné podněty (Prechtlův syndrom hyperexcitability). (Vágnerová, 2004).  

Výskyt hyperaktivní poruchy s deficitem pozornosti (F90.0 dle MKN-10) u uživatelů 

návykových látek je významným adiktologickým tématem posledního desetiletí. 

Prevalence této poruchy je 3 - 9 % v obecné dětské populaci. (Kalina, 2015). 
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5. Sociální význam poruch chování  

Majoritní společnost posuzuje poruchy chování negativně. Společenský odsudek sice může 

v některých případech působit preventivněodstrašujícím způsobem, ale není tomu tak 

vždycky. Děti a mladiství, kteří patří do jiné sociální skupiny či vrstvy, se necítí 

příslušníky majority. V důsledku toho nepřijímají její hodnoty a normy, a tudíž neakceptují 

ani její negativní hodnocení a odmítání. Naopak, může to posílit jejich postoj negace 

všeho, co z této společnosti vychází. Není žádný subjektivní důvod podříit se společenství, 

které je pouze kritizuje a odsuzuje.  

S převažujícím negativním postojem souvisí tendence ke značkování jedinců 

s problémovým chováním. Dítě či mladiství, který má určité problémy, dopustil se něčeho 

nežádoucího, a z toho důvodu byl umístěn v příslušném zařízení, získává nežádoucí roli 

asociála. Vzhledem k tomu bývá v jiných sociálních skupinách odmítán. Nemožnost získat 

přijatelnější sociání pozici snižuje motivaci chovat se jinak. Poruchy chování navíc 

obvykle bývají spojeny se školským selháním a z toho vyplývající nízkou úrovní 

vzdělanosti. Závažnější či přetrvávající poruchy chování v období dospívání jsou 

impulzem, který nastartuje nepříznivou a často nezměnitelnou životní dráhu problémového 

jedince. (Vágnerová, 2004). 
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6. Prevence a náprava poruch chování  

U poruch chování dětí a mladistvích je kladen důraz na jejich prevenci, event. včasné 

podchycení a nápravu v raných fázích jejich rozvoje. Jde především o psychologické, 

pedagogické a sociální působení. Medikamentózní léčba zde nemá příliš velký význam, 

týká se jen některých skupin jedinců s problémovým chováním, např. drogově závislých.  

Práce s rodinou je zaměřená na podporu adekvátního fungování rodiny v co nejranějším 

období. K tomuto účelu mohou sloužit centra rané péče zaměřená na práci s rodinami 

s problémovými dětmi, resp. s problémovými rodiči. V pozdějším věku mohou podobnou 

pomoc poskytovat výchovní poradci, pedagogicko – psychologické poradny či střediska 

výchovné péče. Pomoc rizikovým rodinám poskytují i sociální kurátoři. Škola sama má 

velmi málo možností, jak problematickou rodinu zásadním způsobem ovlivnit. Její 

pravomoc je omezena na poradenskou činnost a prezentaci požadavků, k jejichž vynucení 

nemá potřebné prostředky.  

Práce s problémovými dětmi je zaměřena na vytváření příležitostí pro různé aktivity 

volného času, organizování letních táborů apod. Tuto činnost může vyvíjet oddělení 

sociální prevence při magistrátech. I v případě dětí s poruchami chování je možné použít 

některé z metod individuální či skupinové psychoterapie, především kognitivně 

behaviorální (v pedagogicko – psychologických poradnách či na odděleních dětské 

psychiatrie). Jednou z možností je zařazení dítěte s problémovým chováním do 

specializované třídy, kde je větší možnost individuálního pedagogického působení. 

Efektivita této nápravné i preventivní činnosti není vždycky dostatečně velká, častou 

překážkou je slabá motivovanost rodiny i dítěte samého.  

Pokud jsou výchovné problémy tak velké, že nelze uvedeným způsobem řešit, je další 

možností represivní opatření ve formě ústavní či ochranné výchovy, která je nařizována 

soudem. Problémový jedinec je umístěn ve speciálním ústavním zařízení. V současné době 

je možný i dobrovolný diagnostický pobyt, který se uskutečňuje na žádost rodičů, 

neschopných zvládnout problematické chování svého dítětě. V těchto případech se počítá 

se spoluprací rodičů s příslušným ústavním zařízením. (Vágnerová, 2004).  
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7. Primární prevence závislostního chování 

Cílem primární prevence je zabránit samotnému užívání drog nebo alespoň odložit první 

zkušenosti s užíváním návykových látek do co nejpozdějšího věku. Dalším cílem primární 

prevence je snížit nebo zastavit experimentování s návykovými látkami a předejít tak 

různým zdravotním a sociálním dopadům užívání drog, které by si vyžádaly léčbu nebo 

další intervence.  

 

Primární prevence může být dále rozlišována na specifickou a nespecifickou. V zemích EU 

se stále více prosazuje klasifikace amerického Institutu lékařství (Institute of Medicine) z 

roku 1994, která rozlišuje univerzální (všeobecnou), selektivní a indikovanou prevenci 

(NIDA, 1997; Burkhart, 2006). Dobře plánované a efektivní strategie v oblasti prevence 

kombinují všeobecné programy, které se snaží pokrýt vysokou část populace, např. na 

školách, se selektivními a indikovanými intervencemi zaměřenými na rizikové skupiny, 

riziková prostředí nebo rizikové faktory u jednotlivců. Obsah a způsob realizace těchto 

programů musí respektovat různé potřeby jednotlivých skupin. 

 

Užívání drog by nemělo být společensky akceptovanou formou chování mladých lidí. 

Preventivní programy by měly vést k tomu, aby si děti a mladí lidé uvědomovali to, že 

užívání drog s sebou přináší velká zdravotní a sociální rizika, že převážná část společnosti 

drogy neužívá, a že užívání drog není společensky vnímáno jako „normální“. Podpora 

zdravého životního stylu, života bez drog. Kromě informací o rizicích a nebezpečnosti 

užívání drog je třeba prostřednictvím preventivních programů nabízet i alternativu ve 

formě zdravého životního stylu. 

7.1. Univerzální (všeobecná) prevence 

Programy všeobecné primární prevence se zaměřují na širší populaci (např. v komunitním 

či školním prostředí) s cílem zamezit nebo oddálit užívání alkoholu, tabáku a nelegálních 

drog. Úkolem všeobecné prevence je poskytnout všem osobám dostatek informací a 

dovedností k tomu, aby nezačaly užívat drogy. Tyto programy jsou realizovány ve velkých 

skupinách, aniž by byl předem zjišťován rozsah problému nebo rizika. Nejběžnějším a 

nejvíce rozvinutým typem programu všeobecné prevence jsou programy realizované na 

školách. Od roku 2001 sbírá Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 

závislost (EMCDDA) informace o školních preventivních programech v relativně velkém 
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rozsahu a podrobném členění (strukturované dotazníky EMCDDA) tak, aby byly k 

dispozici srovnatelné údaje o situaci ve všech členských státech EU. 

7.2. Selektivní prevence 

Programy selektivní prevence se zaměřují na ty části populace, u kterých lze předpokládat 

zvýšené riziko užívání drog (např. děti alkoholiků, studenti, kteří nedokončili školu nebo 

kteří mají zhoršený prospěch). Rizikové skupiny lze identifikovat na základě biologických, 

psychologických, sociálních nebo environmentálních rizikových faktorů souvisejících 

s užíváním drog, a dále podle věku, pohlaví, rodinné historie, místa bydliště nebo úrovně 

sociálního znevýhodnění. Selektivní programy jsou zaměřeny na celou rizikovou skupinu 

bez ohledu na úroveň vystavení jednotlivců rizikovým faktorům. 

