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Bc. Šárka Strečková  
 
Současné podmínky a vývojové trendy v užívání nealkoholových drog u žáků základních 
škol a víceletých gymnázií v posledních letech 

 
Anotace 
 
Studie se zabývá aktuálním společenským problémem: užíváním drog, a to u rizikové skupiny 
mládeže. Ve studii nejdříve vymezuji základní pojmy spojené s drogami a čtenáře blíže 
seznamuji s touto problematikou. V další části se věnuji už konkrétní skupině mládeže, jako 
uživatelům drogy. Přibližuji Evropskou školní studii o alkoholu a jiných drogách z roku 2011  
a Studii užívání drog mládeží v České republice. Kapitola třetí seznamuje čtenáře s prevencí, 
léčbou drog u mládeže, blíže vymezuje pozici protidrogového koordinátora a návrhem 
„protikuřáckého zákona“ v České republice. V závěrečné části bude uveden výzkum na 
Gymnázia Opatov na Praze 11. Na základě tohoto výzkumu bude přiblížen současný stav 
užívání drog mládeží. 
 
Klíčová slova 
 
Droga, drogová závislost, substance, legální a nelegální droga, měkká a tvrdá droga, 
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Annotation 
 
Present conditions and development trends in using non-alkoholic drugs of pupils at 
elementary and comprehensive grammar schools during last years: This study deals with 
current social problems: drug use, at-risk youth groups. In this paper I would like to first 
define the basic words associated with drug and the readers more familiar with this issue. 
The next part will deal with it specific group of young people, as the drug users. I also want 
to bring the European school survey project on alcohol and other drugs, in 2011 and Study of 
using drug of youth in the Czech Republic. Chapter Three will explain the prevention, the 
treatment of drug among young users, learn about closer to the position of coordinator of 
drugs and drug policy in the Czech Republic and with “Anti-smoking Act”. In the final part will 
be introduce the research in Grammar school Opatov in Prague 11. On which I want to show 
the current status of drug consumption among young people. 
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Úvod 
 
Drogy doprovázejí lidstvo již od jeho počátku. Staly se jakousi součástí společností, 

kdy v ní zaujímají spojitost se zábavou. Dá se říci, že party, večírky, oslavy narozenin jsou 
spojeny s drogami ale také samozřejmě s alkoholem. Drogy lze dělit na společensky 
tolerované a netolerované. Za společností tolerované lze považovat alkohol a cigarety. Za 
netolerované právě drogy. Bohužel dochází v posledních letech posunu tolerance společnosti 
ke drogám. Touto drogou je například marihuana, která je stále i na poltickém spektru velmi 
debatovanou drogu. Celostátní průzkumy bohužel ukazují, že s drogami alkoholem se 
setkávají stále mladší uživatelé.  

Cílem této studie je dále rozšířit teoretické a především praktické poznatky k drogové 
problematice u rizikové skupiny mládeže. Hlavním cílem studie je prezentace výsledků 
vlastního výzkumu z Gymnázia Opatov na Praze 11, který odpovídá na následující otázky. 
V jaké míře jsou preventivní program rozšířené na pražském Gymnáziu Opatov? Jakou roli 
hrají rodiče při primární prevenci? V jakém procentu jsou mezi studenty rozšířeny drogy  
a kouření? Jaké mají studenti povědomí o nebezpečnosti drog na zdraví člověka?  

Studie je tvořena 4 hlavními kapitolami. Kapitoly 1 až 3 jsou pouze teoretické  
a poslední kapitola se zabývá praktickým výzkumem. 

První kapitola obsahuje úvod do historie drog, vymezení základních pojmů spojených 
s drogovou problematikou a dělení drog dle různých autorů a odborníků. Dále obsahuje 
stádia vývoje závislosti a účinky vybraných nejznámějších drog. Jakými jsou například 
halucinogeny, legální přípravky, tabák, narkotika ale také kontroverzní a hodně diskutován 
droga, marihuana. 

V druhé kapitole je definována riziková skupina mládeže a její specifické rysy. Dále 
budou popsány základní důvody, proč mládež drogy užívá? Co je vede k užívání drog? 
Konkrétní situace v užívání drog nám zde přiblíží celosvětová studia prováděná u této 
rizikové skupiny v celé Evropě – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách; European 
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD z roku 2011. Dále také Studie 
prováděná v České republice Národním monitorovacím střediskem. Toto centrum, každý rok 
zveřejnuje Výroční zprávu o stavu ve věcech drog, podle níž je situace v oblasti užívání drog 
v České republice dlouhodobě stabilní. Poslední část tvoří výzkum na základních školách na 
Praze 12, který mi poskytla paní Marie Vašáková z Úřadu městské části, Prahy 12. Tento 
výzkum popisuje situaci v užívání drog a alkoholu u mládeže v roce 2013.  

Kapitola třetí nám poskytne informace o možnostech prevence a léčby v České 
republice. Zabývá se drogou politikou, jež obsahuje dvě důležité složky. Těmito složkami jsou 
trestní represe neboli poptávka po drogách a druhou složkou nabídkou drog neboli drogovou 
prevencí. Dále zde dojde k rozdělení této prevence na prevenci zaměřující se na obecné, 
primární celky až k terciární prevenci, která se zaměřuje na samotné uživatele drog. Další 
podkapitola nám popíše zásady prevence v rodině a poskytne nám jakousi „příručku“ rad pro 
rodiče, jak se chovat či nechovat. V souvislosti drogami nelze opomenout schválený 
Protikuřácký zákon, platný od roku 2016. Návrh byl schválen Poslaneckou sněmovnou ve 
druhém čtení na konci roku 2015 a přinese mnoho změn, především pro majitele 
restauračních zařízení, ale také rozšíří počet míst, kde bude zakázáno kouření. 
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Problematiku drog v další podkapitole také přiblíží odborník z praxe – paní Marie 
Vašáková z odboru prevence na Úřadu městské části Prahy 12. Na závěr kapitoly budou 
uvedeny možnosti léčby a zařízení kde se mohou mladistvý léčit ze závislosti. Od nejlehčího 
stupně závislosti až po nejtěžší stupeň.  

