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Abstrakt a klíčová slova 

Abstrakt 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou drogových zkušeností žáků, 

konkrétně zkušeností s alkoholem, nikotinem a nelegálními návykovými látkami. Teoretická 

i praktická část se soustředí na věkovou kategorii starších žáků, tedy dětí ve věku 11–15 let, 

které navštěvují základní školy. Cílem práce je  prozkoumat téma drogových závislostí a její 

prevence u žáků 2. stupně ZŠ a blíže je analyzovat na konkrétních případech, jmenovitě na ZŠ 

Vodičkova a na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. Teoretická část se věnuje drogové prevenci 

v rodině, ve škole a ve městě, charakterizuje věkové období dospívání a představuje vybrané 

výzkumy zaměřené na drogovou problematiku u dospívajících. Empirickou část tvoří kvalitativní 

výzkumné šetření vedené jako vícepřípadová studie a doplněné kvantitativní sondou. Mezi 

použité metody patří rozhovory se žáky, rozhovory s preventisty, analýza školních dokumentů a 

dotazníkové šetření. Práce poskytuje komplexní pohled na obě dvě školy z hlediska zkušeností 

žáků s návykovými látkami a věnuje se také tomu, jak na tyto zkušenosti působí prostředí a 

prevence.  

 

Klíčová slova 
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Abstract and key words 

Abstract 

This thesis is specifically concerned with pupils’ drug use experiences, namely with 

alcohol, nicotine and illegal addictive substances. The theoretical and practical part focuses on 

older pupils (from 11 to 15 years of age) attending primary schools. The aim here is to 

investigate drug addiction among pupils of the 2nd grade of elementary school and its 

prevention. The research analyses the pupils more closely on particular cases at Vodičkova 

Elementary School and at the Primary School of Vítězslav Hálek Odolena Voda. The theoretical 

part looks into drug prevention efforts in general in the family, at school and in the city. Further, 

it characterises the age of adolescence and presents selected studies focused on the drug 

problems of adolescents. The empirical part consists of a qualitative research survey conducted 

as a multi-case study and supplemented by a quantitative probe. The methodology consists of 

interviews with the pupils, interview with the preventers, analysis of school documents and 

questionnaire survey. This thesis provides a complex view on the students'experiences with 

addictive substances shown at both schools and focuses on how environment and prevention 

affect these experiences.  
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Teens, drug experience, drugs, minimal preventive program, primary prevention.  
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Úvod 

Téma předkládané rigorózní práce představuje rozšíření šetření, které proběhlo v rámci 

mé diplomové práce. Impulzem k tomu, abych se tímto výzkumem znovu a hlouběji zabývala, 

bylo setkání s metodičkou prevence Základní školy Vítězslava Hálka Odolena Voda, 

Mgr. Monikou Vodičkovou. Z jejího sdělení bylo zřejmé, že ačkoliv je s dětmi v kontaktu každý 

den, jsou témata, která se jen velmi těžko otevírají. Jako vhodné řešení se v tomto případě jevila 

intervence osoby zvenčí, která by byla kompetentní tento problém uchopit tak, aby s ním bylo 

možné na škole dále pracovat. Zároveň by výsledky výzkumu mohly napomoci i lepšímu 

přehledu o dané problematice z perspektivy vědeckého zpracování. Toto setkání ve mě probudilo 

zájem o další teoretické bádání a realizaci empirického výzkumu, který by napomohl blíže 

zmapovat dané téma. Vzhledem k tomu, že základní školy se mohou nacházet v různých 

podmínkách, rozhodla jsem se, kromě výše zmíněné ZŠ do výzkumu zařadit také další ZŠ, která 

se nachází ve velmi odlišném prostředí. Konkrétně se jedná o ZŠ Vodičkova.  

Cílem rigorózní práce je prozkoumat téma drogových závislostí a její prevence u žáků 

2. stupně ZŠ a blíže je analyzovat na konkrétních případech. Rigorózní práce je rozdělena na dvě 

části, na část teoretickou a část empirickou.  

Cílem teoretické části je vytvořit teoretický rámec pro problematiku závislostí v období 

dospívání a pro otázky prevence a představit české a zahraniční výzkumy týkající se zkušeností 

s drogami. Tohoto dílčího cíle je dosahováno ve třech kapitolách.  

První kapitola rigorózní práce je věnována závislosti u dospívajících. Nejprve jsou 

charakterizována období dospívání a jeho změny. Následně jsou definována samotná specifika 

užívání návykových látek u dospívajících, jejich příčiny a situace, ve kterých existuje vyšší 

riziko, že se dospívající do kontaktu s drogou dostanou. Dále jsou popsány fáze vývoje závislosti 

na návykových látkách podle pojetí dvou různých autorů. Následně je podrobně 

charakterizována fáze prvního experimentování. Poslední část první kapitoly je zaměřena 

na popis jak fyzických, tak psychických příznaků užívání návykových látek. 

Druhá kapitola rigorózní práce se zabývá prevencí drogové závislosti. V rámci tématu 

této práce je popisována pouze prevence primární. V rámci charakteristiky prevence v rodinném 

prostředí byly analyzovány čtyři tištěné publikace typu příručky. Následně jsou prezentovány 

výsledky této malé analýzy. Kromě tištěných publikací jsou v této části práce popsány také 

internetové zdroje informací o návykových látkách. Druhou subkapitolu tvoří shrnutí drogové 

prevence ve školním prostředí. V této části je popsán systém školní prevence, definice jeho 

klíčových pojmů, charakteristika minimálního preventivního programu a činnosti metodika 
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prevence. Poslední část druhé kapitoly je věnována preventivnímu systému ČR, tedy koncepci 

prevence kriminality na národní, krajské a městské úrovni. 

Třetí a poslední kapitola teoretické části práce popisuje významné tuzemské a zahraniční 

výzkumy, které se týkají zkušeností dospívajících s návykovými látkami. Takto zaměřených 

studií vznikla celá řada. Lze zmínit například studii s názvem The European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), dále studii Health and Health Behaviour 

in School-Aged Children (HBSC) a The Social and Health Assessment(SAHA). Z výzkumů 

v České republice budou popsány následující: Mladí lidé a alkohol a Vybrané osobnostní rysy 

a rizikové chování českých gymnazistů. Výsledky výše uvedených studií jsou zhodnoceny 

a vzájemně porovnány. 

Empirická část rigorózní práce je vedena jako mnohonásobná případová studie. Cílem 

empirické části je důkladně popsat situaci každé školy z hlediska zkušeností žáků s návykovými 

látkami a tyto zkušenosti vztáhnout k prostředí a prevenci. Pro výzkum byl zvolen kvalitativní 

design s metodami polostrukturovaných rozhovorů a analýzy školních dokumentů. 

K porozumění byly také použity kvantitativní metody sběru dat, konkrétně dotazníkové šetření, 

které umožňuje doplnit celkový pohled o nezbytné kvantitativní údaje. Empirická část 

je rozdělena do 3 kapitol. 

První kapitola empirické části se věnuje metodologii výzkumu a zdůvodňuje výběr 

výzkumného designu. Dále jsou zde popsány cíle výzkumu, výzkumné otázky, jednotlivé 

metody výzkumu, ale také výzkumné vzorky a průběh zpracování dat. Stěžejní kapitolou 

je druhá kapitola této části (kap. 6), která obsahuje výsledky výzkumu pro každou školu zvlášť. 

V úvodu této kapitoly jsou popsána jednotlivá města a školy. Dále jsou představovány výsledky 

rozhovorů se žáky, výsledky rozhovorů s preventisty, výsledky analýzy školních dokumentů 

a výsledky dotazníkového šetření. Poslední kapitolou je velmi důležitá diskuse, kde jsou 

výsledky práce zasazeny do kontextu dalších výzkumů a jsou doporučeny další perspektivní 

směry zkoumání daného tématu. 

V úvodu je třeba také vymezit některé pojmy, které se v rigorózní práci vyskytují. 

Prvním pojmem jsou žáci, kterými jsou myšleny děti a dospívající ve věku 11-15 let navštěvující 

2. stupeň základních škol. Dalším z používaných pojmů je pojem droga, kterým jsou v práci 

myšleny všechny návykové látky, tedy nejen měkké a tvrdé drogy, ale také cigarety a alkohol. 

Literatury bylo na toto téma při rešerši nalezeno dostatečné množství. V první polovině 

teoretické části jsou používány především české tituly a to z toho důvodu, že i výzkum probíhal 

v českém prostředí, proto je třeba mít teoretický rámec a vnímání pojmů v kontextu České 

republiky. V druhé polovině teoretické části jsou představeny jak české, tak zahraniční výzkumy. 
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To umožňuje zasazení českých zkušeností do širšího kontextu. Tyto výzkumy jsou velmi často 

kvantitativní a prezentují užitečná data, nicméně nejdou do hloubky daného problému 

a nepracují se vztahy mezi proměnnými. Ambicí této práce je přispět k dosavadním 

kvalitativním výzkumům a poskytnout zmapování vztahů mezi proměnnými na konkrétních 

případech. 
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I. Teoretická část 

Motto: „Šťastný člověk je ten, kterého varuje cizí chyba.“ J. A. Komenský 

1. Závislost v období dospívání 

V následující kapitole jsou stručně nastíněny charakteristiky období pubescence, dále 

jsou stručně popsána specifika užívání návykových látek u dospívajících. V další části jsou 

představeny některé příčiny užívání návykových látek, vývoj závislosti podle Christopha 

Göhlerta, Franka Kühna a podle Marie Vágnerové, v němž je pozornost zaměřena zejména 

na fázi experimentu. Nakonec jsou rozebrány příznaky užívání návykových látek. 

1.1 Charakteristika období pubescence 

Termínem pubescence (Říčan, 2004) je označováno období mezi 11. - 16. rokem života 

a obvykle začíná nástupem na druhý stupeň základní školy (dále jen ZŠ) a trvá do ukončení 

povinné školní docházky. Vágnerová (2012a) používá pro pubescenci termín raná adolescence. 

Pavel Říčan toto období považuje za nejdramatičtější a biodromálně nejzajímavější z celého 

života. Toto období je také označováno za období vulkanismu, kdy každá tendence má vyšší 

temperaturu než v dětství. Člověk není ještě ani dítětem, ani dospělým (Říčan, 2004). 

Pubescent dělá veliké pokroky převážně v rozumovém vývoji, které mění způsob jeho 

nazíraní jak na vlastní život, tak na celý svět. Velké rozdíly oproti předchozímu stádiu dětství 

jsou zřetelné také v psychosociálním a citovém vývoji, kdy pubescent kriticky uvažuje o smyslu 

hodnot, které mu společnost vštěpuje, což může mít za následek kritičnost a nespokojenost, 

zklamání, nejasné toužení či vystupňovaný pesimismus. Pubescent reaguje podrážděně 

a nepředvídatelně. Jeho nálady bývají labilní, často se mění, převládají však záporné emoce jako 

je rozmrzelost, nepokoj, neklid, hořečná aktivita či apatie hraničící s depresí. Dospívající 

nerozumí svým náladám, vysvětlení hledá v tom, jak se k němu chová jeho okolí (Říčan, 2004). 

I když se může zdát, že dospívající jsou silní, opak je pravdou, tvrdá slupka skrývá citlivé 

jádro. U citlivějších z nich se mohou objevit poruchy soustředění, snadná unavitelnost, horší, 

méně klidný a vydatný spánek, úzkost či pocity nejistoty. Není vůbec divu, že se problematické, 

pro dítě nové, protikladné city občas projeví výbuchem destruktivního chování, výtržnostmi 

a násilím či experimenty s návykovými látkami (Říčan, 2004). 

Období dospívání je charakteristické hledáním. V kontextu hledání je záhodno brát 

v úvahu také experimentování s návykovými látkami. K období dospívání tento proces patří a dle 

Martina Hajného (1999) je žádoucí, aby proběhl. Cesta z dospívání do dospělosti vede 

přes hledání, které nelze zkrátit. Jestliže je tento proces násilně zastaven, je pravděpodobné, že se 
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znovu aktivuje, nebo se neaktivuje a člověk bude žít s věčným pocitem nespokojenosti, hledání 

a sebelítosti (Hajný, 1999). K tomu se vyjadřuje také Marie Vágnerová (2012a), dle které se 

v období dospívání rozvíjejí, diferencují a nápadnějším způsobem uplatňují prosociální, 

ale i asociální či dokonce antisociální tendence dospívajících. 

Ať už z vlastní iniciativy či pod vlivem společnosti, mění dospívající své vztahy 

k vrstevníkům, rodičům i autoritám. Ti by, i přes veškeré okolnosti spojené s tímto věkem, měli 

k dospívajícímu přistupovat tolerantně, s porozuměním, s respektem, ale také rozhodně a pevně. 

Pubescence znamená další krok k samostatnosti. Ačkoliv závislost na rodičích klesá a dospívající 

se více orientují na vztahy k vrstevníkům, tak nejen díky existenční závislosti, ale také díky 

citovým vazbám, zůstávají stále ještě rodiče na prvním místě. Pubescent může zastávat opačné 

stanovisko než autority. Trest přijímá jako urážku a ponížení. Pubescentní vzpoura je normální 

stadium a má svůj vývojový smysl. Usnadňuje vymanění z dětinské citové závislosti, 

je zkouškou vlastních sil. Vytváří se rozdíl mezi formální a neformální autoritou. Tam, kde chybí 

v rodině citové zázemí, podléhá pubescent vrstevníkům. Snaží se být za každou cenu populární, 

nijak nevybočovat, dá se lehce vyprovokovat k jednání, jako je vyzkoušení drogy, opití se apod. 

Vrstevníci dospívajícímu usnadňují nezbytnou citovou emancipaci od rodiny k získání 

nezávislosti, tento tlak je ale často příliš silný a dítě se ocitá v konfliktu (Říčan, 2004). 

Martin Hajný nazývá partu vztahovou laboratoří, kde si dospívající zkouší různé role a typy 

chování, za které dostává zpětnou vazbu o tom, jak ho ostatní vnímají, když jedná určitým 

způsobem. Dalším typickým znakem je hledání idolu a vzoru, někoho, s kým by se mohl 

dotyčný identifikovat a kdo je mu předobrazem dospělosti. Touha po nové identitě je typická 

také oslovováním se přezdívkami, jakožto odlišení starého já od toho nového (Hajný, 1999). 

1.2 Specifika užívání návykových látek u dospívajících 

Jistě by pro mnohé nebylo těžké vzpomenout si na první skleničku alkoholu či na první 

cigaretu, které byly mnohdy požity již dávno před 18. rokem, což je hranice, od níž je požívání 

alkoholu a kouření cigaret v České republice (dále jen ČR) legálně povoleno. Výskyt drogových 

experimentů se šíří stále rychleji ve stále nižších věkových kategoriích - uvádí se věk kolem 

12 let. Dále lze uvést, že u biologicky i psychicky nezralých dětí a dospívajících se stav 

závislosti vyvíjí z prvých experimentů snáze, rychleji a u vyššího procenta dětí v populaci 

(Fišerová, 1999 cit. podle Langmaier a kol., 2000). 

Na základě mediálních zpráv by se mohlo zdát, že zkušenosti dospívajících s alkoholem, 

cigaretami a nelegálními návykovými látkami se mohou přibližovat hranici katastrofy, situace 

však není až tak závažná. I když realitou zůstává, že drogovými experimenty v období dospívání 
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projde až 50 % veškeré populace, většina z jejích příslušníků skončí u experimentu a závislými 

se nestanou jednoduše proto, že to pro ně přestane být zábavné a v životě si najdou jiné priority 

(SANANIM, 2007). 

U dospívajících a dětí se vytváří závislost mnohem rychleji než u dospělých. Dospívající 

se může stát závislým již během několika měsíců, zatímco u dospělého může závislost vznikat 

v průběhu několika let. V porovnání s dospělou populací užívají mladiství širší spektrum 

návykových látek, které také častěji kombinují. U adolescentů, kteří návykové látky užívají, 

je patrné opoždění v psychosociálním vývoji, konkrétně v oblasti učení, některých sociálních 

dovedností (například zvládání zátěžových situací, seberegulace, rozhodování se, předvídání 

následků určitého jednání apod.) či emočního vývoje. Zároveň dochází k narušování sítě 

mozkových buněk, které vede k dalšímu znevýhodnění jedince. U dospívajících existuje větší 

riziko těžkých otrav a to především z důvodu nižší tolerance, menších zkušeností či typickému 

sklonu k riskování, s čímž také souvisí nebezpečnější jednání pod vlivem návykové látky. 

Výsledky takového jednání mohou být např. nehoda nebo těžký úraz. Díky návykovým látkám 

dochází u dospívajících k častějším problémům v sociální oblasti (velmi často jde o komunikační 

problémy jak ve škole, tak v rodině). U adolescentů je recidiva častější než u dospělých. 

V porovnání s dospělou populací je prognóza ukončení užívání návykových látek u dospívajících 

příznivější a to z důvodu přirozeného procesu zrání (Nešpor, 2011). 

1.3 Příčiny užívání návykových látek u dospívajících 

Příčin užívání návykových látek je mnoho, navzájem se kombinují, ovlivňují a posilují. 

Často jsou uváděny následující příčiny: neuspokojivá rodinná situace, vliv vrstevníků, vliv 

sociálního prostředí, dostupnost drogy, tolerance společnosti k měkkým drogám; dále lze uvést 

nespokojenost s vlastním životem; únik, nepřitažlivost toho, co společnost nabízí; neschopnost 

nalézt vlastní, uspokojující způsob života; přitažlivost skupiny těch, kteří drogu již používají; 

touha někam patřit, "předvést hrdinství"; touha po zážitcích, které drogy nabízejí; biologická 

dispozice; nuda; stres; frustrace; pocit vykořeněnosti a osamělosti. Po stimulantech sahají často 

ti, kteří si chtějí zvýšit výkon či získat oblibu, po tlumivých látkách naopak jedinci hledající únik 

(Kukla, 2016). S příčinami užívání návykových látek velmi souvisejí zdroje rizikového chování 

obecně. Existují nejrůznější typologie těchto rizikových faktorů. Níže jsou uvedeny dvě z nich. 

Jedna z typologií rozděluje zdroje rizikového chování na: 

a) Biologické. Mezi biologické zdroje patří dědičná zátěž, vrozené či získané 

defekty, psychiatrické diagnózy apod. 
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b) Psychické. Psychické zdroje mohou být důsledkem dlouhodobě prožívané 

úzkosti, frustrace, depresivních stavů, psychické deprivace, problematické 

identifikace, projevem emocionální lability, neuroticismu, naučených chybných 

vzorců chování nebo obrannou reakcí na prožitá traumata, jiné nepříznivé události 

či procesy. 

c) Společenské. Tyto zdroje vysvětlují rizikové chování na pozadí vazby mezi 

jednotlivcem a společností. Příčiny se nacházejí v samotném sociálním prostředí. 

Jednotlivé teorie se obvykle dělí podle vztahu a náhledu na sociální normy. 

Na jedné straně je uznávaná existence sociálních norem, které jsou výrazem 

sociálního konsenzu, co je a co již není společensky přijatelnou normou. Naproti 

tomu jsou teorie zpochybňující existenci obecně uznávaného konsenzu 

(Munková, 2004 cit. podle Kukla, 2016). 

Další typologie rozlišuje následující faktory: 

a) Individuální. V těchto případech jsou ohroženy především zanedbané 

a zneužívané děti, dospívající s nízkou sebedůvěrou, sebeúctou, sklonem 

k riskování, apod. 

b) Rodinné. Zde může být rizikový faktorem významná ztráta v rodině 

(včetně rozvodu), chronicky nemocní rodiče (tělesně, duševně, závislí 

na návykových látkách), příliš autoritativní rodiče, benevolentní rodiče, 

nedostatek komunikace, celkově nefunkční rodina. 

c) Společenské. Mezi společenské rizikové faktory patří chudoba, a s ní často 

související příležitost k nelegálním činnostem a glorifikace rizikového 

a negativního chování v médiích. V socioekonomickém statusu rodiny je chudoba 

určitým rizikem, nikoliv však nutně vysokým. Mnohdy jsou minimálně stejně 

rizikové dospívající nejvyšších sociálních tříd, kde bývá nízký rodičovský dohled. 

Nejméně riziková je střední třída (Kabíček, 2010 cit. podle Kukla, 2016). 

Na počátku drogového experimentu stojí nejčastěji zvědavost, kterou lze v obou výše 

zmíněných typologiích zařadit jednoznačně do společenských faktorů rizikového chování. 

Dospívající o drogách neustále slyší, lidé, kteří nějakou drogu již vyzkoušeli, jsou tzv. v kurzu. 

Martin Hajný (1999) uvádí, že to, co vede k ochutnání drogy, je především touha okusit 

nepoznané a získat prestiž mezi vrstevníky. Jak je uvedeno výše v kapitole 1.1, skupina 

vrstevníků má na dospívajícího velký vliv. Proto může být jediným důvodem k užití návykové 

látky obava ze sociálního odmítnutí, vyloučení, zesměšnění a snaha zvýšit osobní prestiž 

a uznání ve skupině (Záškodná, 2004). K drogovému experimentu nejsou zapotřebí hlubší 
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motivy než snaha zažít bezprostřední efekt, jako je odpočinek, pocit zábavy a pocit svěžesti. 

Experiment dospívajícímu přináší pocit výjimečnosti, vlastní originality a nezávislosti spolu 

s potřebou být něčeho součástí, někam patřit a na něčem záviset (Hajný, 1999). Statistiky 

ukazují, že až 80 % drogových závislostí začíná konzumací v partě (Záškodná, 2004). 

Oldřich Matoušek (2011) uvádí, že v naší společnosti lze zaznamenat existence nefunkčních 

a neúplných rodin, které neposkytují dětem podnětné zázemí, ekonomickou jistotu a pocit 

bezpečí. Kvůli tomu se potom mezi dětmi a dospívajícími vytvářejí vrstevnické skupiny, 

které jsou charakteristické úzkými vztahy mezi členy, odlišnou ideologií a mnohdy také 

odlišným chováním od většinové společnosti. Parta přináši dítěti pocit, že někam patří, zvyšuje 

mu sebevědomí, ale také ho podněcuje k určitým činnostem, kterými mohou být jak činnosti 

zájmové, tak činnosti kriminálního charakteru, kde se jedinci mohou setkat také s drogou. 

V případě party vrstevníků je tedy vidět kombinace několika typů faktorů rizikového chování. 

Jednak jde o faktory rodinné (hledání party kvůli problémům v rodině), dále o faktory psychické 

(snaha nalézt v partě kompenzaci psychické deprivace) a jak už bylo uvedeno výše, také faktory 

společenské. 

Utváření osobnosti člověka začíná dle Jiřího Pelikána (2004) ještě před jeho narozením. 

Psychika dítěte se utváří již v prenatálním stadiu, kdy chování matky ovlivňuje pohodu, 

či nepohodu plodu. Od narození do zhruba 1,5 roku probíhá jedno z nejdůležitějších období 

vývoje, které se nazývá „imprinting period” a je klíčové pro utváření budoucí osobnosti. Jestliže 

je dítě nedostatečně milováno, nese si s sebou do života pocit nedůvěry a bezmoci, čímž se stává 

náchylnějším k rizikovému chování. Pro období dětství a dospívání je za nejdůležitější 

považován styl fungování rodiny. Je třeba chovat se k dítěti otevřeně, partnersky, vnímat jej 

a naslouchat mu a podporovat oboustrannou komunikaci. Nedostatek komunikace v rodině se dá 

považovat za rodinný faktor rizikového chování. 

1.3.1 Environmentální faktory vzniku a vývoje závislosti 

Pro velkou skupinu experimentátorů s návykovými látkami tvoří součást 

environmentálního prostředí škola. Sociální skladba školy, kterou tvoří studenti a učitelé spolu se 

způsobem prezentace sociálních norem a jejich kontrolou, vytváří určité klima, které umocňuje, 

případně znesnadňuje působení jiných vlivů. Alkohol, tabák, káva, ale i léky jsou v běžné 

populaci používány nejen kvůli rekreační funkci, ale také kvůli funkci „utilitární“, tj. pro 

odstranění nejistoty, únavy, pocitu přepracování a mezilidských konfliktů nejen ve škole 

(Záškodná, 2004). 
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Co se týče vnějšího prostředí, jednu z významných rolí tvoří masová média, která 

prezentují tabák a alkohol jako důležité pro sex appeal, společenský úspěch, pohodu a štěstí. 

Analýza zábavných programů představovaných v televizních pořadech jasně indikuje obsah 

příznivě nakloněný návykovým látkám
1
. V časopisech je naopak běžná alkoholová reklama 

(Záškodná, 2004). 

Posledním zmiňovaným environmentálním činitelem je demografický faktor. Převážná 

většina tuzemských i zahraničních výzkumů se shoduje na tom, že nealkoholová i alkoholová 

toxikomanie představuje velkoměstský problém (Záškodná, 2004). Logicky lze předpokládat, 

že určité charakteristiky větších měst mohou v některých případech podporovat užívání drog 

v těchto místech. Prvním takovým faktorem je samozřejmě velikost města. S tou souvisí počet 

obyvatel, kteří jsou kumulováni na menším prostoru než třeba v menších městech či vesnicích. 

S vysokým počtem lidí na jednom místě roste také jejich anonymita a vztahy mezi lidmi jsou 

ve srovnání s menšími městy neosobní. Tento fakt podporuje šíření drog, jelikož lidé se o druhé 

ve větších městech příliš nezajímají. A v neposlední řadě samozřejmě logicky platí, že čím více 

lidí se vyskytuje na jednom místě, tím je větší šance, že se mezi nimi objeví uživatel nějaké 

návykové látky. Tyto skutečnosti byly také jedním z důvodů výběru tématu pro výzkum v rámci 

této rigorózní práce, kde je porovnáváno menší město s velkým městem z hlediska užívání 

návykových látek. 

1.3.2 Psychické faktory látkové závislosti 

Adolescence je jedním z klíčových vývojových období, se kterým se pojí mnohačetné 

změny ve vztazích jedince a jeho okolí. Některé psychologické studie poukazují na existenci 

souvislosti zneužívání látek s adolescentní krizí, při níž se objevuje celá škála odlišností 

a nápadností v prožívání a chování v této specifické fázi lidského vývoje. Ačkoliv neexistuje 

typická rodina experimentátora, Helena Záškodná (2004) naznačuje způsoby, jimiž rodina 

ovlivňuje úzus drog. Postoje k pití alkoholu, kouření a užívání drog spoluvytváří rodinná 

konformita, dále roli sehrává „spoluzávislost členů rodiny“, kterou Helena Záškodná vysvětluje 

jako směsici osobnostních poruch s manifestní depresí a úzkostí, která se projevuje 

v dysfunkčních rodinách a vztazích. Spoluzávislost může mít podobu abúzu u dalších členů 

rodiny nebo podporujícího obdivného chování ve vztahu k jiným uživatelům. V neposlední řadě 

rodina ovlivňuje celkový vývoj adolescenta, například i způsoby řešení zátěžových situací. 

Psychické faktory vzniku látkové závislosti mohou být následující:  

                                                        
1
 Jako příklad lze uvést seriál internetové televize s názvem Pěstírna. Seriál je možné přehrát zde: 

https://www.stream.cz/porady/pestirna 

https://www.stream.cz/porady/pestirna
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 strukturně a funkčně narušená rodina (trvalý nesoulad mezi rodiči, nedostatek vřelosti 

a disciplíny); 

 emočně chudá komunikace s projevy hyperprotektivity jako nadměrné angažovanosti 

v emočním prožívání dětí; ve vztahu k rodičům mají děti napjatý vztah, který vyústil 

z úzkostného, hyperprotektivního, vlastnického nebo hostilně kontrolujícího vztahu, jakým 

může být obtěžování, omezování či dotěrné narušování soukromí; 

 těsné vztahy mezi příslušníky; potlačování emocí, zejména negativních, snižuje nebezpečí 

vzniku akutního konfliktu, který by narušil rodinnou rovnováhu; kumulované napětí přispívá 

k udržování chronických konfliktů, které mohou být řešeny konzumací látek; 

 psychické anomálie rodičů, jako jsou psychická onemocnění či závislosti rodičů; 

 nepřítomnost dospělého, který by zajištoval psychický kontakt, podílel se na vnitřním životě 

dítěte, radostech a starostech v rodině, škole a volném čase; lhostejné vztahy k rodičům 

neumožňují psychickou identifikaci s rodiči, což vede k retardaci procesu psychického zrání 

a vnitřní samostatnosti. Jako závažnější je posléze chybějící vztah k otci či matce; 

 zkušenost s užíváním návykových látek u rodičů; 

 zkušenost s užíváním návykových látek u vrstevníků; jak již bylo zmíněno výše, první 

kouření, pití alkoholu či užití drogy se neodehrává o samotě, nýbrž v partě; 

 dostupnost drogy – nejfrekventovanější formy abúzu u mládeže jsou alkohol, tabák 

a marihuana, ty přímo odpovídají dostupnosti těchto návykových látek (Záškodná, 2004). 

 chaotické či špatně vymezené vztahy mezi generacemi; 

 závislost v roli prvku, který udržuje rodinu v rovnováze - jedná se o zdánlivý paradox, může 

se stát, že pokud jsou rodiče příliš přetížení, může se dospívající obrátit k partě, kde většinu 

svých nálad začne řešit užíváním návykových látek. Vše je navenek v pořádku, v rodině 

panuje dočasný setrvalý stav. Může se ale stát, že první rušivou změnou je pokus dítěte 

abstinovat, který vede k jeho větší podrážděnosti. 

 kodependence - jedná se o určitý vzorec osobnostních rysů, které lze předpokládat u většiny 

členů se závislým členem, např. přebírání odpovědnosti za uspokojování potřeb druhých 

nad potřeby vlastní, zkreslování hranic mezi generacemi a rolemi v rodině, tendence 

kontrolovat druhé i na úkor vlastní sebeúcty (Hajný, 2003) 

1.3.3 Osobnostní charakteristiky 

Vedle emočních poruch, jakými jsou například úzkost, labilita, deprese, hostilita, 

hypochondrie nebo strach ze smrti, jsou prediktory stojícími v popředí především neadekvátní 

sebepojetí, motivační nezralost s typicky nízkou aktivitou, nerozhodností, nezodpovědností, 
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impulsivitou a nízkou frustrační tolerancí. Dalším prediktorem je hyperaktivita, záškoláctví, 

antisociální chování, ostýchavost, citlivost, agresivita, neposlušnost, denní snění, poruchy 

pozornosti, neschopnost realizovat plány, odpor k trestům, pocity přehlížení, vnitřní neklid, 

výkony pod úrovní vlastních schopností. K posunu ze stavu akutního emočního stavu 

do normální polohy, k odstranění pocitů nedostatečnosti, úzkosti a napětí slouží právě droga. 

Požití drogy usnadňuje nejen komunikaci s lidmi, ale slouží také k odstranění izolovanosti 

a vlastní inhibice u plachých a sociálně nejistých osob. V některých případech jde také o nudu, 

pramenící z pocitu nezáživnosti všedního dne, omrzení z každodenního stereotypu, touhu 

po nových zážitcích, dobrodružství nebo osobním prožitku (Záškodná, 2004). 

1.4 Vývoj závislosti dle Göhlerta a Kühnaa dle Marie Vágnerové 

Průchozí droga neboli „gateway drug“ je pojem označující látku, která tvoří předstupeň 

k užívání ještě nebezpečnějších drog. Například pití alkoholu u dospívajících je důležitým 

signálem rizika ve vztahu k nelegálním látkám. Dle výzkumů bylo předstupněm užívání 

nelegálních návykových látek u mužů zneužívání alkoholu, u žen se jednalo o alkohol či kouření 

tabáku. Na základě nízkého věku respondentů a četnosti užívání návykových látek se dá 

poměrně spolehlivě odhadnout pozdější zneužívání tvrdých drog. Další z výzkumů ukazuje, 

že než dojde k přechodu od alkoholu či tabáku k nelegálním drogám, jejich spotřeba se rapidně 

zvyšuje. Vzestup potřeby alkoholu a tabáku může být tedy varovnou známkou přechodu k jiným 

drogám (Nešpor, 2007). Ne nadarmo se tvrdí, že alkohol a nikotin mohou být vstupní branou 

pro opravdu těžkou drogovou závislost (Illes, 1999). Názor Jany Marečkové dokládá, že čím 

dříve se dospívající s alkoholem a cigaretami seznámí, tím větší je pravděpodobnost, že se dříve 

dostanou i k nelegálním drogám. Dalším zajímavým faktem je, že ten, kdo začne zkoušet tvrdé 

drogy, jako první užil marihuanu (SANANIM, 2007). 

V následující podkapitole jsou stručně nastíněna dvě pojetí vývoje závislosti, které jsou 

následně vzájemně porovnány. 

Stadia závislosti dle Göhlerta a Kühna (2001) 

 Euforické počáteční stadium: Toto stadium je charakteristické euforickými pozitivními 

účinky (uvolnění, omámení, zvyšování sebevědomí), které většinou převládají nad účinky 

negativními, jež jsou velmi podceňovány. V počátečním stádiu je charakteristické začlenění 

do party podobně smýšlejících lidí. 

 Kritické stadium navykání:Ve druhém stadiu dochází ke zvyšování dávek, jelikož uživateli 

nestačí takové množství návykové látky, jako dříve. Uživatel zároveň látky kombinuje 
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a přechází od konopných drog, nikotinu a alkoholu například ke konzumu amfetaminů 

a halucinogenů. Toto stadium může na uživateli zanechat zdravotní následky, jako je 

poškození orgánů, poruchy koncentrace a pozornosti, zhoršování paměti, obtíže při hledání 

slov. Uživatel se přestává stýkat se svými dosavadními přáteli, jejichž okruh se zužuje 

především na ostatní konzumenty drog. Počáteční finanční potíže může uživatel začít řešit 

vyděláváním si obchodováním s drogami. 

 Stadium návyku, závislost: Ve stadiu závislosti nastává ztráta kontroly nad dávkou drogy, 

s jejím užíváním už nejde jen tak skončit. Uživatelům se mohou trvale rozpadat vztahy, 

nechodí do školy, s opatřováním může být spojená kriminalita. Jsou přítomny psychické 

i fyzické abstinenční symptomy (změny osobnosti, náladovost, podrážděnost, úbytek na váze, 

ztráta menstruace, snížení imunity, atd.). 