7.3. Indikovaná prevence 

Smyslem indikované prevence je působit na jednotlivce, kteří vykazují známky užívání 

drog a dalšího problémového chování. Programy indikované prevence jsou zaměřeny na 

jednotlivce, u kterých byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, 

problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. Cílem indikované prevence 

není jen oddálení užívání drog, ale také snížení frekvence a objemu užívaných drog  

a zmírnění následků jejich užívání. Opatření selektivní a indikované prevence jsou zatím 

běžná pouze v několika evropských státech – např. Německu, Švédsku, Velké Británii, 

Irsku nebo Itálii. (Burkhart et al. 2003, EMCDDA, 2005; Zaostřeno na drogy, 2006). 
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8. Studie ESPAD  

V oblasti prevalence užívání návykových látek bylo vykonáno mnoho studií a výzkumů. V 

této kapitole se budu věnovat výsledkům studie ESPAD (Průzkum projektu Evropské 

školní studie o alkoholu a jiných drogách) v České republice zaměřené na dospívající 

shrnující poslední roky.  

ESPAD je výsledkem společného úsilí výzkumných týmů ve více než čtyřiceti zemí 

Evropy. Jejím cílem je opakovaně shromažďovat srovnatelné údaje o užívání návykových 

látek u studentů ve věku 15 až 16 let v co největším počtu evropských zemí.  

Projekt je realizován každé 4 roky již od roku 1995, kdy byla tato studie poprvé 

realizována pod záštitou Rady Evropy ve 26 evropských zemích v rámci dotazníkového 

šetření. Druhá studie proběhla v roce 1999, které se zúčastnilo 30 evropských zemí. V roce 

2003 proběhla studie třetí, do které se zapojilo 35 zemí stejně jako v roce 1997. V roce 

2011 se konala pátá a zatím poslední studie ESPAD, do které bylo zapojeno 36 evropských 

zemí.  

 

Výzkumný soubor byl tvořen v roce 1995 (2962) studenty, v roce 1999 (3579) studenty, v 

roce 2003 (3172) studenty, v roce 2007 (3914) studenty a v roce 2011 se na projektu 

podílelo 3913 studentů.  

 

Podmínkou účasti bylo přijetí jednotné metodiky, aby mezinárodní projekt mohl přinést 

srovnatelná data o užívání návykových látek u dané populace v celé Evropě. Dotazník 

obsahuje sociodemografické údaje, data poskytující informace o užívání legálních i 

ilegálních drog, postoj k těmto látkám, způsob využití volného času, studijní prospěch, 

měsíční příjem atd.  

 

V České republice na realizaci projektu ESPAD spolupracuje Psychiatrické centrum Praha, 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Lékařské informační 

centrum společně s agenturou INRES-SONES.  

 

8.1 Přehled výsledků průzkumu v ČR v roce 2003  

V České republice bylo v rámci mezinárodního projektu ESPAD v letech 1999-2003 

dotázáno 3 172 studentů ve věku 15-16 let. Výsledky ukazují, oproti předchozím letům, 

klesající zkušenosti s užíváním heroinu a pervitinu, ovšem nárůst užívání marihuany a 
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zkušenosti s extází. Také v tomto věkovém rozmezí došlo k poklesu tolerance k užívání 

pervitinu a heroinu. Studie ESPAD v roce 2003 prokázala alespoň jednu zkušenost s nelegální 

návykovou látkou u 325 000 studentů ve věku 15-19 let a opakovanou zkušenost u 180 000 

studentů. Zkušenost s jinou drogou než s marihuanou označilo 86 000 studentů, opakovanou 

zkušenost s jinými drogami 33 000 studentů. U děvčat je zaznamenána vyšší zkušenost s 

amfetaminy 5% a opiáty 2,9%, oproti chlapcům, u kterých amfetaminy zkoušelo 3% a opiáty 

1,8%. Marihuanu během posledních 12 ti měsíců užilo 36% studentů, amfetaminy 3% a opiáty 

1,2% studentů.  

 

Procentuální výsledky užívání jednotlivých typů drog u mladistvých znázorňují jejich 

preference k jednotlivým drogám:  

1. Konopí 44%  

2. Sedativa 11%  

3. Těkavé látky a rozpouštědla 9%  

4. Extáze 8%  

5. Halucinogeny 6%  

6. Pervitin a amfetaminy 4 %  

7. Opiáty 2%  

 

Výsledky užívání jednotlivých drog v posledních 30 ti dnech u studentů mezi 15 ti a 16 ti 

lety byly následující:  

1. Užívání konopí u 20%  

2. Užívání těkavých látek 1%  

3. Užívání ostatních drog 1%  

 

Pozitivním trendem je zastavení poklesu věku první zkušenosti s nelegálními drogami, tj. 

nezvýšil se počet studentů, kteří drogy vyzkoušeli do svých 13 ti let. Chlapci uvádějí vyšší 

zkušenosti než dívky.  

Při srovnání užívání návykových látek u šestnáctiletých studentů mezi jednotlivými kraji v 

ČR, největší výskyt byl zaznamenán v Ústeckém kraji a v Praze, následoval kraj 

Jihomoravský a Moravskoslezský.  
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Výsledky kouření u mladistvých prokázaly alespoň jednu zkušenost s kouřením u 79,6% 

studentů. Jednou či dvakrát v životě zkoušelo kouřit 16% studentů. Četnost kouření více 

než 40x během života uvedlo 38% studentů. Každodenních kuřáků je 27 %, z tohoto počtu 

necelých 8 % je silných kuřáků (vykouří denně více než 11 cigaret). Podíl silných kuřáků 

poklesl. Nejčastěji denní kouření se objevuje ve věku 15-16 let.  

 

Výsledky užívání alkoholických nápojů byly 6x více zaznamenány u chlapů než u dívek. 

Nadměrnou konzumaci alkoholu (5 a více sklenic při jedné příležitosti) více než 3x v 

posledním měsíci konzumuje 18% šestnáctiletých studentů. 60% všech dotázaných 

studentů lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholu. Zkušenosti s tabákem  

a alkoholem jsou nejčastěji uváděnými zkušenostmi s drogami ve 13 letech. 

 

8.2 Přehled výsledků průzkumu v ČR v roce 2007  

V období mezi lety 2003-2007 došlo k poklesu zkušeností se všemi sledovanými drogami 

kromě konopných látek. U těchto látek je situace obdobná s rokem 2003. Studie ESPAD v 

roce 2007 prokázala, že alespoň jednu zkušenost s užíváním nelegálních drog má ve věku 

15-19 let necelých 300 000 studentů. Chlapci uvádí vyšší zkušenosti s nelegálními drogami 

než dívky.  

 

Procentuální výsledky užívání jednotlivých typů drog u mladistvých znázorňují jejich 

preference k jednotlivým drogám:  

1. Konopí 45,1%  

2. Sedativa 9,1%  

3. Halucinogenní houby 7,4%  

4. Těkavé látky a rozpouštědla 7%  

5. LSD 5%  

8. Extáze 4,6%  

9. Pervitin a amfetaminy 3,5 %  

10. Heroin 2%  

11. Kokain 1,1%  
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Výsledky užívání jednotlivých drog v posledních 30 ti dnech u studentů mezi 15 ti a 16 ti 

lety byly následující:  

1. Užívání konopí u 18,5%  

2. Užívání těkavých látek 2%  

3. Užívání ostatních drog 1%  

 

Při srovnání užívání návykových látek u šestnáctiletých studentů mezi jednotlivými kraji v 

ČR, největší výskyt je zaznamenám v Ústeckém a Karlovarském kraji, následuje kraj 

Liberecký a Olomoucký.  