Poslední 4 kapitola je pouze praktická. Obsahuje dotazníkové šetření, které jsem 
provedla na Gymnáziu Opatov na Praze 11, v průběhu prosince roku 2015. Toto šetření 
v procentech popíše, jaký vztah mají místní studenti k drogám, alkoholu a kouření. Dále byly 
pokládány otázky: jestli drogy považují za škodlivé, jestli se někdy zúčastnili nějakého 
preventivního programu, jestli někdy užili nějakou drogu a v kolika letech to bylo, jestli už 
vyzkoušeli kouření nebo alkohol, při jaké příležitosti to bylo. Své odpovědi mohli také 
odůvodňovat ve volných řádcích. Na základě toho vznikly zajímavé postřehy, které jsou 
prezentovaný právě poslední kapitole. 

Základem pro zpracování teoretické části je metoda studia řady odborných 
sociologických publikací a materiálů, zabývajících se problematikou užívání drog mládeží  
a prevencí. V praktické části se jedná především o metodu analýzy dotazníkového průzkumu 
provedeného na Gymnáziu Opatov.  
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 Droga jako nebezpečná látka 
 

Lidstvo objevilo různé účinky přírodních látek už před mnoha tisíci lety. Lidé se je 
naučili využívat velice rychle ke svému prospěchu a to především kvůli tomu, že vyvolávají u 
jedince příjemné pocity. Jak už je známo nejrozšířenější drogou v dnešní době, je alkohol. 
Alkohol už je dnes považován jako za zcela přirozenou věc a jako na drogu už se na něj 
nenahlíží. Ovšem, když mluvíme o nebezpečných látkách, nemluvíme jen o alkoholu, ale také 
o další významné skupině- Drogách.1  

 
 Historie drog 

 
Narkotika jsou stará jako lidstvo. O účincích zrnek konopí se mluví už okolo roku 400 

před naším letopočtem na území antického Řecka. Příběhy „Tisíce a jedné noci“, „Zprávy 
z cest“, benátského cestovatele Marca Pola, jsou plné popisu psychotropních zážitků 
způsobené narkotiky. Opium, kokain a alkohol byly prokazatelně konzumovaný již v mladší 
době kamenné. I aztécké příběhy vyprávějí o žvýkání tabáku v rámci náboženských rituálů. 
Už od počátku bylo užívání narkotik spojeno s módními proudy ve společnosti. V 16. století  
s příchodem tabáku do Evropy se stalo moderní nejdříve šňupání a poté kouření tabáku.  
V 19. století bylo moderní v Číně užívání opia a začátek 20. století přinesl v Evropě moderní 
trend užívání kokainu v intelektuálních společenských vrstvách.2 

Kokain, který pochází z lístků koky, byl objeven roku 1859. Netrvalo to dlouho a kokain 
se brzy stal součástí mnoha produktů i potravin. Například ve Francii se objevilo víno tzv. 
„Vin Mariani“, které obsahovalo 6 mg kokainu na 1 litr tohoto nápoje. Tato vína začalo být 
velice populární a to nejenom v Evropě, ale také ve Spojených státech amerických. Zde 
inspirovala lékárníka J. S. Pembertona k navržení receptu na populární nápoj (dříve sirup) 
Coca-Cola. Jehož obsahem je kofein, víno ale také i zmiňovaný kokain. 3  

 
Vymezení pojmu droga 
 
Pojem droga pochází z francouzského slova "drogue" vyskytujícího se ve 14. století. 

Obecně tento výraz zahrnuje sušené, tedy živočišné nebo rostlinné suroviny. Drogu lze 
chápat jako každou látku, ať již přírodní nebo syntetickou, která splňuje dva základní 
požadavky: 

 
1. má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání okolní 

reality, mění naše vnitřní naladění (působí na naši psychiku). 
2. Může vyvolat závislost, má tedy něco, co se z nedostatku vhodnějšího pojmenování 

někdy označuje jako tzv. potenciální závislost.4  
 

                                            

1
 JOHN Radek, PRESL Jiří, Drogy – 106 otázek a opovědí, Praha: Medea Kultur, 1999, s. 7. 

2
 GÖHLERT, Fr-Christoph, Od návyku k závislosti, Praha: Ikar; Euromedia Group, 2001, ISBN 80-7202-950-9, 

s. 16-18. 
3
 KUBÁNEK Vladimír, POLÍVKA Lubomír, Drogy a jejich účinky na lidský organismus, Praha: Policejní akademie 