 Chronické stadium, rozklad: Tato fáze je označována jako chronické stádium rozkladu, 

jelikož snášenlivosti na drogu značně ubývá. Jsou poškozeny orgány, především játra 

a ledviny, dochází k řadě vážných onemocnění, jako je cirhóza jater, žaludeční vředy nebo 

poškození centrálního nervového systému. V této fázi může docházet k rozpadu osobnosti 

(tzv. deprivační syndrom), uživatel se stává povrchním, lhostejným, neumí dávat najevo své 

emoce. Je zcela vyřazen ze společnosti. 

Fáze vývoje vzniku drogové závislosti dle Vágnerové (2012) 

 Fáze experimentu a občasného užívání: Ve fázi experimentu a občasného užívání vyvolává 

návyková látka žádoucí pocity, jakými jsou uvolněnost, štěstí, sebejistota, zvýšený pocit 

kompetentnosti či dosáhnutí potřebné míry aktivizace. Experimentátora droga zbavuje pocitu 

úzkosti, strachu či nejistoty. Později je droga nutná i k udržení zdání normálního stavu, 

experimentátor si tuto skutečnost ovšem nepřipustí a neplatí na něj moralizování ani sankce. 

V prvotní fázi člověk nemá na drogu návyk, proto ji neužívá pravidelně. Velmi často tají, 

že drogu užívá, popřípadě jednání popírá či zdůrazňuje jeho výjimečnost ve frekvenci užívání. 

Pro experimentátora jsou důležité také jiné hodnoty, záleží mu na vztazích s druhými 

a na přijatelném plnění běžných rolí. 

 Fáze pravidelného užívání: V případě častějšího užívání drogy si jedinec vytvoří určitý 

stereotypní model chování. V této fázi již nezapírá, že drogu užívá, ale popírá riziko svého 

jednání. Autorka upozorňuje na iluzi kontroly, která je pro toto období charakteristická; 

jedinec si nechce připustit závažnost užívání a snaží se přesvědčit sebe i své okolí, že má vše 

pod kontrolou. To, jak rychle tento proces proběhne, závisí nejen na typu psychoaktivní látky, 
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ale také na frekvenci užívání a dávkách. Dalšími důležitými signály vznikající závislosti jsou 

změny v chování a úbytek zájmů. 

 Fáze návykového užívání: V této fázi ztrácí uživatel motivaci, mění se jeho hodnoty 

a zvyšuje se lhostejnost k čemukoliv, co se netýká drog. Může se objevovat tendence své 

jednání ospravedlňovat. Ve třetím stadiu se uživatel pokouší omezit dávku drogy či s ní úplně 

přestat, ale ve většině případů jde pouze o střídání období abstinence a relapsů. 

 Fáze terminální: V poslední terminální fázi může nadměrné užívání psychoaktivních látek 

poškozovat jedince nejen biologicky, ale projevuje se také narušením psychického 

a somatického zdraví. Dochází k celkovému úpadku osobnosti a rozpadu sociálních vazeb, 

kdy jedinec udržuje kontakty pouze s těmi, kteří jsou vázáni na drogovou subkulturu. 

Drogově závislý se stává nespolehlivým, bezohledným, jeho jediným zájmem je získání 

drogy, bez ohledu na způsob, jakým si dávku opatří. Potřeba získání drogy je natolik silná, 

že eliminuje sociální zábrany, proto závislí v této fázi kradou, podvádějí, loupí či prostituují. 

Jak vyplývá z výše popsaných pojetí vývoje závislosti, uživatel prochází čtyřmi až pěti 

fázemi. První stadium by se dalo popsat jako veskrze pozitivní, Vágnerová k němu přidává navíc 

fázi experimentu, která ve druhém pojetí zcela chybí. Druhá fáze se v obou pojetích mírně liší, 

Göhlert a Kühn na rozdíl od Vágnerové uvádějí vznik zdravotních následků, Vágnerová se 

zaměřuje spíše na psychiku uživatele. Ve stadiu návyku je pro obě pojetí typický rozpad vztahů, 

Göhlert a Kühn uvádějí, že ve stavu intoxikace již může docházet ke kriminálnímu chování. 

V poslední fázi vzniku závislosti dochází podle obou pojetí ke kriminálnímu jednání 

i bez ovlivnění návykovou látkou, může nastat rozpad osobnosti a mnoho dalších negativních 

jevů. 

1.5 Fáze experimentu dle Kloučka (1999) 

Životní styl experimentátora bývá drogou nepozměněný. Dospívající, který již užil 

omamných látek, si i nadále zachovává aktivity, které ho obohacovaly předtím. Kontakt 

experimentátora s návykovou látku je spíše nepravidelný, výskyt nemá vzrůstající tendenci. 

Je také potřeba vzít v úvahu věkovou hranici a druh látky, které byly experimentátorem prvně 

užity. Intoxikační prožitek je vnímán jako relaxace ve vhodných chvílích. Omamnou látku 

neužívá k úniku před zátěžovou situací či ke zmírnění stresových či náročných stavů. 

Sociální status považuje Evžen Klouček za symbol zakotvenosti v rámci sociálních 

struktur, ve kterých je uživatel začleněn. Ten však bývá výskytem sociálního experimentu 

nezměněn. U experimentátora nedochází k výrazným změnám nastavení a otevřenosti v rámci 
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sociálních skupin, ve kterých se vyskytuje. Sociální pozice je okolím vnímána jako vyhovující 

a příslušnost k sociální skupině skýtá i nadále možnosti rozvoje.  

Vztahy jedince v rodině jsou stále uspokojivé, ačkoliv nejsou vyloučeny disharmonické 

prvky, které však nemají dlouhodobě dominantní postavení. Pokud rodina zjistí, že jejich 

potomek experimentuje s drogami, dokáže úměrným sociálním tlakem korigovat jeho další 

rozvíjení. Experimentátor je ochoten adekvátně reagovat na reakce rodiny a spolupracovat 

na odstranění možného výskytu obav či úzkostí rodiny, které plynou z experimentování. 

Experimentátor nemá nadále problém navazovat kontakty s odlišnými názorovými skupinami, 

je otevřen novým zkušenostem, a to i nepříjemným. Jedinec je zároveň schopen těžit ze svých 

minulých vztahových zkušeností pro přítomně vznikající nebo probíhající vztahy.  

Uživatel i nadále realizuje a plánuje své krátkodobé i dlouhodobé cíle, které odpovídají 

jeho psychickému, sociálnímu i somatickému zrání. Případné nezdary jsou vnímány jako 

nepříjemná, ale normální součást procesu dosahování cílů. Perspektivní cíle navazují či jsou 

stejné jako ty, které byly v ohnisku zájmu před začátkem kontaktu s drogou. 

Schopnost přiměřeně reagovat na vyskytující se zátěžové situace není experimentem 

výrazně změněna. K těmto schopnostem se přidává i předvídavost člověka, celkově jsou spojeny 

s preferencemi situací, na které je schopen relativně přiměřeně reagovat a adaptovat se. 

V chování jsou přítomny korigující prvky, které brání jedinci ve většině případů nepřiměřeně 

reagovat na zátěžové okamžiky jeho života.  

Pro uživatele je důležité, aby dodržoval hranice svého vlastního bezpečí. Mezi další 

hodnoty lze zařadit samostatnost a odpovědnost za své jednání. Emoční ladění osobnosti 

je v normě stability, bez větších výkyvů k vzteku či impulzivitě. 

V rámci terapeutických možností je experimentátor velmi dobře ovlivnitelný. Vše však 

záleží na dovednostech terapeuta přiměřeně reflektovat intenzitu dospívajícího vztahu k drogám. 

Opačného efektu může terapeut dosáhnout, pokud bude zveličovat následky drog. Užitečnější 

je používat argumenty a podporující přístup. Další neúčinnou strategií je snažit se o okamžitý 

efekt formou závazných slibů či netrpělivých postupů s autoritářskými rysy. V této fázi je velmi 

důležitá práce s okolím, jež má často tendence situaci zveličovat a dramatizovat. Pod tímto 

zveličováním však bývá ukryta úzkost z nepoznaného, hodnotová rigidita a nereálné očekávání 

rodiny od jedince (Klouček, 1999). 

Obdobný názor, jako Martin Hajný má také Michele Elliottová, která uvádí, že léčba 

a terapie by neměla být nikdy cílena pouze na uživatele, protože člověk, který experimentuje 

s drogami, není jediným člověkem, který má problém. Mezi členy rodiny by měla fungovat 
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spolupráce, rodiče by měli být neustále v kontaktu s terapeutem. Rodina by měla diagnózu 

přijmout a naučit se ji dále řešit (Elliot, 2000).  

1.6 Příznaky užívání návykových látek u dospívajících 

V období puberty se může stát, že dítě přijde domů v podivném stavu, jakým je usínání 

ve stoje, klácení se, padání, nesrozumitelná artikulace ztěžklým jazykem, zvracení apod. 

Pro rodiče se jedná o zcela novou situaci, nevědí, kam se mají obrátit, co dělat. Pokud se jedná 

o akutní situaci, jako je ta výše zmíněná, je pravděpodobné, že dítě je intoxikované, proto je 

na místě zavolat záchrannou službu, která jeho stav zhodnotí (Hajný, 1999). 

Pokud si rodič neví rady, je lepší nejprve problém zkonzultovat s odborníky než své 

pochybnosti v návalu vzteku či jiných emocí, které mu znemožní racionální uvažování, 

konfrontovat s dítětem (Hajný, 1999). Běžnějším postupem rodičů však je, že problémy svých 

dětí mnohdy přehlížejí a nechtějí si přiznat jejich závažnost. Další variantou je také to, že rodiče 

sice problém vidí, ale myslí si, že nepotřebují pomoc odborníka a že ho dokáží zvládnout sami. 

Nutno podotknout, že obě tyto situace jen oddalují řešení a přitěžují dítěti (Nešpor, 2001). 

Přítomnost drog je velmi dobře zjistitelná ze vzorku moči či slin. Ani jedna z těchto 

metod není hrazena zdravotní pojišťovnou ani jinou institucí, finanční náklady tak zůstávají 

na rodičích. Prostřednictvím otestování moči či slin se rodiče mohou dozvědět, zda řádově 

v posledních hodinách jejich dítě požilo psychotropní látku. Nemusí se samozřejmě jednat 

o pravidelné užívání, nýbrž o jednorázový experiment. Další variantou je i to, že dospívající 

mohl drogu pozřít nevědomě, například mu ji někdo mohl dát do pití (Hajný, 1999). 

Mezi často přehlédnutelné, příznaky patří zvýšená podrážděnost, nespolehlivost, 

náladovost, úzkost a deprese, agresivita, sklony k sebelítosti, k planě filozofujícím řečem, nárůst 

potřeby financí, krádeže, tajnůstkářství, změna zájmů, změna stravovacích návyků, nevolnost, 

změna přístupu k povinnostem, změna vzhledu či designu pokoje (Nešpor, 2001). Dalším jevem 

mohou být pozdní příchody a celkově nedochvilnost ať již v prostředí rodiny či ve škole, kde to 

může skončit až záskoláctvím. Další možností je změna typu kamarádů. Změnu kamarádů 

by rodiče neměli brát negativně – může se totiž jednat o potřebu být přijat sociální skupinou, 

kterou dospívající preferuje. Samozřejmě ne všechny „nedůvěryhodné“ skupiny se baví 

ve volném čase experimenty s drogami (Hajný, 1999). 

V následující tabulce jsou uvedeny příznaky užívání návykových látek, projevující se 

na očích podle Nešpora (2001): 
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Nález na očích 
Možný vliv návykových 

látek 

Zarudlé spojivky Intoxikace marihuanou 

Rozšířené zornice 

Intoxikace pervitinem nebo 

halucinogeny, odvykací stav 

heroinu 

Zúžené zornice nereagující 

na světlo 
Intoxikace heroinem 

Nepřítomný pohled 
Intoxikace nejrůznějšími 

návykovými látkami 

Zúžení zorného pole, 

poruchy barevného vidění, 

nezřetelné vidění a podobně 

Takto může působit alkohol, 

ale i jiné návykové látky 

Tabulka 1: Možné oční příznaky požití návykových látek (Nešpor, 2001) 

Výše zmíněné příznaky rodiče často připisují pubertě. Je velmi důležité brát signály 

pouze jako orientační, rodiče by je neměli přeceňovat, jelikož mohou být opravdu jen projevem 

obtížného období dospívání. 
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2. Prevence drogové závislosti 

2.1 Drogová prevence v rodině 

Rodina je považována za společenství, které má nejvíce možností, jak závislosti dětí 

předcházet. Rodina by měla pokládat základ pro životní hodnoty a smysluplné trávení volného 

času, rodinné prostředí by tedy mělo působit především preventivně a od experimentu 

a následného užívání návykových látek odrazovat. Stabilní rodina s rituály a vhodnými modely 

chování, které drogy nepodporují, činí experiment a užívání návykových látek méně 

pravděpodobným. Na místě je nutné zmínit také opačnou variantu, kdy někdy i vysoce rizikové 

prostředí nemusí mít za následek, že dítě začne drogy brát. 

V následující kapitole jsou popsány zdroje informací o návykových látkách a o drogové 

problematice obecně, které jsou vhodné také pro získání informací o prevenci nejen v rodinném 

prostředí. První část popisuje tištěné zdroje, tedy nejrůznější příručky a podobné publikace, 

z nichž čtyři jsou popsány a porovnány zejména co se týče obsahu. Druhá část je věnována 

internetovým zdrojům. 

2.1.1 Příručky a další tištěné publikace 

Příruček a dalších tištěných publikací, které se týkají problematiky návykových látek 

a s nimi spojených obtíží, existuje opravdu mnoho. Pro následující obsahovou analýzu byly 

náhodně vybrány čtyři z nich. Nejedná se o klasickou odbornou literaturu, jde skutečně spíše 

o příručky a soubory různých praktických rad a doporučení. Nejprve je každá publikace stručně 

popsána. Následuje vyhodnocení ilustrované tabulkou, v níž jsou přehledně znázorněny výsledky 

analýzy těchto dokumentů. 

Alkohol, drogy a vaše děti: jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat a jak je zvládat. 

(Nešpor, 2003) 

V současné době se tématu drogové závislosti u mladistvých věnuje celá řada českých 

autorů, mezi přední odborníky lze řadit Prim. Karla Nešpora a PhDr. Ladislava Scémyho, kteří 

jsou také autory této publikace. Kniha je určena přímo rodičům dospívajících dětí, kteří se o své 

děti bojí, ale zatím neměli možnost navštívit odborníka. V úvodu je pozornost věnována 

zvláštnostem prevence v různých věkových skupinách, tedy od narození až do rané dospělosti. 

Na tuto kapitolu navazuje část věnující se zásadám prevence v rodině; která je velmi rozsáhlá. 

Autoři zde  uváději 8 praktických rad, jak je užitečné s dospívajícími o návykových látkách 

hovořit. Tuto kapitolu dále rozšiřují o rizika, která možnost výskytu experimentů či pravidelného 
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užívání návykových látek zvyšují. Publikace nabízí také přehled tzv. tvrdých a měkkých drog, 

včetně příznaků jejich užívání. Závěrečná kapitola nabízí poměrně rozsáhlou síť užitečných 

adres a telefonů na specializovaná zařízení. Jelikož je tato publikace z uvedených knih nejstarší, 

nevyskytují se v ní odkazy na další internetové zdroje. 

Drogy: otázky a odpovědi (SANANIM, 2007) 

Jde o publikaci občanského sdružení SANANIM, která byla vydána v roce 2007. Krátká 

úvodní část příručky je věnována představení této organizace, jejích projektů, služeb 

(například internetová poradna, která byla zdrojem příkladů v celé knize) a autorů knihy. 

Mezi autory knihy patří terapeutičtí pracovníci, lékaři, případně specialisté na různé druhy 

terapie (například arteterapie aj.). Následující tři kapitoly jsou věnovány současným uživatelům 

drog, jejich rodinám a bývalým uživatelům a jsou ilustrovány mnoha příklady z internetové 

poradny sdružení SANANIM2, a to formou plného znění dotazů i odpovědí. Jde o autentické 

dotazy (samozřejmě bez osobních údajů tazatelů), čímž je tato publikace velmi zajímavá. 

Další část knihy představuje poměrně podrobný popis jednotlivých návykových látek, kdy je 

každé z nich věnováno hned několik stran. Mezi ostatními návykovými látkami je zde popsán 

také alkohol. V závěru knihy lze nalézt slangový slovník, který je zaměřený na oblast drog, 

dále seznam kontaktů na místa s odbornou pomocí s drogami, seznam webových stránek 

týkajících se této problematiky a rejstřík. 

Drogová závislost, aneb, Rychlý běh po krátké trati: poradenská příručka pro děti, dospívající 

a jejich rodiče.(Pešek, 2007) 

Podobně jako v předchozím případě jde i zde o příručku vytvořenou občanským 

sdružením a odborníky, kteří v něm pracují. Jde o sdružení Arkáda – sociálně psychologické 

centrum, které působí v Jihočeském kraji a zabývá se poskytováním poskytováním 

registrovaných sociálních služeb a mimo jiné také vzdělávání pěstounských rodin
3
. Příručka 

je prostřednictvím velmi podrobného obsahu rozčleněna do čtyř částí. První kapitola je věnována 

drogové prevenci obecně a je určena široké cílové skupině – dětem, rodičům i pedagogům. 

Druhá kapitola je určena spíše rodičům a ohledně záběru témat je poměrně široká. Obsahuje 

popis jednotlivých návykových látek a velké množství doporučení, jak reagovat a nereagovat 

v případě objevení problémů s drogami v rodině. Dále jsou popsány možné reakce rodičů 

(vhodné i nevhodné) a jejich zdůvodnění. Poslední část této kapitoly je věnována drogám 

                                                        
2
 Internetová poradna sdružení SANANIM je dostupná zde: http://www.drogovaporadna.cz/ 

3
 Podrobnější informace o tomto občanském sdružení lze nalézt na těchto webových stránkách: 

http://www.arkadacentrum.cz/o-arkade 

http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.arkadacentrum.cz/o-arkade
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ve školách. Třetí kapitola se zabývá problematikou legislativy, která se nějaký způsobem může 

týkat drog a jejich užívání. Legislativní informace jsou zde pojaty spíše praktickým způsobem, 

nejde tedy pouze o prostý výčet a popis určitých zákonů a vyhlášek, ale také o důsledky 

a možnosti, které z nich vyplývají. Závěrečná kapitola představuje seznam kontaktních míst 

pro drogovou problematiku v oblasti Jihočeského kraje. V této publikaci není, na rozdíl 

od ostatních tří, mezi drogami popsán alkohol a tabák. Autoři publikace to v úvodu vysvětlují 

tím, že jak pro alkohol, tak pro tabák jsou po určitých změnách použitelná všechna uvedená 

doporučení. 

Bezpečnost především: realistický přístup k dospívajícím a drogám.(Rosenbaum, 2007) 

Publikace Marshy Rosenbaum je zasazená do prostředí USA, státu Kalifornie, odkud 

autorka pochází. Text je zároveň doplněn o poznámky doc. Miovského (nyní prof.) 

a MUDr. Zábranského, kteří se nejen k tématu legislativy vyjadřují v kontextu České republiky. 

Publikace tak například nabízí zajímavé porovnání výsledků některých studií mezi českou 

a americkou populací. Komentáře výše zmíněných odborníků na drogovou problematiku nabízí 

také odkazy na konkrétní internetové zdroje či odbornou pomoc, kam se rodiče dospívajích 

mohou v různých krajích České republiky obrátit. Kniha je primárně určena pro vychovatele, 

tedy rodiče a učitele dětí a dospívajících. Úvod a závěr publikace však nabízí i pohled dítěte 

na prevenci, konkrétně pohled syna autorky, který se formou dopisu vyjadřuje k tomu, 

jak prevenci vnímal jako dospívající a jak ji vnímá o několik let později. Celou knihu provází 

téma bezpečnosti včetně používaného pojmu "realistická prevence", která má dle autorky za cíl 

děti ochránit a umožnit jim se zodpovědně rozhodovat. Autorka nevěnuje pozornost 

jen alkoholu, kouření a tzv. tvrdým drogám, ale velká část textu je věnována marihuaně jakožto 

vstupní droze (Rosenbaum, 2007). 

Výsledky obsahové analýzy vybraných příruček 

Při obsahové analýze výše uvedených publikací byla sledována následující kritéria, která 

jsou znázorněna níže v tabulce č. 2: 

 Určení – je publikace jednoznačně určena pro konkrétní cílovou skupinu? 

o R: Rodiče 

o D: Děti 

o P: Pedagogové 
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 Internetové zdroje – popisuje, případně doporučuje publikace nějaké internetové 

zdroje? 

 Legislativa – věnuje se publikace také legislativním problémům spojeným s užíváním 

návykových látek? 

 Popis konkrétních drog – obsahuje příručka popisy jednotlivých drog (nebo typů drog) 

a případně jejich účinky? 

 Rady pro komunikaci v rodině – obsahuje kniha konkrétní rady a tipy, 

jak (ne)komunikovat v rodině? 

 Škola – je v příručce také část, která se zabývá problematikou drog v prostředí školy? 

 Tvrdé/měkké drogy – je v publikaci zmíněno rozdělení na měkké a tvrdé drogy, 

případně existují zde popisy účinků měkčích drog? 

 Odborná pomoc – zmiňuje příručka typy odborné pomoci a uvádí konkrétní kontakty? 

Příručka Určení 
Internetové 

zdroje 
Legislativa 

Popis 

konkrétních 

drog 

Rady pro 

komunikaci 

v rodině 

Škola 
Tvrdé/měkké 

drogy 

Odborná 

pomoc 

Nešpor, 

Csémy, 2003 
R NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

SANANIM, 

2007 
DRP ANO NE ANO ANO NE ANO ANO 

Pešek a kol, 

2007 
DRP ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO 

Rosenbaum, 

2007 
DRP ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO 

 Tabulka 2: Obsahová analýza příruček, týkajících se drogové problematiky 

Čtyři výše uvedené publikace byly hodnoceny dle osmi kritérií. Shodu lze nalézt v tom, 

že tři knihy vydané v roce 2007 jsou publikacemi určenými nejen pro rodiče a pedagogy, ale také 

pro děti. Tyto publikace zároveň pracují s internetovými zdroji, na které publikace vydaná v roce 

2003 nijak neodkazuje; zároveň je tato příručkaurčena pouze rodičům dospívajících dětí. Tím, 

že jsou všechny čtyři knihy určené rodičům, lze v nich nalézt poměrně obsáhlé kapitoly věnující 

se prevenci v rodině a vhodné komunikaci mezi rodiči a dětmi; zároveň jsou zde popsány 

jednotlivé typy drog včetně jejich účinků. Všechny analyzované knihy obsahují kontakty 

na specializovaná zařízení věnující se léčbě a prevenci drogových závislostí; Pešek a kol. 

na rozdíl od ostatních zmiňuje pouze specializovaná zařízení v Jihočeském kraji; zbylí autoři 

uvádějí zařízení po celé České republice. Kniha od kolektivu autorů ze SANANIMu se 

od ostatních publikací liší tím, že nezmiňuje legislativu věnující se této problematice; stejně tak 

se v porovnání s ostatními publikacemi nevěnuje tématu prevence zasazenému do prostředí 

školy. Další odlišnost představuje kniha Peška a kol., který se ve své publikaci zabývá především 
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nelegálními návykovými látkami, zatímco ostatní   autořiuvádějí také alkohol a nikotin. Jak je 

vidět z této malé analýzy, mezi příručkami s tématikou protidrogové prevence, nejsou co 

do obsahu zásadní rozdíly. 

2.1.2 Internetové zdroje informací 

Podle dat Českého statistického úřadu mělo v roce 2016 přístup k internetovému 

připojení 76 % českých domácností (ČSÚ, 2017)
4
. Z tohoto údaje lze logicky usoudit, že mnoho 

rodičů či jiných rodinných příslušníků nebo samotných dětí a dospívajících, bude v případě 

potřeby vyhledávat informace o návykových látkách v prostředí internetu. V následující kapitole 

jsou popsány právě tyto zdroje, rozdělené ještě do tří podskupin na webové stránky, diskuzní 

weby, chaty a poradny a na kategorii ostatní. 

Webové stránky 

O problematice návykových látek existuje na českém internetu velké množství webových 

stránek. Většinou jde o obecné zdroje informací, kdy jsou používány prostým čtením textu 

či prohlížením obrazových materiálů apod. Na nejrůznější webové stránky, které se zabývají 

problematikou návykových látek, odkazují, jak bylo uvedeno výše, také tištěné příručky. 

Nejčastěji jde o webovou stránku drogy-info
5
, která byla zmíněna ve třech ze čtyř výše 

analyzovaných příručkách. Na web je odkazováno tak často pravděpodobně kvůli tomu, kdo je 

jeho původcem. Jde o projekt Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, 

který je součástí Úřadu vlády ČR. Z toho lze usoudit, že by mělo jít o důvěryhodný zdroj. 

Co do obsahu je to zdroj určený spíše dospělým uživatelům, tedy rodičům, pedagogům 

a odborníkům. Vzhledem k odbornému vyznění informací, které jsou na tomto webu uvedeny 

a také vzhledem k jeho designu a dalším charakteristikám, lze usoudit, že není určený primárně 

pro děti a dospívající (NMS, 2017). 

Dalším příkladem, který je tentokrát určen několika cílovým skupinám je web s názvem 

odrogach.cz
6
, která je určena školám, dospívajícím a rodičům. Obsah je právě podle těchto 

kategorií také rozdělen. Web není zaměřen pouze na návykové látky, ale na rizikové chování 

celkově. Provozovatelem je občanské sdružení SANANIM. Na obsahu webu je jednoznačně 

vidět, že je zaměřený spíše na laickou veřejnost a dospívající (s výjimkou části, určené pro školy, 

i zde jsou však poměrně stručné informace). V části webu, která je určena dospívajícím jsou 

                                                        
4
 Tyto údaje lze na webu ČSÚ najít také v přehledném grafu: 

https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm 
5
 Web je dostupný zde: https://www.drogy-info.cz/ 

6
 Web je dostupný zde: http://odrogach.cz/ 

https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm
https://www.drogy-info.cz/
http://odrogach.cz/
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velmi stručně popsány základní informace o drogách a jiném rizikovém chování (anorexie 

apod.). Opět je zde možné nalézt několik konkrétních příkladů. Zároveň jsou v části 

pro dospívající dostupné online hry s tematikou prevence rizikového chování. Část určená 

rodičům je ohledně textů samozřejmě obsáhlejší než ta dětská. Jsou zde popsány různé rizikové 

situace vzhledem ke konkrétnímu věku dítěte, doporučená literatura, informace o konkrétních 

drogách a jejich účincích a opět informace o ostatním rizikovém chování (šikana atd.). 

Část určená pro školy je samozřejmě nejobsáhlejší ze všech tří uvedených (SANANIM, 2017). 

Informace pro rodiče, které se týkají drogové prevence lze najít také na webu Policie ČR, 

informace vytváří Národní protidrogová centrála SKPV
7
. Na webu jsou dostupné rozsáhlé 

informace na téma drog a drogové prevence určené přímo pro rodiče. Jde v podstatě o obdobný 

typ informací, který lze nalézt ve výše uvedených tištěných příručkách (Michálek, 2010). 

Jak vyplývá z popisu několika webových stránek, které se zabývají prevencí rizikového 

chování, jejich úroveň je různá, od spíše laického přístupu určeného zejména pro děti, 

dospívající a jejich rodiče, až po vysoce odborný pohled, který je určen školním, vědeckým, 

teraperutickým a jiným specializovaným pracovníkům. 

Diskuzní weby, chaty, poradny 

V případě zdrojů typu chatu, diskuzního fóra, případně poradny jde často o weby, které 

lze použít dvěma základními způsoby. Jednak je možné prohlížet již zodpovězené dotazy, 

jednak lze položit vlastní otázku. 

Pravděpodobně nejznámější internetovou poradnou je Drogová poradna občanského 

sdružení SANANIM
8

. Nejde pouze o samostatné fórum, kam je možné zadávat dotazy, 

ale součástí této služby je velké množství informací, které jsou prezentovány formou článků. 

Podobně jako na výše uvedených webových stránkách, je možné i zde najít poměrně dlouhý 

seznam internetových i klasických informačních zdrojů. Druhá část Drogové poradny 

představuje prostor pro zadání dotazu, či prohlížení těch již zodpovězených. Na dotazy odpovídá 

celkem jedenáct odborníků, jde o lékaře, adiktology, terapeuty, sociální pracovníky i pedagogy. 

Velkou výhodou je možnost vyhledávání v zodpovězených dotazech, není tak nutné je prohlížet 

všechny (SANANIM, 2017a). 

                                                        
7
 Web lze nalézt na této adrese: http://www.policie.cz/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence.aspx 

8
 Adresa Drogové poradny je zde: http://www.drogovaporadna.cz/ 

http://www.policie.cz/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence.aspx
http://www.drogovaporadna.cz/
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Dalším webem a zároveň online poradnou je Online adiktologická poradna, kterou 

vytváří a spravuje Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
9
. Opět nejde pouze o poradnu 

jako takovou, ale o celý web, kde lze najít informace ke konkrétním návykovým látkám zejména 

z pohledu jejich uživatele. Je zajímavé, že tvrdé drogy zde spadají do kategorie ostatní závislosti, 

ostatní kategorie jsou určeny tabáku, alkoholu, gamblerství a závislosti na internetu. Stejným 

způsobem je tematicky rozčleněna také poradna, kde jsou navíc kategorie „Marihuana“ 

a „Prokrastinace (chorobné odkládání)“. V této online poradně dotazy zodpovídají pouze dva 

odborníci, konkrétně jde o psychologa a adiktoložku. V neposlední řadě je možné zmínit také 

originální design webu a jeho uživatelskou přívětivost, kdy je vyhledávání informací 

o jednotlivých závislostech poměrně dost intuitivní (Klinika adiktologie, 2012). 

Kromě online poraden jsou k diskuzím nejen o problematice drog využívány také 

sociální sítě, kterých v dnešní době existuje skutečně mnoho
10

. Tento způsob používají 

dospívající pravděpodobně spíše ke komunikaci mezi sebou, žádnou odbornou diskuzní skupinu 

na sociálních sítích se totiž autorce práce nepodařilo najít. 

Ostatní 

Kromě dvou výše zmíněných typů zdrojů nelze pominout také audiovizuální dokumenty, 

hry, případně další informační zdroje, kterými mohou být různé besedy, přednášky apod. 

Seznam takovýchto zdrojů je možné najít například na webu Výchova ke zdraví, jehož autory 

jsou pracovníci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Tento seznam obsahuje naučné 

filmy a dokumentární pořady, letáky, příručky a jiné edukační materiály. Některé z dokumentů 

je možné stáhnout přímo z toho webu, na jiné je odkazováno
11

 na jiné webové stránky a poslední 

skupinou jsou ty, které lze zapůjčit například pro školní výuku. Kromě seznamu těchto zdrojů, 

obsahuje tento web také přehled o poradenské, lektorské a přednáškové činnosti 

(Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, 2015). 

Jak už bylo zmíněno výše, existují také online hry s tematikou drogové prevence. 

Webová stránka s názvem Hrou proti drogám
12

 umožňuje uživatelům seznámit se zábavným 

způsobem s problematikou drog a dalších sociálně patologických jevů. Více než 70 her, 

křížovek, kvízů či osmisměrek nabízí uživatelům poznat, jak jsou na tom se znalostí drog, 

s jejich účinky a rozdělením. Díky testům a dotazníkům mají také možnost dozvědět se více 

                                                        
9
 Poradnu lze najít zde: http://poradna.adiktologie.cz/ 

10
 Jako příklad lze uvést Facebook, Twitter, Google+, různé chatovací služby jako třeba Lide.cz a mnoho dalších. 

11
 Například jsou zde umístěny odkazy na sociální síť YouTube, např.: https://www.youtube.com/watch?v=-

Og9GBcHHIo 
12

 Webovou stránku lze nalézt zde: http://www.casmp.cz/drtjdv.htm 

http://poradna.adiktologie.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=-Og9GBcHHIo
https://www.youtube.com/watch?v=-Og9GBcHHIo
http://www.casmp.cz/drtjdv.htm


32 
 

o sobě. Díky hře „Zařaď nás“ si mohou uživatelé vyzkoušet rozdělení na tzv. tvrdé a měkké 

drogy, čímž se mohou dovědět, že mezi legální drogy patří kromě marihuany také káva, tabák 

či alkohol. Obdobné testy nabízí také stránka Drogový informačný portál
13

, kde si mohou 

uživatelé vyzkoušet odpovědět na tři testy. Test Jak drogu odmítnout nabízí audiovizuální 

možnost nácviku odmítnutí verbální či neverbální formou. Díky testu přitažlivosti drogy mohou 

uživatelé zjistit, jak jsou ke kontaktu s návykovou látkou náchylní. Vyplněný test nabízí shrnutí 

odpovědí s následnou radou. Test Indikátor užívání drog nabízí 5 typů drog, u kterých 

jsou stručně popsány jejich příznaky, následky a informaci o tom, kde všude je možné drogy 

najít (Úřad vlády SR, 2017). 

V prostředí internetu lze bohužel najít také online hry, které preventivní nejsou 

a návykové látky spíše propagují. Jedná se například o hru Dr. Meth
14

, která uživatelům 

umožňuje vybudovat drogové impérium. Smyslem hry je nakupování vařičů a dealerů pervitinu. 

Se stoupajícím množstvím virtuálních finančních prostředků si uživatel může výrobu přesunout 

od narkomanů v karavanu ke studentům chemie v rodinných domech či přímo do podniků.  

2.2 Školní drogová prevence 

Dalším, kdo v protidrogové prevenci sehrává důležitou roli, je škola a volnočasové 

aktivity, jejichž možnostmi se bude zabývat následující kapitola. Škola je instituce, která udržuje 

kontakt s dítětem a následně dospívajícím po mnoho let, několik hodin denně. Díky tomu hraje 

společně s rodinou jednu z nejvýznamnějších rolí v prevenci vzniku drogového problému. 

Na začátku této kapitoly je nutné definovat klíčové termíny protidrogové prevence, jelikož 

se někdy terminologie mezi odborníky liší. V další části podkapitoly je popsána primární 

prevence v českém školství. 

2.2.1 Systém prevence v ČR 

Přibližně od poloviny 20. století existuje dělení prevence na primární a sekundární. 

Zhruba v roce 1960 přibyla k této typologii také prevence terciární (Nešpor, 2007). 

Později Ústav pro lékařství americké akademie věd (Institute of Medicine) přišel s návrhem 

prevenci rámcově rozdělit na všeobecnou, selektivní a indikovanou. Tímto systémem se měla 

nahradit prevence primární, sekundární a terciární (McGrath, 2007). 