 

Výsledky kouření u mladistvých z roku 2003-2007 prokázaly, že denně kouří 25 % 

šestnáctiletých, z tohoto počtu necelých 8 % je silných kuřáků (vykouří denně více než 11 

cigaret). Procento denních kuřáků odpovídá výskytu u dospělé populace.  

 

Výsledky užívání alkoholických nápojů byly 6x více zaznamenány u chlapů než u dívek. 

Nadměrnou konzumaci alkoholu (5 a více sklenic při jedné příležitosti) více než 3x v 

posledním měsíci konzumuje 20% šestnáctiletých studentů.  

8.3 Přehled výsledků průzkumu v ČR v roce 2011  

Tyto výsledky ukazují klesající trend v užívání nelegálních látek u mladistvých v období 

2007-2011 v porovnání s předchozími lety 2003-2007. Klesající trend byl zaznamenán u 

všech nelegálních drog, včetně konopí, u kterého byl pokles v užívání prokázán poprvé v 

roce 2011. Studie ESPAD v roce 2011 prokázala, že alespoň jednu zkušenost s užíváním 

nelegálních drog má 43% šestnáctiletých studentů. Také potvrdila rozdíly v užívání 

konopných drog mezi chlapci a dívkami. Větší výskyt byl prokázán u chlapců. U ostatních 

drog byl rozdíl mezi pohlavími zanedbatelný. V roce 2011 byl poprvé zaznamenán pokles 

užívání marihuany na 42%.  

Procentuální výsledky užívání jednotlivých typů drog u mladistvých studentů mezi 15 a 16 

ti lety znázorňují, které drogy preferují:  

1. Konopí 42,3%  

2. Sedativa 10,1%  

3. Těkavé látky a rozpouštědla 7,8 %  
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4. Halucinogenní houby 6,9%  

5. LSD 5,1%  

6. Extáze 3,3%  

7. Pervitin a amfetaminy 2,0% je méně populární  

8. Heroin 1,4%  

9. Kokain 1,0 %   

 

Výsledky užívání jednotlivých drog v posledních 30 ti dnech u studentů mezi 15 a 16 ti 

lety byly následující:  

1. Užívání konopí u 14,6%  

2. Užívání těkavých látek u 1,5%  

3. Užívání jiných drog méně než u 1%  

 

Výsledky kouření u mladistvých prokázaly, že v životě zkoušelo kouřit 75% 

šestnáctiletých studentů. Procento denních  kuřáků je 25% stejně jako v období 2003-2007. 

Silní kuřáci (nad 11 cigaret denně) představují 8%.  

Výsledky konzumace alkoholu prokázaly, že alkohol v životě zkusilo 98% studentů. V 

posledních 30 ti dnech alkohol konzumovalo 79% studentů, 72% konzumovalo pivo, 47% 

konzumovalo víno a 59% uvedlo konzumaci destilátů. Pití 5 a více sklenic alkoholu při 

stejné příležitosti 3x v posledním měsíci nebo častěji uvedlo 21% studentů. Pravidelnou 

konzumaci piva uvedlo 26% studentů, vína 9% studentů, alkopopsu 10% studentů  

a destilátů 15% studentů. Spotřeba piva se zvýšila u chlapců, spotřeba vína a destilátů se 

zvýšila u dívek. (Svobodová 2014).  
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III. PRAKTICKÁ ČÁST  

9. Metodologie výzkumu 

9.1. Cíl a předmět výzkumu 

Cílem této práce je zjistit prevalenci užívání návykových látek u žáků 2. stupně 

praktických škol v Ústeckém kraji. Ve spolupráci se školními metodiky prevence na 

daných školách, jsem realizovala průzkum, jehož výsledky jsou shrnuté v následující části 

této práce. Věřím, že výsledky budou využity i v praxi, při aktualizaci minimálního 

preventivního programu zúčastněných praktických škol. 

9.2. Výzkumné otázky  

V bakalářské práci jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č. 1: Jaká je prevalence užívání některých dalších drog u žáků?   

                                         

Výzkumná otázka č. 2: Jakým způsobem získávají žáci návykovou látku? 

 

Výzkumná otázka č. 3: Z jakého důvodu zkoušejí nejčastěji žáci návykovou látku?  

9.3. Design výzkumu  

Předmětem výzkumného šetření jsou žáci 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji. 

Výkum tvořilo pět praktických škol. Hlavní myšlenkou bylo zjistit prevalenci užívání 

návykových látek z důvodu dosud nerealizovaných výzkumů u této školní populace. Jde o 

kvantitativní výzkum pomocí dotazníků prezentující výsledky vlastního šetření. 

9.4. Metody tvorby a analýzy dat 

Sběr dat probíhal u žáků 2. stupně praktických škol kvantitativní metodou pomocí 

dotazníkového šetření s celkově 14 ti otázkami, které byly převzaty z ESPAD (Průzkum 

projektu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách). Dotazník je tvořen převážně 

uzavřenými otázkami, tedy otázkami s jasně specifikovanými odpověďmi, ze kterých 

respondent vybírá. Ve všech 14 ti položkách se respondenti vyjadřovali pomocí 

zakřížkování jedné nebo více možných odpovědí. Úvod dotazníku tvoří demografická data, 

jako je pohlaví, věk a navštěvovaný ročník. Dotazník se skládá z 3 částí. První část (otázky 

1 – 3) je věnována kouření cigaret. Druhá část (otázky 4– 8) se zaměřuje na konzumaci 
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alkoholických nápojů. Poslední třetí část dotazníku (otázky 9 – 14) se týká některých 

dalších drog.  

 

Přípravě dotazníku byla věnována zvýšená pozornost tak, aby byly otázky jasně 

formulované a žáci nebyli zmateni při jeho vyplňování. Dotazník byl prodiskutován s 

prvními 10 žáky a následně poupraven, aby byly všechny otázky jasně a srozumitelně 

formulované. Data byla sbírána po dobu dvou týdnů, od 15. do 29. června 2015 na 5 

základních praktických školách v Ústeckém kraji. Za toto období dotazník vyplnilo 150 

žáků 2. stupně, z čehož vznikl výzkumný soubor o 150 respondentech. Sběr dotazníků pro 

uskutečnění této studie byl poměrně náročný. Rozhodla jsem se pro papírovou formu 

dotazníků, které jsem tiskla z vlastních finančních zdrojů. Samotná administrace probíhala 

během vyučování. Každý dotazník obsahoval pokyny k jeho vyplnění. Pokyny, jsem 

žákům vysvětlila i několikrát během vyplňování. Všechny odpovědi byly po ukončení 

sběru dat vyhodnoceny a pro přehlednost převedeny do grafů. 

 

Dotazníková forma šetření má svá pozitiva v tom, že lze dotazníky obvykle poměrně 

snadno kvantifikovat. V porovnání s jinými metodami sběru dat je méně časově náročný, 

například na přípravu, a není třeba vynaložit tolik finančních prostředků, co se týče jeho 

distribuce či vyhodnocování. Je vhodné ho využít tam, kde je třeba zadat jednu sadu otázek 

velkému počtu lidí. Mezi nevýhody dotazníku ovšem patří jeho menší pružnost, nutná větší 

příprava před zahájením průzkumu či možná nižší věrohodnost dat. (Ferjenčík, 2000). 