České republiky v Praze, 2010, ISBN 978-80-7251-319-2, s. 13. 
4
 PRESL, Jiří, Drogová závislost, Praha: Maxdorf, 1994, ISBN 80-85800-18-7, s. 9. 
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Definice drogy v zahraniční literatuře je velice podobná ne-li stejná. Hovoří se zde  
o každé látce, jejíž chemické procesy v těle mění funkci životních funkcí v těle člověka. Tyto 
změny mohou být jak psychologické, tak chemické anebo se mohou prolínat. O drogách 
mluví jako o jedech, které mohou být nebezpečné, pokud nejsou užívány správnou osobou, 
správným způsobem, v nesprávný čas nebo v nesprávné kombinaci.5  
 Přesnou definici drogy podala komise znalců Světové zdravotnické organizace v roce 
1969. Droga je, "jakákoliv látka (substance), která je-li vpravena do živého organismu, může 
pozměnit jednu nebo více jeho životních funkcí". Definice je dost široká a proto zahrnuje 
všechny substance či hmotné látky, které mají i nemají příznivé postavení. Ať již přímo 
působí nebo nepůsobí na centrální nervovou soustavu a jsou přírodní či syntetické. Definice 
zahrnuje tedy i léčiva.6  
 

Dělení drog 
 

Rozlišování drog na drogy "legální" a drogy "nelegální" je výlučně dělením politickým 
nikoli dělením lékařským. 
 

Drogy na dosah ruky= legální drogy 
 
Hlavní nebezpečné drog je, že se nejedná jenom o nebezpečné drogy ale také drogy, 

se kterými se setkáváme každý den. Velice často za drogy ani považovány nejsou a to 
především kvůli společenské toleranci. Mluvíme zde o tzv. legálních drogách. Za legální 
drogu lze považovat neškodný šálek kávy nebo čaje nebo také běžný lék Paralen na bolest 
hlavy, léky proti kašli nebo nachlazení. Nejznámějšími legálními drogami jsou také alkohol  
a tabák. Mnoho lidí si myslí, že tyto drogy nejsou tak nebezpečné jako například marihuana. 
Je tomu ale naopak. Alkohol a tabák jsou vysoce návykové látky, zatímco například 
marihuana nikoli. Alkohol a tabák také ročně zabíjejí mnohonásobně více lidí než například 
heroin a pervitin dohromady. Rizikové je také dostupnost a nízká cena alkoholu a tabáku  
a proto, jsou tyto dvě nebezpečné drogy také nejvíce rozšířeny mezi mládeží. V "legalizaci" 
těchto drog hraje významnou roli kulturní a společenský úzus, historický vývoj, během něhož 
se tyto drogy staly společností tolerovány a součástí našeho životního stylu, naší tradice.7  

 
Nelegální drogy 
 
Drogy "mimo zákon" jsou netolerované ani společností ani zákonem. Jejich 

přechovávání, prodeje nebo předání je protizákonné. Držení drogy v malém množství je 
posuzováno jako přestupek (podle § 30 písm. j, zák. č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích), 
kde hrozí peněžitá pokuta do 15 000 Kč. V případě, že se jedná o množství větší než malé, 
jedná se o trestný čin podle § 284 trestního zákoníku.8 

                                            

5
 Drugs, Alcohol and your Children. YOUCHA, Geraldine; SEIXAS Judith S, New York: Crown Publishers, 1999, 

ISBN 0-517-57102-1, s. 154. 
6
 NOŽINA, Miroslav, Svět drog v Čechách, Praha, Orlík nad Vltavou: Koniasch Latin Press, 1997, ISBN 80-85917-

36-X, s. 15. 
7
 GANERI, Anita, Drogy-od extáze k agonii, Praha: Amulet, 2001, ISBN 80-86299-70-8, s. 91. 

8
 Mýty a fakta o drogách. Policie České republiky. http://www.policie.cz/clanek/myty-a-fakta-o-drogach.aspx 

http://www.policie.cz/clanek/myty-a-fakta-o-drogach.aspx
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Mezi nelegální drogy řadíme například: marihuanu, hašiš, pervitin, heroin nebo 
extázi. Spolu s vývojem naší civilizace se objevují stále nové a nové drogy. 
 

Měkké a tvrdé drogy 
 
Tento způsob dělení je značně nepřesný, i když ve společnosti běžně rozšířený. 

Skupina měkkých (lehkých) drog je charakteristická tím, že tyto drogy lze konzumovat 
(užívat) v přijatelných intervalech a přijatelných množstvích bez toho aniž by došlo ke vzniku 
závislosti, či k jiným negativním důsledkům. Je zjevné, že v určitém procentu populace dojde 
ke ztrátě kontroly a vzniku závislosti či jinému tělesnému poškození ale toto procento není 
pro společnost nijak alarmující, aby kvůli tomuto procentu byla zavedena speciální nařízení. 
Jedná se například o kávu, tabák, produkty konopí (marihuana, hašiš) a také alkohol. Naopak 
u tvrdých (těžkých) drog je riziko vzniku závislosti jak psychické tak fyzické, je velmi vysoké. 
Droga nás sociálně ničí a často také v důsledku její konzumace dochází ke zkracování délky 
našeho života. Tvrdé drogy jsou tedy pro společnost neakceptovatelným rizikem.9  
 

Rozdělení drog společností 
 
Dalším významným dělením drog je podle toho jak je vnímá společnost a jak na ně 

společnost reaguje. Toto rozdělní je důležité především z hlediska prevence. 
Drogy tolerované společností, které sice přímo neničí osobnost uživatele, ale mají vliv 

na zdravotní stav uživatele a přináší pro něj také budoucí zdravotní následky. Tolerované 
společností znamená přijaté a trpěné ji. 