Jak vyplývá z cílů této práce, které jsou nastíněny v jejím úvodu, je zde dále popsána 

a charakterizována pouze prevence primární. Dle Evy Marádové (2006, s. 22) lze primární 

                                                        
13

 Webovou stránku lze nalézt zde: 

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=activeweb&page=webpage&s=freetime 
14

 Hru je možné najít na následující adrese: http://drmeth.com 

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=activeweb&page=webpage&s=freetime
http://drmeth.com/
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prevenci definovat jako„veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům 

a následkům spojeným se zneužíváním návykových látek i s ostatními sociálně patologickými 

jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich šíření“ 

Teze Evy Marádové korespondují s tezemi Vratislava Pokorného, který říká, 

že „primární prevencí sociálně patologických jevů rozumíme koncepční, komplexní, cílený, 

plánovitý, flexibilní a efektivní soubor opatření, odborných činností a nabídek, zaměřený 

na posilování a rozvoj společensky žádoucích postojů, hodnot, zájmů, forem zdravého životního 

stylu, chování a jednání jednotlivců i skupin“ (Pokorný, 2003, s. 14). Cílem primární prevence 

dle Zdeňka Matějčka je zabránit tomu, aby se riziko nestalo skutečností. Primární prevence 

by měla žáky připravit na to, že se v životě budou potýkat s nejrůznějšími problémy, a dát jim 

informace k tomu, aby se se zátěžovou situací byli schopni vyrovnat, případně jí předejít 

(Matějček, 2002). K Matějčkovu pojetí lze doplnit, že místo informací by měla škola a rodina 

dětem poskytnout především dovednosti, díky nimž se se zátěžovou situací vyrovnají. 

Cílem primární prevence dle Karla Nešpora je předejít užívání návykových látek včetně alkoholu 

a tabáku nebo ho oddálit do pozdějšího věku, kdy už jsou dospívající relativně vyspělí. Dalším 

cílem je omezit nebo zastavit experimentování s návykovými látkami tak, aby se předešlo 

škodám na tělesném i duševním zdraví. Cílem primární prevence je tedy to, aby se populace 

chovala zdravěji (Nešpor, 2007). 

Primární prevenci je možné dále rozdělit na prevenci specifickou a nespecifickou. 

Specifickou primární prevencí rizikového chování jsou myšleny takové programy, které 

jsou zaměřeny na některou z konkrétních forem rizikového chování. Kromě prevence užívání 

návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu a kouření) lze do aktivit v rámci prevence 

zahrnout také násilí a šikanu, záškoláctví, kriminalitu, delikvenci, vandalismus, xenofobii, 

rasismus, intoleranci, divácké násilí, syndrom CAN
15

, netolismus, patologické hráčství atd. 

Aktivity specifické primární prevence jsou tedy zaměřeny na přesně definovanou cílovou 

skupinu, u které se rizikové chování vyskytuje. U těchto programů je zřejmá časová a prostorová 

ohraničenost realizace (zmapování potřeb, plán programu a jeho příprava, provedení 

a zhodnocení programu a jeho návaznost) (Černý, 2010). Snahou těchto programů je působit 

selektivně a specificky. Programy specifické primární prevence jsou takové programy, které 

by neexistovaly, kdyby neexistoval problém rizikových projevů chování (MŠMT, 2009)
16

. 

                                                        
15

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 
16

 Příkladem specifické primární prevence je program EU - Dap a Unplugged zaměřený na prevence užívání 

konopných látek, tabáku a alkoholu a též případně dalších legálních a nelegálních drog; dále různé besedy, 

přednášky, komponované pořady, interaktivní a edukativní programy 
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Naopak nespecifickou prevencí se rozumí takové aktivity, které tvoří nedílnou součást 

primární prevence, jejím obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj 

harmonické osobnosti včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových či sportovních 

aktivit. Programy nespecifické prevence
17

 by existovaly a byly by žádoucí i v případě, 

kdy by neexistovaly sociálně patologické jevy, tj. bylo by i v takovém případě smysluplné tyto 

programy rozvíjet a podporovat (Marádová, 2006). Zde je nutno podotknout, že každý typ 

prevence má svá rizika a přínosy. Prevence nespecifická může být nákladnější než specifická, 

jelikož se soustředí na celou populaci (na každého žáka každé školy). 

Systém primární prevence v ČR funguje na dvou úrovních. V prvním případě 

jde o horizontální úroveň, kdy MŠMT aktivně spolupracuje s ostatními resorty, jako 

je Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti. Ze zástupců příslušných 

resortů, krajů, akademické obce, nestátních neziskových organizací, školských poradenských 

zařízení, vysokých škol, organizací přímo řízených ministerstvy a vybraných odborníků 

na danou problematiku byla vytvořena Pracovní skupina specifické primární protidrogové 

prevence a Pracovní skupina prevence kriminality a ostatních sociálně patologických jevů. Jejich 

cílem je spolupráce, sjednocení přístupů a koordinace činností v této oblasti napříč resorty. 

Na horizontální úrovni se dále spolupracuje s nadresortními orgány, jako je Rada vlády 

prokoordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády a Republikový výbor prevence kriminality 

při Ministerstvu vnitra. 

Naopak na vertikální úrovni MŠMT metodicky vede a koordinuje síť koordinátorů, která 

je tvořena krajskými školskými koordinátory prevence (pracovníci Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy krajských úřadů), metodiky prevence (pracovníci Pedagogicko psychologické 

poradny; dále jen PPP) a školními metodiky prevence (vybraní pedagogové ve školách 

a školských zařízeních) (MŠMT, 2013). 

2.2.2 Primární prevence na základní škole 

Cílem prevence na základních školách je připravit děti a mládež na setkání se sociálně 

patologickými jevy a naučit je těmto jevům čelit. Školy mají povinnost mít zpracovaný 

minimální preventivní program (dále jen MPP), díky němuž mohou na žáky preventivně působit. 

Otázkou však zůstává, zda nejsou minimální preventivní programy metodiky prevence pouze 

                                                        
17

 Příkladem poskytovatelů nespecifické primární prevence mohou být: školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

(střediska volného času, školní družiny a kluby); školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže, školy v 

přírodě); základní umělecké školy; zařízení neziskového a nízkoprahového sektoru (Skaut, Sokol); prostory a 

zařízení v přírodě (Skaut); zařízení zřízená církví (Salesiánská střediska mládeže) atd.  
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každoročně kopírovány (Hajný, 1999). Robert Stuchlík v knize Akta Y hledá odpověď na otázku, 

jak poznat školu, která se prevencí opravdu zabývá. 

 Škola hledá kontakt s rodinou, který může být nejen formální (např: třídní schůzky), ale také 

neformální. Škola může nabízet pedagogicko-psychologické semináře pro rodiče, kde lze 

hovořit o vedení prvňáčka při psaní domácích úkolů, o motorickém neklidu či o potížích 

s usínáním. Učitel získá tímto neformálním, přátelským kontaktem více informací o rodině 

a rodiče získají odborné vedení, které může zamezit neproduktivní rodičovské výchově. 

Když dítě vidí, že rodiče neberou školu moc vážně, i ono začne mít tendenci si školu 

nepřipouštět k tělu. A utrpí tím především dítě, protože ztratí plnou oporu v jedné z autorit, 

která ho provází životem a říká, co je dobré a co je špatné. Škola, která se věnuje i rodičům, 

je dobrým základním kamenem pro další preventivní působení na žáka. 

 Škola hodnotí růstově. Dítě potřebuje zažít úspěch. Výzkumy jasně říkají, že častou 

pohnutkou k drogovému experimentu je potřeba zbavit se nepříjemných duševních stavů 

a pocitu nekompetence. Celá jedna skupina drog, stimulanty, masivně zvyšuje sebevědomí, 

dodává odvahu, sílu, energii či optimismus. Často platí, že čím horší prospěch, tím více 

zkušeností s alkoholem a nikotinem. Dalším logickým krokem je tedy slovní hodnocení žáků. 

Na první pohled se jedná o oceňování zbytečností a banalit, ale pro vývoj sebevědomí žáka 

je to velmi dobré a povzbuzující. Učitelé musí přesně popsat výsledek, kterého žák dosáhl, 

a nesmí používat jen obecné formulace typu „dobře, dostatečně“. Od známkování ustoupila 

také většina skandinávských zemí nebo Itálie. 

 Škola podporuje duševní hygienu žáků. Na dítě časem dopadne únava z psychického 

a fyzického vyčerpání ve škole. Mělo by se tedy naučit zacházet s únavou a odpočinkem. 

Dítě, které umí odpočívat, odolá snáz svodům chemických generátorů (kofein, nikotin, 

pervitin). Pro aktivní odpočinek je možné do výuky zařadit například prvky jógy či relaxační 

cvičení. S únavou také úzce souvisí prostředí, škola by měla tedy pracovat s faktory, jako 

je výmalba třídy a školy, osvětlení či vůně. V neposlední řadě by bylo záhodno zaměřit se 

na vhodné změny ve stravě ve školní jídelně. 

 Škola podporuje samostatnost žáků. V proaktivních školách se žáci aktivně podílejí například 

na výzdobě školy (když si třídu sami vymalují, potom ji nemají tendenci ničit, protože 

ji považují za svou). Dítě drezúrované do pasivity bude pasivní i v době, kdy už dítětem není. 

Proto je na místě se ptát, o čem všem ve škole rozhodují žáci. 

 Škola nabízí volnočasové aktivity. Na každé škole se každý rok vypisuje stejná nabídka 

volnočasových aktivit, ale nikdo již nezkoumá poptávku ze strany žáků. (Hajný, 1999). 
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Přístupy k prevenci a její cíle se bezpochyby liší s ohledem na věk žáků. Uvažuje se 

o zavedení povinných minimálních preventivních programů také pro mateřské školy, z nichž 

některé tento dokument již vytvářejí
18

. Podle Trapkové (2011) by měl Minimální preventivní 

program vzhledem k věku splňovat následující body: 

 Cílem primární prevence v předškolním věku (3–6 let) je zakotvit zdraví jako důležitou 

životní hodnotu, kterou je třeba chránit. Děti v MŠ by si měly uvědomovat možná nebezpečí 

a možnosti, jak se těmto nebezpečím vyhnout. Součástí primární prevence v tomto věku 

je také podpora vytváření zdravých sociálních vztahů mimo rodinu. Z tohoto důvodu 

programy pro děti předškolního věku spadají především do oblasti nespecifické primární 

prevence. 

 Cílem primární prevence v mladším školním věku (6–12 let) je prohlubovat dovednosti, díky 

nimž mohou děti chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti. Žákům 1. stupně ZŠ 

by zároveň měly být předány jednoznačné informace o škodlivosti alkoholu a tabáku, včetně 

vymezení základních pravidel týkajících se užívání těchto látek. 

 Cílem primární prevence ve starším školním věku (12–15 let) je rozvoj sociálních dovedností 

především v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, ve schopnosti čelit sociálnímu tlaku, 

dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod. Zásadní místo zde mají specifické 

programy primární prevence zaměřené na problematiku návykových látek, jejich účinky 

a rizika, tj. vytvoření povědomí o drogách a o nepříznivých zdravotních a sociálních 

důsledcích spojených s jejich užíváním. Takto je možné pokračovat až k primární prevenci 

mládeže (15–18 let) a k prevenci u dospělé populace (18 let a více). 

Minimální preventivní program 

Minimální preventivní program je možné dle Miovského (2012) charakterizovat 

v následujících bodech: 

 Je komplexním a dlouhodobým preventivním programem školy či školského zařízení. 

 Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu. 

 Vzhledem k omezení časových, personálních a finančních možností klade důraz 

na co největší efektivitu. 

 Má jasně definované krátkodobé a dlouhodobé cíle, důraz je kladen na jejich dodržení. 

                                                        
18

 Například Minimální preventivní program MŠ Lidice: http://www.ms-lidice.cz/?page_id=3449 nebo MŠ Šanov: 

http://skolasanov.cz/files/nova-slozka/MPP-MS-Sanov-2017-2018.pdf 

http://www.ms-lidice.cz/?page_id=3449
http://skolasanov.cz/files/nova-slozka/MPP-MS-Sanov-2017-2018.pdf
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 Je přizpůsoben kulturním, sociálním a politickým okolnostem, dále struktuře školy 

a specifické populaci v jejím okolí. 

 Respektuje rozdíly ve školním prostředí, oddaluje, brání a snižuje výskyt rizikového 

chování. 

 Zvyšuje schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. 

Konkrétní definice MPP zní takto: „konkrétní dokument školy zaměřený zejména 

na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj 

jejich sociálně komunikativních dovedností“ (MŠMT, 2010, s. 3). Autoři dále doplňují, že 

je založen na podpoře vlastní aktivity žáků s pestrostí forem preventivní práce s žáky a 

zapojením celého pedagogického sboru školy a zákonných zástupců žáků. MPP je zpracováván 

školním metodikem prevence na jeden školní rok. Ze strany České školní inspekce je průběžně 

kontrolován, dále je vyhodnocováno písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok, 

je součástí výroční zprávy o činnosti školy (MŠMT, 2010). 

Zpracování MPP má své specifické náležitosti a vychází z následujících kroků: 

1) Charakteristika školy a jejích vnitřních zdrojů. Cílem této analýzy je subjektivní 

pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Analýza by měla obsahovat následující 

položky: 

 Popis specifik a charakteristik školy: v jakém prostředí se škola nachází, zda se jedná 

o venkovskou, sídlištní či městskou školu; kolik je ve škole žáků a jejich sociokulturní 

a národnostní charakteristika; zda je škola umístěna v jedné budově či zda má také 

detašovaná pracoviště; jaké je materiálně-technické vybavení školy, zda je zde možnost 

pro realizaci preventivních a volnočasových aktivit. 

 Výskyt a identifikace potenciálních rizikových míst (šatny, WC, prostor za školou). 

 Charakteristika dokumentů školy (RVP, MPP, Školní řád). 

 Vnitřní informační zdroje: odborná a metodická literatura, odborné časopisy, videotéka, 

webové stránky školy, schránka důvěry, emailové adresy kontaktních osob (ŠMP, 

výchovný poradce, školní psycholog), školní časopisy, školní rozhlas či nástěnky. 

 Charakteristika preventivního týmu: ŠMP a jeho postavení ve škole, kumulace jeho 

funkce s výchovným poradcem či školním psychologem; složení a kompetence školního 

preventivního týmu; možnosti a limity pedagogického sboru. 

2) Zmapování vnějších zdrojů. Vnější zdroje pomáhají ŠMP připravit, stabilizovat 

a rozvíjet MPP. Vnějšími zdroji je myšlena širší podpůrná síť institucí, odborníků, informací 

a služeb. Mezi konkrétní vnější zdroje patří například: 
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 webové stránky (MŠMT, drogy-info.cz, prevence-info.cz), 

 metodická pomoc, jejímiž hlavními zdroji by měli být metodik prevence při PPP, krajský 

školský koordinátor prevence, preventivní pracovníci v nestátních neziskových 

organizacích; metodická pomoc na školní úrovni by měla být zajištěna především 

ředitelem školy, ŠMP a výchovným poradcem.  

 sociální síť, která představuje přehled organizací, na které se škola může v indikovaných 

případech obracet, jedná se především o následující kontakty: protidrogový koordinátor, 

manažer prevence kriminality, nestátní neziskové organizace, OSPOD, Policie, pediatři, 

psychiatři, kliničtí psychologové 

 odborná pomoc a internetové poradenství pro ŠMP  

 přehled vzdělávacích programů pro ŠMP 

 přehled volnočasových aktivit v regionu (Skácelová, 2010) 

3) Monitoring. Analýza aktuální situace tvoří předstupeň pro stanovení cílů a následných 

aktivit. Mezi jednu z metod analýzy lze zařadit SWOT
19

 analýzu. V rámci monitoringu MPP 

existují nejméně čtyři cílové skupiny: žáci, rodiče, pedagogové a škola jako celek. Dalšími zdroji 

analýzy situace mohou být výstupy ŠMP, záznamy výskytu rizikového chování, zápisy 

z výchovných komisí, důvěrné zprávy na OSPOD a Policii či prosté pozorování chování žáků 

a prostředí školy (Skácelová, 2010). 

4) Stanovení cílů. Na základě splnění předchozích bodů lze stanovit konkrétní cíle, které 

mohou být krátkodobé či dlouhodobé. Krátkodobé cíle jsou pro tvorbu MPP podstatné, měly 

by navazovat na preventivní strategii školy, měly by být konkrétní a měly by být vytvořeny 

pro danou cílovou skupinu. Dlouhodobé cíle jsou definovány v obecnější rovině, jsou časově 

náročnější a měly by být uvedeny v preventivní strategii školy, která je v hiearchii nad úrovní 

MPP. Cíle se obvykle definují na jeden školní rok. Pro posouzení úspěšnosti by měl být 

u každého cíle nalezen indikátor, dle kterého lze usoudit, zda byl cíl naplněn či nikoliv. 

Dle modelu SMART jsou rozlišovány tyto cíle: S - specifický, M – měřitelný, A – 

akceptovatelný, R – realistický, T – termínovaný neboli časově ohraničený (Skácelová, 2010). 

5) Skladba aktivit pro jednotlivé cílové skupiny. Jednotlivé aktivity se musí soustředit 

na všechny cílové skupiny, kterými jsou žáci, rodiče a učitelé. Každá aktivita by měla obsahovat 

následující náležitosti: stručná charakteristika programu a jeho realizátora, termín konání aktivity 

a osoba, která je za program zodpovědná. Zásady efektivní primární prevence jsou podrobněji 

popsány v podkapitole 2.2.2 Programy primární prevence na ZŠ. Autorka dále zmiňuje větší 

                                                        
19

 Termín SWOT analýza je zkratkou anglických slov strenghts (přednosti = silné stránky) weaknesses (nedostatky 

= slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby), přičemž se jedná o přednosti a nedostatky organizace 

a o příležitosti a hrozby, které vyvstávají z vnějšího prostředí (Veber, 2000, s. 428) 
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zapojení rodičů do preventivních aktivit, například informační servis pro rodiče (seznámení se 

s preventivní strategií školy), aktivní formy spolupráce s rodiči (přímá účast rodičů 

na preventivní strategii školy), pasivní formy spolupráce s rodiči (přednášková činnost, besedy) 

či odborné činnosti určené rodičům (poradenství k určitému problému, malé rodinné intervence) 

(Skácelová, 2010). 

6) Evaluace. Evaluace je nedílnou součástí MPP a neměla by sloužit pouze k hodnocení 

vykonané práce, ale především k plánování primárně preventivních aktivit pro následující školní 

rok. Při evaluaci jsou sledovány kvalitativní (zhodnocení, zda bylo dosaženo stanovených cílů, 

na základě kterých se ŠMP rozhodne pro pokračování či ukončení hodnoceného programu) 

a kvantitativní složky (jaké množství žáků primárně preventivními aktivitami v rámci 

jednotlivých cílových skupin prošlo) (Miovský, 2012). 

Dokumentace MPP 

Doporučuje se zavést na škole deník ŠMP, kam by ŠMP mohl zaznamenávat veškeré 

informace a zpětné vazby v průběhu MPP, výskyt rizikových forem chování a navržená opatření, 

záznam o rozhovorech se žáky a jejich rodiči. Na závěr školního roku vypracovává ŠMP 

evaluaci MPP, která je součástí závěrečné zprávy školy. Samotná dokumentace MPP by měla 

obsahovat následující položky:  

 Legislativní normy, metodická doporučení MŠMT 

 Popis sítě organizací a služeb poskytujících odbornou pomoc 

 Přehled volnočasových aktivit v regionu 

 Literární a další informační zdroje (odborná a metodická literatura, DVD) 

 Spolupráce na regionální úrovni v systému prevence (protidrogový koordinátor, manažer 

prevence kriminality, nestátní neziskové organizace, OSPOD, Policie, pediatři, 

psychiatři, kliničtí psychologové, preventivní skupina) 

 Archivace a evaluace verzí MPP z minulých období 

 Archivace výsledků anket, SWOT analýz, sociometrických průzkumů aj. 

 Krizový plán školy definují jasné intervenční, komunikační a bezpečnostní postupy 

a jejich preventivní opatření. Krizový plán by měl obsahovat následující položky: 

kdo provádí první pomoc (intervenci), kdo komu hlásí v systému školy, 

kdo kam zapisuje, kdo informuje zákonné zástupce žáků, kdo a ve kterých případech 

informuje Policii ČR či OSPOD, kdo a jak informuje rodiče ostatní žáky školy a jejich 

rodiče, kdo a jak informuje zřizovatele a média (Miovský, 2012). 
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Školní metodik prevence 

Školní metodik prevence koordinuje přípravu minimálního preventivního programu 

a jeho zavádění ve škole nebo školském zařízení, dle aktuálních potřeb program inovuje 

a upravuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost. Činnost školního metodika 

prevence spadá do oblasti metodické, koordinační, informační a poradenské. Stručně lze uvést, 

že školní metodik prevence odborně a metodicky pomáhá učitelům, kteří zodpovídají 

za výchovně vzdělávací předměty. Prostřednictvím těchto předmětů mohou vhodnou formou 

zavádět do výuky také preventivní činnosti. Současně poskytuje učitelům školy odborné 

informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách. 

Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro realizaci minimálního 

preventivního programu. Školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími pracovníky sleduje 

rizika vzniku sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k jejich včasnému 

odhalování a k řešení vzniklých problémů. Spolupracuje také s okresním metodikem 

preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence. Pracovníky školy 

informuje o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů. 

Ve své činnosti uplatňuje především metody, které jsou účelné, a lze měřit jejich efektivitu. 

Na základě pověření ředitele školy spolupracuje se školskými a dalšími krizovými, 

poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci 

a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zpracovává podklady 

pro informaci o minimálním preventivním programu školy nebo školského zařízení 

pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence 

(MŠMT, 2010). Prevencí ve škole by se neměl zabývat jen metodik školní prevence, ale měli 

by do ní být zapojeni všichni učitelé a vedení školy. Nejúčinnější je situace, když se 

pro spolupráci podaří získat i rodiče. 

ŠMP prevence by měl průběžně dokumentovat: MPP a Krizový plán školy, Deník 

školního metodika prevence, přípravy na metodická vedení učitelů (návody k řešení určitých 

situací), zápisy z jednání preventivního poradenského týmu, další evidenci akcí s preventivní 

tématikou (preventivní aktivity externistů, volnočasové aktivity žáků), výsledky anket, SWOT 

analýzy a dalších sociometrických šetření, podklady od třídních učitelů aj. (Miovský, 2012). 

Programy primání prevence na ZŠ  

František Tlapák doporučuje vyvarovat se zjednodušenému pojetí zdravého životního 

stylu, kdy učitel pouze vybere několik „žhavých“ témat a ta probere. Každodenní život školy 
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by měl mít takovou kvalitu, aby dětem umožňoval osvojit si kompetence zdravého životního 

stylu, které jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem (Tlapák, 2005). 

Úspěšně fungujícím programem ve Švédsku, USA, Baskicku či Japonsku je například 

tzv.community based prevention, tedy prevence založená na společenství. Hlavní myšlenkou 

tohoto programu je, že„prevence problémů působených alkoholem a jinými návykovými látkami 

je účinnější, jestliže je cílová populace koordinovaně ovlivňována z více stran“ (Nešpor, 1996). 

V praxi tato prevence nebude zahrnovat jen působení rodiny, školy, místní samosprávy 

a organizací zabývajících se mimoškolními aktivitami, ale také např. zdravotnických služeb 

či sdělovacích prostředků. 

Efektivnímu preventivnímu programu se také věnoval Karel Nešpor a Ladislav Csémy 

(1996) v knize Léčba a prevence závislostí. Efektivní preventivní program by měl: 

 odpovídat věku žáka 

o Jak uvádí Barbora Trapková (2011), čím je věk žáka nižší, tím je prevence méně 

specifická a spíše orientovaná na obecnou ochranu zdraví. Naopak, když je žák 

starší, prevence by měla být zaměřena na konkrétní návykové látky. Díky významu 

racionální argumentace a možnosti o problémech diskutovat by měli být žáci 

do programu více aktivně zapojeni. 

 být stručný a interaktivní 

 zahrnovat podstatnou část žáků 

 zahrnovat získávání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život 

o Účinnou metodou je například nácvik dovedností, jako je odmítání návykových látek 

a schopnost čelit tlaku ze strany okolí, komunikační dovednosti, schopnost vytvářet 

přátelské vztahy, asertivní dovednosti a zvyšování zdravého sebevědomí, zvyšování 

schopnosti sebeuvědomování, zlepšování sebeovládání, dovednosti rozhodování, 

lepší vnímání následků určitého jednání, nenásilné zvládání konfliktů, konzumentské 

dovednosti, studijní dovednosti, zvládání úzkosti a stresu. 

 brát v úvahu místní specifika 

o Metodik prevence by měl zmapovat místní situaci a zabývat se aktuálními 

návykovými riziky, jimiž mohou být žáci ohroženi. 

 využívat pozitivní modely 

o V tomto případě jde zejména o napodobování. V prevenci mají pozitivní význam 

modely, se kterými se žáci mohou ztotožnit a jejichž způsoby reagování mohou 

uplatnit v situacích svého každodenního života. 

 zahrnovat jak legální, tak nelegální návykové látky 



42 
 

o Škola bohužel nemůže přímo ovlivnit dostupnost alkoholu nebo cigaret v obchodech 

a restauracích, ale je povinna ošetřit jejich užívání v době vyučování a v prostorách 

školy. 

 být soustavný a dlouhodobý 

o Efektivita programu s těmito dvěma faktory vzrůstá; pokud se jedná o nahodilé 

a jednorázové akce, pozitivní efekt nelze očekávat. Významnou roli hraje také to, jak 

je program prezentován, a to, jací lidé ho vedou; tyto dva faktory také mohou 

ovlivnit jeho efektivitu (Nešpor, 1996). 

To, zda je minimální preventivní program efektivní, ukazuje změna chování žáků. Změna 

chování může korelovat se změnou postojů, ale korelace s mírou znalostí je velmi slabá 

a nespolehlivá. Preventivní programy zaměřené pouze na předání informací a znalostí proto 

nebývají efektivní (Nešpor, 1996). Mezi poskytovatele preventivních programů ve školách patří 

především policisté
20

, zdravotničtí odborníci
21

 (pracovníci v protidrogových a protialkoholních 

zařízeních apod.), občanská sdružení
22

, divadelní skupiny
23

, osobní poradci z různých organizací, 

střediska pro práci s mládeží, rodiče, bývalí uživatelé drog, vrstevníci, učitelé nebo dobročinné 

organizace s celostátní působností (Life Education Centres) (McGrath, 2007). 

Efektivita izolovaných a krátkodobých kampaní za pomoci médií bývá nízká a jejich 

cena neúměrně vysoká. Média jsou spíše součástí problému než jejich řešení. Zde je potřeba 

zmínit reklamu na tabák a alkohol, která u mladistvých může vyvolat carving neboli bažení. 

Z hlediska prevence nebývá také nejvhodnější podobné rozebírání alkoholových a drogových 

skandálů různých hvězd nebo poskytování velkého prostoru pro svérázně a provokující názory 

na drogovou problematiku (Nešpor, 2007). 

Jako nejefektivnější programy se jeví interaktivní programy menšího rozsahu, jako jsou 

nácviky sociálních dovedností. Naopak naprosto neefektivní se jeví velké besedy a přednášky 

či promítání filmů. V následující tabulce jsou uvedeny některé strategie a jejich účinnost. 

Přehled strategií Účinnost 

Zastrašování Neúčinné 

Citové apely Neúčinné 

Prosté informování Neúčinné 

                                                        
20

 Příklad zprávy z podobné přednášky: http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-olomouckeho-kraje-

aktuality-stop-drogam.aspx  
21

 Zde například nabídka Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/nabidka-pro-skoly  
22

 Například občanské sdružení SANANIM pořádá mimo jiné exkurze do jedné ze svých terapeutických komunit: 

http://zscimelice.cz/exkurze-9-tridy-do-terapeuticke-komunity-SANANIM-v-karlove/  
23

 Například divadlo s názvem VeTři pořádá preventivní pořady pro školy s velmi širokým záběrem témat: 

http://www.divadlo-vetri.cz/stranky/15/preventivni_porady_pro_zakladni_skoly/  

http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-olomouckeho-kraje-aktuality-stop-drogam.aspx
http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-olomouckeho-kraje-aktuality-stop-drogam.aspx
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/nabidka-pro-skoly
http://zscimelice.cz/exkurze-9-tridy-do-terapeuticke-komunity-SANANIM-v-karlove/
http://www.divadlo-vetri.cz/stranky/15/preventivni_porady_pro_zakladni_skoly/
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Nabízení lepších alternativ než 

alkohol či jiné návykové látky  

Účinné u skupin se 

zvýšeným rizikem  

Peer programy (aktivní účast 

předem připravených vrstevníků)  

Účinné u skupin se 

středním rizikem (normální 

populace) 

Prevence založená ve společnosti 

(community based prevention), tj. 

spolupráce různých složek 

společnosti  

Účinná 

Snižování dostupnosti návykových 

látek včetně alkoholu  

Účinné, jestliže je 

provázeno i snižováním 

poptávky po nich  

Léčba anebo mírnění následků  
Relativně účinné, pokud 

jsou poskytnuty včas  

Tabulka 3: Účinnost strategií prevence škod způsobených návykovými látkami (Nešpor, 1996) 

2.3 Drogová prevence na celostátní úrovni 

Protidrogová politika ČR je komplexní a koordinovaný soubor opatření společnosti, který 

je zaměřen na problematiku legálních i nelegálních návykových látek. Tato opatření jsou 

především preventivní, vzdělávací, léčebná, sociální, regulační a kontrolní. Jejich cílem 

je snížení sociálních, zdravotních a dalších škod a rizik, která s sebou užívání návykových látek 

nese nejen pro jednotlivé občany, ale také pro celou společnost. Protidrogová politika je v ČR 

uskutečňována nejen na národní, krajské a místní úrovni, ale také v rámci mezinárodní 

spolupráce. 

2.3.1 Národní úroveň 

Odpovědnost za tvorbu a naplňování protidrogové politiky ČR nese vláda, jejímž 

poradním a koordinačním orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

Její hlavní činností je vytváření Národní strategie protidrogové politiky a akčních plánů, 

koordinace aktivit v oblasti financování protidrogové politiky a služeb prevence a léčby 

pro uživatele návykových látek. Hlavním strategickým dokumentem Rady vlády je Národní 

strategie protidrogové politiky. Pro rok 2017 je platná Národní strategie 2010–2018, která je 

klíčovým koncepčním dokumentem vlády ČR. Tato strategie obsahuje mimo jiné postup vlády 

při řešení problému užívání návykových látek. S postupujícím stavem vědeckého poznání 

o fenoménu užívání návykových látek, jeho důsledcích a o účinných řešeních problémů s ním 
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souvisejících se tato strategie neustále aktualizuje. Cílem strategie je definovat v komplexní 

a koncepční rovině základní východiska a směry řešení problému užívání návykových látek 

a principy a přístupy, na kterých je protidrogová politika postavena. Mezi hlavní funkce strategie 

patří: 

 vytyčit základní přístupy, principy a cíle a stanovit priority národní protidrogové politiky 

ČR jak pro všechny články veřejné správy, tak pro občanskou společnost; 

 vymezit institucionální a organizační rámec protidrogové politiky i odpovědnost 

a kompetence všech hlavních článků veřejné správy v protidrogové politice; 

 propojit veřejnou správu i nestátní organizace na všech úrovních realizace protidrogové 

politiky; 

 nabídnout institucím, organizacím a občanské společnosti možnost aktivně se zapojit 

do realizace národní protidrogové politiky a přispět k naplňování jejích cílů; 

 pro potřeby spolupráce na národní i na mezinárodní úrovni informovat odbornou 

i laickou veřejnost o podobě národní protidrogové politiky ČR, o jejích cílech 

a o prioritách směřování. 

Mezi konkrétní cíle protidrogové politiky v roce 2010–2018 patří následující: 

Strategický cíl č. 1: snížit míru experimentálního a příležitostného užívání návykových látek 

zejména mladými lidmi, snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží. Tento cíl by měl být 

uskutečňován především v rámci primární prevence. 

Strategický cíl č. 2: snížit míru problémového a intenzivního užívání návykových látek 

a problémového hráčství, snížit potenciální rizika spojená s užíváním návykových látek 

a s problémovým hráčstvím pro jedince a společnost. Pilířem tohoto cíle je především léčba 

a snižování sociálních rizik začleňování. 

Strategický cíl č. 3: snížit dostupnost návykových látek zejména pro mladé lidi, posílit 

zákonnou regulaci hazardního hraní. Tohoto cíle by mělo být dosaženo především snižováním 

dostupnosti návykových látek a rizikovosti hazardních her. 

Mezi další klíčové subjekty podílející se na protidrogové politice na národní úrovni patří 

následující ministerstva: 

 Ministerstvo zdravotnictví, které odpovídá za legislativu týkající se ochrany 

před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami včetně léčby návykových nemocí. Dále je zodpovědné za realizaci a financování 

této léčby a snižování zdravotních rizik, výchovu a intervenci v oblasti zdravého 
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životního stylu a profesní vzdělávání pracovníků resortu a protidrogovou politiku 

v oblasti legálních návykových látek. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí odpovídá za řešení sociálních problémů 

souvisejících s užíváním všech typů drog, tj. legálních i nelegálních, a za realizaci 

a financování sociálních služeb pro osoby ohrožené užíváním návykových látek, 

uživatele návykových látek, jejich blízké a rodinné příslušníky. 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá především za primární prevenci 

užívání všech typů drog dětmi a mladými lidmi. Dále ručí za realizaci preventivních 

programů ve školách a ve školských zařízeních a za financování dalších preventivních 

programů realizovaných státními i nestátními organizacemi. Odpovídá také za profesní 

přípravu pedagogických pracovníků pro účinné preventivní působení při výuce, 

vzdělávání a při výchově dětí a mládeže. V rámci speciálního školství nese odpovědnost 

za zabezpečení programů včasné a krizové intervence, léčebně-výchovné péče u dětí 

a mladých lidí, kteří s návykovými látkami experimentují nebo je zneužívají. 