Dotazník tvoří přílohu této práce. Získaná data jsem analyzovala prostřednictvím grafů  

a tabulek pomocí programu Microsoft Excel 2007. 

9.5. Výzkumný soubor a praktický průběh realizace  

Výzkumného souboru se zúčastnilo celkem 150 žáků 2. stupně základních škol 

praktických. Z celkového počtu 150 respondentů bylo 33 žáků 6. tříd, 35 žáků 7. tříd, 46 

žáků 8. tříd a 36 žáků 9. tříd, z toho bylo 86 chlapců a 64 dívek. Z hlediska věku byli 

respondenti zastoupeni žáky ve věku 12 – 15 let.   

Na jednotlivých praktických školách se mnou velmi ochotně spolupracovali nejen 

pedagogové z řad vedení škol, ale i pedagogové, v jejichž hodinách bylo výzkumné šetření 

realizováno. Po telefonické domluvě s třídními učiteli, jsem se domluvila na termínu 

uskutečnění výzkumu. Výzkum probíhal přímo ve třídách bez pedagogického dozoru, 

v různých vyučovacích předmětech. Pedagogové byli velmi ochotní a vstřícní. Osobně 
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jsem žákům předkládala dotazníky a několikrát vysvětlila jejich způsob vyplňování. 

V průběhu vyplňování dotazníku, jsem žákům otázky ještě několikrát četla a vysvětlovala 

jejich význam. Popřípadě jsem se žákům věnovala individuálně. Tím se zabránilo 

případnému nedorozumění. Dotazník byl zadán 150 žákům 2. stupně na pěti praktických 

školách v Ústeckém kraji. Respondenti potřebovali na vyplnění dotazníku přibližně 45 

minut. Žáci vyplňovali dotazník samostatně, každý žák seděl samostatně ve své školní 

lavici. Na konci jsem vyplněné dotazníky sesbírala a promíchala, aby byla zajištěna 

anonymita. A tím jsem zajistila jejich 100 % návratnost. Někteří žáci, zejména v 6. a 7. 

třídách měli potíže s pochopením otázek. Poté, co jsem jim otázku několikrát vysvětlila, 

jim zodpovězení nedělalo problém. Žáky, jsem po vyplnění dotazníku odměnila 

cukrovinkou.  

 

Výzkumný soubor dle pohlaví 

 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% 

43% 
Chlapec - 86 

Dívka - 64 
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Výzkumný soubor dle věku 

Graf č. 2: Věk respondentů 

 

Výzkmný soubor dle ročníků 

Graf č. 3: Ročník respondentů 

 

9.6. Etika  

Dotazník obsahoval údaje o anonymitě, o tom, že výsledky nebudou dále šířené a vyžité 

pro žádné další účely, výhradně pouze pro účely tohoto výzkumu. Každý respondent měl 

možnost právo odmítnout vyplnění dotazníku. Na nikoho nebyl vyvíjen nátlak, aby 

dotazník vyplnil. Vyplnění dotazníku, bylo dobrovolné, snažila jsem se dodržet všechny 

etické aspekty, které jsou potřebné pro tento druh výzkumu. Respondenti byli vedeni pod 

kódem a vyjma základních osobních údajů (pohlaví, věk, třída) nebyli respondenti povinni 

se jakkoliv identifikovat.  

 18% 
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 31% 

 30% 
12 let - 27 žáků 

13 let - 32 žáků 

14 let - 46 žáků 

15 let - 45 žáků 

22% 

24% 
29% 

25% 
6. ročník - 33 žáků 

7. ročník - 35 žáků 

8. ročník - 42 žáků 

9. ročník - 36 žáků 
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10. Výsledky výzkumu  

Tato kapitola je věnována zpracování a vyhodnocení dat ze získaných dotazníků. Pro 

přehlednost jsou údaje uspořádány do podoby grafů a tabulek. Celkový počet respondentů 

je 150. Vzhledem k tomu, že se dotazník zaměřoval na několik oblastí, budou i výsledky 

výzkumu seřazeny do kapitol dle jednotlivých témat následovně:  

 Výsledky týkající se kouření cigaret. 

 Výsledky týkající se konzumaci alkoholických nápojů. 

 Výsledky týkající se užívání některých dalších drog. 

 

10.1. Výsledky týkající se kouření cigaret 

Graf č. 4: Kouřil/a jsi někdy cigarety?

 

Z grafu č. 4 lze vyčíst, že 112 (93 %) respondentů kouřilo a 38 (25 %) respondentů 

cigarety nekouřilo. Procento mladistvých kuřáků je markantní, více než polovina 

respondentů má zkušenosti s cigaretami.  
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25% 
Ano - 112 

Ne - 38 
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Graf č. 5: S kým jsi poprvé kouřil/a cigarety?  

 

Odpovědi na tuto otázku nepřímo potvrdily velký vlik vrstevnické skupiny. Naprostá 

většina, konkrétně 73 (65 %) respondentů uvedla, že první kontakt s cigaretou zažila 

v okruhu přátel, 24 (22 %) respondentů kouřilo poprvé samo. Překvapivým zjištěním bylo, 

že 15 (13 %) respondentů značí vliv rodiny.  

Graf č. 6: Jak často a kolik cigaret jsi kouřila/a během posledních 30 dní? 

 

V posledních 30 ti dnech nekouřilo 62 (41 %) respondentů. Frekvence kouření během 

posledních 30 ti dnů je následující: 
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11 - 20 cigaret denně - 4 

Více než 20 cigaret denně - 1 



44 

 

 Kouřil/a, ale ne denně 23 (15 %) respondentů. 

 1 – 5 cigaret denně 48 (32 %) respondentů. 

 6 – 10 cigaret denně 12 (8 %) respondentů. 

 11 – 20 cigaret denně 4 (3 %) respondentů. 

 Více než 20 cigaret denně 1 (1 %) respondentů. 

 

10.2. Výsledky konzumace alkoholických nápojů 

 

Graf č. 7: Pil/a jsi někdy alkoholický nápoj?

 

Z grafu č. 7 lze vyčíst, že 108 (72 %) respondentů konzumovalo alkoholický nápoj a 42 

(28 %) respondentů alkoholický nápoj nikdy nekonzumovalo. Je překvapivé, že téměř 

většina respondentů má zkušenost s alkoholem.  
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Graf č. 8: S kým jsi poprvé pil/a alkohol?  

 

Odpovědi na tuto otázku opět nepřímo potvrdily velký vliv vrstevnické skupiny. Z grafu 

lze vyčíst, že 64 (59 %) respondentů uvedlo, že první kontakt s alkoholem, zažilo v okruhu 

přátel, 31 (29 %) respondentů překvapivě pilo poprvé samo a 13 (12 %) respondentů 

poprvé pilo alkohol v kruhu rodinném.  
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Tabulka č. 1: Zamysli se nad uplynulými 30 dny. Jak často (pokud vůbec) jsi pil/a některý 

z následujících nápojů? 