 
1. Drogy také tolerované. Do této skupiny spadají drogy, které pustoší osobnost  

a zanechávají zdravotní následky u jedince. 
2. Drogy, pod jejichž vlivem se lidé dopouštějí závažných poruch chování, jelikož droga 

odstraní nebo sníží jejich zábrany. 
3. Drogy programově a účelně měnící myšlení a prožívání uživatele. Dochází pod vlivem 

drogy k poruše vnímání prostoru a skutečnosti.10  
 
 Závislost na drogách a její faktory 

 
Počet lidí závislých na drogách se stále zvyšuje a věk uživatelů se naopak nebezpečně 

snižuje. Vymezení drogové závislosti proč a jak vzniká je nesmírně složité a existuje na ni 
mnoho názorů. Dosud se nepodařilo najít jedinou příčinu, která by vysvětlila, jak drogová 
závislost vzniká, trvá a popřípadě končí. Při objasňování je důležité brát ohled nejenom na 
drogu, uživatele, u kterých vzniká závislost, dobu, prostředí, jiné okolnosti ale také je třeba 
brát ohled na všechny tyto příčiny a jejich vzájemné souvislosti.11  

                                            

9
 GÖHLERT, Fr-Christoph, Od návyku k závislosti, Praha: Ikar; Euromedia Group, 2001, ISBN 80-7202-950-9, 

s. 19. 
10

 RIESEL, Petr, Lesk a bída drog, Olomouc: Votobia, 1999, ISBN 80-7198-348-9, s. 11. 
11

 ILLES, Tom, Děti a drogy, Praha: ISV nakladatelství, 2002, ISBN 80-85866,50-1, s. 10. 
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Zneužívání návykových látek se často označuje jako abúzus látek (angl. drug abuse). 
Vzniklý stav drogové závislosti (angl. drug addition) se především označuje jako syndrom 
závislosti na návykových látkách. Vždy se jedná o duševní poruchu vyvolanou působením 
psychoaktivních látek. Pojem drogová závislost nahrazuje termín toxikomanie, návyk 
a nesprávně také narkomanie.12  

Drogová závislost je charakterizována třemi základními jevy: 
 

1. Psychická závislost (nutkavé zneužívání, náruživost) je charakterizována jako 
chorobná touha po dalším přívodu látky a to za cenu obstarání si látky jakoukoli 
cestou a to i kriminální. 

2. Tolerance (návyk) vede při dlouhodobém užívání návykové látky ke snižování jejích 
účinku, cože zapříčiňuje zvyšování dávky k dosažení původního efektu. 

3. Fyzická závislost (somatická) se projevuje výskytem výrazných projevů, které jsou 
způsobeny vymizením návykové látky z organismu (pokud není dodána další dávka) 
nebo dochází ke zrušení jeho účinků podáním specifické látky. Jedná se o takzvaný 
odvykací stav dříve označovaný jako "abstinenční syndrom", který může být spojen  
s deliriem neboli s poruchou vědomí. 
 
Tyto tři jevy nemusí být u každé návykové látky stejně silné. Po jejich podání dochází 

často k poruchám chování, psychickými poruchami anebo například se ztrátou paměti na 
určité období.13  

Faktory neboli příčiny, které vedou ke vzniku, udržování nebo případně ukončení 
drogové závislosti, lze rozdělit do následujících skupin: 

 
1. faktory farmakologické -droga (chemický charakter drogy, dostupnost drogy, 

rychlost vzniku závislosti atd.) 
2. faktory somatické a psychické- osobnost (motivace osoby, poruchy v sociálních 

vztazích, nezralé osobnosti, citově ne-vyvážení jedinci, mladí lidé) 
3. faktory environmentální- prostředí (rodina, škola, pracoviště, volný čas, vrstevníci 

atd.) 
4. faktory percipující- podnět (interakce mezi drogou, osobnost a prostředí, složité 

životní situace- problémy v rodině, ve škole, v zaměstnání, s vrstevníky atd.)14  
 

Toto rozdělní není striktní a určuje jen základní motivaci. V každém různém případě 
lze naleznout různé skupiny faktorů, avšak v každém případě drogové závislosti jsou 
přítomny všechny tyto čtyři faktory. Mění se pouze jejich pořadí podle důležitosti míry vlivu v 
konkrétním případě. Proto je důležité brát ohled na všechny tyto faktory nejenom při 
prevenci, ale i v následné terapii.15  

                                            

12
 ZOUBKOVÁ Ivana, CEJP Martin, MAREŠOVÁ Alena a kolektiv, Kriminologický slovník, Praha: Aleš Čeněk, 2011, 

ISBN 978-80-7380-312-4, s. 45. 
13

 KLENEROVÁ, Věra, Závislost na návykových látkách, Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky; Univerzita Karlova, 2002, ISBN 80-239-0910-X, s. 17. 
14

 ZOUBKOVÁ Ivana, Cejp Martin, Marešová Alena a kolektiv, Kriminologický slovník, Praha: Aleš Čeněk, 2011, 
ISBN 978-80-7380-312-4, s. 45. 
15

 ILLES, Tom, Děti a drogy, Praha: ISV nakladatelství, 2002, ISBN 80-85866,50-1, s. 7-8. 
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Jedním z nejvýznamnější faktorů, proč někteří lidé inklinují k zneužívání látek je 
genetická a metabolická odlišnost v centrální nervové soustavě. Každý člověk, má svou látku, 
ke které nachází kladný vztah a na které by u něj mohla vzniknout látková závislost. Proto je 
nejdůležitější v primární prevenci odolat pokušení a nezkoušet žádnou z nabízených látek, 
které by mohli zlepšit náladu či umožnit získání nových zážitků, po kterých touží především 
mladí lidé. Hlavní podpůrné faktory pro užívání návykových látek jsou osobní nespokojenost 
s vlastním životem, zklamání z nedostatečného pracovního i společenského uplatnění 
jedince, špatná ekonomická situace, rodinné problémy a mnoho dalších faktorů. 
V posledních letech se ukazuje a to především kvůli uspěchané době, že nejvýznamnější, 
faktorem ve zneužívání návykových látek hraje stres.16  