 Ministerstvo vnitra odpovídá za regulaci opatření potlačování nabídky ilegálních 

návykových látek a za vymáhání práva ve vztahu k distribuci legálních návykových látek, 

dále za ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti a potírání trestné činnosti páchané 

v souvislosti s užíváním všech typů návykových látek. Pod ministerstvo vnitra spadá 

Policie ČR. Policie ČR odpovídá za vymáhání práva v oblasti zákazu kouření, užívání 

alkoholu a návykových látek osobami, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit 

život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek. Policie ČR kontroluje 

dodržování povinností provozovatelů ve věci zákazu prodeje tabákových 

nebo alkoholických výrobků nezletilým. Odpovídá za kontrolu nelegální výroby 

a prodeje legálních návykových látek. 

 Ministerstvo spravedlnosti vytváří podmínky pro činnost soudů a státních zastupitelství 

ve věcech týkajících se drogové trestné činnosti. Odpovídá za realizaci služeb prevence, 

léčby a minimalizace rizik a odpovídající pomoci osobám závislým na návykových 

látkách v podmínkách výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu 

zabezpečovací detence. 

 Ministerstvo obrany svou roli v protidrogové politice sehrává zejména ve vztahu 

k nebezpečí užívání návykových látek vojáky v činné službě. 

 Ministerstvo zahraničních věcí koordinuje plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních 

smluv a z členství ČR v Organizaci spojených národů. 
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 Ministerstvo financí se spolupodílí na vytváření pravidel financování. Uskutečňuje 

metodickou a konzultační pomoc při poskytování dotací ze státního rozpočtu 

a při kontrole souvisejících finančních toků. Pod ministerstvo financí spadá také Celní 

správa ČR, která vykonává činnosti v oblasti snižování nabídky nelegálních návykových 

látek, tabákových výrobků a alkoholu, zaměřené především na odhalování nelegálních 

zásilek z nebo do zahraničí. 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovídá za regulaci reklamy v oblasti legálních 

drog – alkoholu a tabáku. 

 Ministerstvo zemědělství spolupracuje s Generálním ředitelstvím cel při evidenci 

zemědělských plodin obsahujících omamné a psychotropní látky (Česko. Úřad vlády, 

2017). 

2.3.2 Krajská a místní úroveň 

Protidrogová politika by měla přispět k ochraně veřejného zdraví a dosáhnout zlepšení 

situace svých obyvatel dotčených závislostí na návykových látkách. Politika na krajské a místní 

úrovni by měla být nejen v souladu s místní zdravotní a sociální politikou, ale také by měla 

zapadat do lokální politiky prevence kriminality. Na této úrovni jsou zřízeny krajské 

protidrogové komise, v nichž pracují krajští a místní protidrogoví koordinátoři. Na této úrovni 

jsou také vytvořeny krajské protidrogové strategické dokumenty. Právě kraje a obce jsou 

klíčovými partnery při realizaci Národní strategie protidrogové politiky, která byla popsána 

výše. Kraje a obce přijímají opatření a intervence, které jsou v souladu s národní strategií, 

zároveň však zohledňují místní podmínky. Mezi strategickými plány obcí existují nejrůznější 

rozdíly. V rámci koordinace protidrogové politiky však dochází k zavádění osvědčené praxe 

na základě přenášení zkušeností z kraje (Nerud, 2016). 

2.3.3 Horizontální a vertikální úroveň 

Jak již bylo popisováno výše, preventivní aktivity probíhají na a) národní a b) krajské 

a místní úrovni. Na těchto dvou úrovních jsou však využívány horizontální a vertikální postupy 

a nástroje, které se vzájemně prolínají. 

Horizontální úroveň 

MŠMT na horizontální úrovni spolupracuje s příslušnými resorty, jako je Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, konkrétně Republikový výbor pro prevenci kriminality a Úřad 
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vlády České republiky, konkrétně Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. MŠMT 

iniciuje a podporuje jejich optimální spolupráci při plnění úkolů v oblasti primární prevence. 

 

Obrázek 1: Systém prevence (MŠMT, 2009) 

Vertikální úroveň  

Na vertikální úrovni MŠMT metodicky vede a koordinuje krajské školské pracovníky 

koordinátorů prevence (pracovníci krajských úřadů), dále metodiky prevence (pracovníci 

pedagogicko-psychologických poraden) a také školní metodiky prevence (určený pedagog 

ve školách a školských zařízeních). Systém prevence je názorně rozdělen na Obrázku 1. 

Krajský školský koordinátor prevence. V rámci kraje spolupracuje s krajským 

protidrogovým koordinátorem, manažerem prevence kriminality v kraji a koordinátorem 

pro romské záležitosti, případně s dalšími koordinátory. Na obecní úrovni metodicky podporuje 

ředitele škol či školských zařízení, školní metodiky prevence a metodiky prevence 

v pedagogicko-psychologické poradně. Dále spolupracuje s preventivním týmem MŠMT. 

Metodik prevence v pedagogicko psychologické poradně. Stejně jako v případě 

školního metodika prevence jsou standardní činnosti metodika prevence v PPP vymezeny 

ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. V první řadě zajišťuje specifickou 

prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti 

vymezené krajským úřadem. Metodik prevence v PPP zajišťuje metodickou podporu školním 
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metodikům prevence, organizuje pro ně pracovní porady či semináře a poskytuje jim odborné 

konzultace. Na žádost školy či školského zařízení pomáhá řešit aktuální problémy související 

s výskytem drog. V neposlední řadě udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, 

organizacemi a subjekty, které se v kraji v prevenci angažují. 

Školní metodik prevence. O činnosti školního metodika prevence podrobněji pojednává 

kapitola 2. 2. Školní drogová prevence (MŠMT, 2009). 
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3. Významné tuzemské i zahraniční studie o alkoholu a jiných drogách 

V následující kapitole budou popsány tuzemské a zahraniční studie o alkoholu a jiných 

drogách. Podrobně rozebrány budou pouze výzkumy realizované od roku 2015 a novější. 

Za pozornost ovšem stojí stručně zmínit také první studie, které se této problematice v České 

republice věnovaly. Jedná se především o studii Nealkohové drogy (NEAD), která byla 

realizována v letech 1996, 1998 a 2000. Ta byla zaměřena na studenty ve věku 15–19 let 

a v posledním uvedeném rocese do ní zapojilo 31 okresů z Moravy a východních Čech. 

Z každého okresu se výzkumu zúčastnilo až 900 studentů. Jeho cílem bylo monitorovat situaci 

a analyzovat trendy v užívání nealkoholových drog na regionální úrovni. Metodologicky studie 

vycházela ze studie ESPAD (podrobněji viz níže). Díky tomu byly obě tyto studie 

v roce 2003 propojeny a nyní je monitorování situace užívání drog na regionální úrovni součástí 

studie ESPAD(Miovský, 2000). 

Dalším významným výzkumem, který probíhal v letech 1994, 1997 a 2000 byl výzkum 

Mládež a drogy (MAD). Ta měla celorepublikový charakter a byla realizována Centrálním 

pracovištěm drogové epidemiologie Hygienické stanice hlavního města Prahy. Stejně jako 

všechny ostatní výzkumy u dospívajících, byla i tato studie zaměřena na studenty od 14–19 let. 

V roce 2000 se jí zúčastnilo 13 018 těchto respondentů. Jelikož byla studie MAD opět 

metodologicky shodná se studií ESPAD, bylo v roce 2003 vyhodnoceno, že realizace 

dvou paralelních studií ve školní populaci v ČR je zbytečná a upřednostněn byl mezinárodní 

projekt ESPAD. Poslední studií, která by měla být zmíněna, je studie Mládež a drogy, 

realizovaná u studentů základních a středních škol v jihomoravském kraji od roku 2008. 

V posledním ročníku, realizovaném v roce 2014 se výzkumu zúčastnilo 33 škol, z toho 

17 základních škol, 3 gymnázia a 13 středních odborných škol s celkovým počtem respondentů 

3 223. Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek, určit, s jakými 

návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, v kolika letech dochází k prvnímu 

kontaktu s jednotlivými látkami a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti 

pokračují (Ústav prevence a léčby závislostí A kluby Brno, Z. Ú., 2014). Před těmito výzkumy 

nebyl zájem psychiatrů o tuto problematiku příliš velký. Mečíř uvádí především tyto příčiny 

nezájmu: mladiství neuvádějí o svých zkušenostech pravdivá data a výzkumní pracovníci musí 

mít speciální zaměření pro práci s mládeží (Mečíř, 1989). 

3.1 Zahraniční studie 

3.1.1 Studie The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 
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Za nejznámější mezinárodní studii je považována studie The European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), která je zaměřenana hodnocení situace a jejího 

vývoje v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi 16letými 

studenty. Poprvé byla studie realizována v roce 1995 a od té doby probíhá v pravidelných 

4letých intervalech. Poslední sběr dat proběhl v roce 2015 a pro Českou republiku 

ho koordinovalo NMSMarket Research
24

ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví 

a agenturou FOCUS (Marketing and Social research). V posledním roce byl dotazník významně 

rozšířen o tzv. gambling, tedy hraní hazardních her, dále o tzv. gaming, tedy hraní počítačových 

her a her na internetu, a v neposlední řadě o oblast věnovanou novým drogám. Sběr dat proběhl 

v červnu roku 2015 na 215 školách v celé České republice. Konkrétně se jednalo o 9. ročníky 

základních škol a 1. ročníky škol středních. Cílovou skupinou byli studenti narození v roce 1999. 

Výsledný výběrový soubor tvořilo 2738 respondentů. 

Konkrétní výsledky jsou následující. Co se týče zkušenosti s cigaretami, celkem ji mělo 

66,1 % dotázaných, konkrétně 65,2 % chlapců a 66,9 % dívek. V posledních třiceti dnech 

kouřilo necelých 30 % dotazovaných (konkrétně 29,9 %), z toho vyšší procento dívek 

(32,2 % a 27,4 % chlapců). Mezi chlapci bylo celkem 15,3 % denních kuřáků, mezi dívkami šlo 

o 17,5 %. 4,5 % dotázaných uvedlo, že kouří 11 a více cigaret denně (4,3 % chlapců 

a 4,5 % dívek). Ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2011 je patrné, že v případě 

kouření cigaret došlo u 16letých k poklesu (The Espad Group, 2016). 

Alkohol v životě ochutnalo 95,8 % 16-ti letých. 42,5 % (48,2 % chlapců a 37,1 % dívek) 

alkohol konzumovalo opakovaně, tedy více než 20krát. Pivo pravidelně (minimálně 1x týdně) 

konzumovalo 15 % dotázaných, pravidelnou konzumaci destilátů uvedlo 8 % a pravidelnou 

konzumaci vína uvedla 4 % dotázaných. Pravidelnou konzumaci mixovaných drinků, které jsou 

na bázi piva či destilátu s ovocnou příchutí (např. Frisco), uvedlo 5,5 % studentů 

a 3,1 % studentů uvedlo pravidelnou konzumaci cideru. Dle studie ESPAD se za ukazatel 

rizikové konzumace alkoholu považuje minimálně pět sklenic alkoholu při jedné příležitosti. 

Pití nadměrného množství alkoholu uvedlo za posledních třicet dní celkem 41,9 % 16letých 

(47,4 % chlapců a 36,5 % dívek). Za posledních dvanáct měsíců se opilo 39,1 % studentů. Stav 

opilosti v dotazníku byl charakterizován jako stav, kdy měl respondent problémy s chůzí, 

mluvením, zvracel nebo si nepamatoval, co se stalo. Nejde tedy o subjektivní pocit 

nebo veselejší náladu po požití alkoholu. Při porovnání chlapců a dívek byl výskyt opilosti 

poměrně vyrovnaný. Dle výzkumu je dále patrné, že nejoblíbenější alkohol je u dospívajících 

pivo a destiláty. Při pohledu do let minulých je také patrné, že došlo k výraznému poklesu 

                                                        
24

 Jedná se o jednu z agentur pro výzkum trhu. 
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konzumace alkoholu u 16letých. Nejen u konzumace alkoholu, ale také v případě kouření 

dochází v posledních letech k nárůstu průměrného věku prvních zkušeností 

(The Espad Group, 2016). 

V oblasti nelegálních drog alespoň jednu zkušenost za život uvedlo celkem 

37,4 % dotázaných. Ve 36,8 % šlo o užití konopné látky. Na druhé příčce po marihuaně a hašiši 

bylo nejčastěji užito LSD, a to v 3,8 % případů. V 3,3 % případů byly užity halucinogenní 

houby, v 2,7 % extáze, v 1,4 % případů pervitin a kokain a méně než 1% dotázaných užilo 

heroin. Mezi dospívajícími jsou dále poměrně rozšířená sedativa, která lze získat bez doporučení 

lékaře (15,7 %), dále čichání rozpouštědel (5,7 %) či anabolika (3,3 %). Při porovnání zkušeností 

chlapců a dívek nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Za poslední rok užilo nelegální 

drogu 27 % 16letých, za posledních třicet dní drogu užilo 13,4 % (The Espad Group, 2016). 

Při pohledu na výsledky výzkumu z minulých let je patrné, že v období mezi lety 

1995 a 2007 byl postupný výrazný nárůst zkušeností 16letých s nelegálními látkami. Pokles, 

který trváaž dodnes, byl naopak zaznamenán až roku 2011. Ačkoliv by pro nezletilé neměly být 

tyto návykové látky vůbec dostupné, zkušenosti s cigaretami a alkoholem jsou stále vysoké. 

Co se týče dostupnosti, cigarety nebo alkohol by si podle průzkumu dokázalo obstarat více než 

80 % studentů. 50 % dospívajících by si snadno dokázalo obstarat konopné látky, méně 

než polovina také sedativa. Mezi nejhůře dostupné řadí studenti pervitin a kokain. Od roku 

2007 lze také sledovat nárůst podílu respondentů, kteří vnímají zdravotní rizika spojená 

s intenzivním kouřením a intenzivní konzumací alkoholu. Naopak klesá podíl studentů, kteří 

považují za velké riziko experiments konopnými látkami a pervitinem. V porovnání s ostatními 

evropskými zeměmi vykazují čeští 16tiletí nadprůměrný výskyt rizikového chování. Na předních 

místech jsou studenti v prevalenci kouření cigaret, míře konzumace alkoholu v posledních třiceti 

dnech a míře zkušeností s legálními látkami a s konopím ve věku do 13 let. U denního kuřáctví 

patří čeští studenti do první desítky, u nadměrných dávek alkoholu a průměrného množství 

vypitého alkoholu při poslední příležitosti patří do druhé desítky (The Espad Group, 2016). 

3.1.2 Studie The Health Behavior in School-aged Children 

Další významnou mezinárodní studií je The Health Behavior in School-aged Children 

neboli HBSC. Ta je koordinována Světovou zdravotnickou organizací a oproti studii ESPAD cílí 

nejen na žáky narozené v jednom konkrétním roce, ale dokonce na tři ročníky žáků základních 

škol a gymnázií, a to ve věku 11, 13 a 15 let. Studie je zaměřená na zdraví a životní styl mládeže, 

včetně rizikového chování. Tato studie byla poprvé realizována o rok dříve než studie ESPAD, 

tedy v roce 1994. Stejně jako většina studií je realizována ve čtyřletých intervalech. Poslední 
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studie byla realizována v roce 2014 jako 6. v pořadí. V České republice studii koordinoval 

Institut aktivního životního stylu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 

Výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na stravovací 

zvyklosti, pohybovou aktivitu a trávení volného času, kouření tabáku, pití alkoholu, dále 

naotázky zaměřené na školní prostředí, rodinu a vrstevnické vztahy. U 15letých respondentů 

byly otázky zaměřené také na sexuální chování a užívání konopných látek. Sběr dat probíhal 

od dubna do června 2014 na celkem 243 základních školách a víceletých gymnáziích v celé ČR. 

Celkový soubor tvořilo dohromady 14 136 respondentů, z toho 6 980 chlapců a 7 156 dívek. 

Co se týče věkového rozložení žáků, z 5. tříd zodpovědělo otázky 4 511, ze 7. tříd 

4 864 respondentů a z 9. tříd se studie zúčastnilo 4 761 žáků. Oficiální mezinárodní zpráva z této 

studie byla zveřejněna v březnu 2016. Byla v ní srovnána postavení jednotlivých zemí v rámci 

Evropy (Kalman, 2016). 

V následujících odstavcích jsou uvedeny některé konkrétní výsledky. Pravidelné kouření, 

tedy minimálně jednou týdně a častěji, uvedla 2 % 11letých, 5 % 13letých a 16 % 15letých. 

V oblasti kouření tedy čeští žáci nepřevyšují evropský průměr. V porovnání pohlaví měli 

v 5. a 7. třídě větší zkušenosti s kouřením chlapci, v 9. třídě naopak častěji kouřily dívky. Tato 

studie ukázala v porovnání pohlaví stejné výsledky jako studie ESPAD, i zde měly větší 

zkušenosti s kouřením právě 15leté dívky. Co se týče alkoholu, proti ostatním evropským zemím 

vykazují čeští žáci nadprůměrné hodnoty. Pravidelně pije alkohol, tedy alespoň jednou týdně, 

4-5 % 11letých, 7 % 13letých a 17 % 15letých. Evropský průměr u 11letých odpovídá 3 %, 

u 13letých 5 % a u 15letých žáků odpovídá 13 %. Nadprůměrné hodnoty vykazovali především 

15letí chlapci. Ani zde nejsou při porovnání pohlaví rozdílné výsledky se studií ESPAD, 

dle které mají větší zkušenost s alkoholem právě chlapci. 

Co se týče zkušenosti s konopnými látkami (hašiš, marihuana), alespoň jednou v životě ji 

vyzkoušelo 23 % chlapců i dívek. I zde jsou hodnoty oproti ostatním 15letým evropským žákům 

nadprůměrné. Evropský průměr činí 15 %. Častější zkušenosti než chlapci v ČR uvádějí chlapci 

ve Francii, Estonsku, Švýcarsku, Polsku, Belgii a Itálii. České dívky byly ve zkušenostech 

s konopnými látkami na 2. místě za Francií. Co se týče četnosti užití konopných látek 

v posledních třiceti dnech, nejsou rozdíly mezi českými žáky a ostatními evropskými žáky 

(Česká republika = 8 %, průměr studie = 7 %) (World Health Organization, 2016). I zde jsou 

výsledky totožné se studií ESPAD, ta totiž ukazuje, že ve zkušenostech s nelegálními 

návykovými látkami jsou čestí žáci nad evropským průměrem. 

V porovnání se studií realizovanou v roce 2010 zaznamenala ČR, stejně jako většina 

ostatních evropských zemí, pokles výskytu pravidelného kouření, pravidelné konzumace 
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alkoholu u 13letých a 15letých žáků i užití konopných látek u 15letých žáků. V roce 2010 mělo 

zkušenost s konopnými látkami 31 % dotazovaných, v roce 2014 výsledky klesly o 7 %, tedy 

na 24 %. Prevalence užití konopných látek v posledních třiceti dnech zůstala na stejné úrovni, 

v roce 2010 se jednalo o 11 %, v roce 2014 o 9 % (Csémy, 2016). 

3.2 Tuzemské studie 

3.2.1 Validizační studie ESPAD 

O rok později po realizaci studie ESPAD, na jaře 2016, byla provedena opakovaná studie, 

která měla za cíl ověřit výsledky zjštěné v roce 2015. Pro tuto studii byl použit reprezentativní 

výběr škol konstruovaný obdobně jako studie ESPAD 2015, mírně byl upraven také dotazník. 

Do studie bylo zapojeno 115 různých škol ve všech krajích České republiky, celkový počet 

respondentů činilo 2 471 šestnáctiletých. Výzkumný vzorek tvořili stejně jako u studie ESPAD 

studenti 9. tříd základních škol a 1. ročníků středních škol či gymnázií narození 

v r. 2000 (tj. studenti, kteří v roce sběru dat dosáhnou 16 let). Tato validizační studie roku 2016 

potvrdila výsledky zjištěné ve studii ESPAD 2015 (Chomynová, 2016). 

3.2.2 Mladí lidé a alkohol 

V roce 2016 byl také vyhodnocen výzkum Mladí lidé a alkohol, který vypracoval 

Sociologický ústav AV ČR. Jednalo se o kvalitativní výzkum, sběr dat tedy neprobíhal jako 

u ostatních výzkumů pomocí dotazníkového šetření, ale formou strukturovaného rozhovoru. 

Cílem studie bylo poskytnout vhled do problematiky konzumace alkoholu u mladistvých, 

konkrétně tedy popsat strategie spojené s konzumací alkoholu, její důvody, příčiny, vliv 

vrstevníků a rodiny. Výběr tvořilo třicet osob ve věku 16–19 let, které byly vybrány záměrným 

kvótním výběrem dle pohlaví, místa bydliště, vzdělání a regionu, dále deset rodičů deseti 

dotázaných dětí.  

Mezi hlavní výstupy výzkumu patří následující zjištění: 

 existuje mnoho strategií a způsobů obstarávání alkoholu, spousta míst, situací a důvodů 

pro jeho konzumaci, spousta norem a tlaků, kterým mladí lidé čelí; 

 hlavním důvodem, proč alkohol konzumovat, je skrytý a setrvávající sociální tlak, který však 

mladí lidé ani nemusí vnímat; pití považují za kolektivní činnost, která slouží k navození 

dobré nálady a zážitků v interakci s vrstevníky; nepití alkoholu je mezi mladistvými 

považováno za stigmatizující a mladiství hledají strategie, jak alkohol odmítnout; 



54 
 

 alkohol není cílem sám o sobě, jedná se o doplňkovou činnost, která je běžnou součástí 

činností dalších; pití alkoholu musí mladým lidem vždycky „dávat smysl“; „pití jen proto, 

aby se opili“ je pro respondenty nepřijatelné a nepřípustné; 

 zkušenost s alkoholem získávají dospívající ve dvou krocích; v prvním případě se jedná 

o přípitek, který se odehrává téměř vždy v rodině, v druhém případě dochází k většinou 

nadměrné konzumaci ve vrstevnických skupinách a většinou na akcích, kdy přenocují mimo 

domov; 

 stav „opití se“ znamená pro mládež ztrátu sebekontroly, zvracení, nepamatování si některé 

události či ztrátu vědomí; opilost je považována za špatnou, vlastní exces považují za něco, 

z čeho se poučili, a nyní už znají „míru"; pravidelné pití připisují těm, kteří neznají míru 

a nemají kontrolu sami nad sebou; za problematické považují pití až od vysokých dávek. 

Autoři této studie doporučují při komunikaci o alkoholu zdůraznit, že nepít alkohol 

je normální a že je důležité respektovat rozhodnutí druhého, že pít nebude. Při komunikaci 

s dospívajícími je také potřeba rozlišit ji genderově, jelikož jak chlapci, tak dívky mají různé 

důvody a argumenty proč pít a nepít alkohol. Například dívky alkoholem více řeší své osobní 

problémy, a naopak nepijí z toho důvodu, že k opilým lidem cítí odpor. 

Co se týče prevence, autoři konstatují, že při získání alkoholu hraje klíčovou roli 

vrstevník, kterému již bylo 18 let. Toto tvrzení podporují také prodejci alkoholu, pro které 

je důležitý kupující zákazník či číšníci v restauraci, pro které je důležité, kdo alkohol objednává 

a před koho jej obsluha postaví. Autoři navrhují posílit informovanost prodávajícího personálu 

o potřebě kontroly věku. Dle výzkumů se ukázala vyšší dostupnost alkoholu ve večerkách 

či menších prodejnách. Cena alkoholu se neukázala jako bariéra pro jeho konzumaci. Jako 

funkční řešení navrhují autoři také odlišení zletilých a nezletilých návštěvníků festivalů 

či diskoték barevnými náramky. Ke konzumaci alkoholu dochází často také na organizovaných 

školních výletech či na vícedenních soustředěních (Buchtík, 2016). 

3.2.3 Vybrané osobnostní rysy a rizikové chování českých gymnazistů 2015 

V roce 2015 byl také realizován celonárodní výzkum, který byl zaměřen na vybrané 

osobnostní rysy a rizikové formy chování českých studentů gymnázií ve věku 11–19 let. 

Výzkum byl koordinován Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Cílem studie bylo zhodnotit výskyt některých forem rizikového chování, 

výskyt úzkosti, impulzivity a agresivity a současně se zaměřoval na sebehodnocení a školní 

úspěšnost. Studie byla realizována pomocí 7 standardizovaných psychodiagnostických nástrojů. 

Celkový počet tvořilo 4 120 respondentů 4letých, 6letých a 8letých gymnázií. Pro podrobnější 
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analýzu byli vybráni jen studenti narození v roce 1999 tak, aby výsledky umožňovaly srovnání 

se studií ESPAD 2015, vzorek tvořilo celkem 414 gymnazistů (Suchá, 2016). 

Výsledky jsou následující: cigarety za posledních třicet dní kouřilo 14–19 % gymnazistů, 

což je zhruba o 10 % méně než u studie ESPAD. Pět a více cigaret denně kouřila 

2-3 % dotázaných. Při porovnání rizikových forem konzumace alkoholu se studií ESPAD 

se jednalo o obdobné výsledky, například opilost za posledních 30 dní uvedlo 

11-13 % gymnazistů, velmi podobné jsou také výsledky ohledně zkušeností s konopnými 

látkami (ESPAD 28,3 %, VRCHA25,4 %). Rozdílné jsou pouze výsledky u pití alkoholu 

v posledních letech. Dle studie VRCHA se jednalo o 60 % 16letých, studie ESPAD naopak 

vykazovala výsledky o cca 12 % vyšší, konkrétně tedy 72 %. Ve srovnání s nižším stupněm 

gymnázií, kdy jsou žáci více pod dohledem rodičů, narůstá na středních školách výskyt 

rizikových forem chování. Dle výzkumů je patrné, že v 17 letech pravidelně kouřila přibližně 

¼ gymnazistů, 74 % konzumovalo alkohol a cca 45 % mělo zkušenost s konopnými látkami. 

Cca 50 % 15letých gymnazistů a cca 20 % 12letých gymnazistů uvedlo konzumaci alkoholu 

v posledních třiceti dnech (Suchá, 2016). 

3.2.4 Studie The Social and Health Assessment 

V roce 2016 byly publikovány výsledky studie The Social and Health Assessment 

(SAHA). Ta sledovala výskyt rizikového chování a související faktory u adolescentů. Celkový 

počet respondentů tvořilo 1891 dospívajících ve věku 16 let. Škála antisociálního chování byla 

rozdělena do 3 typů: 

1) osoby s vysokou mírou antisociálního chování (lhaní, chození za školu, rvačky, poškozování 

cizího majetku, trávení noci bez dovolení mimo domov) 

2) osoby s méně závažnými projevy antisociálního chování (lhaní, občasné záškoláctví) 

3) osoby s nízkou mírou antisociálního chování 

Typ číslo 1, který byl zastoupen ve 12 % případů, vykazoval vyšší míru užívání alkoholu, 

cigaret a nelegálních návykových látek. Jednalo se o vyšší zastoupení chlapců, dále o vyšší 

zastoupení žáků ze středních odborných učilišť (Blatný, 2004). 
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4. Shrnutí teoretické části 

Zneužívání drog dospívajícími je v dnešní době stále aktuálnější otázkou. Toto téma 

je velmi obsáhlé a v teoretické části nebyly použity všechny nashromážděné informace.  

První kapitola rigorózní práce byla zaměřena na charakteristiku období dospívání, 

pro které jsou experimenty s drogami typické, a dále specifikům užívání návykových látek 

u žáků základních škol. Další část práce byla věnována prevenci na různých úrovních. Za shrnutí 

této kapitoly by se dal považovat fakt, že cílem prevence není to, aby bylo dospívajícím 

zabráněno v kontaktu s drogou, nýbrž to, aby byl dospívající natolik silný a jistý, že při setkání 

se závislostí obstojí. V poslední kapitole jsou popsány současné výzkumy věnující se drogovým 

zkušenostem žáků. Výzkumy dokazují, že věk, kdy dochází k experimentování s návykovými 

látkami, se dlouhodobě snižuje. Z těchto výzkumů dále vychází empirická část této práce. 
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II. Empirická část: Analýza drogových zkušeností žáků na ZŠ Vítězslava Hálka 

Odolena Voda a na ZŠ Vodičkova 

5. Bližší představení výzkumu 

V této metodologické kapitole je vymezen výzkumný problém a jsou formulovány cíle 

výzkumu a jeho výzkumné otázky. Dále je zdůvodněn výběr výzkumného designu, kterým 

je vícepřípadová studie. Nechybí ani charakteristika jednotlivých výzkumných metod a bližší 

popis výzkumných vzorků. Závěrem je poukázáno na způsob zpracování získaných dat 

a detailnější průběh výzkumu. 

5.1 Formulace výzkumného problému a cílů výzkumu 

Výzkumným problémem práce je zkušenost s drogami u žáků 2. stupně dvou základních 

škol, která je zkoumaná v závislosti na několika aspektech: na pohlaví dětí, na formě rodinného 

soužití, na zacházení s návykovými látkami v nejbližším kruhu rodinném (rodina kuřáků 

či rodina nekuřáků), na sociálním postavení rodin (výše kapesného); dále v závislosti na vztazích 

s vrstevníky, na místě bydliště a možnostech trávení volného času a v neposlední řadě 

na zjišťování vlivu Minimálního preventivního programu na žáky ve školách. 

Cílem empirické části je proto důkladně popsat situaci každé školy z hlediska zkušeností 

žáků s návykovými látkami a tyto zkušenosti vztáhnout k prostředí a prevenci. Na tento cíl 

v práci odpovídáme skrze následující výzkumné otázky: 

Hlavní výzkumná otázka: Jaké zkušenosti s návykovými látkami mají žáci 2. stupně 

základních škol? 

Dílčí výzkumné otázky: Co vede k těmto zkušenostem? Jakým způsobem tyto zkušenosti 

ovlivňuje prostředí? Jakým způsobem tyto zkušenosti ovlivňuje prevence? 

5.2 Výzkumný design 

Drogové zkušenosti žáků bývají velmi často zkoumány kvantitativně, což také dokazují 

výzkumy prezentované v teoretické části práce. Domnívám se, že tyto výzkumy přináší dobrý 

přehled o tom, kolik procent žáků má nějaké zkušenosti s návykovými látkami, případně jak 

často drogy konzumují. To jsou určitě důležitá data. Mě však v tomto tématu zaujal právě 

kvalitativní výzkum „Mladí lidé a alkohol“, který skrze rozhovory dokázal přinést podrobnější 

informace o konzumaci alkoholu, tedy nejen číselný údaj, ale také například důvody, proč mladí 

lidé alkohol konzumují. Rozhodla jsem se tedy zpracovat kvalitativní výzkum nejen pro alkohol, 

ale obecně pro drogové zkušenosti žáků. 
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Nechtěla jsem se však zabývat pouze tím, proč žáci zkouší drogy nebo jiné návykové 

látky. Ráda bych ve svém výzkumu přinesla komplexnější pohled na drogovou zkušenost a na to, 

co má na ni vliv (sociální okolí, prevence, škola, atp.). Vzhledem k tomu, že jako výzkumný 

vzorek byli vybráni žáci 2. stupně, bylo logickou volbou provést výzkum přímo na základní 

škole. 

Jako vhodný výzkumný design se v tomto případě jevila případová studie, která 

umožňuje porozumět složitým sociálním jevům (Švaříček, Šeďová, 2007). Případová studie 

jakožto výzkumná strategie má následující charakteristiky (Yin, 2003 In: Švaříček, 

Šeďová, 2007): 

 případ jako předmět výzkumu případové studie je integrovaný systém s vymezenými 

hranicemi (prostorové i časové); 

 zkoumání sociálního jevu se děje vždy v reálném kontextu, za co možná 

nejpřirozenějších podmínek výskytu jevu; 

 pro zisk relevantních údajů jsou využívány veškeré dostupné zdroje i metody sběru dat. 

Případové studie jsou proto obvyklé zejména při zjišťování toho, jak pracuje vzdělávací 

zařízení nebo proč dochází k určitým pedagogickým jevům a jaké mají tyto jevy další dopady 

(Švaříček, Šeďová, 2007). 

Základní škola je pro mě v tomto výzkumu určitý integrovaný systém, jehož žáky jsem 

se rozhodla zkoumat. Zabývám se dále sociálním jevem, kterým je zkušenost s návykovými 

látkami a snažím se postihnout všechny vlivy, které se na této zkušenosti podílí (sociální vlivy, 

prevence, apod.). Případová studie umožňuje využití více výzkumných metod, což je vzhledem 

ke komplexnosti zkoumaného jevu (zkušenost s návykovou látkou a jí ovlivňující činitelé 

v prostředí školy a města) velmi přínosné. Vzhledem k tomu, že se základní školy obecně 

nachází v různých podmínkách, rozšířila jsem výzkum na dvě základní školy, které mají od sebe 

velmi odlišné podmínky, abych mohla v případových studiích blíže zachytit také vliv umístění 

školy. 

Konkrétním výzkumným designem je tedy tzv. mnohonásobná případová studie. 

Dle Hendla (2005) se v mnohonásobné případové studii jedná o detailní studium několika málo 

případů s cílem o zachycení složitosti případů a o popis vztahů v jejich celistvosti. Případové 

studie jsou zaměřené na hledání relevantních ovlivňujících faktorů a na interpretaci vztahů. 

V této studii proto nedochází pouze k popsání konzumace návykových látek u žáků, ale 

skrze rozhovor jsou získávány podrobnější informace o prostředí jednotlivých případů (tedy 

obou škol), dále o podmínkách, za kterých ke konzumaci drog dochází a v neposlední řadě 
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o okolnostech, které by jí mohly zabránit. Studie je dále dokumentována výpověďmi zástupců 

města a školních metodiků prevence. K popsání sledovaného jevu byla dále využita také jedna 

kvantitativní metoda sběru dat, konkrétně dotazníkové šetření, které dokresluje informace 

o konzumaci návykových látek. V neposlední řadě jsou pak případové studie doplněny studiem 

dokumentů, které pomáhají více porozumět prostředí školy a města a zde vedeného 

preventivního působení. 

Nevýhodou zvoleného výzkumného designu by mohl být fakt, že výsledky jsou jen těžko 

zobecnitelné na širší populaci. Zobecnění však není cílem této práce. Práce usiluje o hlubší 

porozumění vlivům, které mohou vstupovat do zkušenosti žáků 2. stupně ZŠ s návykovými 

látkami.  

5.3 Charakteristika výzkumných metod a výzkumných nástrojů 

Pro zpracování případových studií bylo tedy zvoleno několik výzkumných metod. 