  

 

Nikdy 

 

 

1 – 2 

krát 

 

 

3 – 5 krát 

 

 

6 – 9 

krát 

 

 

10 – 19 

krát 

 

 

20 – 39 

krát 

 

 

40x nebo 

víckrát 

 

 

Celkem 

během 

posl. 30 

dní 

 

Pivo 

97 16 23 14 0 0 0 53 

 

Víno 

116 7 18 9 0 0 0 34 

 

Destilát 

(vodka, 

rum, 

slivovice 

aj., včetně 

míchaných 

nápojů) 

132 4 12 2 0 0 0 18 

 

V posledních 30 ti dnech pivo nekonzumovalo 97 (65 %) respondentů, víno 116 (77 %) 

respondentů a destilát 132 (88 %) z celkového počtu respondentů.  

 Frekvence konzumace piva během posledních 30 ti dní je následující:  

 1 – 2 krát 16 (11%) respondentů 

 3 – 5 krát 23 (15 %) respondentů 

 6 – 9 krát 14 (9 %) respondentů 

 10 – 19 krát 0 (0 %) respondentů 

 20 – 39 krát 0 (0 %) respondentů 

 40x nebo víckrát 0 (0 %) respondentů 
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 Frekvence konzumace vína během posledních 30 ti dní je následující:  

 1 – 2 krát 7 (5 %) respondetů 

 3 – 5 krát 18 (12 %) respondentů 

 6 – 9 krát 9 (6 %) respondentů 

 10 – 19 krát 0 (0 %) respondentů 

 20 – 39 krát 0 (0 %) respondentů 

 40x nebo víckrát 0 (0 %) respondentů 

 

 Frekvence konzumace destilátu během posledních 30 ti dní je následující:  

 1 – 2 krát 4 (3%) respondentů 

 3 – 5 krát 12 (8 %) respondentů 

 6 – 9 krát 2 (1 %) respondentů 

 10 – 19 krát 0 (0 %) respondentů 

 20 – 39 krát 0 (0 %) respondentů 

 40x nebo víckrát 0 (0 %) respondentů 

Z výsledků vyplývá, že respondenti nejčastěji konzumují pivo. Co se týká frekvence, tak 

nejčastěji uváděnou odpovědí je konzumace alkoholických nápojů 3 – 5 krát během 

posledních 30 ti dní. 

Graf č. 9 Jaké jsi měl/a pocity, při pití alkoholu?  

 

Z grafu lze vyčíst, že 23 (21 %) respondentů bylo při pití alkoholu špatně, 69 (64 %) 

respondentů se citilo příjemně, 12 (11 %) respondentů se cítilo zvláštně, ani ne dobře, ani 

ne špatně a 4 (4 %) respondentů necítilo nic. 
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Cítil/a jsem se příjemně - 69 
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Nic jsem necítila - 4 
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Graf č. 10: Když jsi naposledy pil/a nějaký alk. nápoj, kde to bylo? 

 

Co se týče místa posledního pití alkoholu, nejvíce respondentů uvedlo pití alkoholu na 

ulici, v parku, u vody nebo někde jinde, konkrétně 26 (24 %) respondentů, 22 (20 %) 

respondentů uvedlo pití doma u někoho jiného, 8 (7 %) respondentů pilo doma, 7 (7%) 

respondentů uvedlo pití na diskotéce a 3 (3 %) respondentů naposledy pilo v baru nebo 

v hospodě.  
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10.3. Výsledky užívání některých dalších drog 

 

Tabulka č. 2: Slyšel/a jsi někdy o následujících drogách? 

 Ano Ne 

Léky na uklidnění, sedativa 

(např. Diazepam, Radepur, 

Defobin) 

71 (12%) 79 (10%) 

Marihuana nebo hašiš 150 (26%) 0 (0%) 

LSD 66 (11%) 84 (11 %) 

Pervitin (amfetaminy) 73 (13 %) 77 (10 %) 

Kokain 61 (11%) 89 (12%) 

Heroin 59 (10 %) 91 (12%) 

Extáze 54 (9%) 96 (12%) 

Metadon 3 (1%) 147(19%) 

Halucingenní houby 43 (7%) 107 (14%) 

 

Tabulka č. 2 znázorňuje výsledky informovanosti žáků o vybraných návykových látkách.  

Z tabulky lze vyčíst, že naprostá většina respondentů, konkrétně 150 (26 %) již slyšela o 

marihuaně nebo hašiši a naopak 147 (19 %) respondentů nikdy neslyšelo o metadonu.  
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Graf č. 11: Užíval/a jsi někdy léky na uklidnění nebo sedativa, protože ti je předepsal lékař? 

 

Z tohoto grafu můžeme vyčíst, že 79 (53 %) respondentů nikdy neužívala léky na 

uklidnění, 53 (35 %) respondentů užívalo léky, ale ne déle než tři týdny a 18 (12 %) 

respondentů užívalo léky tři týdny nebo déle.  
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Tabulka č. 3: Užíl/a jsi někdy některé z uvedených látek? 

 

Tabulka č. 3 znázorňuje výsledky užívání některých návykových látek v posledních 30 

dnech, 12 měsících a užívání látek někdy v životě. Z tabulky vyplývá, že léky na uklidnění, 

heroin, drogy užité injekčně, alkohol společně s pilulkami a anabolické steroidy 

respondenti nikdy neužili.  

 

  
Ne Ano, během posl. 

30 dní 

Ano, během 

posl. 12 měs. 

Ano, někdy 

v životě 

Celkem 

užilo 

Léky na uklidnění, sedativa (bez 

dop. l.) 
150 0 0 0 0 

Marihuana 53 (35%) 41 (27%) 34 (23%) 22 (15%) 97 

Pervitin 140 (93%) 6 (4%) 3 (2%) 1 (1%) 10 

LSD nebo jiný halucinogen 118 (79%) 9 (6%) 7 (5%) 16 (10%) 32 

Kokain 146 (97%) 1 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 4 

Heroin 150 0 0 0 0 

Extáze 141 (94%) 2 (1%) 4 (3%) 3 (2%) 9 

Halucinogenní houby 145 (97%) 0 3 (2%) 2 (1%) 5 

Drogy užité injekčně (heroin aj.) 150 0 0 0 0 

Alkohol sočasně s pilulkami 150 0 0 0 0 

Alkohol společně s marihuanou 85 (79%) 4 (4%) 8 (7%) 11 (10%) 23 

Anabolické steroidy 150 0 0 0 0 
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 Frekvence konzumace látek během posledních 30 ti dní je následující:  

 Marihuana 41 (27 %) respondentů 

 Pervitin 6 (4 %) respondentů 

 LSD nebo jiný halucinogen 9 (6 %) respondentů 

 Kokain 1(1 %) respondentů 

 Extáze 2 (1 %) respondentů 

 Halucinogenní houby 0 (0 %) respondentů 

 Alkohol společně s marihuanou 4 (4 %) respondentů 

 

 Frekvence konzumace látek během posledních 12 ti měsíců je následující:  

 Marihuana 34 (23 %) respondentů 

 Pervitin 3 (2 %) respondentů 

 LSD nebo jiný halucinogen 7 (5 %) respondentů 

 Kokain 2 (1 %) respondentů 

 Extáze 4 (3 %) respondentů 

 Halucinogenní houby 3 (2 %) respondentů 

 Alkohol společně s marihuanou 8 (7%) respondentů 

 

 Frekvence konzumace látek někdy v životě je následující:  

 Marihuana 22 (15%) respondentů 

 Pervitin 1 (1 %) respondentů 

 LSD nebo jiný halucinogen 16 (10 %) respondentů 

 Kokain 1 (1 %) respondentů 

 Extáze 3 (2 %) respondentů 

 Halucinogenní houby 2 (1 %) respondentů 

 Alkohol společně s marihuanou 11 (10%) respondentů 

Výsledky naznačují, že nejvíce užívanou látkou u respondentů byla marihuana, LSD nebo 

jiný halucinogen a užívání alkoholu společně s marihuanou. Překvapivá je prevalence užití 

pervitinu, které uvedlo celkem10 respondentů, dále užití extáze o 9 ti respondentech a užití 

kokainu o celkem 4 respondentech. Alarmující je zkušenost s užitím marihuany, kterou 

uvedlo celkem 97 respondentů z toho 41 respondentů, užilo marihuanu během posledních 

30 ti dní. 
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Tabulka č. 4: V jakém věku (pokud vůbec) jsi POPRVÉ zkusil/a následující věci?  