U adolescentů není přesná hranice, která by určovala, co je považováno za návyk a co 
již za závislost na droze. Často se můžeme setkat s pojmy, jako je experimentální, rekreační, 
habituální užívání či jen užívání drog mladistvými. Za rekreační užívání lze považovat užívání 
spojené se zábavou na party, kde může dojít až k pravidelnému užívání a vzniku závislosti. 
Přesto se většina mladistvých vrací k příležitostnému užívání, případně ojedinělému užívání 
návykových látek. Existuje také demonstrační užívání drog, kde jedinec drogu užívá, aby 
dosáhl osobních cílů nebo například snížení pocitu úzkosti. Motivací pro užívání drog může 
být mnoho. Proto vyberu jen některé z nich.  

 

 Motivace fyzická- jedince drogu užívá pro fyzické uspokojení, fyzické uvolnění, 
odstranění potíží, udržení fyzické kondice atd. 

 Motivace interpersonální- získání uznání od vrstevníků, komunikace s nimi, 
vzdorování autoritě, posílení vazby s druhou osobou atd. 

 Motivace senzorická- stimulace zraku, sluchu, potřeba sexuální stimulace, posílení 
vnímání smysly atd. 

 Motivace emocionální- uniknutí od psychické bolesti, uvolnění od špatné nálady, 
emocionální relaxace atd. 

 Motivace filosofická- objevování nových hodnot, objevení nových pohledů na svět, 
nalézt osobní identifikaci atd. 

 Motivace specifická- získání nových prožitků, touha po dobrodružství, získání ocenění 
u vrstevníků atd.17  

 
  Vývojová stadia závislosti 

 
1)  Stadium iniciální, počáteční 

 
Závislost začíná euforickým počátečním stadiem, v kterém se s drogu volně nakládá. 

Účinek je téměř jen pozitivní a eventuální negativní účinky drogy jsou podceňovány. 
Postižený jedinec se zbavuje úzkosti, prožívá uvolnění a omámení jakož i vzrůstající pocit 

                                            

16
 KLENEROVÁ, Věra, Závislost na návykových látkách, Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky; Univerzita Karlova, 2002, ISBN 80-239-0910-X, s. 20-21. 
17

 GÖHLERT, Fr-Christoph, Od návyku k závislosti, Praha: Ikar; Euromedia Group, 2001, ISBN 80-7202-950-9, 
s. 176-179. 
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sebehodnocení. Také se projevuje zvýšené sebevědomí. V této fází droga funguje jako 
možnost setkání se s lidmi stejného smýšlení a to především u mladých lidí. 

 
2) Stadium varovné, kritické 

 
Toto stádium bývá označováno jako stadium kritické. Je tomu tak především kvůli 

ustupování účinku drogy, nutností se stává zvyšování dávek a častější konzumace. Uživatel 
musí stále konzumovat více látky, jelikož se u něj vytvořila zvýšená tolerance vůči droze. Tato 
fáze je nebezpečná, protože po ní už není cesty zpět. Dochází k poškození orgánů, mozku, 
upadá koncentrace a také se zhoršuje paměť. Uživatelé už nemohou plnit své každodenní 
povinnosti. Mladistvý začínají sahat do peněženek svých rodičů, prarodičů a začínají  
i s drobnými krádežemi. Dále ubývá schopnost snášet nepříjemné pocity, jako jsou úzkosti, 
napětí či bolest. 

 
3) Stádium rozhodné, návyku či závislosti 

 
Toto stádium je stadiem návyku či závislosti. Uživatel drogy stále zvyšuje její dávku  

a na základě toho se u něj rozvíjí větší tolerance. Nastává ztráta kontroly nad užíváním 
narkotik, což znamená, že s užíváním drog již nejde skoncovat. Vztahy v okolí se rozpadají. 
Zhoršují se známky ve škole, zvyšuje se kriminalita spojená s opatřováním drogy. Jedinec 
vykazuje psychické a tělesné abstinenční symptomy. Nic už není tak důležité jako opatření 
drogy. Nápadné jsou změny osobnosti. Náladovost agresivita, podrážděnost, sebelítost, 
úbytek tělesné a duševní výkonnosti. Každé otálení s vyhledáním specializované pomoci je 
zbytečné prodlužování utrpení pacienta i jeho okolí a může způsobit nenapravitelné škody. 

 
4) Stádium chronického rozkladu, konečné  

 
Snášenlivost na drogu značně ubývá. Droga u uživatele způsobuje nevrtané poškození 

vnitřních orgánů, játra už nemohou odbourávat jedovaté substance a ledviny už nemohou 
vylučovat. Projevují se postupné procesy tělesného rozkladu těchto orgánů. Následuje 
rozpad osobností. Jedinec se stává povrchní, lhostejný, neumí se radovat ale ani už se neumí 
zlobit. Okolí člověka s ním v tomto stadiu pohrdá, často jsou již narušeny vztahy s rodinou, 
jedinec se není schopen sám finančně zabezpečit, dokončit vzdělání, je osamělý, vyřazený ze 
společnosti. Nastává stav, kdy už to nejde bez drogy ale ani s drogou.18 

 

                                            