Jako první výzkumný nástroj byl zvolen rozhovor, který bude veden s vybranými žáky 2. stupně 

ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda a ZŠ Vodičkova a také s metodiky prevence ZŠ a se zástupci 

měst. Připojena je také analýza školních dokumentů, konkrétně Minimálního preventivního 

programu. K doplnění rozhovorů bylo také provedeno dotazníkové šetření. 

5.3.1 Rozhovor 

Pro komplexní uchopení výzkumného problému byla vybrána metoda 

polostrukturovaného rozhovoru, který je jednou z nejpoužívanějších metod v případové studii. 

Polostrukturovaný rozhovor lze dle Švaříčka (2007) definovat jako nestandardizované 

dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených 

otázek. Vzhledem k povaze tématu byl navíc vybrán individuální rozhovor tak, aby každý 

respondent mohl, bez vlivu dalších osob, skutečně vyjádřit své zkušenosti a názory na prevenci. 

Pokud by se jednalo o skupinový rozhovor, ostatní respondenti by nemuseli pohled 

dotazovaného sdílet, čímž by jej mohli ovlivnit. 

Polostrukturované rozhovory byly zvoleny především proto, že nám jde o zjištění 

co nejvíce informací v určité obecné struktuře, která by byla shodná pro všechny respondenty. 

Nejde nám o vyprávění nějakého příběhu, nýbrž o vyjádření se ke konkrétnímu tématu. 

Polostrukturovaný rozhovor umožnuje pokládat otázky ze scénáře, ale zároveň jsou možné 

doplňující otázky, které vyvstanou z aktuální situace a doplní tak celý potřebný obraz. 

Pro interview se žáky byl sestaven scénář s následujícími okruhy: rodinné prostředí, 

kamarádi, město a okolí, prevence ve škole a drogová zkušenost. Rozhovor byl uspořádán 
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od obecnějších jednodušších otázek k otázkám jádrovým, které se zaměřují přímo na drogy. 

Toto uspořádání je zvoleno vzhledem k závažnosti tématu, kdy je třeba nejdříve získat důvěru 

dotazovaného a poté je teprve možné pokládat osobnější otázky. Osnovy rozhovorů jsou 

přiloženy v příloze č. 1. 

Dalším ze scénářů byl scénář určený pro školní metodiky prevence a pro zástupce měst. 

V rozhovoru s preventisty jsou sledovány následující okruhy: těžiště preventivní činnosti, 

nedostatky preventivní činnosti, spolupráce institucí a předpoklady výzkumu. Osnovy rozhovorů 

jsou umístěny v příloze č. 2. 

5.3.2 Analýza školních dokumentů 

Analýza školních dokumentů představuje oblast kvalitativně-interpretativní analýzy. 

„Typickým znakem interpretačního procesu je intenzivní, osobní zpracování dokumentu, který 

se hodnotí a interpretuje v jeho úplnosti a jedinečnosti” (Hendl, 1999, s. 65). 

Pelikán rozlišuje mezi pojmy školská a školní dokumentace. Tento výzkum pracuje 

s termínem školní dokumentace, která se týká chodu konkrétní školy (Pelikán, 1998). Analýza 

školních dokumentů bude sloužit jako nástroj pro zjištění dosavadní prevence ve škole. 

Jak již bylo zmíněno, pro bližší studium byl vybrán konkrétně Minimální preventivní 

program škol, který úzce souvisí se zkoumanou problematikou. 

5.3.3 Dotazníkové šetření 

Pro obecnější zjišťování drogových zkušeností žáků na ZŠ Vítězslava Hálka a na 

ZŠ Vodičkova, byl proveden doplňující kvantitativní výzkum. Konkrétně byla data sbírána 

pomocí dotazníkového šetření. 

Při sestavování konstrukce dotazníku bylo dbáno na přesné zásady, při jejich nedodržení 

by mohlo dojít k nepochopení obsahu jednotlivých položek respondentem. Dotazník nemá velký 

rozsah a je koncipován tak, aby mohl být vyplněn během krátké doby a aby při jeho vyplňování 

neklesala pozornost žáků. Dotazník má celkem dvacet položek a zahrnuje několik druhů otázek. 

Plné znění všech otázek je uvedeno v příloze č. 3. 

5.4 Případy, výzkumné vzorky a etika výzkumu 

Zkoumanými případy se tedy staly dvě základní školy. Základní škola Vítězslava Hálka 

Odolena Voda a ZŠ Vodičkova Praha 1, konkrétně pak byl důraz kladen na drogové zkušenosti 

žáků 2. stupně v rámci tohoto systému. Systémem rozumíme prostředí školy, fungování školy, 
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její žáky a jejich okolí a také další postavy, které do tématu drogových závislostí a její prevence 

vstupují. 

5.4.1 Výzkumný vzorek – rozhovory se žáky 

Ze současných výzkumů (uvedených v teoretické části práce) vyplývá, že k prvnímu 

kontaktu s drogami dochází právě ve věku 10 let. Z toho důvodu byli jako výzkumný vzorek 

vybráni žáci 2. stupně. 

Realizace rozhovorů probíhala po dohodě s ředitelkami obou škol a také po dohodě 

s metodiky prevence. Spolupráce s metodičkami umožnila vybrat žáky, kteří jsou nejvíce 

relevantní pro zodpovězení otázek na téma zkušeností s drogami. Rozhovory byly v samotném 

výzkumu vedeny s 10 žáky ze ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda a s dalšími 10 žáky 

ze ZŠ Vodičkova. Navíc byl s jedním žákem proveden předvýzkum. 

Na ZŠ Vodičkova vyplnilo informovaný souhlas 24 rodičů žáků. Z těchto 24 žáků bylo 

na doporučení metodičky prevence vybráno 10 respondentů. U výběru metodička vycházela 

z několika aspektů: rizikové prostředí, předpoklad zkušenosti s návykovou látkou, přehled 

o drogovém tématu, přehled o situaci ve třídě. Rozhovorů se zúčastnilo celkem 6 dívek 

a 4 chlapci. 

Na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda byly informované souhlasy rozdány žákům, které 

metodička prevence vytipovala jako rizikové. Z těchto 10 vytipovaných žáků ovšem přinesli 

rodiči podepsaný informovaný souhlas pouze 4 žáci, proto bylo nutné vzorek doplnit. Dalších 

6 žáků navrhla opět metodička prevence, přihlížela ke stejným aspektům, jako je uvedeno výše. 

Výzkumný vzorek tvořilo 6 chlapců a 4 dívky. 

Všichni účastníci rozhovoru byli předem seznámeni s použitím získaných informací. 

Dále jim byla nabídnuta možnost rozhovor z jakýchkoliv důvodů přerušit, čímž by svůj souhlas 

vzali zpět. Se všemi zmíněnými podmínkami bez nátlaku a dobrovolně souhlasili. Etika 

výzkumu byla u žáků dále zajištěna tak, že žáci po písemném informovaném souhlasu jejich 

zákonných zástupců, odpovídali anonymně a byli ujištěni, že jejich výpovědi v žádném případě 

nebudou spojovány s jejich jmény a budou použity pouze pro účely této rigorózní práce. 

5.4.2 Výzkumný vzorek – rozhovory s preventisty 

V Odoleně Vodě byl pro rozhovor vybrán místostarosta města a zároveň předseda 

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Ing. arch. Ing. Tomáš Lohniský a metodička 

prevence ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda a členka Komise pro bezpečnost a prevenci 
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kriminality a Sportovní komise Mgr. Monika Vodičková. V Praze 1 byla pro rozhovor vybrána 

protidrogová koordinátorka hlavního města Prahy Mgr. Nina Janyšková a za ZŠ Vodičkova byla 

vybrána metodička prevence Mgr. Anna Gonzalesová. Výběr níže zmíněných osob byl 

jednoznačný. Ve své oblasti patří k nejvíce angažovaným osobám jak ve škole, tak ve městě. 

Z hlediska etiky výzkumu byl i od těchto odborníků podepsán informovaný souhlas 

s použitím získaných údajů. Navíc byl získán i ústní informovaný souhlas s tím, že v této práci 

budou uvedena jejich pravá jména.  

5.4.3 Zkoumané dokumenty 

Předmětem analýzy školních dokumentů na obou školách se stal klíčový preventivní 

dokument školy Minimální preventivní program. Tyto dokumenty jsou dostupné na webových 

stránkách škol. Jako vstřícný krok lze vyložit, že dokumenty mi byly poskytnuty i v tištěné 

podobě. Obě školy tedy byly srozuměny s tím, že dokument budu blíže zkoumat a jeho pasáže 

či závěry z něj používat v této rigorózní práci. Bližší seznámení s dokumentem obsahuje kapitola 

6.4 Výsledky analýzy školních dokumentů.  

5.4.4 Výzkumný vzorek - dotazníky 

Výzkumný vzorek tvořili žáci 2. stupně ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

a ZŠ Vodičkova. Celkové složení statistického souboru tvořilo 206 respondentů 

(123 respondentů ze ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda a 83 respondentů ze ZŠ Vodičkova). 

Při zadávání dotazníku byla zvolena forma osobního zadání, která umožňuje dle potřeby 

okamžitě odpovědět respondentům na případné dotazy. Samotné vyplňování probíhalo pouze 

v mojí přítomnosti, nikoliv v přítomnosti vyučujícího, čímž bylo u žáků docíleno pocitu jistoty, 

že jejich odpovědi neuvidí učitelé. Jelikož respondenti okamžitě vyplněné dotazníky posílali 

na výše uvedený server, byla dosažena 100% návratnost. 

Etická stránka výzkumu byla ošetřena následovně: byla zajištěna nezkreslená prezentace 

výsledků a byla zachována vědecká objektivita výzkumu, zkoumané osoby byly chráněny 

před osobním poškozením a byla respektována práva osob na soukromí a důstojnost 

a v neposlední řadě bylo zaručeno důvěrné zacházení s výzkumnými daty. Tato opatření byla 

učiněna v souladu s doporučeními Hynka Jeřábka (Jeřábek, 1992). 



63 
 

5.5 Zpracování dat 

Aby byly dodrženy zásady kvalitativního výzkumu, je třeba se pečlivě věnovat 

zpracování dat. V této podkapitole je proto blíže popsáno jak bylo zacházeno s daty z rozhovorů, 

ze školních dokumentů a z dotazníkového šetření. 

5.5.1 Zpracování rozhovorů 

Dotazovaným nebyly otázky předem známy, bylo jim známo pouze téma rozhovoru. 

Účelem toho bylo, aby se na odpovědi nemohli nijak připravit a aby byly jejich odpovědi 

spontánní a autentické. Respondenti mohli volně hovořit, v odůvodněných případech však bylo, 

se zásadami polostrukturovaného rozhovoru, měněno pořadí otázek či jejich formulace. 

V úvodu rozhovoru byli respondenti seznámeni s cílem výzkumu, dále byli informováni 

o tom, že data budou použita pouze pro účely rigorózní práce a mimo uložení v systému 

a v knihovně Univerzity Karlovy nebudou dále šířena. Zároveň byly rozhovory se souhlasem 

respondentů nahrávány na diktafon, následně byly veškeré rozhovory doslovně přepsány 

do textového editoru a vytištěny. Pro kódování byla použita metoda papír tužka. Z hlediska 

kódování byl, dle Švaříčka (2007), použit následující postup:  

1) přepsaný rozhovor byl rozdělen na jednotky, jednotkami se staly významové celky 

různých velikostí, kterými byla jednotlivá slova, sekvence, věta či odstavec 

2) dále byl každé jednotce přidělen kód, tedy slovo či krátká fráze, která určitým 

způsobem vystihovala jednotku a odlišovala ji tak od ostatních 

3) posléze byly systematickou kategorizací kódy seskupeny dle podobnosti nebo jiné 

souvislosti do kategorií 

4) následně byl vzat kategorizovaný seznam kódů a kategorie, které nám vznikly 

otevřeným kódováním, byly uspořádány do obrazce či linky, na jejichž základě byl 

text sestaven tak, jako by byl převyprávěním obsahu jednotlivých kategorií. Vzhledem 

k výzkumné otázce byly vybrány jen některé z kategorií; zároveň byl kladen důraz na 

to, aby mezi kategoriemi byla vzájemná souvislost. Příklady kódování na konkrétních 

rozhovorech jsou připojeny v příloze č. 4. 

Rozhovory byly realizovány přímo v základních školách. Žáci ZŠ byli kromě informace 

o nahrávání také ujištěni o tom, že zůstanou v anonymitě. Díky nahravkám na diktafon 

a následnému přepisu bylo možné zachytit také nejazykové projevy, jako byly delší odmlky 

před odpovědí, zkomolení či vynechání odpovědi na otázku.  Při zpracování a interpretaci dat 
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byli žáci ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda označování jako ŽOV 1-10; žáci ZŠ Vodičkova 

Praha pak jako ŽP 1-10. 

Rozhovory s preventisty, po jejich souhlasu, nebyly vedeny anonymně a při interpretaci 

výsledků výzkumu jsou tedy použita jejich reálná jména. Rozhovory byly zpracovány 

prostřednictvím techniky „vyložení karet”, která spočívá v převyprávění obsahu jednotlivých 

kategorií. Švaříček ji považuje za zjednodušenou nadstavbu otevřeného kódování (Švaříček, 

2014). Tato metoda umožňuje věnovat se souvisle vybranému tématu a interpretovat tak 

odpovědi odborníků přehledně a detailně. Vzhledem k tomu, že je vždy dotazován jeden 

odborník na dané téma, klasické kódování by nepřineslo strukturované informace, naopak 

by mohlo vést k jejich roztříštění. 

5.5.2 Interpretace dokumentů 

Minimální preventivní programy obou škol, které byly důkladně prostudovány 

a interpretovány podle následujících kritérií/kategorií:  

 1) jak jsou formulovány cíle prevence 

 2) s kým ZŠ spolupracuje 

 3) jakými metodami škola pracuje 

 4) kde jsou obsahová těžiště MPP 

Na základě získaných znalostí z teoretické části bylo zjišťováno, na co v jednotlivých 

školách kladou důraz, co se dobře daří nebo, co se naopak může jevit jako nedostačující.  

5.5.3 Zpracování dotazníků 

Žáci vyplňovali dotazník anonymně online na internetovém serveru www.vyplnto.cz, a to 

během výuky informatiky, což zajistilo stoprocentní návratnost dotazníků. Díky elektronickému 

vyplnění bylo možné získat výsledky v elektronické podobě v Excel-tabulce. Ke zpracování 

a vyhodnocení získaných odpovědí v dotaznících pak byly využity statistické metody, které byly 

zadány do MS - Excel a následně vyhodnoceny a znázorněny formou grafů a tabulek. 

5.6 Průběh výzkumu 

Dotazníkové šetření bylo realizováno na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda ve školním 

roce 2014/2015. Výzkum na ZŠ Vodičkova byl realizován ve školním roce 2015/2016. 

Před samotnou realizací výzkumu navíc proběhla fáze předvýzkumu, která pomohla objasnit, zda 

jsou otázky v dotazníku zřetelné či zda není dotazník časově náročný. Předvýzkum byl 

realizován v říjnu roku 2014 u zhruba 34 respondentů ze ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, 
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jejichž výsledky však nebyly zahrnuty do výsledků dotazníkového šetření. Po této zkušební 

variantě dotazníku byli respondenti požádáni o zpětnou vazbu ohledně srozumitelnosti a jasnosti 

otázek. 

Konkrétně byl dotazník zadán Na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda v období od 7. 12. 

2014 do 5. 1. 2015. Na ZŠ Vodičkova pak v období od 10. 10. 2016 do 8. 11. 2016. Vyplňování 

proběhlo na obou školách za stejných podmínek. Studenti byli při vyplňování časově omezeni, 

a to jednou vyučovací hodinou, průměrně však žáci dotazník vyplnili za 5,82 minut. Na 

ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda byl výzkum umožněn ředitelkou školy 

Mgr. Ivanou Ullmannovou a byl realizován pod záštitou metodičky prevence 

Mgr. Moniky Vodičkové. Na ZŠ Vodičkova byl výzkum povolen ředitelkou školy 

Mgr. Dagmar Zelenou a byl realizován pod záštitou zástupkyně ředitele školy 

Mgr. Ivanou Kolářovou. Dotazníkového šetření se zúčastnili pouze ti žáci, jejichž zákonní 

zástupci s výzkumem písemně souhlasili. 

V roce 2015 byl přímo ve škole proveden rozhovor s metodičkou prevence 

ZŠ Vítězslava Hálka Mgr. Monikou Vodičkovou a s místostarostou Odoleny Vody a předsedou 

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Ing. arch. Tomášem Lohnickým. V roce 2016 pak 

následovaly rozhovory se zástupci Prahy 1, tedy s protidrogovou koordinátorkou hlavního města 

Prahy Mgr. Ninou Janyškovou a s metodičkou prevence ZŠ Vodičkova 

Mgr. Annou Gonzalesovou. Rozhovory se školními metodiky prevence byly realizovány přímo v 

základních školách, rozhovory se zástupci měst naopak na městském úřadě. Na tyto rozhovory 

logicky navazovala analýza dokumentů, kdy MPP Odoleny vody byl studován v roce 2015 a 

MPP ZŠ Vodičkova až v roce 2016. 

Vzhledem k dobré spolupráci s metodiky prevence a s vedením školy mi bylo umožněno 

realizovat rozhovory se žáky. Důležitým faktorem pro realizaci rozhovorů byl také fakt, 

že mne již někteří znali ze zadávání dotazníků a nebáli se tedy rozhovor absolvovat. Díky 

předchozím krokům výzkumu bylo tedy možné se do rozhovorů pustit, což považuji za velký 

úspěch, protože získat indidivuální rozhovor na toto téma od žáka 2. stupně není snadné. 

Tyto rozhovory s celkem 20 vybranými žáky byly realizovány v roce 2017 

na ZŠ Vodičkova Praha 1 i na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. Realizace rozhovorů byla 

umožněna dohodou s ředitelkami školy a s pomocí metodiků prevence. Před samotnými 

rozhovory proběhl předvýzkum, kdy byl rozhovor proveden s jedním žákem. Tento předvýzkum 

napomohl odhadnout, jak je rozhovor časově náročný, ale umožnil také ověřit řazení otázek. 

Řazení otázek bylo mírně uprabeno tak, aby umožňovalo postupné navázání důvěry se žákem 



66 
 

tak, aby odpovídal co nejvíce podle pravdy a neuzavřel se kvůli příliš brzy položené náročné 

či citlivé otázce. 

  



67 
 

6. Případová studie: ZŠ Vodičkova Praha 

V následující kapitole je nejprve detailně popsáno místo šetření. Následně jsou 

představovány výsledky empirického šetření, konkrétně výsledky rozhovorů se žáky, rozhovorů 

s preventisty, analýzy školních dokumentů a dotazníkového šetření.  

6.1 Popis místa šetření 

6.1.1 Městská část Praha 1 

Území městské části Praha 1 zahrnuje samotné centrum Prahy a tvoří cca 1 % celého 

hlavního města. Řadí se tedy spíše mezi menší městské části. Praha 1 zahrnuje území 

Starého města, Josefova, částečně také Hradčan, Malé Strany, Nového města, Holešovic a 

Vinohrad. Praha 1 se počtem obyvatel podílí na obyvatelstvu hlavního města cca 2,5 %. 

V roce 2008 podíl mladších 15 let dosahoval 11 %. Při posledním sčítání lidu v roce 2009 zde 

bylo evidováno 30 343 obyvatel. Do centra Prahy se za prací, za vzděláním a dalšími službami 

sjíždí denně tisíce lidí. Hustota zalidnění dosahuje hodnot kolem 5 500–5 600 obyv./km², což je 

asi dvakrát více než činí tato hodnota pro celou Prahu. Na území Městské části (dále jen MČ) 

Praha 1 je registrováno více než 31 tisíc ekonomických subjektů, které slouží k podnikání 

s nemovitostmi, k obchodu, službám, ubytování či stravování. Na území MČ Praha 1 se nachází 

také velká většina důležitých kulturních institucí, která se blíží 60 % z celé Prahy. Nachází se 

zde více než třetina všech pražských kostelů. Zdravotnická zařízení nemocničního typu jsou 

na Praze 1 celkem 4. Mezi tato zařízení patří např. Nemocnice Na Františku či Nemocnice 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Městská část Praha 1, 2008). 

Zastoupení vzdělávacích institucí je tvořeno 10 mateřskými školami, 8 základními 

školami a 30 školami středními. Mezi základní školy v okolí ZŠ Vodičkova patří např. Základní 

škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Základní škola J. Gutha-Jarkovského, 

Malostranská základní škola a Základní škola nám. Curiových. Mezi školy střední např. patří 

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní Masná, Gymnázium profesora Jana 

Patočky, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Mezinárodní 

konzervatoř a Dívčí katolická střední škola. 

Ačkoliv jde o samotné centrum města, nalezneme zde minimálně 10 zrekonstruovaných 

dětských hřišť a 2 hřiště víceúčelová. První sportovní hřiště se nachází v ulici Na Františku, 

druhé v ulici Masná. Můžeme zde najít ledovou plochu, plochu na nohejbal, volejbal, tenis, 

atletickou rovinku, stolní tenis, minigolf, lanovou pyramidu, horolezeckou stěnu, prolézačky 

apod. Vstup do těchto areálů je zdarma. Žáci mohou také využívat služeb Městské knihovny 

či Národní knihovny České republiky. 
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Mezi spolky věnující se volnému času a mládeži patří na Praze 1 především Věda nás 

baví, o.p.s., (vědecké kroužky), Umění pro děti, o.p.s., (Galerie umění pro děti), Statek o.s. 

(volnočasové aktivity v přírodě, na statku), START 7 (technické kroužky), Muzeum Karla 

Zemana (výtvarné dílny, workshopy, animace), Junák středisko Arcus (skautský oddíl), 

HAF studio (výtvarné, hudební a herecké studio), hnutí DUHA (zážitkové aktivity), Hudební 

akademie Praha (dětská hudební akademie s výukou angličtiny), Komunitní centrum Kampa 

(zájmové kroužky), KONDOR – skupina Čtrnáctka (kroužky – příroda, technika, táboření, 

divadlo, hry, historie). Ze sportovních aktivit se jedná o Tělovýchovnou Jednotu Sokol Kampa, 

Sportovní klub Hradčany (gymnastika), Ultra Ant Climbing Club (horolezecká stěna) či Sport 4 

Active (hokej, atletika, fotbal, tenis). 

Praha je jediným městem ČR, ve kterém lze hovořit o výrazně otevřené drogové scéně 

včetně narušování veřejného pořádku. Jedná se zejména o Václavské náměstí a Karlovo náměstí. 

ZŠ Vodičkova leží právě mezi těmito dvěmi náměstími. V roce 2011 se toto ohnisko přesunulo 

také na Hlavní nádraží. Vyskytuje se zde vysoký podíl problémových uživatelů, což vyžaduje 

specifické nastavení služeb a protidrogové politiky (Úřad vlády Českérepubliky, 2012). 

Stejně jako v Odolene Vodě, tak i na Praze 1 působí následujcí komise: Komise 

pro bezpečnost a prevenci kriminality, Komise kultury, Komise sociální a Komise pro výchovu 

a vzdělávání. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality projednává otázky bezpečnosti 

a prevence kriminality na území Prahy 1, zpracovává podněty a stížnosti k bezpečnostní situaci, 

doporučuje konkrétní opatření a návrhy v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, projednává 

podmínky a témata grantů v oblasti prevence kriminality a spolupracuje s Městskou policií 

a Policií ČR a dalšími komisemi Městké části. Komise kultury organizuje kulturní akce 

na veřejných prostranstvích, navrhuje a posuzuje možnosti rozvoje kultury, formuluje požadavky 

na využití nebytových prostor v obecních domech pro kulturní účely, členové Komise kultury 

se podílejí na výběrových řízeních v oblasti udělování příspěvků pro oblast kultury a spolkové 

činnosti. Komise sociální monitoruje sociální situaci rodin s dětmi, neúplných rodin, 

handicapovaných a starších občanů a navrhuje řešení, navrhuje oblasti sociálních grantů, 

navrhuje využití obecního majetku pro potřeby sociální sféry, spolupracuje se Střediskem 

sociálních služeb, nestátními a charitativními organizacemi. Komise pro výchovu a vzdělávání 

projednává otázky a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení touto komisí 

zřizovaných, předkládá podněty pro spolupráci s Odborem školství, MŠMT ČR a s Českou 

školní inspekcí, spolupracuje s organizacemi mládeže a organizacemi pro využití volného času 

dětí a mládeže působící v Praze 1 a zajišťuje kontrolní činnosti realizace projektů podpořených 

z prostředků MČ Praha 1 v rámci grantových řízení (Městská částPraha 1, 2008).  
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Výše zmíněné komise pořádají spoustu kulturních akcí, jako jsou jarmarky či dny dětí. 

Mezi další zajímavé kulturní akce patří Bezstarostná jízda, kterou pořádá sdružení Dělej, co tě 

baví za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a BESIPu. Jedná se o akci zaměřenou na testování 

různých strojů a workshopy např. na téma zdravý životní styl, závody apod. Další z pořádaných 

akcí je Festival sportu Sporťáček, který je určen pro mládež do 18 let a je pro všechny vyznavače 

všech druhů sportu. Rodinné odpoledne Ahoy jaro! nabízí divadelní představení a výtvarné dílny. 

V plesové sezoně je pro dospívající pořádána taneční akce StarDancík. Dospívající mohou dále 

navštívit akce jako je Kouzelná Praha 1 s vystoupením kouzelníků či Diskohrátky na ledě na 

zimním kluzišti. Všechny výše zmíněné akce jsou dostupné zdarma (Městská část 

Praha 1, 2008). 

6.1.2 ZŠ Vodičkova 

Základní škola Vodičkova je fakultní základní školou Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy. Škola má celkem 21 tříd od 1. do 9. ročníku. Na druhém stupni jsou rovněž speciální 

třídy pro děti se specifickými poruchami učení, kde je díky menšímu počtu žáků učitelům 

umožněno uplatňovat ve větší míře individuální přístup. Ve škole působí celkem 

40 pedagogických pracovníků. Celkem 67 žáků ZŠ má trvalý pobyt v jiném kraji než v Praze, 

v 55 % se jedná o kraj Středočeský. Na škole je 56 cizinců, kteří pocházejí nejčastěji z Ruska, 

Ukrajiny a Vietnamu. 

Stupeň Počet tříd Počet žáků 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

ZŠ – 1. stupeň 10 193 15 

ZŠ – 2. stupeň 10 231 24 

Speciální třída – 1. stupeň 1 15 1 

Speciální třída – 2. stupeň 0 0 0 

Celkem 21 424 40 

Tabulka 4: Počty tříd, žáků a pedagogických pracovníků v ZŠ Vodičkova (Základní škola 

Vodičkova, 2016) 

Škola není umístěna jen v jedné budově, nýbrž na dalších detašovaných pracovištích, 

a to v ulici Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a a Jindřišská 18. Na adrese Jindřišská 32 je 

také k dispozici školní družina, která je určena pro žáky 1.–4. ročníku. Od 5. ročníku 

do 9. ročníku mohou místo školní družiny žáci navštěvovat Klub mladých, který je umístěn 
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v hlavní budově Vodičkova. Mezi volnočasové aktivity, které škola svým žákům nabízí, patří: 

francouzský jazyk, německý jazyk, výběrová výtvarná výchovu, klub mladých diváků, 

keramický kroužek, počítače, kung-fu, fotbal, florbal, basketbal, šachy, textilní ateliér, kroužek 

anglického jazyka a další kroužky v rámci školní družiny. Budovy školy sídlí v centru města, 

na spojení tras metra A, B, C a také na tramvajových zastávkách linek č. 3, 9, 14, 24 (stav 

dopravy k 30. 6. 2017). V přímém okolí školy není žádná zeleň, ve vzdálenosti zhruba 0,5 km se 

však nachází Františkánská zahrada, Karlovo náměstí či Čelakovského sady. 

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem Účelem 

vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji. Škola je zaměřena na výtvarnou výchovu, počítačovou 

grafiku a mediální tvorbu. Škola má vlastní galerii, kde mohou žáci představovat své práce 

tradičních i netradičních technik, sochařinu, keramiku, kašírované předměty atd. Samozřejmostí 

jsou i programy zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti (spolupracují s Městskou knihovnou 

v Praze) a vzdělávací akce se zaměřením na environmentální výchovu (spolupracují např. se 

Sdružením Tereza, s ekologickým střediskem hl. m. Prahy Toulcův dvůr, s příspěvkovou 

organizací Lesy hl. m. Prahy). Více než osmiletou tradici má na škole výukový program 

zaměřený na péči o chrup Zdravé zuby. Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami, dále 

je zde vybudované hřiště s umělým trávníkem či studovna, které mohou žáci využívat 

i po vyučování. Žáci mohou také využívat prostory u školní družiny, kde je nově 

zrekonstruovaná zahrada s herními prvky. V prostorách školy mohou žáci také absolvovat 

hodiny výuky na hudební nástroj pod záštitou ZUŠ U Půjčovny, Praha 1. 

Vzhledem k tomu, že se škola nachází v lokalitě Prahy 1, která je kvalifikována jako 

oblast velmi riziková, je řízená prevence velmi důležitá. Škola může předpokládat, 

že v konečném hodnocení výsledků jsou studenti ZŠ Vodičkova s drogovou problematikou 

kvalitně seznámeni, dokážou si vytvořit na daný problém svůj názor a ve valné většině odpovídá 

jejich chování zdravému projevu mladého jedince. 

Prevence je na škole realizována především díky projektu Škola bez drog, jehož cílem je 

prohloubení povědomí v oblasti bezpečnostních rizik, varování před rizikovým chováním, 

předcházení sociálně patologickým jevům a správné reagování při setkání s nimi. Program 

připravuje organizace Prak, o. s. Tato organizace připravuje nejen protidrogové programy, 

ale také programy zaměřené na oblast kyberšikany, poruchy příjmu potravy či sexuologické 

přednášky. Projekt je koncipován v návaznosti pro žáky 6. až 9. ročníků. ZŠ dostala 

na protidrogovou prevenci od městské části Prahy 1 také finanční příspěvek, díky kterému mohla 

program účelněji realizovat. V rámci prevence jsou žáci dále seznamováni s pravidly chování 

v třídních kolektivech a v lidské společnosti vůbec, s pravidly správných mezilidských vztahů, 
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s problematikou kriminality a jejích důsledcích, s nebezpečím závislosti na omamných 

a návykových látkách a jejich vlivech na lidský organismus, rodinu a společnost; s nebezpečím 

kyberšikany. V roce 2017 žáci 9. ročníků navštívili specializovanou mateřskou školu v Čimicích, 

která slouží dětem závislých rodičů a dále věznici s oddělením drogově závislých delikventů. 

Byla realizována také spousta besed ve spolupráci s Městskou policií Prahy 1. Škola rovněž 

spolupracuje s Dětským krizovým centrem, kde jsou žáci vhodnými formami seznamováni 

s problematikou týrání, zneužívání a zanedbávání (Základní škola Vodičkova, 2016). 

6.2 Výsledky rozhovorů se žáky 

Výsledky rozhovorů vychází z jejich zpracování. Pomocí kódování byly vytvořeny 

jednotlivé kódy, seznamy kódů a také jejich kategorie. Díky tomuto procesu zpracování začaly 

z rozhovorů vystupovat proměnné, které se v rozhovorech objevují (např. rodina, vrstevníci, 

volný čas, škola, osobní zkušenosti, atp.) a také případné vztahy těchto proměnných. Objevené 

proměnné, včetně vypozorovaných vztahů mezi nimi, jsou v této kapitole prezentovány skrze 

vztah k výzkumným otázkám práce. Postupně je tedy odpovídáno na jednotlivé výzkumné 

otázky ve třech podkapitolách – zkušenosti s návykovými látkami a vnímání jejich příčin a 

důsledků, vliv prostředí na zkušenost s návykovými látkami a vliv preventivních aktivit na 

zkušenost s návykovou látkou. Každá kapitola se věnuje tématům, která v rozhovorech vystupují 

jako dominantní a relevantní k dané otázce. 

6.2.1 Zkušenosti s návykovými látkami a vnímání jejich příčin a důsledků  

Než budou popisovány samotné zkušenosti žáků s návykovými látkami, je důležité 

upozornit na jejich vnímání pojmu „droga.“ Ze všech rozhovorů vyplývá, že za drogu jsou 

považovány nelegální návykové látky, konkrétně tvrdé drogy. Žáci běžně uvádí, že s drogou 

zkušenost nemají, ačkoliv z předchozích odpovědí vyplývá, že již experimentovali s alkoholem, 

cigaretami či marihuanou. Proto pokud uvádí negativní důsledky, hovoří nejčastěji právě 

o tvrdých drogách.  

Žáci 2. stupně ZŠ Vodičkova většinou uvádí, že již zkusili alkohol a ti, kteří to nezkusili, 

jsou spíše výjimka. Pokud zkusili alkohol, tak většinou v přítomnosti někoho dalšího, nejčastěji 

uvádí někoho z rodiny nebo kamarády. Mezi odpověďmi se objevuje i zkušenost s cigaretami, 

která je sice méně uváděna než alkohol, ale i tak je, vzhledem k věku respondentů, poměrně 

častá. K vyzkoušení cigarety se také většinou pojí kamarádi nebo vrstevnické party. Jsou 

ale i žáci, kterým to dá vyzkoušet někdo z rodiny. Ojediněle se objevuje zkušenost s měkkou 

drogou, konkrétně s marihuanou, k té se žák dostal přes partu staršího bratra, který marihuanu 
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společně s kamarády pravidelně užívá. S tvrdými drogami zatím nikdo neexperimentoval. 

Objevuje se také ojedinělý názor jednoho z žáků, který se vymezuje proti všem návykovým 

látkám a s žádnou z nich neměl zkušenost.  