 

Poprvé ve věku 

 

 

Nikdy 

 

 

11 let nebo 

dříve 

 

 

12 let 

 

 

13 let 

 

 

14 let 

 

 

15 let 

 

Pil/a pivo (alespoň 0,3l) 42 62 37 7 2 0 

 

Pil/a víno (alespoň 0,2l) 42 8 12 31 48 9 

 

Pil/a destilát (alespoň 50 ml) 87 2 9 12 21 19 

Kouřil/a první cigaretu 38 24 49 16 13 10 

Zkusila pervitin 140 0 0 0 6 4 

Zkusil/a marihuanu nebo hašiš 53 14 31 36 12 4 

Zkusil/a LSD nebo jiný 

halucinogen 118 0 0 0 17 15 

Zkusil/a kokain 146 0 0 0 3 1 

Zkusil/a extázy 141 0 0 1 7 1 

Zkusil/a halucinogenní houby 145 0 0 1 3 1 

Alkohol společně 

s marihuanou  85 0 0 0 9 14 

 

Tabulka č. 4 znázorňuje, v jakém věku respondenti poprvé zkusili následující věci. Při 

pohledu na tabulku je zřejmé, že zkušenosti s alkoholem a cigaretami většinou respondenti 

získávají do 13 ti let věku. Z tabulky dále vyplývá, že od 14 ti let stoupla zkušenost 

s konzumací vína a destilátu. První cigaretu užilo nejvíce respondentů ve 12 letech. 

Tabulka nás také informuje o tom, že 36 respondentů, ve 13 ti letech užilo marihuanu. Ve 

14 ti letech se objevuje první zkušenost s pervitinem, LSD, kokainem a také s konzumací 
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alkoholu společně s marihuanou. Tabulka ukazuje, že první rkušenost respondentů s extází 

a halucinogenními houbami nastala ve 13 ti letech. Domnívám se, že zjištěné údaje jsou 

výstražné a je potřeba z nich vyvozovat nutnost cílené prevence již v nižších ročnících.   

 

Graf č. 12: Jak jsi tuto látku získal/a? 

 

Z grafu vyplývá, že 27 (24%) respondentů užilo návykovou látku ve skupině přátel, 23 (21 

%) respondentů získalo látku od mladšího nebo stejně starého kamaráda/ky, 16 (14 %) 

respondentů získalo látku od staršího bratra nebo sestry, 12 (11 %) respondentů vzalo látku 

doma bez dovolení rodičů, 11 (10 %) respondentů získalo látku od někoho, o kom slyšeli, 

ale neznali osobně, 7 (6 %) respondentů získalo látku od staršího kamaráda/ky, 6 (5 %) 

respondentů od cizího člověka, 5 (4 %) respondentů od jednoho z rodičů, 3 (3 %) 

respondentů koupilo látku od přítele a 2 (2 %) respondentů koupilo látku od někoho, o kom 

slyšeli, ale neznali osobně.  
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Graf č. 13: Z jakého důvodu jsi zkusil/a drogu?  

 

Z grafu můžeme vidět, že 46 (41 %) respondentů zkusilo návykovou látku, protože 

nechtělo stát mimo partu, 28 (25 %) respondentů užilo návykovou látku, protože se chtělo 

dostat do nálady, 19 (17 %) respondentů bylo zvědavo, 13 (12 %) respondentů si 

nevzpomíná, z jakého důvodu zkusilo drogu a 6 (5 %) respondentů chtělo zapomenout na 

starosti.  
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11. Souhrn výsledků výzkumných otázek 

V bakalářské práci jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č. 1: Jaká je prevalence užívání některých dalších drog u žáků? 

                                         

Výzkumná otázka č. 2: Jakým způsobem získávají žáci návykovou látku? 

 

Výzkumná otázka č. 3: Z jakého důvodu zkoušejí nejčastěji žáci návykovou látku?  

 

11.1. Výsledek výzkumné otázky č. 1 

Užívání marihuany 

 během svého života užilo marihuanu celkem 97 respondentů 

 za posledních 30 dní 41 (27 %) respondentů 

 za posledních 12 měsíců 34 (23 %) respondentů 

 22 (15 %) respondentů uvedlo užití někdy v životě 

Užívání pervitinu 

 během svého života užilo pervitin celkem 10 respondentů 

 za posledních 30 dní 6 (4 %) respondentů 

 za posledních 12 měsíců 3 (2%) respondentů 

 1 (1 %) respondentů uvedlo užití někdy v životě 

Užívání LSD nebo jiných halucinogenů 

 během svého života užilo LSD nebo jiný halucinogen celkem 32 respondentů 

 za posledních 30 dní 9 (6 %) respondentů 

 za posledních 12 měsíců 7 (5%) respondentů 

 16 (10 %) respondentů uvedlo užití někdy v životě 
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Užívání kokainu 

 během svého života užili kokain celkem 4 respondenti 

 za posledních 30 dní 1 (1 %) respondent 

 za posledních 12 měsíců 2 (1%) respondenti 

 1 (1 %) respondent uvedl užití někdy v životě 

Užívání extáze 

 během svého života užilo extázi celkem 9 respondentů 

 za posledních 30 dní 2 (1 %) respondenti 

 za posledních 12 měsíců 4 (3 %) respondenti 

 3 (2 %) respondenti uvedli užití někdy v životě 

Užívání halucinogenních hub 

 během svého života užilo halucinogenní houby celkem 5 respondentů 

 za posledních 30 dní žádný respondent 

 za posledních 12 měsíců 3 (2 %) respondenti 

 2 (1 %) respondenti uvedli užití někdy v životě 

Užívání alkoholu společně s marihuanou 

 během svého života užilo alkohol společně s marihuanou celkem 23 respondentů 

 za posledních 30 dní 4 (4 %) respondenti 

 za posledních 12 měsíců 8 (7 %) respondentů 

 11 (10 %) respondentů uvedlo užití někdy v životě 

 

11.2. Výsledek výzkumné otázky č. 2 

 27 (24%) respondentů užilo návykovou látku ve skupině přátel 

 23 (21 %) respondentů získalo látku od mladšího nebo stejně starého kamaráda/ky 

 16 (14 %) respondentů získalo látku od staršího bratra nebo sestry 

 12 (11 %) respondentů vzalo látku doma bez dovolení rodičů 

 11 (10 %) respondentů získalo látku od někoho, o kom slyšeli, ale neznali osobně 

 7 (6 %) respondentů získalo látku od staršího kamaráda/ky 

 6 (5 %) respondentů získalo látku od cizího člověka 
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 5 (4 %) respondentů získalo látku od jednoho z rodičů 

 3 (3 %) respondentů koupilo látku od přítele 

 2 (2 %) respondentů koupilo látku od někoho, o kom slyšeli, ale neznali osobně 

 

11.3. Výsledek výzkumné otázky č. 3 

 46 (41 %) respondentů zkusilo návykovou látku, protože nechtělo stát mimo partu 

 28 (25 %) respondentů užilo návykovou látku, protože se chtělo dostat do nálady 

 19 (17 %) respondentů bylo zvědavo 

 13 (12 %) respondentů si nevzpomíná, z jakého důvodu zkusilo drogu 

  6 (5 %) respondentů chtělo zapomenout na starosti 
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Diskuze a závěry 

Cílem mé práce bylo zjistit prevalenci, frekvencí a druhy užíváných  návykových látek u 

žáků 2. stupně ZŠ praktických v Ústeckém kraji.  Sběr dat probíhal u žáků 2. stupně 

praktických škol kvantitativní metodou pomocí dotazníkového šetření vycházející se studie 

ESPAD. Výzkumného souboru se zúčastnilo celkem 150 žáků z 5 praktických škol. 