18
 GÖHLERT, Fr.-Christoph. Od návyku k závislosti, Praha: Ikar, 2001. ISBN 80-7202-950-9, s. 46-49. 
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Kritériem pro určení zda je jedinec závislý, neboli je u něj diagnostikován syndrom 
závislosti, je splnění tří z následujících jevů během posledního roku: 

 
a) Silná touha nebo pocit nucení užívat drogu (craving, bažení). 
b) Potíže v kontrole užívání látky a to pokud jde o začátek konzumace, její ukončení 

nebo množství zkonzumované látky. 
c) Somatický odvykací stav, pokud hladina látky v těle poklesne. Nejčastější jsou tyto 

příznaky ráno a u každé jednotlivé látky se jinak projevují. 
d) Změna tolerance k droze. Jedinec při určité dávce drogy působí jako by ji neužil. 
e) Postupně zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané látky 

a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky nebo k zotavení se z jejího 
účinku. Pacient s rozvinutou závislostí vedle činností spojených s drogou zvládá čím 
dál méně aktivit mimo toto propojení. Opouští své koníčky, školní, pracovní a rodinné 
povinnosti.  

f) Pokračování v užívání drogy přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.19 
 
Účinky vybraných drog 
 
Látky ovlivňující funkce centrální nervové soustavy patří mezi velmi důležitá farmaka, 

která jsou v dnešní době používaná při každodenní praxi. Přirozené látky byly používány kvůli 
účinkům na Centrální nervovou soustavu od pradávna. Jedná se například o léky proti 
bolesti, psycho stimulaci atd. Některé z těchto látek mají i euforizující účinky a z tohoto 
důvodu jsou často zneužívány.20  
 

Tlumivé látky 
 
Tlumivé látky lze rozdělit do dvou kategorií a to na sedativa a trankvilizéry. Jejich 

názvy souvisí s jejich účinky. Tyto látky utlumují činnost mozku a dalších části centrální 
nervové soustavy, tak že dochází ke zklidnění, usínání a při vysokých dávkách až ke kómatu  
a smrti v důsledku dechového selhání. Významnou část této skupiny tvoří prášky na spaní, 
z nichž nejvýznamnější jsou barbituráty (hypnosedativa) a benzodiazepiny. Další významné 
látky s podobným účinkem na mozek jsou hydroxybutyráty (anestetika s tlumivým účinkem 
na vědomí). Nejvíce rozšířený jed ve společnosti je alkohol a rozpouštědla včetně lepidel, 
aerosolů a naplní do zapalovačů, které jsou často zneužívané hlavně mládeží. Dalším 
nebezpečím pro děti je kombinace tlumivých látek a alkoholu, která mohou vést k zesílení 
účinku těchto drog, následně k předávkování a v nejhorším případě až ke smrti.21  
 

                                            

19
 HELLER, Jiří. Pavučina závislosti. Praha: TOGGA, 2011. ISBN 978-80-87258-62-0, s. 21-23. 

20
 KLENEROVÁ, Věra, Závislost na návykových látkách, Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky; Univerzita Karlova, 2002, ISBN 80-239-0910-X, s. 23. 
21

 SHAPIRO, Harry. Drogy: obrazový průvodce, Praha: Svojtka, 2005, ISBN 80-7352-295-0, s. 55-123. 
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Narkotická analgetika 
 
Tyto látky tlumí bolest a vyrábějí se ze dvou hlavních zdrojů- buď se jedná o opiový 

mák anebo o syntetické suroviny. Opioidy vyráběné z přírodního máku se nazývají opium. 
Morfin a heroin se jmenují opiáty. Opiáty patří k nejúčinnějším analgetikům vůbec, proto se 
také hojně využívají v medicíně při léčbě bolesti při rakovině. Tyto látky kromě tlumení 
bolesti mají také sedativní účinek na centrální nervovou soustavu a navozují ospalost až 
spánek. Na tyto látky se vyvíjí rychle tolerance, což vede u uživatelů ke stále se zvyšující 
potřebě dávky drogy. Dokonce může dojít i při lékařském podání k rychlému vytvoření 
fyzické závislosti u pacienta.22 

 
Stimulanty 

 
Stimulanty jsou drogy, které působí na centrální nervovou soustavu a vyvolávají  

u uživatele pocit pohody, síly, energie a sebevědomí. Zahánějí pocit hladu, únavy a potřeby 
spánku a navozují pocit svěžesti. Hlavní drogy v této kategorii jsou amfetamin, halucinogenní 
amfetaminy, extáze, kokain, tabák a kofein. Všechny tyto drogy mají schopnost navodit 
silnou psychickou závislost, zejména se jedná o tabák, amfetamin a kokain. Mladí lidé tyto 
látky zneužívají především proto, aby se cítili silnější a energičtější.23  

Nejvýznamnější stimulant rozšířený mezi mládeží je nikotin. První cigareta je mezi 
mládeží považována něco jako zkouška dospělosti. Mládež, která začne kouřením cigaret, 
velice často přechází ke kouření marihuany a dále i k silnějším drogám. Není to sice dané 
pravidlo, ale riziko je zde nepochybně vyšší než u mládeže, která cigarety nekouří. Cigarety 
jsou považovány za zdánlivě nevinnou drogou, a proto k němu v posledních letech inklinuje 
stále více dětí. Na nikotin si organismus poměrně rychle zvyká, což u mnoha kuřáků 
umožnuje během 24 hodin překročit i smrtelnou dávku. U mužů dochází k poklesu potence  
a u žen se dostavují poruchy menstruace a při těhotenství i k potratu. Chorobou nejčastěji 
spjatou s tabákem je rakovina plic. V posledních letech se stále více setkáváme s fenoménem 
pasivního kouření. Kouř z konce cigarety se stává nebezpečnějším pro okolí kuřáka, protože 
dým neprojde ani filtrem ani plicemi kuřáka. Proto se stává neobyčejně silným, obsahující 
více dehtu, nikotinu i dalších nebezpečných částic. Může proto stejně snadno způsobit 
onemocnění dýchacích cest a rakovinu. Odhalení účinků pasivního kouření je jedním 
z nejdůležitějších činitelů ve snaze o zákazu kouření na veřejných prostranstvích, v barech  
a restauracích.24  
 