Zajímavé byly odpovědi ohledně popisu zkušenosti s návykovou látkou. Alkohol se 

většinou pojí s pozitivní zkušeností, zatímco cigarety žáci popisují negativně, což lze 

dokumentovat na výpovědi ŽP7: „vlastně mi to nepřišlo zase tak hrozný, ten alkohol ušel, po tom 

byla sranda, ale to kouření, to se mi moc nelíbilo, bylo to hnusný v krku, pak mi tam ještě 

škrábalo, i druhej den trošku, jako bych to měla spálený nebo nevim.“ Další ke zkušenosti 

s alkoholem uvádí, že byli veselí, že to byla legrace a že se jim to docela líbilo. U cigaret se 

naopak shodují, že jim to nechutnalo, že se dusili nebo kašlali. Respondent ŽP2, který měl 

zkušenost s marihuanou uvedl následující: „jako po tý trávě se mi dost motala hlava, ale byla to 

dost sranda, dali mi to na Silvestra a ta volnost v hlavě byla super, ale jinak nepiju 

ani nekouřím.“ Co se týče srovnání cigaret a marihuany, je zajímavé sledovat nerovnováhu 

mezi vnímáním nebezpečnosti a účinky drogy. Ačkoliv má zkušenost s cigaretou většina 

respondentů, shodují se na tom, že se jim kouření cigaret nelíbilo. Zajímavé naopak je, 

že ačkoliv mají respondenti z marihuany respekt, protože ji považují za nebezpečnější 

a návykovější než cigarety, samotná zkušenost jim přinesla pozitivní účinky. Respondent ŽP5 

dokonce uvádí, že by rád vyzkoušel marihuanu, protože očekává, že bude: „veselej a vysmátej.“, 

zatímco cigarety už vyzkoušel, ale kašlal po nich a nechutnaly mu.  

Za nejčastější příčiny užívání návykových látek žáci považují nudu, stres a zvědavost. 

Uvádí ale i spousty dalších příčin jako je snaha být mezi vrstevníky zajímavý, strach z vyloučení 

z kolektivu z důvodu odmítnutí návykové látky nebo každodenní problémy a starosti (vztahy, 

škola, rodina, práce.) Za ilustrativní může být považována odpověď ŽP8: „to vim přesně, je to 

ze stresu, že chtějí zkusit něco novýho, třeba jeden to přitáhne, druhej chce bejt zajímavej, tak si 

to taky vezme, ale začnou třeba mít i psychický problémy, práce, rodina, vztahy, trápení a tak, 

znáte to.“  

Stejně tak, jako mají žáci představu o příčinách experimentování s návykovými látkami, 

tak je z jejich výpovědí patrné, že mají i poměrně široké povědomí o důsledcích užívání drog. 

Uvádí zejména velmi negativní důsledky, které souvisí s tvrdými drogami, jak je uvedeno 

v prvním odstavci.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o expresivní výpovědi, které detailně popisují vnímání 

žáků, rozhodli jsme se použít více doslovných citací. ŽP4 uvádí: „Lidi by to neměli dělat, není 

na tom nic úžasného. Když to poprvé užijete, cítíte se skvěle, ale když jste závislí, tak umřete. 

Jsou dvě možnosti, jediný východisko je buď tvrdý odvykání nebo smrt, nic jinýho není.“ ŽP3 
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říká: „Vůbec nevím, co je na tom láká, jsou prostě blbí. Ale mě to odrazuje, jak ty lidi vypadají, 

jak jim to ničí životy a jsou třeba i nemocný.“ ŽP1 také vnímá špatné chování, konkrétně udává, 

že: „Můj kámoš bere houbičky a dělá po tom pěkný kraviny.“ ŽP8 sděluje, že ji vzhled „feťáků“ 

odrazuje a přijde ji odpudivý, stejně tak jejich chování.  

Když blíže analyzujeme odpovědi výše, potvrzuje se fakt, že negativní důsledky měkčích 

drog či cigaret a alkoholu žáci spíše neuvádí. Výjimkou je ŽP4, která v jiné části rozhovoru 

upozorňuje na negativní vlivy alkoholu u člena rodiny.  

6.2.2 Vliv prostředí na zkušenost s návykovými látkami  

Vzhledem k teoretické části práce je do prostředí zahrnuto více oblastí – kontext rodiny, 

vliv vrstevníků a přátel a prostředí města, které souvisí i s možnostmi trávení volného času.  

Jak již bylo naznačeno výše, na první zkušenost s návykovou látkou má vliv nejbližší 

rodina. Drogová zkušenost není, dle provedené analýzy, závislá na úplnosti či neúplnosti rodiny. 

Vliv mají spíše její jednotliví členové a jejich chování. Někteří žáci vyzkoušeli alkohol 

či cigarety právě poprvé s rodiči. ŽP1 uvádí: „Já jsem dokonce zkusila pití, třeba si někdy v baru 

s mámou a holkama, nebo doma, dáme víno nebo lambrusco nebo tak.“ ŽP8 zase uvádí, že měla 

s rodinou cigarety a že doma kouří oba rodiče. Objevuje se zde zajímavá poznámka, že rodiče 

kouří málo, „třeba krabičku na den.“ ŽP6 naopak sděluje, že nikdo z rodiny nekouří a v dalších 

otázkách se dozvíme, že odmítá veškeré návykové látky. Kromě toho, že je z odpovědí patrné, 

že děti mohou chování rodičů napodobovat, lze také vypozorovat velmi silné vyhranění proti 

závislostnímu chování. ŽP4 doslova uvádí: „Alkohol, to je hnus, vidím tátu a mám hroznej 

odpor. Táta dost pije, na Silvestra si rodiče přiťukli, ale mamka vypila jen půlku skleničky, je 

totiž abstinent. Myslí si, že zábava se dá udělat i jinak, než v podnapilém stavu, s tím souhlasím.“ 

Kromě rodičů mají v nejbližší rodině vliv také sourozenci. Jak již bylo uvedeno výše, ŽP2 uvádí, 

že marihuanu vyzkoušel se starším bratrem a jeho partou: „Bratr kouří trávu asi už dva roky, 

oni mají s partou takový místečko, na takovym betonovym place, kam chodí. Dali mi ji ochutnat 

na Silvestra.“  

Vrstevníci mohou mít opět jak pozitivní, tak negativní vliv. Z negativních (kromě ŽP2) 

lze uvést také ŽP8, která říká: „Už jsem něco vyzkoušela, znám dva kluky, z toho klubu, kam 

chodíme, co hulej trávu. U nás v partě se kouří a někdy i někdo vezme doma flašku nebo když 

už jim bylo 18, tak jim to dokonce prodají.“ Z dalších odpovědí se dozvídáme, že se jedná o partu 

starších kluků, se kterými se v případě dobrého počasí scházejí na fotbalovém hřišti 

v nízkoprahovém klubu, v případě špatného počasí v obchodním centru. Na otázku, zda si myslí, 
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že informace, které o drogách doposud má, ji zabrání v experimentování s nimi, se smíchem 

odpovídá: „To nevím, jako snažím se.“ Z pozitivních vlivů vrstevníků lze uvést kamarády ŽP7, 

která říká, že nikdo z jejích přátel návykové látky neužívá, proto ji to také neláká. Jedná se 

o heterogenní skupinu stejně starých vrstevníků, která se schází ve školním klubu, v kavárně 

či v čajovně. Svoje kamarády charakterizuje jako chytré, zejména nejlepší kamarádku ze třídy. 

Neshody mají zřídkakdy.  

Co se týče trávení volného času ve městě, kde bydlí většina respondentů, z odpovědí 

vyplývá, že žáci neznají nabídku volnočasových aktivit, které hlavní město nabízí. Volný čas 

tráví především doma, na návštěvě u kamaráda nebo také v obchodním centru. Tyto aktivity jsou 

převážně spojeny s vrstevnickou skupinou, spíše než s konkrétními zájmovými organizacemi 

či pravidelnými koníčky. Ty se objevují pouze ojediněle, ŽP8 využívá nabídku nízkoprahového 

klubu a ŽP5 hovoří o sportovních aktivitách a o kroužku anglického jazyka. Z nepravidelných 

aktivit pak žáci zmiňují návštěvu kina či divadla. Z hlediska návykových látek si všichni 

respondenti uvědomují, kde se v jejich okolí nacházejí restaurace a bary, zatímco o nabídce 

volnočasových aktivit nemají příliš velký přehled. Jediná aktivita, která se v odpovědích žáků 

žijících ve městě opakuje, je zimní bruslení. Pokud se dozvídají o akcích v místě bydliště, bývá 

to především od členů rodiny, ve škole či ze sociálních sítí. 

Respondenti žijící v centru města poukazují na kontakt se závislými osobami, např. ŽP7 

uvádí: „Tady se pořád něco děje, jsou tu hodně bary, diskotéky, různý noční kabarety. Večer 

nikam moc nechodíme, to jsme doma, ale když se třeba vracíme z kina nebo divadla, tak je tu 

hrozně turistů a černochů, co tu prodávají drogy.“ ŽP5 zmiňuje, že jim někdy opilí lidé křičí 

pod okny, což jejich rodinu někdy budí. ŽP8 mluví o tom, že na Václavském náměstí vídá 

závislé osoby, které dle vzhledu a chování vždycky pozná. 

Z rozhovorů vyplývá, že respondenti žijící v Praze se dostávají do úzkého kontaktu 

s návykovými látkami či s osobami, které návykové látky užívají. Nelze však prokázat, že by 

na experimentování s drogami mělo vliv přímo prostředí města, spíše se ukazuje silní vliv rodiny 

či vrstevníků. 

6.2.3 Vliv preventivních aktivit na zkušenost s návykovou látkou 

Výše je zmiňován silný vliv rodiny na zkušenost s návykovou látkou, rodina však hraje 

významnou roli také v oblasti prevence. Potvrzuje to nejen teoretická část práce, ale také 

výpovědi respondentů, např: ŽP3, která říká: „Pro mě jsou ty besedy ve škole spíš jako 

opakování, já už to všechno vím, mě to mamka říká pořád dokola, hlavně ať neberu drogy. Jsou 
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to látky, který nám zničí život, mamka mi to pořád opakuje.“ Podobně na otázku odpovídá ŽP7, 

která o tématu mluví s nevlastním otcem.  

Další oblastí jsou preventivní aktivity ve škole. Za nejčastější aktivity žáci uvádí diskuse 

s konkrétními učiteli v rámci běžných vyučovacích hodin či besedy s Policií a s drogově 

závislými. Učitelé je také odkazují na literaturu zaměřenou na toto téma. Žáci vnímají tyto 

aktivity rozdílně. Můžeme zde najít odpovědi respondentů, na které mají besedy preventivní vliv. 

Dle ŽP4 jsou besedy přínosné a užitečné. Z odpovědi je patrné, že respondentka vnímá, 

že besedy mají potenciál zabránit některým žákům v užívání návykových látek. ŽP7 doslova 

uvedla: „Něco si z toho vždycky odnesu – ty závislý na drogách, to je hrůza. Já mám k drogám 

respekt, vždycky mi to něco dá, třeba si uvědomím, že nechci spadnout na dno jako oni.“ 

Nicméně objevují se názory žáků, pro které nemají besedy zásadní význam. Dle ŽP5 jsou besedy 

zbytečné, protože dle jeho slov už ví, co drogy dělají. Za ilustrativní lze uvést také slova ŽP2, 

který na otázku k besedám reaguje slovy: „Jako jsou dobrý, aspoň se nemusíme učit.“ V další 

otázce, která zjišťuje, zda mu informace, které doposud o drogách má, pomohou zabránit 

v experimentování s nimi, se smíchem odpovídá: „Tak to nemůžu slíbit.“ Jak je uvedeno výše, 

jedná se o žáka, který již měl zkušenost s marihuanou.  

Nelze jednoznačně říci, zda je efektivnější prevence v rodině či ve škole. Jako velmi 

účinná se však ukazuje kombinace obou zmíněných. I zde se promítají tvrzení objevující se 

v teoretické části, kde odborníci dospívají k názoru, že nejvhodnější prevencí je kombinace více 

činitelů, kteří se na výchově podílejí. Jak je patrné z odpovědí výše, na ŽP3 a ŽP7 pozitivně 

působí nejen rodiče, ale také preventivní aktivity ve škole. Dalším takovým žákem je ŽP6, který 

se o tématu baví s rodiči a besedy považuje za podnětné. Ačkoliv je v těchto případech zkušenost 

žáků s návykovou látkou poměrně nízká, nelze považovat ani kombinovanou prevenci 

za 100% úspěšnou. Konkrétně ŽP6 odmítá užívání veškerých návykových látek, nezkusil 

ani alkohol ani cigarety. ŽP3 z návykových látek vyzkoušela pouze pivo s dědou, jiné zkušenosti 

neměla. Oproti tomu ŽP7 již vyzkoušela alkohol i cigarety. Zatímco o cigaretách tvrdí, že ji 

nechutnaly, o alkoholu říká, že to byla legrace. K dalším návykovým látkám se vztahuje 

vzhledem k vrstevnické partě, to následujícím tvrzením: „Marihuanu nebo něco tvrdšího jsem 

ještě nevyzkoušela, to mě zatím neláká. Nikdo z okolí to nedělá, tak mě to taky neláká.“ Na tomto 

příkladu můžeme vidět, že ačkoliv na žákyni prevence působí, bude pro ni zřejmě do budoucna 

důležitější, jak se bude vyvíjet její vrstevnická skupina a jaké podněty na ni budou skrze tuto 

skupinu působit. 

Dalším zdrojem informací se pro žáky stávají knihy (např. My děti ze stanice ZOO), 

dokumenty nebo masmédia, z těch uvádí televizi, noviny nebo internet. 
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6.2.4 Shrnutí zjištění z rozhovorů  

Na ZŠ Vodičkova lze nalézt žáky, kteří mají zkušenost s alkoholem, s cigaretami, 

ale také s marihuanou. Objevují se zde i ti, kteří zatím nemají žádnou zkušenost a také ji tvrdě 

odmítají. Nejvíce lákavou na vyzkoušení je pak marihuana, jejíž účinky jsou vnímané veskrze 

pozitivně. Žáci mají poměrně velký přehled o tom, jaké jsou motivy k užívání drog a podrobně 

se vyjadřují také o následcích dlouhodobého užívání. Nutno upozornit na fakt, že negativně 

vnímají hlavně účinky tvrdých drog. 

Ukazuje se silný vliv rodiny a vrstevníků, jako faktoru, který může ovlivnit zkušenost 

s drogou pozitivním i negativním způsobem. Stejně tak ovlivňuje tyto zkušenosti trávení volného 

času. Respondenti tráví volný čas spíše s přáteli ve městě nebo doma, než v zájmových 

organizacích. Jsou poměrně špatně informovaní o volnočasových aktivitách ve městě. 

Prevence působí na žáky jak v rodině, tak ve škole. Jako efektivní se ukazuje kombinace 

rodinného a školního působení. Silný vliv však stále hrají vrstevníci, kteří mohou působit silněji, 

než preventivní aktivity. Informace o drogách čerpají žáci z poměrně širokého spektra zdrojů. 

Rozhovory na ZŠ Vodičkova ukazují hlubší obraz o zkušenosti s návykovými látkami 

a umožňují zmapovat vlivy, které na tuto zkušenost působí. 

6.3 Výsledky rozhovorů s preventisty 

Školní metodička prevence ZŠ Vodičkova a zástupce městské části Praha 1 odpovídali 

na otevřené otázky zaměřené především na drogovou prevenci ve škole a ve městě, dále 

na předpokládané výsledky výzkumu, výhody a nevýhody preventivních programů, které ve 

městě probíhají a v neposlední řadě na spolupráci s ostatními institucemi (otázky, které byly 

dotazovaným pokládány, jsou uvedeny v příloze č. 2). Jak již bylo výše uvedeno, odpovědi jsou 

strukturovány tak, že jednou je vyjádření ze strany města, jednou ze strany vzdělávací instituce. 

Těžiště preventivní činnosti 

Městská část Praha 1: 

Hlavní město Praha (dále jen HMP) v rámci svého dotačního řízení pro oblast primární 

prevence rizikového chování přispívá školám v hl. m. Praze na programy primární prevence, 

ve kterých je zahrnuto i závislostní chování. Zároveň školám poskytuje příspěvek na vzdělávání 

pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování. V roce 2017 bylo rozděleno mezi 

školy a neziskové organizace, které program školám realizují, 11 mil. Kč. Na primární prevenci 

rizikového chování ve školách se také podílejí pedagogicko psychologické poradny, které zřizuje 
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hl. m. Praha. Město dále provádí SWOT analýzy a online dotazníková šetření o rizikovém 

chování žáků pražských škol. Hl. m. Praha má vypracovanou Koncepci primární prevence 

rizikového chování v hlavním městě Praze na období 2014 až 2020 a Akční plán na období 

2017/18. Školy jsou vedeny metodiky prevence v PPP, které metodicky vede krajský 

koordinátor. Zároveň od nich získává informace ze škol. HMP pořádá pro školy vzdělávací 

semináře a fórum primární prevence. Školám také metodicky s preventivními programy škol 

pomáhá Pražské centrum primární prevence při Centru sociálních služeb Praha. Těžiště práce 

Mgr. Janyškové jakožto Krajské koordinátorky školské prevence pro hlavní město Prahu tkví 

především v koordinaci aktivit v oblasti školské primární prevence rizikového chování. 

Mgr. Janyšková vypracovává koncepční materiály; metodicky vede a podporuje metodiky 

prevence v pedagogicko psychologické poradně a školní metodiky prevence všech typů škol 

na území hlavního města Prahy; spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi a realizuje 

odborné semináře, konference a amatérskou filmovou soutěž pro žáky pražských škol Antifetfest. 

ZŠ Vodičkova:  

Těžiště práce Mgr. Gonzálesové tkví především v tvorbě Minimálního preventivního 

programu, zajišťování preventivních akcí včetně spolupráce s neziskovou organizací Prak o. s., 

která ve škole externě zajišťuje preventivní program pro 2. stupeň. V neposlední řadě také 

pracuje přímo s problémovými žáky a jejich rodiči. Jako metodička prevence má na starost také 

preventivně vzdělávat učitele školy.  

Nedostatky preventivní činnosti 

Městská část Praha 1:  

Dle Mgr. Janyškové jsou základním kamenem školské primární prevence školní metodici 

prevence, kteří nemají odpovídající podmínky pro svou práci (jsou špatně finančně ohodnoceni). 

Proto dochází k častému střídání pedagogů na této pozici. Kroky ke změně musí podniknout 

MŠMT a zřizovatelé škol (zřizovateli základních škol v Praze jsou městské části). Metodici 

prevence v Pedagogicko psychologických poradnách mají nízké úvazky v přepočtu na počet 

škol, které mají ve své gesci. 

ZŠ Vodičkova:  
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Za nedostatek preventivní činnosti považuje Mgr. Gonzálesová především nedostatek 

financí na další různé programy a preventivní akce. V druhé řadě považuje za limit nedostatek 

času na preventivní činnost v hodinách.  

Spolupráce zřizovatelů škol a vzdělávacích institucí 

Městská část Praha 1:  

Spolupracuje a informuje všechny aktéry školské primární prevence, jedná se především 

o tyto zainteresované subjekty: školní poradenské pracoviště, Pedagogicko psychologické 

poradny, Krajský školský koordinátor prevence, nestátní neziskové organizace, Pražské centrum 

primární prevence při Centru sociálních služeb Praha. Policie České republiky, Městská policie 

hlavního města Prahy, Orgán sociálně právní ochrany dětí a v neposlední řadě také rodiče. 

ZŠ Vodičkova:  

Škola se zaměřuje na spolupráci především s neziskovou organizací Prak o. s., dále 

na spolupráci s městskou částí Prahy 1 společně s městskou a státní Policií ČR. Dlouhodobě 

škola spolupracuje také s Dětským krizovým centrem. 

Předpoklady výzkumu 

Městská část Praha 1:  

Mgr. Janyšková vycházela z výzkumů, které na základních a středních školách prováděli 

koncem roku 2016. Jejich výzkumu se zúčastnilo 18 000 žáků. Mgr. Janyšková tedy 

předpokládá, že v oblasti užívání návykových látek je nejrozšířenější konzumace alkoholu, 

kdy ho mezi žáky 6. a 7. ročníků vyzkoušelo 39 % žáků, v 8. a 9. ročníku 66 %. Dále 

předpokládá, že zkušenost s cigaretami má zhruba 22 % dotazovaných. Z oblasti nelegálních 

návykových látek předpokádá užití marihuany či hašiše zhruba ve 4 %. Mezi další látky, 

se kterými by mohli mít žáci 2. stupně Základní školy Vodičkova zkušenosti, patří léky, extáze, 

LSD a halucinogeny. 

ZŠ Vodičkova:  

Mgr. Gonzálesová předpokládá, že převážná většina všech žáků 2. stupně ZŠ již bude mít 

zkušenost s alkoholem i cigaretami. V případě žáků 8. a 9. tříd předpokládá, že zde bude malé 

procento těch, kteří s nelegálními návykovými látkami experimentovali či experimentují, nikoliv 

je však pravidelně užívají. 
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6.4 Výsledky analýzy školních dokumentů 

K přiblížení dosavadní preventivní strategie školy byla využita metoda analýzy klíčového 

preventivního dokumentu školy, kterým je Minimální preventivní program. 

Minimální preventivní program ZŠ Vodičkova je tvořen školní metodičkou prevence 

Mgr. Annou Gonzálesovou, ta se do preventivního programu snaží zapojit mimo jiné také rodiče 

tím, že s nimi navazuje spolupráci již od první třídy, pořádá třídní schůzky, kde jsou rodiče 

s preventivním programem seznámeni, v případě potřeby pořádá mimořádné třídní schůzky 

za účasti metodika prevence. Škola umožňuje podílet se rodičům na chodu školy prostřednictvím 

Sdružení rodičů a Školské rady, dále pořádá akce pro rodiče a děti, umožňuje konzultace 

školního metodika prevence, výchovného poradce a všech pedagogických pracovníků, 

se kterými mohou rodiče individuálně konzultovat a vyhledat pomoc, případně být odkázáni 

na odborníky mimo školu. 

Cílem Minimálního preventivního programu ZŠ Vodičkova je zvýšení odolnosti dětí 

a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Důvodem je především těsná blízkost školy centru 

města, kde se soustředí mimo jiné cizokrajní i tuzemští dealeři drog, kteří se nesoustředí jen 

na proudící davy cizinců, ale i na děti, čímž jsou žáci této školy vystaveni zvýšenému nebezpečí. 

Mezi neméně důležité cíle patří snaha veškerou činnost směřovat ke snaze zabránit výskytu 

rizikového chování a minimalizovat škody způsobené výskytem tohoto chování, dále výchova 

žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování 

integrity osobnosti. Z pohledu metodičky prevence Mgr. Gonzalesové je důležité zahájit 

primární prevenci v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací 

o drogové problematice podaných přiměřeně k věku žáků a na toto téma s nimi hovořit 

i na neformální úrovni. 

ZŠ Vodičkova realizuje komplexní dlouhodobý program primární prevence sociálně 

patologických jevů (pro žáky ve věku 6–15 let) a zahrnuje do něj několik spolupracujících 

subjektů. Primární prevence je zaměřena kromě prevence užívání návykových látek (tabák, 

alkohol, omamné a psychotropní látky) zejména na následující rizikové jevy jako je: záškoláctví; 

šikana; rasismus; xenofobie; vandalismus; kriminalita; delikvence; závislost na politickém 

a náboženském extremismu; netolismus; gambling; rozpoznání a intervence v případech 

domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání; ohrožování 

mravní výchovy mládeže; poruchy příjmu potravy; ochrana člověka za mimořádných situací, 

orientace žáků v dopravě či poskytnutí první pomoci. 

Mezi konkrétní aktivity, které jsou v rámci prevence realizovány, patří: 
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 konzultace školního metodika prevence, výchovného poradce a všech pedagogických 

pracovníků, ve kterých žáci mohou řešit své problémy; 

 pravidelné i mimořádné třídnické hodiny; 

 besedy a prožitkové programy zaměřené na sociálně patologické jevy pořádané odbornými 

institucemi; 

 individuální pohovory s problémovými žáky nebo žáky, kteří se chtějí „vypovídat“; 

 nabídka volnočasových aktivit, soutěží, různých kroužků pořádaných školou; 

 účast žáků na vhodných kulturně vzdělávacích a sportovních akcích, výletech, exkurzích; 

 možnost vyjadřovat se a vznášet podněty prostřednictvím třídního učitele; 

 primární prevence je začleněna do celého výchovně vzdělávacího procesu; 

 pro žáky 6. ročníků se každoročně konají adaptační kurzy, jejichž cílem je monitorovat nově 

vzniklý třídní kolektiv a utváření vztahů v něm. Třídní učitel je zde ve funkci pozorovatele. 

Celý program připravují a realizují zkušení lektoři. V průběhu školního roku probíhá 

v případě potřeby sociometrické šetření ve třídách, které je podkladem pro další práci třídního 

učitele s kolektivem. Cílem je zlepšení vztahů a klimatu ve třídních kolektivech. 

Již od zhruba 3. třídy se na Základní škole Vodičkova začíná s drogovou prevencí. 

Konkrétně se jedná o následující témata: prevence kouření, virtuální závislosti na počítačových 

hrách, televizi, automatech, zdravý životní styl, orientace žáků v dopravě (3. třída), problematika 

šikany, řešení konfliktu, práva dětí, trávení volného času, mimoškolní činnost dětí (4. třída), 

alkoholismus a jeho působení na lidský organismus, problematika drog, drogové závislosti, 

poskytnutí první pomoci (5. třída). Do 3. třídy se v rámci prevence otevírají témata jako 

vytváření kamarádství mezi dětmi, vznik nových kolektivů, vztahy v rodině (1. třída), řešení 

konfliktů a negativních jevů, agresivita, upevňování vztahů v kolektivu (2. třída). 

Na 2. stupni se protidrogová prevence (návykové látky alkohol, tabák, omamné 

a psychotropní látky) řeší především v rámci zastřešující oblasti Zdravý životní styl 

a přírodovědná oblast, které se vyskytují v předmětech Výchova k občanství, Výchova 

ke zdraví, Tělesná výchova, Přírodopis a Chemie. Mezi další preventivní témata spadající do této 

oblasti patří například výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity, 

biologie člověka, první pomoc, ekologie a ochrana člověka za mimořádných situací, fyziologie, 

chemie či sexuální výchova. 

V předmětech Výchova k občanství a Výchova ke zdraví, Český jazyk a literatura se 

otevírají témata z oblasti sociálně právní, společenskovědní, rodinné a občanské výchovy, mezi 

které patří tato témata: právní aspekty rizikových jevů, postoj společnosti ke společensky 
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nežádoucím jevům, práva a povinnosti dítěte, formy komunikace, vztahy, sociální dovednosti 

a kompetence, rasismus, xenofobie, kriminalita, vandalismus, šikana, gamblerství, netolismus, 

rizikové skupiny či sekty. 

Mezi konkrétní aktivity protidrogové prevence patří: 

 V 5. třídě byla pořádána akce Normální je nekouřit, která je zaměřena na prevenci kouření. 

Zúčastnilo se jí 41 žáků a byla pořádaná sdružením Pathfinder. Pro cca 120žáků 8. a 9. tříd 

bylo uspořádáno sdružením PERICULUM, z. s. divadelní představení The action, které bylo 

zaměřeno na prevenci užívání alkoholu a jiných návykových látek. 

 V oblasti drogové problematiky jsou dále využívány videokazety (Řekni drogám NE, Svět 

drog – Příliš drahá jízda), časopisy (Závislost a my), knihy, webové stránky odborných 

zařízení (drogy. cz) a další tituly (Drogy, co bychom o nich měli vědět, Jak osvobodit 

společnost od drog). Žáci se mohou v koutku protidrogové prevence a zdravé výživy podívat 

na nástěnný obraz zvaný Nejčastěji zneužívané drogy a jejich účinky. 

 Ve školním řádu jsou stanovená pravidla chování žáků v oblasti užívání omamných látek, 

při jejichž porušení jsou přesně stanoveny postihy, které by po nedodržení či porušení těchto 

pravidel následovaly. V případech, kdy se ve škole vyskytnou žáci, kteří jsou podezřelí 

ze zneužívání návykových látek, dealerství, apod., je přistoupeno k následujícím opatřením: 

individuální rozhovor s žákem, podle zjištění informací následuje spolupráce s rodinou; 

doporučení kontaktu s odborníky; v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru; 

v případě dealerství oznámení věci policii (Základní škola Vodičkova, 2016). 

6.5 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření poskytuje doplňující metodu v rámci případové studie. Umožňuje 

kvantitativním způsobem popsat situaci jednotlivých škol vzhledem ke zkušenostem 

s návykovými látkami. Přináší tak další informace o zkoumaných školách, které vhodně doplňují 

celkový obraz. Při vyhodnocování výsledků zjištěných z dotazníku byla provedena deskriptivní 

analýza. Otázky byly zaměřené na objasnění problematiky drogových zkušeností žáků, 

konkrétně zkušeností s nikotinem, alkoholem (pivem, vínem, míchanými nápoji a tvrdým 

alkoholem) a nelegálními návykovými látkami (marihuana, pervitin, kokain, LSD). 

Mapování zkušeností s nikotinem znázorňuje graf č. 1. 
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Graf 1: Zkušenost s nikotinem - ZŠ Vodičkova 

Jak vyplývá z grafu výše, bylo zjištěno, že z celkového počtu 83 respondentů nikdy 

nekouřilo 83 % žáků (69 dětí); cigaretu pouze vyzkoušelo 14 % žáků (11 dětí); příležitostných 

kuřáků je na 2. stupni ZŠ Vodičkova 1 % (1 dítě) a 2 % žáků (2 děti) jsou pravidelnými kuřáky. 

Zkušenost s nikotinem učinilo v Praze 14 dětí z 83, což je 17 % dotazovaných 

Dále byly zjišťovány zkušenosti s alkoholem. Postupně budou představeny grafy věnující 

se konzumaci piva, vína, tvrdého alkoholu a míchaných nápojů. 

 

Graf 2: Zkušenost s pivem - ZŠ Vodičkova 

Ukázalo se, že 43 % žáků (36 dětí) pivo nikdy nepilo; příležitostně se piva napije 

53 % žáků (44 žáků) a pravidelně pivo konzumují 4 % žáků (3 děti). Zkušenost s pivem má 

v ZŠ Vodičkova 47 dětí z 83, celkem se jedná o 57 % dotazovaných.  
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Graf 3: Zkušenost s vínem - ZŠ Vodičkova 

Dotazníkové šetření ukázalo, že víno nikdy nepilo 55 % žáků (46 dětí); příležitostně se 

vína napije 45 % žáků (37 dětí); pravidelnou konzumaci vína neoznačil nikdo z dotazovaných. 

Zkušenost s vínem má v ZŠ Vodičkova 37 dětí, což je 45 % dotazovaných.  

 

 

Graf 4: Zkušenost s tvrdým alkoholem - ZŠ Vodičkova 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že nikdy tvrdý alkohol nepilo necelých 82 % žáků 

(68 dětí); pravidelně tento druh alkoholu konzumuje 17 % žáků (14 dětí) a příležitostnými 

konzumenty je 1 % žáků (1 dítě). Zkušenost s tvrdým alkoholem má v ZŠ Vodičkova 15 dětí 

z 83, což je 18 % dotazovaných.  
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Graf 5: Zkušenost s míchanými koktejlz - ZŠ Vodičkova 

Z grafu výše se ukazuje, že nikdy nepilo koktejly 63 % žáků (52 dětí); přpravidelnými 

konzumenty je 36 % (30 dětí) a příležitostně jej konzumuje 1 % dotazovaných (1 dítě). 

Zkušenost s míchanými nápoji má v ZŠ Vodičkova 31 dětí z 83, což je cca 37 % dotazovaných. 

 

 

Graf 6: Zkušenost s nelegálními návykovými látkami - ZŠ Vodičkova 

Z grafu č. 6 je patrné, že 90 % žáků (75 dětí) nikdy nevyzkoušelo žádnou z nelegálních 

drog; 10 % žáků (8 dětí) má zkušenost s nelegální návykovou látkou.  Zkušenost s nelegálními 

návykovými látkami má v ZŠ Vodičkova 8 dětí z 83, což je cca 10 % dotazovaných. 
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7. Případová studie: ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

V úvodu následující kapitoly je nejprve popsáno místo šetření. Dále jsou představovány 

výsledky empirického výzkumu, konkrétně výsledky rozhovorů se žáky, rozhovorů s preventisty, 

analýzy školních dokumentů a dotazníkového šetření. 

7.1 Popis místa šetření 

7.1.1 Město Odolena Voda 

Město Odolena Voda leží ve Středočeském kraji, zhruba 15 km severně od Prahy 

a 10 km od Kralup nad Vltavou. Počet obyvatel činí 5 778 obyvatel. 

Co se týče zastoupení vzdělávacích institucí, nachází se zde mateřská škola (12 tříd), 

Základní škola Vítězslava Hálka a Střední škola letecké a výpočetní techniky se třemi 

maturitními obory (letecký mechanik, informační technologie a strojírenství) a třemi tříletými 

nematuritními obory (klempíř, zámečník a opravář letadel). Škola nabízí také možnost 

internátního ubytování. V rámci základní školy je zřízeno detašované pracoviště Základní 

umělecké školy (dále jen ZUŠ) Klecany.  

Ve městě se dále nachází zdravotní středisko se zubními ordinacemi, gynekologií 

a ordinacemi praktických lékařů pro děti i dospělé. Je zde v provozu diskotéka, 14 restauračních 

zařízení a nonstop bar. 

V rámci protidrogové prevence se ve městě uplatňují především akce a aktivity, které 

jsou pořádány Komisí pro volnočasové aktivity, Komisí školní a sociální a Komisí pro bezpečnost 

a prevenci kriminality, které pracují pro Radu města. Poslední ze zmíněných komisí byla zřízena 

až v roce 2014, po odhalení a zatčení 14členého drogového gangu. Hlavním úkolem Komise 

pro bezpečnost a prevenci kriminality je navrhovat a provádět koncepční a metodickou činnost 

při vytváření programů prevence kriminality. Dalším úkolem je analyzovat programy v rámci 

prevence kriminality, která se dotýká především oblasti trestné činnosti dětí a mládeže, 

rizikových a dalších skupin obyvatel, (např. ohrožených sociálním vyloučením nebo skupin 

obyvatel nejvíce ohrožených trestnou činností, seniorů a osob se zdravotním postižením), dále 

pak oblasti extremismu a jiných sociálně nežádoucích jevů. V neposlední řadě je důležitou 

funkcí této komise participovat na koncepci prevence kriminality v součinnosti s městskou 

policií a dalšími subjekty. Komise stále více podporuje činnost dětí a mládeže finančními 

dotacemi z grantového programu města v oblasti kultury a sportu, rekonstrukcí a údržbou hřišť 

a sportovišť. 
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Hlavní funkcí Komise pro volnočasové aktivity v součinnosti s Komisí školní a sociální 

je podpora kulturního, kulturně-společenského a sportovního života města, výraznější prezentace 

města a úsilí o aktivnější životní postoj jeho obyvatel. Tyto komise pořádají různé kulturní, 

sportovní a společenské aktivity, zaměřené především na práci s dětmi a mládeží, dále pak 

na osvětové a zájmové činnosti a činnosti spolků, sdružení a klubů. Mezi nejúspěšnějsí akce 

patří: Den dětí, Den pro Vodolku, Sousedé se dobře baví v dolním Povltaví, Masopust, Vodolská 

kapka, Zpívání u vánočního stromečku, Jarní roztančení a další. 