Výzkum probíhal přímo ve třídách bez pedagogického dozoru. Domnívám se, že 

reprezentativa souboru mohla být ohrožena nepochopením otázek nebo si žáci mohli 

odpovědi vymýšlet. Nevýhodou dotazníku, mohla být jeho délka. Mohl tak odradit 

respondenty od vyplňování či mohlo docházet ke snižování pozornosti se zvyšujícím se 

časem stráveným nad vyplňováním dotazníku.  

V této práci jsem si stanovila tři výzkumné otázky: č. 1: Jaká je prevalence užívání 

některých dalších drog u žáků?  č. 2: Jakým způsobem získávají žáci návykovou látku? č. 

3: Z jakého důvodu zkoušejí nejčastěji žáci návykovou látku?  

První výzkumná otázka se zabývala prevalencí užívání některých dalších drog. 

Vyhodnocení výsledků prokázalo, že během svého života užilo marihuanu celkem 97 (39 

%) respondentů, pervitin užilo celkem 10 (6 %) respondentů, LSD nebo jiné halucinogeny 

užilo celkem 32 (18 %) respondentů, kokain užili celkem 4 (3 %) respondenti, extázy užilo 

celkem 9 (6%) respondentů, halucinogenní houby užilo celkem 5 (3%) respondentů, 

alkohol společně s marihuanou užilo celkem 23 (13%) respondentů.  

 

Výsledky užívání ilegální drog z ESPAD 2011 ukazují, že marihuanu nebo hašiš uvedlo 

42% studentů ESPAD, 39% respondentů ZŠ praktických. Halucinogenní houby byly u 

studentů ESPAD užity v 7%, u respondentů to byly 3%. LSD vyzkoušelo 5 % studentů 

ESPAD a 18% respondentů. Extázi vyzkoušela 3% studentů ESPAD a 6% respondentů. 

Pervitin vyzkoušela 2% studentů ESPAD a 6% respondentů. Kokain vyzkoušelo 1 % 

studentů ESPAD a 3% respondentů. Z těchto výsledků je patrné markantně vyšší užívání 

ilegálních drog u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji oproti studentům 

ESPAD. Pouze u užívání marihuany se objevila vyšší prevalence u studentů ESPAD 

v porovnání s respondenty, a to o 3%.  

 

Druhá výzkumná otázka se zabývala způsobem, jakým žáci získávají návykovou látku. 

Vyhodnocení výsledků prokázalo, že respondenti přicházejí nejčastěji do styku 

s návykovou látkou ve skupině přátel, konkrétně 27 (24%) respondentů. Druhým 
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nejčastějším způsobem bylo získání návykové látky od mladšího nebo stejně starého 

kamaráda/ky, přesně 23 (21%) respondentů. Třetí nejčastější odpovědí, bylo získávání 

látky od staršího bratra nebo sestry, konkrétně na tuto otázku zodpovědělo 23 (21%) 

respondentů. Dále 16 (14 %) respondentů získalo látku od staršího bratra nebo sestry, 12 

(11 %) respondentů vzalo látku doma bez dovolení rodičů, 11 (10 %) respondentů získalo 

látku od někoho, o kom slyšeli, ale neznali osobně, 7 (6 %) respondentů získalo látku od 

staršího kamaráda/ky, 6 (5 %) respondentů získalo látku od cizího člověka, 5 (4 %) 

respondentů získalo látku od jednoho z rodičů, 3 (3 %) respondentů koupilo látku od 

přítele, 2 (2 %) respondentů koupilo látku od někoho, o kom slyšeli, ale neznali osobně.  

Třetí výzkumná otázka se zabývala otázkou, z jakého důvodu zkoušejí žáci návykovou 

látku. Vyhodnocení výsledků prokázalo, že nejčastější důvod užití návykové látky u 

respondentů byl opět, jako v předchozím odstavci vázán na vrstevnickou skupinu, 

konkrétně 46 (41%) respondentů respondentů zkusilo návykovou látku, protože nechtělo 

stát mimo partu. Na druhém místě se umístila zvědavost s 19 (17%) respondenty, 13 (12%) 

respondentů si nevzpomíná, z jakého důvodu drogu zkusilo a 6 (5%) respondentů chtělo 

zapomenout na starosti.  

Problém, který stojí v tomto výzkumu za zmínku je fakt, že výsledky se odvíjí pouze od 

odpovědí respondentů. Z tohoto důvodu je nutné počítat s faktem, že výsledky mohou být 

zkreslené. Přesto se domnívám, že alarmující výsledky, přinutí čtenáře k zamyšlení a 

začneme se touto cílovou skupinou zabývat více i v rámci preventivních programů.  

Hlavním úkolem této práce bylo zjistit prevalenci návykových látek u žáků 2. stupně 

praktických škol. Jeden z hlavních důvodů, proč jsem si toto téma vybrala, byla dle mého 

názoru aktuálnost a závažnost daného problému. Existuje mnoho výzkumů na prevalenci 

návykových látek u žáků 2. stupně základních škol, ale zatím se nikdo nevěnoval oblasti 

praktických škol, proto doufám, že práce bude přínosná pro konkrétní školy, aby mohly 

upravit a aktualizovat své minimální preventivní programy. Domnívám se, že se tím 

zefektivní nejen oblast prevence, ale i práce pedagogů v dané oblasti. Výsledky tohoto 

výzkumu budou použity do praxe pro potřeby metodiků prevence na daných ZŠ 

praktických. Hlavní cíl, byl tedy splněn a nyní by bylo vhodné tyto výsledky ověřit či 

vyvrátit dalšími výzkumy, popřípadě hlouběji nahlédnout do této problematiky.  
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Příloha č. 1 – Dotazník pro žáky ZŠ praktických 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY ZŠ PRAKTICKÝCH 

Než začneš, přečti si následující informace. 

Tento dotazník bude součástí bakalářské práce studentky Univerzity Karlovy v Praze a jeho 

výsledky budou v práci zveřejněny. Výzkumné otázky, jsou čerpány z dotazníku ESPAD - 

mezinárodní studie o užívání alkoholu, drog a tabáku mezi studenty vašeho věku. 

Dotazník je zcela anonymní - nebude obsahovat tvé jméno, ani žádné jiné informace, které by 

tě mohly individuálně identifikovat. Na dotazník nepiš své jméno. Po vyplnění dotazník 

odevzdej výzkumníkovi. 