Halucinogeny 
 
Halucinogeny jsou rozsáhlou skupinou přírodních a syntetických látek, které 

vyvolávají změny od pouhého zostření vidění až po samotné halucinace. Historie 
halucinogenů je spojena ve velké časti s náboženskými rituály. Nejznámějším halucinogenem 

                                            

22
 SHAPIRO, Harry, Drogy: obrazový průvodce, Praha: Svojtka, 2005, ISBN 80-7352-295-0, s. 130-160. 

23
 NOŽINA, Miroslav, Svět drog v Čechách, Praha, Orlík nad Vltavou: Koniasch Latin Press, 1997, ISBN 80-85917-

36-X, s. 23-32. 
24

 ILLES, Tom, Děti-drogy, Praha: ISV nakladatelství, 2010, ISBN 80-85866-50-1, s. 12-13. 
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je LSD dále pak různé druhy hub či některé kaktusy. Tyto drogy díky svým účinkům odvádějí 
pozornost od reálného světa a vytváří nové fantazie. Účinky se projevují až po nějaké době  
a také trvají až několik hodin. Halucinogeny jsou často užívány jako zpestření ke hlavní droze. 
LSD je podobně jako extáze považována za taneční drogu. Prožitky při jejím užití jsou velice 
rozmanité a uživatel může zažít během „tripu“ jak příjemné tak i nepříjemné pocity. Dochází 
k zrakovým efektům, jako jsou: pestré barvy, změna velikosti a tvarů předmětů, pohyby 
nechybných předmětů, deformace sluchových vjemů nebo změna vnímaní prostoru a času. 
Tělesné účinky v porovnání s psychickými nebo emočními projevy jsou tak malé, že mají jen 
nepatrný význam.25 
 

Marihuana 
 

Jedná se o přírodní látku pocházející z indického konopí. V České republice se jedná 
především o marihuanu pěstovanou v České republice. Marihuana vzniká usušením 
květenství rostliny a patří do skupiny tzv. lehkých drog s tzv. „akceptovatelným rizikem“. 
Marihuana se stala v posledních letech bojem dvou skupin lidí s názory na tuto drogu. Pro 
jednu skupinu se jedná o jaké si zakázané ovoce a druhá skupina bojuje za její legalizaci. 
Nejčastější argumenty příznivců jsou, že na ní nevzniká závislost a že má méně zdravotních 
rizik než alkohol či tabák. Marihuana je často distribuována mezi mladými lidmi. Popsat 
účinky marihuany není vždy snadné, protože často velmi důležitý faktor hraje sama 
osobnosti jedince, ale také jeho aktuální stav a také jeho psychické a fyzické rozpoložení. 
Marihuana se nejčastěji kouří v ubalené cigaretě (jointu) nebo existuje také mnoho receptů. 
Například na pečivo, čaje, polévky atd. Po vykouření se dostavuje nejdřív pocit sucha 
v ústech, někdy také dráždivý kašel a bušení srdce spojené s pocitem úzkosti. V kombinaci 
s alkoholem jsou často popisovány pocity nevolnosti u uživatele. Po odeznění této fáze se 
dostavuje pocit euforie, uvolnění, pohody a klidu, tendence k smíchu, pocit příjemného 
rozpoložení, zostřené vnímání zvuků a hudby. Při dlouhodobém užívání jsou popisovány 
poruchy menstruačního cyklu, snížení obranyschopnosti, snížení pohyblivosti spermií, což 
vede k omezování plodnosti.26  

Je zajímavé, že pokud je srovnáváno kouření marihuany a tabáku střetávají se nám 
dva vědecké názory. Prvním je, že tabák je považován za rizikovější a pro zdraví 
nebezpečnější. Je to zdůvodněno především kvůli počtu vykouřených cigaret. Průměrný 
kuřák vykouří 1-15 cigaret za den zatímco uživatel marihuany tohoto počtu nedosáhne. 
Proto množství nebezpečných, karcinogenních látek, které se dostanou do těla kuřákovi je 
mnohonásobně vyšší než kuřáci marihuany. Ovšem na druhou stranu ale uživatelé 
marihuany vdechují kouř mnohanásobně déle než u tabáku, takže množství nebezpečného 
kouře se plíce vystavují mnohonásobně intenzivněji než u tabáku.27 

Marihuana je drogou společenskou a také tzv. lehkou drogou. Odpůrci legalizace také 
často hovoří o tom, že je to „vstupní brána“ do světa drog a to především u mládeže. Kouření 

                                            

25
 Drogy, otázky a odpovědi, Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7367-223-2, s. 157-161. 

26
 DUPAL, Libor, Kniha o marihuaně, Praha: Maťa, 2010, ISBN 978-80-7287-136-0, s. 9-29. 

27
 PRESL, Jiří, Drogová závislost, Praha: Maxdorf, 2005, ISBN 80-85800-18-7, s. 31-32. 
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marihuany podle nich vede přímo k užívání pervitinu, braunu či heroinu, protože účinky 
marihuany po nějaké době uživateli přestanou stačit.28  
 