Pro dospívající nabízí město Odolena Voda velké množství zájmových kroužků 

a mimoškolních aktivit. Jedná se především o volejbalový, fotbalový a tenisový klub Aero 

Odolena Voda. Dospívající mohou využít taneční kluby, sportovní kluby či hudební kroužky 

v Základní umělecké škole. Seznam všech zájmových kroužků je připojen v příloze č. 2 Seznam 

volnočasových aktivit ve městě Odolena Voda. Dále mohou žáci 2. stupně trávit čas 

na pumptrack rampě, která slouží závodníkům na kolech, ve skate parku, kde mohou rozvíjet své 

dovednosti v inline bruslení, či na workout rampě, která slouží jako venkovní posilovna. Žáci 

ZŠ mohou využívat služeb městské knihovny, která nabízí dostatečné množství literatury 

a časopisů pro tuto věkovou kategorii. Nabídka volnočasových aktivit ve měste je podle mého 

názoru dostačující. V případě zájmu o jiný zájmový kroužek není problém dojezdu do hlavního 

města či dalších větších měst v okolí. Seznam volnočasových aktivit je přiložen v příloze č. 5. 

7.1.2 ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

Základní školu Vítězslava Hálka Odolena Voda tvoří 1. až 9. ročník a dále dvě třídy 

speciální. Součástí školy je také školní družina s kapacitou 200 žáků. Počty tříd, žáků 

a pedagogických pracovníků jsou uvedeny v následující tabulce. 

Stupeň 
Počet 

tříd 
Počet žáků 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

ZŠ – 1. stupeň 16 394 22 

ZŠ – 2. stupeň 8 179 15 

Speciální třída – 1. stupeň 1 7 1 

Speciální třída – 2. stupeň 1 11 1 

Celkem 32 591 39 

Tabulka 5: Počty tříd, žáků a pedagogických pracovníků v ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

(ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, 2016) 
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Budova školy se nachází v panelové zástavbě města, v blízkosti lesa. ZŠ je vybavena 

počítačovou učebnou, třídou výtvarné výchovy s prostorem pro práci v koutku keramiky, 

učebnou přírodopisu, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu, hudební výchovy, dějepisu 

a českého jazyka, čtyřmi jazykovými učebnami a sedmi učebnami s interaktivní tabulí. Ve všech 

třídách jsou k dispozici dataprojektory. Dále je zde dílna, cvičná kuchyňka, tělocvična. Jelikož 

byl školní pozemek nedaleko školy zrušen, starají se žáci v rámci některých předmětů o zeleň, 

okrasné dřeviny a květiny v okolí školy. Na pozemku vedle školy je nově zrekonstuované 

multifunkční hřiště, které je pro žáky přístupné i v odpoledních hodinách a o víkendech. 

Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Člověk přírodě – příroda člověku. Dále je 

škola zapojena do sítě Tvořivých škol, které šíří prakticky ověřené metody a postupy tzv. českého 

činnostního učení, které významně napomáhají rozvoji komunikace, myšlení, pozitivního vztahu 

k druhým lidem, ke společnosti a kultuře. Žák tedy jen pasivně nepřijímá informace, ale aktivně 

se zapojuje a průběžně projevuje svoji iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří.  

Prevence rizikového chování je zajišťována školním metodikem prevence spolu 

se třídními učiteli. V případě závažnějšího problému spolupracuje metodik prevence 

s výchovným poradcem a vedením školy. Škola také na jeden den v týdnu zaměstnává školní 

psycholožku, která má za úkol mapovat ve škole problémové žáky. Samotná vyšetření probíhají 

v Pedagogicko psychologické poradně Prahy 9. Architektonické řešení školy umožňuje 

pedagogům vykonávat dozor, mají široký přehled o dění ve všech prostorách, v nichž 

se o přestávkách děti nacházejí, a tím předcházet jejich případnému rizikovému chování. Tyto 

informace byly čerpány z dokumentu Minimální preventivní program ZŠ Vítězslava Hálka 

Odolena Voda (Základní škola Odolena Voda, 2016).  

7.2 Výsledky rozhovorů se žáky  

Stejně jako u předchozí případové studie, i zde vychází výsledky rozhovorů z jejich 

zpracování. Metoda kódování rozhovorů umožnila vytvořit jednotlivé kódy, seznamy kódů 

a následně jejich kategorie, díky jejichž zpracování začaly z rozhovorů vystupovat proměnné, 

které se v rozhovorech objevují (např. rodina, vrstevníci, volný čas, škola, osobní zkušenosti, 

atp.) a také případné vztahy těchto proměnných. Objevené proměnné, včetně vypozorovaných 

vztahů mezi nimi, jsou v této kapitole prezentovány skrze vztah k výzkumným otázkám práce. 

Výzkumné otázky jsou tedy zodpovídány ve třech podkapitolách - zkušenosti s návykovými 

látkami a vnímání jejich příčin a důsledků, vliv prostředí na zkušenost s návykovými látkami 

a vliv preventivních aktivit na zkušenost s návykovou látkou. V každé kapitole je věnována 

pozornost tématům, které v rozhovorech vystupují jako dominantní a relevantní dané otázce. 
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7.2.1 Zkušenosti s návykovými látkami a vnímání jejich příčin a důsledků  

Stejně jako u žáků ZŠ Vodičkova, lze i z výpovědí žáků ZŠ Odolena Voda potvrdit, 

že pod pojmem „droga“ je myšlena především nelegální návyková látka. Žáci si pod pojmem 

droga nebo návyková látka nepředstaví alkohol, cigaretu či marihuanu, nýbrž tzv. tvrdé drogy. 

To lze dokládat např. výpovědí ŽOV2, který na otázku, zda již měl s návykovou látkou 

zkušenost, odpovídá: „Ne, nic jsem nezkoušel, jestli teda nepočítáme pivo, víno a cigaretu.“ 

Objevují se i další odpovědi, které tomuto vnímání nasvědčují. 

Poměr žáků 2. stupně ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, kteří již měli zkušenost 

s alkoholem či cigaretami v porovnání s těmi, kteří ještě žádnou zkušenost s návykovými látkami 

nemají, je téměř srovnatelný. Najdeme zde tedy oba póly. Zkušenost s cigaretami je v případě 

žáků z Odoleny Vody uváděna o trochu častěji, než užití alkoholu. V případě zkušenosti 

s nikotinem došlo k užití jak v rodině, tak ve vrstevnické partě. Jako vlivnější se v tomto případě 

ukazuje vrstevnická skupina. U zkušeností s alkoholem žáci uvádí se stejným vlivem jak rodinu, 

tak kamarády. Výjimečně se objevuje přímá zkušenost s marihuanou, ke které se žák ŽOV3 

dostal skrze vrstevnickou skupinu. Navíc k tomu uvádí:„Ale to neberu jako drogu, to je jenom 

slabá droga, někdo ji bere třeba jako mastičku proti rakovině, tak to jako drogu neberu.“ 

K hypotetickému užití se však někteří žáci nestaví tak negativně. ŽOV 1 jako důvod toho, proč 

by vyzkoušel marihuanu, uvedl, že: „slyšel, že je potom taková volná mysl“ a ŽOV6: „Protože 

je nejméně návyková, tím pádem mám šanci to zkusit a nezkoušet horší drogy.“ Potvrzuje se tak 

výše zmíněné vnímání slova droga v kontextu drogy tvrdé.  

Důležité je zmínit také vnímání účinku návykových látek. Jak je vidět z výpovědí výše, 

marihuana je spojována s nějakým „pozitivním“ prožitkem, je brána jako lehčí droga či dokonce 

jako „lék“. Naopak k cigaretám studenti vypovídají vesměs slovy negativními, např. že jim 

to nechutnalo, že kašlali, nebo že jim po nich bylo špatně. K alkoholu se pak objevují různé 

reakce. Z těch pozitivních lze uvést, že jim to přišlo „dobré“ ve smyslu chuti nebo že po tom 

byla legrace. Negativně se pak vyjadřují děvčata k pivu, že jim přišlo hořké. V souvislosti 

s užitím alkoholu také žáci popisují negativní stav opojení, konkrétně ŽOV1 uvádí, že po užití 

vodky měl „jakoby volné ruce a nohy, jako bych plul někde na lodi.“ Další z žáků, ŽOV2, 

sdělila, že po užití „bublinkatýho vína, když jsem šla do postele, trošku se mi motala hlava, jako 

bych byla někde na moři.“ 

Zkušenost s tvrdými drogami nikdo z žáků neuvedl.
25

 Zmíněna byla pouze hypotetická 

úvaha o možnosti vyzkoušení tvrdší drogy. Konkrétně jde opět o ŽOV3, který se zmiňuje o tom, 

                                                        
25

Může to být způsobeno tím, že některým z žáků, které metodička prevence vybrala, nebyl podepsán informovaný 

souhlas. 
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že by možná na diskotéce rád vyzkoušel extázi. Jako motivaci uvádí, že by se více uvolnil 

a mohl tak lépe konverzovat s dívkami. Naproti tomu se objevuje velmi silný názor skupiny 

žáků, kteří s žádnou návykovou látkou zkušenost zatím nemají a proti jejich užívání se silně 

vyhrazují, a to jak proti těm slabším, tak proti tvrdším. V rámci rozhovorů s žáky ze ZŠ Odolena 

Voda tak lze vnímat dvě velmi protikladné polohy. 

Žáci ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda zmiňují široké pole příčin užívání návykových 

látek. Z důvodů užívání jmenují především odreagování se od běžných starostí, jako je stres, 

problémy v rodině, hádky rodičů nebo i písemné práce (pojmenovávají to slovy „uvolnění“, 

„volná mysl“ nebo „bezstarostnost“). Zmiňují také zvědavost, jaké účinky návykové látky 

přináší. Žáci, kteří návykové látky striktně odmítají, vyjadřují nepochopení, proč někdo drogy 

vůbec začne užívat. 

Široce a barvitě se žáci vyjadřují také k účinkům tvrdých drog, resp. k důsledkům 

závislosti na návykových látkách. Z jednotlivých výpovědí vyplývá, že žáci vnímají nejen 

fyzickou, ale také psychickou závislost a zmiňují fyzické a sociální následky užívání. 

Za ilustrativní může být považována odpověď ŽOV3, který tvrdí, že: „je odrazujou asi jejich 

účinky, jako třeba že mají žloutenku, musí krást, jsou bezdomovci, jak potom budou vypadat.“ 

ŽOV7 uvádí, že na lidech na drogách je odrazuje především: „to, jak vypadají, při závislosti se 

neovládají a ostatní je nepoznávají.“ Dle ŽOV9 se ze závislých „stanou trosky, co mají 

kamarády jenom mezi feťáky a ne mezi normálními lidmi.“ Podobný názor sdílí také ŽOV10, 

která říká, že závislost způsobuje to, že „závislí spadnou mimo normální lidi.“ 

Z výpovědí lze opět vyčíst, že popisují zejména negativní důsledky tvrdých drog. 

Negativní vnímání u alkoholu či cigaret se objevuje výjimečně, např. u ŽOV4: „Pro mě je to 

hnus. Vidím u mámy, jak vždycky smrdí. Nebo když je někdo opilej.“ 

7.2.2 Vliv prostředí na zkušenost s návykovými látkami  

I u žáků ZŠ Vítězslava Hálka je v rámci analýzy rozhovorů do prostředí zahrnut kontext 

rodiny, vliv vrstevníků a přátel a prostředí města, které souvisí i s možnostmi trávení volného 

času. 

Většina respondentů pochází z úplné rodiny, ani v případě žáků ZŠ v Odoleně Vodě však 

nelze tvrdit, že zkušenost s návykovou látkou je závislá na rodině úplné či neúplné. Spíše je o to, 

jaký mají děti výchovný vzor, jak rodiče o drogách mluví nebo jak sami děti reagují na to, 

že rodiče kouří či konzumují alkohol.  

Rodina je mnohdy prostředí, ve kterém dochází u dětí k prvnímu kontaktu. Jde však často 

o zkušenost spíše preventivní. První zkušenost užití návykové látky s rodinou měla např. ŽOV8, 
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která uvedla: „Jednou mi dal brácha ochutnat cigaretu, ale to bylo tajně, naši o tom neví. Bylo to 

na balkoně a já se skryla, aby mě neviděli sousedi. Ale naši mi dokonce dali ochutnat 

mochito  a šampanský.“ Zkušenost v rodině získal také ŽOV1, který říká, že pivo a víno 

vyzkoušel s rodinou, v rámci rodinné oslavy. Na zkušenost nemá, dle získaných odpovědí, vliv 

ani nejvyšší dosažené vzdělání rodičů či výše kapesného.  

V rámci zkušenosti ve vrstevnické skupině dochází k negativnímu i pozitivnímu 

ovlivnění. Za záporný vliv lze uvést skupinu kamarádů ŽOV3, který uvedl: „Pivo, víno 

a cigarety jsme zkoušeli s klukama v partě. Všichni v partě to prostě zkusili, nikdo to neodmítl. 

Podle mě je to normální to vyzkoušet, v dnešní době to je normální, podle mě by to měl ochutnat 

každej. To bysme byli spíš divný, kdybysme to nezkusili.“ Pro tuto skupinu se experimentování 

stává určitou normou. ŽOV10 uvádí, že: „Jana
26

 vzala tátovi cigaretu, donesla ji a zkusily jsme 

ji vykouřit spolu, když jsme si to daly, tak jsme potáhly jenom jednou a pak jsme ji vyhodily, 

jak to bylo smradlavý.“ Zde lze říci, že kamarádka ovlivnila ŽOV10 v tom, že cigaretu zkusila, 

ještě to však neznamená, že v tom bude pokračovat. To bude zřejmě záležet na dalších 

aspektech. Za silně pozitivní lze považovat zkušenost ŽOV6, který říká, že nikdo z jeho 

kamarádů to nedělá, proto ho experimentování ani nesvádí. ŽOV9 také dodává, že: „V partě 

sportovců tyhle věci prostě nefrčí. Jako volejbalisti si to nemůžeme dovolit.“ 

Trávení volného času a prostředí bydliště je dalším ovlivňujícím prvkem. Z odpovědí 

vyplývá, že většina žáků bydlících v Odoleně Vodě či přilehlých vesnicích zná velmi dobře 

nabídku volnočasových aktivit, které jsou ve městě dostupné. Mezi nejčastěji uváděné odpovědi 

patří sportovní aktivity (konkrétně volejbal, fotbal, gymnastika, tancování, tenis, orientační běh), 

dále hra na hudební nástroje či dramatický kroužek. Většina žáků považuje volnočasové aktivity 

za dostačující. Někteří z žáků ovšem dodávají, že jim ve městě chybí bazén, kino či bowling. 

Při dotazu, zda je ve městě nějaké místo, kde se mohou s kamarády scházet, většina žáků 

odpověděla, že se scházejí na tribuně fotbalového či volejbalového hřiště, na lavičkách v lese 

či procházkami po městě. Pár respondentů na otázku však odpovídá, že jim konkrétní místo 

ke společnému setkávání chybí, ŽOV6 kupříkladu uvádí: „Kluci chodí v Praze do takových 

klubů, ne tanečních, ale takových pro adolescenty, tak to mi tady chybí.“ Tento žák uvádí, 

že ve městě využívá zájmového kroužku volejbalu a fotbalu, žádné aktivity mu nechybí. 

Do budoucna se nebrání vyzkoušet marihuanu, protože patří mezi nejméně návykové drogy a je 

rozhodnutý návykovou látku vyzkoušet, aby ho to ujistilo v názoru, že drogy užívat nechce. 

S podobnou myšlenkou přichází také ŽOV9, podle které ve městě místo setkávání mladých lidí 

chybí, konkrétně uvádí volnočasový klub či družinu pro 2. stupeň ZŠ. Tato žákyně zatím 
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 Zřejmě kamarádka. 
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s žádnou návykovou látkou zkušenost neměla, do budoucna je rozhodnutá (až na příležitostné 

pití alkoholu např. vína u televize, které považuje za normální) abstinovat. Pár žáků dále uvádí, 

že volnočasové aktivity ve městě nevyužívají a že svůj volný čas jezdí trávit do Prahy. 

Konkrétně můžeme uvést ŽOV3, který měl ve vrstevnické skupině zkušenost s marihuanou, 

cigaretami i alkoholem. Do budoucna ho láká vyzkoušet extázi. Ve městě nevyužívá žádných 

volnočasových aktivit, čas tráví se svými přáteli často mimo Odolenu Vodu, kde nejčastěji sedí 

na lavičce na hřišti a sledují, jak jejich spolužáci ze školy sportují. 

Žáci se o volnočasových aktivitách či dalších akcích pořádaných městem dozvídají 

nejčastěji od svých kamarádů ze školy, od rodičů či z městského rozhlasu. Z výpovědí je vidět, 

že tato informovanost je vysoká a tedy i funkční. 

Dle výpovědí bychom zde do určité souvislosti mohli dát poměrně kvalitní trávení 

volného času (sport, atp.) a rezolutní odmítání návykových látek či minimální zkušenost s těmito 

látkami, které se mezi žáky ZŠ Vítězslava Hálka často objevuje. 

7.2.3 Vliv preventivních aktivit na zkušenost s návykovou látkou 

O preventivním působení rodiny mluví žáci minimálně. Příkladem může být 

např. respondentka ŽOV4, která mluví o tomto tématu s oběma babičkami. Další příklady rodiny 

jako přímého preventivního faktoru se však ve vzorku neobjevují. Pouze v kontextu toho, že žáci 

vidí rodiče např. kouřit a nechtějí to dělat, nebo že rodiče nekouří a proto ani oni to nechtějí. 

Jde však spíše o nepřímé působení. 

Školní preventivní aktivity jsou pak žáky přijímány jak pozitivně, tak negativně. 

Dle některých žáků jsou besedy, přednášky či naučné programy zajímavé, zábavné, pravdivé, 

poučné, přináší nové informace a podněcují k přemýšlení o dané problematice. Dle ostatních plní 

preventivní aktivity především tu funkci, že se nemusí učit, dále jsou dle slov žáků nepotřebné 

a zbytečné, jelikož přináší informace, které již znají. V několika málo případech se také objevuje 

tvrzení, že si žáci z besed dělají legraci a že se jim spíše smějí. 

Zajímavé je, že žáci, dle kterých jsou preventivní aktivity k smíchu, bez vlivu, 

nepotřebné či zbytečné, již s návykovou látkou zkušenost mají či ji do budoucna chtějí 

vyzkoušet. Ti, kteří besedy vnímají jako zajímavé, poučné, mají s návykovou látkou nulovou 

zkušenost a tvrdí, že informace, které o drogách získávají, jim pomohou v dalším 

experimentování zabránit. Všichni zároveň zmiňují, že nejvíce informací získávají právě 

ve škole. 

U některých žáků se v odpovědi na to, jaký mají názor na preventivní aktivity, které jsou 

pořádány ve škole, objevuje jistý paradox. Na jedné straně žáci uvádějí, že besedy jsou zajímavé 
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a poučné, ihned však dodávají, že na ně besedy nikterak nepůsobí. Za ilustrativní lze považovat 

výpověď ŽOV1: „Někdy je to zajímavý, ale moc si to k srdci neberu.“ Jako další příklad lze také 

uvést ŽOV7, která říká, že přednášky jsou většinou zajímavé, ale třídu neovlivňují. Zřejmě žáci 

vnímají jako vlivnější jiné faktory. 

Zdrojem informací o drogové tématice se dle získaných odpovědí, pro žáky 

ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, stává nejčastěji škola a zájmová organizace. Dalším 

zmiňovaným zdrojem jsou masová média, jako je internet, konkrétně pak Youtube či televize. 

ŽOV9 uvádí časosběrný dokument Katka. Žáci dále mluví o tom, že se informace o návykových 

látkách dozvídají od svých kamarádů. Zdroj rodiny se objevuje pouze výjimečně. 

Preventivní vliv na žáky ZŠ Odolena voda je zřejmě kombinací školní prevence 

či vědomí následků a kvalitního trávení volného času. Mnohdy se k tomu přidává i chování 

rodičů, které návykové látky neužívají, nebo pouze příležitostně pijí alkohol. Pokud se objevuje 

u žáka tato kombinace, většinou návykové látky rezolutně odmítá nebo má jen minimální 

zkušenost a další zatím nechce. Jako příklad může sloužit např. respondent ŽOV 5 se věnuje 

3x týdně fotbalu, informace o drogách a jejich následcích, které má z přednášek ve škole, ho 

od braní drog odrazují. Navíc na otázku, zda by zkusil někdy nějakou drogu, odpovídá: 

„Ne nechci nic zkoušet. Nikdo u nás nekouří a nepije a nic nešňupe, tak nevím, prč bych to měl 

taky dělat.“ Podobný profil má více žáků, je u nich vždy společný důraz na volnočasové aktivity, 

dostatek informací, kouření v rodině se ale různí. 

7.2.4 Shrnutí zjištění z rozhovorů  

U žáků z Odoleny Vody se objevují mezi odpověďmi dva silné protipóly. Jedním je 

víceméně odmítání návykových látek a druhým určité braní těchto látek na lehkou váhu 

a experimentování s nimi. Žáci zde většinou již vyzkoušeli alkohol nebo cigarety, a to jak 

s rodinou, tak s vrstevníky, nebo tyto látky ani nezkusili a odmítají je. Objevuje se také užití 

marihuany a vnímání jejích účinků jako pozitivních a do určité míry ne tak nebezpečných. 

S pozitivními i negativními účinky je vnímán alkohol, cigarety pak mají většinou negativní 

odezvu. 

Žáci uvádí množství faktorů, které považují za příčiny užívání návykových látek, 

nejčastěji jde o určité uvolnění od stresu či starostí, nebo zvědavost. Rozmanitě se také vyjadřují 

o důsledcích konzumace návykových látek, které mohou být jak fyzické, tak psychické 

a sociální. Je zde vidět, že negativně vnímají zejména účinky tvrdých drog. 
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Vliv rodiny i vrstevníků lze opět vypozorovat pozitivní i negativní. Je velmi důležité, 

jakým způsobem se tyto skupiny blízké žákům k drogám vztahují a jak o nich mluví. 

Významnou roli hraje u žáků z Odoleny Vody trávení volného času. O městských akcích jsou 

většinou velmi dobře informováni a často také kromě městských akcí navštěvují různé zájmové 

organizace a kroužky. Někdy se také kryje vrstevnická skupina se skupinou na zájmový kroužek. 

Některým žákům ovšem chybí místo ke scházení a jezdí za přáteli do Prahy. 

O prevenci v rodině žáci příliš nehovoří, probíhá tak spíše skrze dobrý příklad rodičů. 

Ve škole tato prevence probíhá aktivně, žáci se k ní však vyjadřují smíšeně. Dle některých jsou 

školní preventivní aktivity užitečné, pro některé jsou ovšem zbytečné či pouze náplní místo 

učiva. Jako informační zdroj o drogách i přesto často uvádí právě školu, dále pak také masmédia 

nebo kamarády. 

Jako efektivní preventivní kombinace se v Odoleně Vodě ukazuje školní prevence 

a kvalitní trávení volného času (související i s vrstevnickou skupinou), případně dobrý vzor 

z domova. Žáci s tímto profilem většinou návykové látky zcela odmítají, nebo s nimi mají 

minimální zkušenost. 

7.3 Výsledky rozhovorů s preventisty  

Zástupce města Odolena Voda a školní metodička prevence ZŠ Vítězslava Hálka 

Odolena Voda odpovídali na otevřené otázky, které byly zaměřené hlavně na drogovou prevenci 

ve škole a ve městě, dále na předpokládané výsledky výzkumu, výhody a nevýhody 

preventivních programů, které ve městě probíhají a v neposlední řadě na spolupráci s ostatními 

institucemi. Jak již bylo výše uvedeno, odpovědi jsou strukturovány tak, že jednou je vyjádření 

ze strany města, jednou ze strany vzdělávací instituce. Osnova rozhovorů s preventisty 

je přiložena v příloze č. 2. 

Těžiště preventivní činnosti 

Město Odolena Voda:  

Dle Ing. arch. Ing. Lohniského tkví těžiště práce města Odolena Voda především 

v poskytnutí dostatečného množství aktivit pro děti a mládež; dále v propojení vzájemné 

spolupráce města, školy, městské policie a rodičů. Komise pro prevenci a kriminalitu byla 

zřízena teprve v roce 2014, když byl ve městě zatčen drogový gang. Její činnost a veškerá 

opatření jsou tedy spíše v počátcích. Ing. arch. Ing. Lohniský ji však po téměř tříletém působení 

považuje za funkční, s reálným významem pro město. 
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ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda:  

Mgr. Vodičková považuje za podstatné především získávání financí z grantů, 

dlouhodobou systematickou práci a jasně nastavená pravidla ve škole. Mgr. Vodičková 

především koordinuje veškeré aktivity spojené s prevencí ve škole, tvoří Minimální preventivní 

program, sepisuje granty, pracuje v přímém kontaktu se žáky při řešení problémů, vede 

pohovory s rodiči a žáky, píše zprávy na Orgán sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR, 

spolupracuje s institucemi jako je Magdalena o.p.s., a vzdělává učitele v oblasti primární 

prevence (všichni učitelé 1. stupně se v současné době školí na 2 akreditované programy 

prevence). 

Nedostatky preventivní činnosti 

Město Odolena Voda:  

Ani po 3 letech fungování komise pro prevenci a kriminalitu nemá město Odolena Voda 

zpracovaný strategický plán, ačkoliv členové komise počítali s jeho navržením již před rokem, 

tedy v roce 2016. Další z vizí, kterou by město rádo naplnilo, je větší zapojení městské policie 

při kontrolách podávání alkoholu nezletilým v restauracích, hospodách a na diskotéce Santa 

Maria. Největším cílem je však vybudování volnočasového centra pro děti a mladistvé. 

ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda:  

Za nedostatek preventivní činnosti považuje škola nedostatečnou spolupráci s rodiči 

problematické mládeže, kdy rodiče neprojevují dostatečný zájem o to, jak tráví jejich děti volný 

čas a nechávají odpovědnost jen na škole. Mezi další nedostatek považuje metodička skloubení 

práce školního metodika prevence s prací učitele bez snížení časové dotace. Další limit shledává 

ve financích, kdy si škola nemůže dovolit všechny programy, které by chtěla. V neposlední řadě 

se jedná také o časové omezení, kdy ve výuce není kvůli plnění osnov dostatek prostoru 

pro preventivní činnost. 

Spolupráce zřizovatelů škol a vzdělávacích institucí 

Město Odolena Voda:  

Město je v kontaktu s metodičkou prevence ZŠ, která je zároveň členkou Komise 

pro prevenci a kriminalitu, dále město spolupracuje se Školskou a kulturní radou města, 

v neposlední řadě také s Městskou policií města Odolena Voda. 
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ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda:  

Škola se zaměřuje na podporu aktivit pro rodiče a jejich děti, dále na besedy s městskou 

policií. 

Předpoklady výzkumu 

Město Odolena Voda:  

Ing. arch. Ing. Lohniský předpokládá, že se ve městě vyskytují uživatelé nejen alkoholu 

a tabáku, ale také měkkých drog, jako je konopí, či tvrdých drog, jako je pervitin. Zástupce 

města se dále domnívá, že ačkoliv se Odolena Voda nachází v těsné blízkosti Prahy, není zde 

vysoké procento drogově závislých. Při otázce, jaká opatření učinilo město po zadržení 

drogového gangu, bylo řečeno, že k velikým změnám, až na zřízení Komise pro prevenci 

a kriminalitu, nedošlo. Důvodem byly především volby do zastupitelstva města, dále výměna 

členů zastupitelstva, čímž se pozastavilo řešení této problematiky. K výsledkům samotného 

dotazníkového šetření místostarosta předpokládá, že žáci 2. stupně základní školy mají 

ve většině případů zkušenosti s jakýmkoliv druhem drog (alkohol, cigarety, marihuana), 

ale k těmto zkušenostem se dostali především ze zvědavosti. Dle Ing. Lohniského je podstatné, 

aby město spolupracovalo se základní školou a napomáhalo s drogovou prevencí nejen 

na 2. stupni. Dalším bodem, ve kterém by město mohlo v protidrogové prevenci udělat posun, je 

využívání grantových programů, které protidrogovou prevenci zajištují. 

ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda:  

Školní metodik prevence, Mgr. Vodičková předpokládá, že z výzkumu vzejde, že se 

na 2. stupni objevují experimentátoři s alkoholem, tabákem a marihuanou. Věkovou hranici, 

kdy se dospívající dostávají do kontaktu s cigaretou, odhaduje na 11–12 let, věkovou hranici 

užití alkoholu odhaduje na věk 13–14 let. Mgr. Vodičková dále předpokládá, že data z výzkumu 

jí podají zprávu o tom, že prevence na škole je dobře nastavena, ale je na ní potřeba neustále 

pracovat. 

7.4 Výsledky analýzy školních dokumentů 

Metoda analýzy preventivního dokumentu školy (konkrétně Minimálního preventivního 

programu) slouží k přiblížení dosavadní preventivní strategie školy. 

Minimální preventivní program pro 1. i 2. stupeň Základní školy Vítězslava Hálka 

Odolena Voda sestavila metodička prevence Mgr. Monika Vodičková. Ta spolupracuje nejen se 
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školním výchovným poradcem, školní psycholožkou, vedením školy, třídními učiteli a také 

s organizacemi: Orgán sociálně právní ochrany dětí, Pedagogicko psychologická poradna 

Praha-východ, Pedagogicko psychologická poradna Kladno, Policie České republiky, Středisko 

výchovné péče Klíčov, Středisko výchovné péče Slaný, Magdalena o.p.s., Semiramis o.s a Život 

bez závislostí o.p.s. Škola považuje za důležité (jako zdroj informací, zdroj spolupráce, zdroj 

zpětné vazby) tyto 3 skupiny: žáky, rodiče a pedagogy. 

Vzdělání metodičky prevence je nadprůměrné, v semináři zaměřeném na daná témata 

k prevenci rizikového chování byla proškolena Pedagogicko psychologickou poradnou Kladno, 

dále organizací Semiramis o. s. – Malá Skála v motivačních rozhovorech, Bállintovské skupině 

a kazuistických seminářích. V roce 2017 dostala také ocenění Ministryně školství za přínos 

škole. 

Cílem Minimálního preventivního programu je pokračování v dlouhodobé spolupráci 

s Magdalenou o.p.s, dále ve spolupráci s třídními učiteli a školními metodiky prevence. 

Ke snížení výskytu rizikového chování by mělo dojít tím způsobem, že se žáci s třídními učiteli 

naučí lépe komunikovat, spolupracovat, řešit své problémy a respektovat se. K monitoringu 

rizikového chování využívají výstupy školního metodika prevence, zápisy z výchovných komisí 

a komunikaci mezi Orgánem sociálně právní ochrany dětí, Střediskem výchovné péče, Policií 

ČR a Pedagogicko psychologickou poradnou. 

Na 1. stupni se pracuje s preventivním programem Kočičí zahrada, který slouží k rozvoji 

sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Předtím byla prevence 

uskutečňována třídními učiteli ve spolupráci se školním metodikem prevence. V 6. ročníku 

se pracuje s programem EU-Dap, který je zaměřen na prevenci rizikového chování a je 

lektorovaný školním metodikem prevence. Od 7. do 9. ročníku vedou prevenci lektoři 

z organizace Magdalena, o.p.s., Semiramis a Život bez závislostí o.p.s. Primární prevence 

probíhá v blocích. V mezidobí začleňují prevenci rizikového chování třídní učitelé (dále jen TU) 

do třídnických hodin. 

V ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda probíhají tyto typy programů primární prevence: 

dlouhodobé programy Primární prevence rizikového chování, které realizuje Magdalena o.p.s.; 

tematické bloky ve výuce, na 1. stupni jsou vedené třídními učiteli za úzké spolupráce se ŠMP 

1. stupně, na 2. stupni jsou vedené ŠMP 2. stupně, pedagogy a externími pracovníky; program 

ve spolupráci s Městskou policií Odolena Voda; volnočasové aktivity pořádané školou 

(sportovní soutěže, školní parlament, environmentální výchova, akce školní družiny); vzdělávání 

učitelů a prevence rizikového chování v třídnických hodinách vedené TU. Programy, které 

realizuje Magdalena o.p.s, Semiramis a Život bez závislostí o.p.s. pomáhají žákům získávat 
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znalosti, osvojit si a rozvinout takové dovednosti, s nimiž mají předpoklad bezpečně zvládnout 

nejistoty v náročném období dospívání. Zároveň motivují dospělou populaci k utváření 

pozitivního, podpůrného a pečujícího prostředí ve školách a v rodinách. Tyto programy jsou 

efektivní především díky metodě dlouhodobého, kontinuálního a interaktivního působení 

a předávání objektivních informací. Podporují rozvoj zdravého životního stylu, sociálních 

dovedností a zvyšování kvality a efektivity realizovaných programů. 

Minimální preventivní program školy se tématu drogové prevence nevěnuje na prvním 

místě, problém školy spočívá především v šikaně a záškoláctví, na které jsou připraveny krizové 

plány. O prevenci návykových látek se hovoří od 7. až 9. ročníku především v předmětech 

Výchova ke zdraví, Přírodopis a Občanská výchova. Mezi konkrétní tematické bloky ve výuce 

zaměřené na prevenci užívání návykových látek patří v 7. ročníku téma Co je pro mě důležité, 

kde je řešeno téma upevnění žebříčku tzv. zdravých hodnot a droga jako životní hodnota. 

V 8. ročníku se řeší hranice mezi závislostí a „zdravým užíváním“ návykových látek. 

V 9. ročníku se v tématu Návykové látky a zákon řeší, co je a co není trestné v drogové oblasti, 

jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, co je to probační a mediační služba, zákonná 

hranice nebo sociální kurátor a proč vlastně existují zákony (Základní škola Vítězslava Hálka, 

2016). 

7.5 Výsledky dotazníkového šetření  

Dotazníkové šetření bylo zvoleno jako doplňující metoda případové studie. Dotazníkové 

šetření umožňuje kvantitativním způsobem popsat situaci dané školy vzhledem ke zkušenostem 

s návykovými látkami, čímž přináší další informace, které vhodně doplňují celkový obraz. 