Má-li být tato studie úspěšná, je důležité, abys odpovídal uvážlivě a upřímně. Tvé odpovědi 

jsou považovány za důvěrné. Účast ve výzkumu je dobrovolná. Narazíš-li v dotazníku na 

otázku, na kterou z nějakého důvodu nechceš odpovědět, nech ji prostě nezodpovězenou. 

Nejde o žádný test. Neexistují zde správné ani špatné odpovědi. U většiny otázek jsou 

předznačené odpovědi. Pokud mezi nimi nenajdeš odpověď, která by vystihovala tvůj názor 

nebo tvé zkušenosti přesně, označ odpověď, která je významem nejblíže. Na otázky 

odpovídej tak, že křížkem označíš příslušný rámeček. 

Doufám, že tě práce na dotazníku zaujme. Pokud bys měl nějaké nejasnosti, přihlaš se. 

Výzkumník přijde k tvojí lavici a podá ti vysvětlení.  

Děkuji ti předem za tvou účast. 

Pohlaví:    Chlapec    Dívka 

 

Věk:    12 let,   13 let,   14 let,   15 let 

 

Ročník:    6. ročník    7. ročník    8. ročník    9. ročník 
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE KOUŘENÍ CIGARET  

1.  Kouřil/a jsi někdy cigarety?  

      Ano   Ne    

   1             2    

 

2. S kým jsi poprvé kouřil/a cigarety?  

1    Sám 

2    S kamarády 

3    S rodinou  

 

3. Jak často a kolik cigaret jsi kouřil/a během POSLEDNÍCH 30 DNÍ? 

 

 1    Vůbec nekouřil/a 

 2    Kouřil/a, ale ne denně 

 3    1-5 cigaret denně 

 4    6-10 cigaret denně 

 5    11-20 cigaret denně 

 6    Více než 20 cigaret denně 
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ  

4. Pil/a jsi někdy alkoholický nápoj?  

     ANO   NE  

     1               2  

    

5. S kým jsi poprvé pil/a alkohol?  

1    Sám 

2    S kamarády 

3    S rodinou  

 

6.  Zamysli se nad UPLYNULÝMI 30 DNY. Jak často (pokud vůbec) jsi pil/a některý 

z následujících nápojů? (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

 

     Kolikrát 

     nikdy 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40x nebo 

      krát krát krát krát krát víckrát 

a) Pivo . . . . . . . . . . . . . .         

b) Víno . . . . . . . . . . . . . .        

c) Destilát   . . . . . . . . . . .        

  (vodka, rum, slivovice aj. 1  2  3  4  5  6  7 

  včetně míchaných nápojů např. gin s tonikem) 
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7. Jaké jsi měl/a pocity, při pití alkoholu?  

1   Bylo mi špatně 

2   Cítil/a jsem příjemně 

3   Cítil/a jsem se zvláštně, ani dobře, ani špatně 

4   Nic jsem necítila  

 

8.  Když jsi naposled pil/a nějaký alkoholický nápoj, kde to bylo? (Označ každou 

odpověď, která se hodí) 

 1   Nikdy nepil/a alkoholický nápoj 

 2   Doma 

 3   Doma u někoho jiného 

 4   Na ulici, v parku, u vody nebo jinde venku 

 5   V baru nebo v hospodě 

 6   Na diskotéce 

 7   V restauraci 

 8   Jinde (uveďte kde) .............................................................................................. 
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH DALŠÍCH DROG 

9. Slyšel/a jsi někdy o následujících drogách? (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

   Ano  Ne 

a) Léky na uklidnění, sedativa 

 (např. Diazepam, Radepur, Defobin).....................   

b) Marihuana nebo hašiš............................................   

c) LSD.........................................................................   

d) Pervitin (amfetaminy).............................................   

e) Kokain.....................................................................   

f) Heroin....................................................................   

g) Extáze....................................................................   

h) Metadon.................................................................   

i) Halucinogenní houby...........................................   

    1  2 

10. Užíval/a jsi někdy léky na uklidnění nebo sedativa, protože ti je předepsal lékař? 

 1   Ne, nikdy 

 2   Ano, ale ne déle než tři týdny 

 3   Ano, tři týdny nebo déle 
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11. Užíval/a jste někdy některé z uvedených látek? (Zaškrtněte jedno okénko v každém 

řádku) 

        Ne Ano, během  Ano, během Ano, někdy 

                           posl. 30 dnů posl. 12 měs   v životě          

a) Léky na uklidnění, sedativa 

 (bez doporučení lékaře) ...................      

b) Marihuana                                                                  

c) Pervitin..............................................      

d) LSD nebo jiný halucinogen ..............       

e) Kokain ..............................................      

f) Heroin………….................................      

g) Extáze .............................................      

h) Halucinogenní houby.........................       

i) Drogy užité injekčně (heroin aj.) .........      

j) Alkohol spolu s pilulkami ..................      

k)Alkohol současně s marihuanou ......      

l) Anabolické steroidy ...........................      

                               1    2     3     4 
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12. V jakém věku (pokud vůbec) jsi POPRVÉ zkusil/a následující věci? (Zaškrtni jedno 

okénko v každém řádku). 

 

Poprvé ve věku: 

       Nikdy 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let  

        nebo dříve  

    

a) Pil/a pivo (alespoň 0,3 l) ..........        

b) Pil/a víno (alespoň 0,2l) ..........        

c) Pil/a destilát (alespoň 50 ml) .....         

d) Kouřil/a první cigaretu ......................        

e) Zkusil/a pervitin, amfetaminy ...........       

f) Užíval/a léky na uklidnění 

 (bez doporučení lékaře) ....................        

g) Zkusil/a marihuanu nebo hašiš ........        

h) Zkusil/a LSD nebo jiný halucinogen .        

i) Zkusil/a kokain .................................        

j) Zkusil/a heroin ................................        

k)Zkusil/a extázi ..................................        

l) Zkusil/a halucinogenní houby ............         

m) Užil/a drogy injekčně (heroin, aj.)                       

n) Požil/a alkohol s prášky....................        

o) Zkusil/a anabolické steroidy ............        

       1 2 3 4 5 6   
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13.Jak jsi tuto látku získal/a? (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku). 

 

1   Od staršího bratra nebo sestry 

2   Od staršího kamaráda/ky 

3   Od mladšího nebo stejně starého kamaráda/ky. 

4   Od někoho, o kom jsem slyšel/a, ale neznal/a osobně 

5   Od cizího člověka 

6   Brala se ve skupině přátel 

7   Koupena od přítele 

8   Koupena od někoho, o kom jsem slyšel/a, ale neznal/a osobně 

10   Od jednoho z rodičů 

11   Vzal/a jsem ji doma bez dovolení rodičů 

 

14. Z jakého důvodu jsi zkusil/a drogu?  (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku). 

 1  Chtěl/a jsem se dostat do nálady 

 2  Nechtěl/a jsem stát mimo partu 

 3  Neměl/a jsem co dělat 

 4  Byl/a jsem zvědavý/á 

 5  Chtěl/a jsem zapomenout na starosti 

 6  Nevzpomínám si  

Děkuji ti za vyplnění dotazníku 

Ještě než dotazník odevzdáš, prolistuj ho, prosím, ještě jednou 

a překontroluj, zda jsi nepřehlédl/a některou z otázek. 
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Příloha č. 2 - Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu. 

 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta  

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí  

do závěrečné práce absolventa studijního programu 

 uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno 

(hůlkovým 

písmem) 

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 
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