Při vyhodnocování výsledků byla provedene deskriptivní analýza. Otázky byly zaměřené 

především na problematiku drogových zkušeností žáků, konkrétně zkušeností s nikotinem, 

alkoholem (pivem, vínem, míchanými nápoji a tvrdým alkoholem) a nelegálními návykovými 

látkami (marihuana, pervitin, kokain, LSD). 

Mapování zkušenosti s nikotinem na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda znázorňuje 

graf č. 7. 
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Graf 7: Zkušenost s nikotinem - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

Bylo zjištěno, že z celkového počtu 123 respondentů nikdy nekouřilo 52 % žáků 

(64 dětí); cigaretu pouze vyzkoušelo 38 % žáků (47 dětí); příležitostných kuřáků je na 2. stupni 

ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 4 % žáků (5 dětí) a 6 % žáků (7 dětí) je pravidelnými 

kuřáky. Zkušenost s nikotinem učinilo v Odoleně Vodě celkem 59 respondentů ze 123, což je 

48 % dotazovaných. 

 

 

Graf 8: Zkušenost s pivem - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

Graf č. 8 ukazuje, že 45 % žáků (55 dětí) pivo nikdy nepilo; příležitostně se piva napije 

53 % žáků (65 dětí) a pravidelně pivo konzumují 2 % žáků (3 děti). Zkušenost s pivem má 

v ZŠ Vítězslava Hálka 68 dětí ze 123, celkem se jedná o 55 % dotazovaných.  
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Graf 9: Zkušenost s vínem - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

Dotazníkové šetření ukázalo, že víno nikdy nepilo 51 % žáků (63 dětí); příležitostně se 

vína napije 47 % žáků (58 dětí) a mezi pravidelné konzumenty vína patří 2 % odpovídajících 

(2 děti). Zkušenost s vínem má v ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 6 % dětí ze 123, což je 

49 % dotazovaných.  

 

Graf 10: Zkušenost s tvrdý alkoholem - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že nikdy tvrdý alkohol nepilo necelých 71 % žáků 

(87 dětí); příležitostně tento druh alkoholu konzumuje necelých 28 % žáků (34 dětí) 

a pravidelnými konzumenty je 1 % žáků (2 děti). Zkušenost s tvrdým alkoholem má 

v ZŠ Vítězslaa Hálka 36 dětí ze 123, což je 30 % dotazovaných.  
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Graf 11: Zkušenost s míchanými koktejly - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

Ukazuje se, že nikdy nepilo koktejly 49,6 % žáků (61 dětí); příležitostnými konzumenty 

alkoholických koktejlů je také necelá polovina žáků – 49,6 % (61 dětí) a pravidelně jej 

konzumuje necelé 1 % žáků (1 dítě). Zkušenost s míchanými nápoji má v ZŠ Vítězslava Hálka 

Odolena Voda 62 dětí ze 123, což je cca 51 % dotazovaných.  

 

 

Graf 12: Zkušenost s nelegálními návzkovými látkami - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

Z grafu č. 12 je patrné, že 87,4 % žáků (111 dětí) nikdy nevyzkoušelo žádnou 

z nelegálních drog a 7,1 % žáků (9 dětí) má zkušenost marihuanou. Zkušenost s nelegálními 

návykovými látkami má v ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 9 dětí ze 123, což je 

cca 7 % dotazovaných 
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8. Diskuse 

V rámci diskuze je v první řadě třeba upozornit na možné limity provedeného výzkumu. 

Jedním z těchto limitů je fakt, že na rozhovory se žáky byly na jednotlivých školách vybrány 

mírně odlišné vzorky. Na ZŠ Vodičkova Praha podepsalo souhlas více žáků a metodička 

prevence následně vybrala problémové studenty, z nichž všichni rozhovor poskytli. 

Z 10 respondentů byl tak pouze 1, který návykové látky zcela odmítal. Na ZŠ Vítězslava Hálka 

Odolena Voda byli studenti sice metodičkou vybráni, ale některým z nich nebyl souhlas rodičů 

udělen (celkem 6). Proto byl vzorek doplněn dalšími studenty, které metodička doporučila, 

ale většinou se jednalo spíše o žáky, kteří mají přehled o problematice obecně nebo ve třídě. Tato 

situace způsobila jisté odlišnosti ve vzorcích pro jednotlivé školy. Tyto odlišnosti však mohou 

být také zajímavé ke zkoumání. Rozhovory ZŠ Vodičkova umožnily blíže náhlédnout 

problematiku očima žáků, kteří jsou spíše problémoví, a tedy bylo možné jít více do hloubky 

na užším vzorku. Rozhovory ze ZŠ Odolena Voda lze zase zajímavě porovnat s daty 

z dotazníkového šetření, kdy vídíme, že žáci jsou opravdu rozděleni z hlediska zkušeností 

na jisté dva póly. Kvalitativní vzorek tak pěkně odráží nasbíraná kvantitativní data a umožňuje se 

dozvědět více o vztazích jednotlivých proměnných v rámci vzorku z této školy. Faktem je, 

že vzhledem k odlišnosti vzorku není příliš jisté jednotlivé školy porovnávat mezi sebou, to však 

není aní cílem této práce. Tím je prozkoumat problematiku drogových závislostí a její prevence 

u žáků 2. stupně ZŠ a blíže je analyzovat na konkrétních případech, což vybrané vzorky žáků 

umožňují. 

Důležitou součástí diskuze je také další interpretace dat a její ověření na jiných 

výzkumech. Za zajímavé zjištění lze považovat fakt, že žáci 2. stupně pojem drogy vnímají spíše 

jako drogy tvrdé a již si neuvědomují, že se může jednat také o alkohol či cigarety, případně 

v nich nevidí takové nebezpečí. Příliš nebezpečně nevnímají žáci dle výpovědí ani marihuanu. 

Podle Doulíka (2005) naopak žáci uvádějí mezi drogami alkohol i cigarety, jedná se však 

zejména o žáky prvního stupně. Naopak starší žáci při úkolu na vyjmenování drog už neuvádí 

alkohol či cigarety, ale jmenují například marihuanu nebo heroin. Zde můžeme vidět mírný 

rozpor ohledně marihuany, kdy dle Doulíka (2005) ji žáci jako drogu uvádějí a vnímají, zatímco 

v rozhovorech v této práci se lze setkat s opačnými výpovědmi. Toto si lze vysvětlit během času, 

kdy je možné, že za více než deset let došlo k jistému posunu u mladistvých, co se týče vnímání 

drog. Je však také možné, že se jedná o ojedinělé výpovědi, které nelze generalizovat. V každém 

případě je třeba tento fenomén mít na paměti, jelikož právě nedostatečné pochopení důsledků 

drog a celkově vnímání toho, co vůbec drogou je, může mít velký vliv na experimentování 

s nimi. Je třeba stále více upozorňovat na negativní důsledky všech drog (včetně alkoholu 
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a cigarety), které jsou pro děti také nebezpečné. Z velmi barvitých a expresivních reakcí žáků 

popisujících důsledky drog můžeme vidět, že povědomí o následcích drog tvrdých je silné. 

Zatímco negativní popisy po alkoholu, cigaretách či dokonce marihuaně, se téměř neobjevují. 

Právě zde má své místo prevence. 

Co se týče prevence, je také důležitým tématem, jak dosáhnout efektivity? Jak můžeme 

vidět, u obou škol a měst můžeme najít jisté nedostatky. U ZŠ Vodičkova, která je v hlavním 

městě, nechybí sice strategický pohled a řada dokumentů, zaostávají však konkrétní akce, které 

by propojovali komunitu a zajistili komplexnější preventivní působení. Ve škole se jedná spíše 

o aktivity v jednotlivých předmětech, než o kontinuální bloky. U ZŠ Odolena Voda se setkáváme 

s opačným problémem, kdy město i škola produkují dostatek aktivit i spolupráce s dalšími 

subjekty, zcela však chybí strategické dokumenty, které by zastřešily celou preventivní činnost. 

V preventivní činnosti je však kontinuita a komplexnost působení nepostradatelná. Pokud 

se podíváme na ZŠ Vodičkova, ukazuje se dle analýzy rozhovorů jako efektivní preventivní 

působení kombinace rodinné prevence a školní prevence. Na ZŠ Odolena Voda je zase touto 

kombinací školní působení a kvalitní trávení volného času a případný příklad z rodiny. 

Při propojení s poznatky z teoretické části lze udělat závěr, že protidrogová prevence by měla být 

vždy komplexní. Toto tvrzení lze nalézt i v zahraničních empirických studiích, 

kdy Cuijpers (2002) dochází k závěru, že jedním z kvalitativních kritérií protidrogových 

programů je zapojení komunitních intervencí. Do této komunity spadá mimo jiné právě rodina, 

ale také masmédia, nebo komunitní akce. 

Toto propojení preventivního působení a jeho dopady lze sledovat v datech rigorózní 

práce pouze nepřímo. Lze však nalézt indicie, které ukazují na zvýšení efektivity v případě 

kombinace faktorů.  Jako zajímavé téma pro další zkoumání se tak ukazuje porovnání efektivity 

různých preventivních působení, případně efektivity školních preventivních programů, jejichž 

vnímání je u žáků často ambivalentní. 
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Závěr 

Rigorózní práce se zabývá tématem návykových látek u dospívajících. Konkrétně 

je cílem práce prozkoumat téma drogových závislostí a její prevence u žáků 2. stupně ZŠ a blíže 

je analyzovat na konkrétních případech. Text je rozdělen na dvě části, část teoretickou a část 

empirickou. Teoretická část poskytuje východiska pro empirické řešení problému. Praktická část 

je koncipována jako vícepřípadová studie dvou základních škol.  

Teoretická část obsahuje 3 kapitoly a je využita k obsažení tématu v doposud 

publikované literatuře. Cílem je vytvořit teoretický rámec pro téma závislostí v období dospívání 

a pro téma prevence a představit české a zahraniční výzkumy týkající se zkušeností s drogami. 

V první kapitole je pozornost věnována závislosti v období dospívání. V úvodu kapitoly 

je charakterizováno samotné období pubescence. Nejobsáhlejší část první kapitoly představuje 

faktory vzniku a příčiny užívání návykových látek, včetně vývojových fází závislosti. První 

kapitolu teoretické části uzavírají příznaky, díky kterým si rodiče mohou všimnout, že je jejich 

dítě pod vlivem některé z návykových látek. 

Druhá kapitola se zabývá prevencí v rodině, ve škole a ve městě. V subkapitole o rodinné 

prevenci jsou analyzovány příručky a další tištěné publikace, případně internetové zdroje, které 

jsou rodičům k tématům k dispozici. V subkapitole o školní drogové prevenci je nejprve 

představen celý preventivní systém, který je v ČR nastaven, včetně legislativních norem. Dále je 

zde pozornost zaměřena přímo na základní školy a jejich Minimální preventivní program 

a zásady při jeho tvorbě. Nemalá pozornost je také v nována charakteristice nejobvyklejších 

preventivních metod, se kterými se na základních školách můžeme setkat. V poslední 

subkapitole je pozornost věnována prevenci na národní, krajské a místní úrovni. U každé 

z úrovní jsou představeny instituce, které zde působí, a charakteristika jejich práce. 

Poslední z kapitol teoretické části se věnuje tuzemským a zahraničním výzkumům, které 

se zabývají drogovou problematikou. Pro zahraniční výzkumy jsou vybrány dvě nejvýznamnější 

studie, kterými jsou The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 

a The Health Behavior in School-aged Children. Jako významné tuzemské výzkumy jsou 

zmíněny studie Mladí lidé a alkohol, Vybrané osobnostní rysy a rizikové chování českých 

gymnazistů 2015 a SAHA.  

Poté již práce popisuje provedené výzkumné šetření, na kterém leží hlavní význam této 

práce. V empirické části práce je v návaznosti na teoretické zpracování problematiky realizováno 

kvalitativní výzkumné šetření vedené jako vícepřípadová studie a doplněné kvantitativní sondou. 

Cílem empirické části je důkladně popsat situaci každé školy z hlediska zkušeností žáků 
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s návykovými látkami a tyto zkušenosti vztáhnout k prostředí a prevenci. Hlavní výzkumná 

otázka je definována následovně: Jaké zkušenosti s nelegálními návykovými látkami mají žáci 

2. stupně ZŠ? K dosažení cíle výzkumného šetření napomáhají také vedlejší výzkumné otázky, 

které znějí: Jakým způsobem tyto zkušenosti ovlivňuje prostředí a jakým způsobem prevence? 

K zodpovězení těchto otázek je využito více vybraných metod, mezi které patří rozhovory se 

žáky, rozhovory s preventisty, analýza školních dokumentů a dotazníkové šetření.  

Z rozhovorů se žáky ZŠ Vodičkova vyplývá, že již s návykovými látkami mají zkušenost, 

konkrétně se jedná o zkušenost s alkoholem, cigaretami a marihuanou. Zkušenost s alkoholem 

a marihuanou hodnotí veskrze pozitivně, zatímto zkušenost s cigaretami negativně. Respondenti 

mají povědomí o příčinách užívání návykových látek, uvádějí například nudu, stres a zvědavost, 

případně strach z vyloučení z vrtsevnické skupiny. Vzhledem k tomu, že se s drogově závislými 

lidmi v okolí školy či bydliště setkávají, uvědomují si také negativní důsledky závislostí. Vliv 

vrstevníků a rodiny lze označit jako silný, většinou totiž dochází k prvnímu kontaktu právě 

v jedné z těchto dvou skupin. Specifickou proměnnou je trávení volného času. Z odpovědí žáků 

lze vyvodit, že volný čas nevyužívají organizovaně. Spíše než využití zájmových kroužků 

preferují pobyt s přáteli ve městě (obchodní centra, fotbalová hřiště.) O preventivním působení 

v rodině se žáci zmiňují poměrně často. Je pochopitelné, že pro rodiny je tato problematika 

tématem, jelikož se škola nachází v rizikové oblasti. Kromě rodiny se žáci informace 

o návykových látkách dozvídají také ve škole. Z rozhovorů je patrné, že preventivní aktivity se 

z časových důvodů pořádají především v rámci vyučovacích hodin, nikoli v rámci samostatných 

bloků. Ukazuje se, že pokud na dítě působí více preventivních vlivů, je prevence účinnější.  

Z rozhovorů se žáky ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda je patrná silná polarita názorů. 

Na jedné straně jsou zde žáci, kteří s návykovými látkami mají zkušenost a jejich užívání si 

do budoucna dokáží představit a na straně druhé jsou zde ti, kteří jejich užívání radikálně 

odmítají. Ti, co již mají zkušenosti, uvedli alkohol, cigarety a marihuanu, v jednom případě bylo 

zmíněno hypotetické užití extáze. Zkušenosti s marihuanou jsou reflektovány pozitivně, 

s nikotinem negativně a ke zkušenosti s alkoholem se objevují oba dva názory. Za hlavní příčiny 

zmiňují uvolnění od každodenních starostí a zvědavost. Z důsledků se kromě fyzických projevů 

objevují také zmínky o sociálních dopadech jako je bezdomovectví nebo začlenění se 

do marginální skupiny. Společným prvkem většiny výpovědí je kvalitní strukturované trávení 

volného času, na kterém se podílí i dobrá propagace akcí ve městě. K této propagaci dochází 

díky městskému rozhlasu, škole a bližšímu kontaktu mezi žáky a jejich rodiči, který maloměsto 

umožňuje. Často se jedná o sportovní a umělecké aktivity a vzhledem k tomu, že jich v nabídce 

města není takové množství, dochází k překrývání zájmového kroužku s vrstevnickou skupinou, 
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což se z hlediska prevence jeví jako pozitivní. Přesto se objevují zmínky o tom, že ve městě 

chybí volnočasové centrum pro děti a mladistvé. Informace o problematice návykových látek 

si žáci přinášejí spíše ze školy než z rodiny. V rodině se jedná spíše o nepřímé působení dobrým 

rodičovským vzorem než o cílenou komunikaci na tato témata. Z výpovědí je patrné, že nejvíce 

informací žáci obdrží ve škole ve formě přednášek či naučných programů. Jako efektivní 

preventivní kombinace se jeví spojení kvalitního trávení volného času společně se školní 

prevencí. 

Další součástí případové studie jsou rozhovory se zástupci zmíněných měst a škol, kteří 

jsou zodpovědní za preventivní aktivity. Jako specifické se v hlavním městě Praze jeví několika 

úrovňové systémové řešení prevence. Výsledkem této organizační struktury jsou strategické 

dokumenty – Koncepce primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na období 

na 2014-2020 a Akční plán na období 2017/2018. Škola pak vychází z těchto dokumentů při 

tvorbě Minimálního preventivního programu. Nedostatkem preventivní činnosti je finanční 

nedocenění školních metodiků prevence a nedostatečný časový prostor na tuto činnost. Mezi 

zainteresované subjekty patří např. Pedagogicko psychologické poradny, neziskové organizace, 

Policie ČR, Orgán sociálně právní ochrany dětí či rodiče. ZŠ Vodičkova využívá činnost 

nezikových organizací především k přednáškám a besedám. Krajský protidrogový koordinátor 

i školní metodik prevence mají erudovaný odhad v oblasti zkušeností žáků s návykovými 

látkami. Jejich předpoklady výzkumu korespondují s výsledky rozhovorů se žáky. 

Těžiště preventivní činnosti v Odoleně Vodě tkví spíše v konkrétních aktivitách než 

ve strategickém pojetí. Určitá provázanost činností školy a města tu však je. Školní metodička 

prevence je zároveň členkou Komise pro prevenci a kriminalitu, což umožnuje bližší spolupráci 

města, školy, Policie a rodičů. Mimo to spolupracuje škola také s neziskovými ogranizacemi. 

Ve škole je kladen důraz také na vzdělávání ostatních učitelů v oblasti primární prevence. 

Zástupce města vidí nedostatky v absenci strategického plánu a volnočasového centra jako místa 

setkávání dětí a mladistvých. Ze strany školy je řeč především o nedostatku financí a časové 

dotaci na preventivní aktivity. Školní metodička prevence upozorňuje také na fakt, že často 

nechává rodina problematických dětí zodpovědnost za trávení volného času jen na škole. Školní 

metodička prevence odhaduje zkušenosti s alkoholem, tabákem a marihuanou, což odpovídá 

zjištěním v rámci realizovaného výzkumu. Předseda Komise pro prevenci a kriminalitu však 

upozorňuje, že ve městě je třeba dohlédnout na i na výskyt tvrdých drog. 

Na ZŠ Vodičkova se s protidrogovou prevencí začíná již na 1. stupni a to zhruba 

od 3. třídy. Za klíčová témata lze uvést prevenci kouření, alkoholismus a jeho působení na lidský 

organismus či problematika drogové závislosti. Na 2. stupni se protidrogová prevence řeší 
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především v rámci zastřešující oblasti Zdravý životní a přírodovědná oblast, např. v předmětech 

Výchova ke zdraví, Přírodopis či Chemie. Mimo tyto předměty škola pořádá také nepravidelné 

skupinové přednášky či promítání. 

Na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda se tématu protidrogové prevence systematicky 

věnují až od 7. třídy. Tyto aktivity probíhají v tematických blocích, které vedou odborníci 

z neziskových organizací. Tyto programy jsou založené na dlouhodobém, kontinuálním 

a interaktivním působení. Kromě výše uvedeného zařazují preventivní aktivity také třídní učitelé 

do třídnických hodin či další další pedagogové v rámci relevantních předmětů. 

Dle dotazníkového šetření mělo na ZŠ Vodičkova zkušenost s cigaretami 

17 % dotazovaných. Více než polovina žáků uvedla, že pravidelně konzumuje pivo, téměř 

polovina příležitostně ochutná víno. Co se týče tvrdého alkoholu, pravidelnou konzumaci 

potvrzuje 17 % žáků, u míchaných koktejlů jde dokonce o 36% respondentů. Zkušenost 

s nelegálními návykovými látkami má, dle dotazníkového šetření, 10% žáků. 

V Odoleně Vodě má zkušenost s cigaretami 48% žáků základní školy. Pravidelně pivo 

konzumuje pouze 2 % žáků, zatímco 53 % uvádí konzumaci příležitostnou. Dále uvedlo 

47 % dotazovaných také příležitostnou konzumaci vína. Příležitostně pak pije tvrdý alkohol 

28 % a míchané koktejly téměř 50 % žáků. S elegálními návykovými látkami má zkušenost 

7 %  dotazovaných.  

V diskuzi je věnován prostor odlišnosti výzkumných vzorků v rozhovorech se žáky, 

kdy byl znodnoceno, že tato odlišnost není překážkou ke splnění cíle práce. Dále jsou 

diskutována témata, která vyvstala z provedených případových studií. Jako specifické se ukazuje 

vnímání drog u žáků 2. Stupně ZŠ, kdy tento pojem jim evokuje spíše drogy tvrdé, což částečně 

tvrdí již Doulík (2005).  Dále je diskutována účinnost kombinovaného preventivního působení, 

která se v datech ukazuje jako ovlivňující zkušenost s návykovými látkami. Tuto účinnost 

potvrzuje také Caijpers (2002) ve svém přehledu kritérií pro efektivní protidrogové preventivní 

programy. Efektivita komplexní prevence byla pak identifikovaná jako téma hodné dalšího 

výzkumu. 
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ISBN 80-7178-419-2. 

11. GAVORA, Peter, 2000. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 s. 

ISBN 80-85931-79-6. 

12. HAJNÝ, Martin, 1999. Rodina v dospívání. In: HAJNÝ, Martin. Akta Y: drogový 
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Přílohy 

Příloha 1: Osnova rozhovorů se žáky 

1. Popiš svou rodinu, s kým žiješ ve společné domácnosti? 

2. Máš svůj pokoj?  

3. Co dělají Tvoji rodiče za práci? Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání rodičů (maturita, 

vysoká škola - inženýr, magistr, bakalář, doktor, docent...)? 

4. Pokud dostáváš kapesné, kolik to je korun a jak ho využíváš? 

5. Jak trávíte s rodinou volný čas? 

6. Jaké jsou tři kladné a tři záporné vlastnosti Tvých rodičů/ sourozenců 

7. Když máte doma nějaké neshody, kvůli čemu? 

8. Máš doma nějaké povinnosti?“ 

9. Kouří někdo z rodiny, kdo? Když máte rodinnou oslavu, podává se na ní alkohol? 

10. Popiš svoje kamarády. Jsou stejně staří, mladší nebo starší? Odkud jsou Tvoji kamarádi? 

Ze stejného města nebo odjinud? 

11. Jak často se se svými kamarády stýkáš? Jak spolu trávíte volný čas? 

12. Jak jim to jde ve škole? Jaké mají koníčky? 

13. Když máte s kamarády nějaké neshody, kvůli čemu? 

14. Popiš svoje okolí. V jaké části města bydlíš – sídliště, satelitní městečko? Jací jsou Tvoji 

sousedi? Jsou v blízkosti Tvého bydliště nějaké hospody/bary, diskotéky?  

15. Popiš nabídku volnočasových aktivit ve městě. Jaké volnočasové aktivity ve městě 

využíváš? Jaké aktivity Ti ve městě chybí? 

16. Jak a odkud se o aktivitách dozvídáš? chodíš na společenské akce s partou kamarádů či s 

rodiči? Je ve městě nějaké místo, kde se s kamarády můžeš scházet? 

17. Jaký máš názor na aktivity, besedy a přednášky o drogách, které máte ve škole? Jak tyto 

besedy ovlivňují třídu? Jak tyto besedy působí na Tebe? 

18. Znáš někoho, koho tyto besedy odradily? Co myslíš, že lidi od užívání drog odrazuje/ co 

je pro ně na drogách lákavého? Jak to máš Ty? 



II 
 

19. Odkud se dozvídáš informace o drogách? Myslíš, že informace, které o drogách doposud 

máš, Ti pomohou zabránit v experimentování s nimi? 

20. Zkusil bys někdy nějakou drogu? Jakou a proč? 

21. Pokud už jsi měl zkušenost, zkus ji nějak popsat – co Ti to přineslo/co Ti to vzalo? 

Udělal bys to znovu - proč ano, proč ne? 

 

Příloha 2: Osnova rozhovorů s preventisty 

Otázky pokládané Ing. arch. Ing. Tomáši Lohniskému a Mgr. Nině Janyškové: 

 Máte přehled, jaká je drogová situace ve městě? Zda se zde nacházejí nějaké skupiny 

uživatelů?  

 Jaká preventivní opatření nabízí město v rámci drogové problematiky?  

 Jaké další preventivní postupy by město mohlo podniknout, aby byla prevence ještě 

efektivnější? Pokud byste měli neomezené pole působnosti, jak by prevence vypadala? Je 

realistické, že v následujícím roce dojde k nějaké změně?  

 Má město strategický plán v boji proti drogám? Jestliže ano, navazuje na MPP ZŠ? 

Probíhá nějakým způsobem v rámci drogové prevence spolupráce se ZŠ Vítězslava Hálka 

Odolena Voda?  

 Jaké jsou silné stránky vašeho projektu/programu?  

 Jaký má váš projekt/program limity? Co zlepšit?  

 Jaké jsou předpoklady vašeho programu/projektu?  

 V čem tkví těžiště vaší práce?  

 Jaké výsledky výzkumu předpokládáte?  

 Jak hodnotíte výsledky proběhlého výzkumu? Jak promítnete zjištěná data do vaší práce?  

 Máte pocit, že jsem se na něco důležitého zapomněla zeptat? Na co? Co ještě považujete 

za důležité sdělit?  

 Otázky pokládané Mgr. Monice Vodičkové a Mgr. Anně Gonzálesové: 

 Jaké výsledky výzkumu předpokládáte?  

 Jaká preventivní opatření nabízí škola v rámci drogové problematiky?  

 Co by ještě škola mohla podniknout za další preventivní postupy, aby byla prevence ještě 

efektivnější? Pokud byste měla neomezené pole působnosti v oblasti drogové prevence, 

jak by to vypadalo?  
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 Probíhá nějakým způsobem spolupráce s městem Odolena Voda? Popřípadě s městskou 

policií?  

 Jaké jsou silné stránky vašeho programu?  

 Co vnímáte ve vašem programu za nejdůležitější, nejužitečnější?  

 Co při práci školní metodičky prevence postrádáte?  

 Co byste chtěla, aby se změnilo? O co by mohl být MPP ZŠ rozšířen?   

 Jaké máš váš program limity? Co zlepšit?  

 V čem tkví těžiště vaší práce?  

 Jste spokojena s tím, jak je MPP v současné době nastaven?  

 Jaké jsou předpoklady vašeho programu?  

 Jak hodnotíte výsledky proběhlého výzkumu? Jak promítnete zjištění data do vaší práce?  

 Máte pocit, že jsem se na něco důležitého zapomněla zeptat? Na co? Co ještě považujete 

za důležité sdělit?  

 

Příloha 3: Dotazníkové šetření 

Vážení žáci,  

jsem studentkou Pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a touto formou bych 

Vás ráda požádala o zodpovězení níže položených otázek.  

Vaše odpovědi budou sloužit ke zpracování mé rigorózní práce. Celý dotazník je anonymní, 

proto se nemusíte bát pravdivých odpovědí, které jsou důležité pro jeho celkové posouzení a 

vyhodnocení.  

Dotazník Vám nezabere více než 10 minut. Odpověď, která se nejvíce blíží realitě, prosím 

zakroužkujte, u některých otázek je možné zvolit více odpovědí.  

Děkuji Vám za Váš čas.  

Monika Kováříková  

 

1. Pohlaví 

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  
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a) chlapec  

b) dívka  

 

2. Jsem žákem: 

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) 6. ročníku  

b) 7. ročníku  

c) 8. ročníku  

d) 9. ročníku  

 

3. Co považuješ za drogu? 

Respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.  

a) nikotin (cigarety) 

b) alkohol 

c) nelegální návykové látky – THC (marihuana), pervitin, kokain, heroin, toluen...  

d) nevím  

 

4. Žiješ společně s oběma rodiči?  

Respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.  

a) ano 

b) žiju pouze s jedním z rodičů  

c) nežiju ani s jedním z rodičů  



V 
 

d) vlastní odpověď:..................  

 

5. Kolik korun dostáváš měsíčně jako kapesné?  

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) nedostávám žádné kapesné  

b) do 100 Kč včetně 

c) 101 – 200 Kč včetně 

d) 201 – 500 Kč včetně  

e) Více než 500 Kč  

 

6. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety? 

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

(Nikdy → přesměrován na otázku č. 9, Pouze jsem to vyzkoušel/a, Jsem příležitostný/á 

kuřák/kuřačka, Jsem pravidelný/á kuřák/kuřačka → přesměrován na otázku č. 7)  

a) Nikdy 

b) Pouze jsem to vyzkoušel/a  

c) Jsem příležitostný/á kuřák/kuřačka  

d) Jsem pravidelný/á kuřák/kuřačka  

 

7. Kolik Ti bylo, když jsi poprvé kouřil/a? 

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) Méně než 10 let  

b) 10 – 13 let 
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c) 14 – 16 let  

 

8. S kým jsi poprvé kouřil/a? 

Respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.  

a) Se spolužáky 

b) S kamarády, kteří nejsou ze školy 

c) Se členem rodiny (rodiče, starší sourozenec...)  

d) Vlastní odpověď: ................................  

 

9. Kouří tvoji rodiče? 

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) ano, kouří oba dva 

b) ano, kouří jeden z rodičů 

c) ne, nekouří ani jeden z rodičů  

 

10. Pil/a jsi někdy pivo?  

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) Nikdy 

b) Příležitostně  

c) Pravidelně  

 

11. Pil/a jsi někdy víno? 
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Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) Nikdy 

b) Příležitostně  

c) Pravidelně  

 

12. Pil/a jsi někdy tvrdý alkohol (rum, vodka, Absinth...)?  

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) Nikdy 

b) Příležitostně  

c) Pravidelně  

 

13. Pil/a jsi někdy koktejly (Mojito, Cuba libre...)?  

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) Nikdy 

b) Příležitostně  

c) Pravidelně  

 

14. Byl/a jsi během uplynulých 12 měsíců opilý/á nebo pod vlivem jiné návykové látky?  

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) Ne 

b) Jedenkrát  

c) Vícekrát  
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15. Vyzkoušel/a jsi některou z následujících nelegálních drog? 

Respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.  

a) marihuana 

b) houby, lysohlávky  

c) pervitin 

d) extáze 

e) LSD 

f) heroin 

g) toluen nebo jiná ředidla  

h) kokain  

i) ne, nevyzkoušel/a jsem žádnou z těchto drog  

j) Vlastní odpověď: ...........................................  

 

16. Byla-li ti nelegální droga nabídnuta, uveď kde: 

Respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.  

a) doma 

b) ve škole 

c) na diskotéce, v klubu, v hospodě  

d) na ulici 

e) na zájmovém kroužku 

f) Vlastní odpověď:............  
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17. Odkud se dozvídáš informace o drogách? 

Respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.  

a) učitelé 

b) spolužáci, kamarádi 

c) rodiče 

d) média (internet, televize, rozhlas)  

e) lékař 

f) vlastní odpověď: ........................  

g) nikde  

 

18. Myslíš, že informace, které o drogách doposud máš, ti mohou zabránit v 

experimentování s nimi?  

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  

a) určitě ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) určitě ne  

e) nevím  

 

19. V budoucnu jsem rozhodnutý/á s návykovými látkami:  

Respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.  
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a) abstinovat 

b) výjimečně užívat  

c) pravidelně užívat  

 

20. Pokud jsi měl/a zkušenost s návykovou látkou, mohl/a bys ji prosím stručně popsat? 

(Co ti to přineslo, Co ti to vzalo)?  

Respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.  

 

Závěr: Ještě jednou děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku. Přeji mnoho úspěchů 

v osobním i studentském životě.  

S pozdravem Monika Kováříková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Příloha 4: Ukázka okódovaného rozhovoru 
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Příloha 5: Seznam volnočasových aktivit ve městě Odolena Voda 

Vlastivědný kroužek Vítězslava Hálka. Tento kroužek pořádá pravidelně každý měsíc výlety po 

hradech, zámcích a přírodních zajímavostech České republiky. Jednou ročně se v rodném 

domku Vítězslava Hálka koná Muzejní noc. Dlouho tradici má také Vánoční posezení u Hálků.  

Klub Beruška. Klub Beruška nabízí především děvčatům pohybovou přípravu v oblastech 

mažoretek, roztleskávaček či latinských tanců. Členky tohoto klubu se pravidelně účastní 

závodů a soutěží, na kterých dosahují celorepublikových úspěchů.  

Boxerský klub. Chlapci i děvčata od 2. stupně ZŠ zde dostávají kvalitní přípravu v klasickém 

boxu, thaiboxu či MMA. Pravidelně se zúčastňují soutěží a exhibicí.  

Kroužky Stonožka. Kroužky Stonožka nabízejí nepřeberné množství lekcí. Jde nejen o 

sportovní aktivity, jako je aerobic, zumba, street dance, břišní tance či jóga, ale také kurzy 

keramiky, kreslení a malování. Pod touto neziskovou organizací funguje také skautský oddíl 

Vlčata.  

Tom Odolka. Turistický oddíl mládeže pořádá pravidelně výlety do přírody a čtrnáctidenní 

letní tábory.  

Volejbal Aero Odolena Voda. Chlapci z 2. stupně ZŠ mohou navštěvovat juniorskou přípravku 

extraligového týmu Aero Odolena Voda. Žáci jsou úspěšní v 1. juniorské lize. Dívkám klub 
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nabízí sportovní přípravku. ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda se v tomto školním roce stala 

Partnerskou školou Českého volejbalového svazu. V létě mohou žáci využívat 

beachvolejbalových kurtů.  

Sportovní kroužek při České asociaci sportu pro všechny. Především pro dívky zajišťuje tento 

kroužek lekce gymnastiky a aerobiku. Členky kroužku pravidelně vystupují na akcích města a 

reprezentují ČR v zahraničí.  

Sbor dobrovolných hasičů. Mladí dobrovolní hasiči se pravidelně účastní hasičských soutěží ve 

Středočeském kraji.  

Základní umělecká škola umělecká škola nabízí žákům vzdělání ve výtvarném oboru, literárně-

dramatickém, tanečním a především v hudebním. Žáci si mohou vybrat z hry na klavír, housle, 

zobcovou a příčnou flétnu, saxofon, klarinet, lesní roh, trubku, kytaru, pěvecké hlasové 

výchovy či sborového zpěvu.  

Další volnočasové aktivity. Mezi dalšími aktivitami, které mohou adolescenti navštěvovat, jsou 

šachový kroužek, skoky na trampolíně, orientační běh, fotbal, tenis či stolní tenis.  

 