Legální přípravky  
 

Jedná se o přípravky, které lze volně koupit v obchodech nebo i přes internet, které 
napodobují účinky ilegálních drog. Jedná se o rostliny s podobným, ale slabším účinkem, než 
je marihuana, LSD nebo přípravky se stimulačním účinkem. Jedná se především o bylinné 
extáze, výtažek z čínské rostliny efedrin nebo šalvěj, která má halucinogenní účinky. Tyto 
přípravky zvyšují krevní tlak tedy i srdeční činnost, zvyšují touhu po sexu, způsobují úzkost, 
třes, studené ruce a nohy. Dlouhodobé užívání těchto látek vede k mnoha zdravotním 
rizikům, jako je zvýšený krevní tlak, zelený zákal, poruchy činnosti srdce, paranoia a může 
vést až k psychickým epizodám.29  
 

Tabák 
 

Tabák patří do legálních drog. V České republice jsou běžné v zásadě dvě následující 
formy: bezdýmý tabák nebo tabák, který hoří. Bezdýmý tabák můžeme dále rozdělit na 
šňupací (aplikace vdechem do nosních dutin) a orální (aplikace do úst). Orální tabák je jednak 
tabák žvýkací, tedy listy tabáku, které se vkládají do úst a žvýkají se tzv. vlhký šňupec, což je 
papírový pytlíček s tabákem, který se vkládá do úst, kde se z nich uvolňuje nikotin ale 
bohužel také další chemikálie.30 

Tabák těžce poškozuje nejenom dospělé jedince ale v posledních letech především 
děti a dospívající. Dítě trpí kouřením matky už během nitroděložního vývoje. Odborné 
výzkumy prokazují, že batolata matek, které v těhotenství kouřily, byla vzpurnější, 
impulzívnější a více riskovala. Jestliže matka v těhotenství kouřila minimálně 10 cigaret 
denně, zvýšilo to u dítěte ve věku 10 let pětinásobně riziko experimentování s tabákem. Byla 
také prokázána spojitost kouření matek v těhotenství s vyšším výskytem úzkostných poruch 
u jejich dospívajících dětí. Kouření (a to i pasivní) vyvolává u dětí záněty průdušek, může 
zhoršovat astma, záněty středního ucha, zhoršuje srdeční, cévní a nádorová onemocnění, 
vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku atd. Odhaduje se, že dítě, které žije ve společné 
domácnosti s neohleduplným kuřákem, zatěžuje své tělo dávkou zhruba dvou cigaret za den, 
i když samo nekouří.31 

                                            

28
 PRESL, Jiří, Drogová závislost, Praha: Maxdorf, 2005, ISB: 80-85800-18-7, s. 33-34. 

29
 Drogy-obrazový průvodce, SHAPIRO, Harry, Praha: Svojtka, 2005, ISBN 80-7352-295-0, s. 330-339.  

30
 Dostupné z: http://txt.www.drogyinfo.cz/index.php/drogova_situace/legalni_drogy/tabak/tabak_podrobne 

31
 NEŠPOR, Karel, Průchozí" drogy: co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající, 

Praha: Státní zdravotní ústav; Fortuna, 2002, ISBN 80-7071-198-1, s. 13.  
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2. Mládež a drogy 
 

2.1 Definice mládeže  
 
Charakterizovat mládež 21. století je poměrně složité, protože její věkové vymezení 

se stále mění. Ještě před pár let by do ní nepatřila skupina, která do ní patří dnes. Dochází  
k oddalování věku dospělosti. Někteří autoři mluví o mládeži až do věku 32 let. V odborné 
sociologické a psychologické literatuře je mládí charakterizována jako: 

 
1. obdobní přechodu mezi dětskou závislostí a relativní nezávislostí a svébytností 

dospělého, období individuálního vývoje, ve kterém dochází k utváření předpokladů 
pro jeho reprodukci 

2. soubor subkulturních znaků příznačných pro mladé lidi, s kterým významně souvisí  
s určitým historickým obdobím, jeho podobou a proměnami. 

 
Sociálně psychologické vymezení nahlíží na mládež jako na spojení dvou kategorií 

pubescence (dospívání), zde se jedná o věk od 11 do 15 let a na kategorii adolescence 
(mládí), které je vymezeno věkem od 15 do 20 let u dívek a u chlapců do 22 let. Mládí je 
spojeno s ukončením vývoje biologického, psychologického (utvoření osobnosti), 
sociologického (přiznána role dospělého) a pedagogického (ukončeno vzdělání a získání 
profesní kvalifikace).  

Lze vyčlenit několik typických charakteristik mládeže, které je specificky odlišují od 
dospělé populace. Těmito charakteristikami jsou:  

 
1. měnící se závislost na rodině a postupné osamostatňování, 
2. intenzivní příprava na budoucí profesi, skončení volby povolání a stabilizace v něm, 
3. specifický způsob života, zdůrazňující aktivity ve skupinách vrstevníků, převaha 

zábavy nad povinnostmi, 
4. zvláštní psychické rysy a radikalismus postojů, zvýšená citlivost na situace a zvýšená 

kritičnost vůči svému okolí.32  
 
Mládež jako uživatel drogy 

 
Teenager touží objevovat nové věci a riskovat. Je to pro ně způsob zjistit, kdo jsou  

a jací jsou a co je v životě bezpečné a co ne. Právě z tohoto důvodu experimentují. Nejenom 
se svým vzhledem, jazykem, drogami, alkoholem ale také dalšími věcmi. Dospívání je spojeno 
se získáním nezávislosti na rodičích. Jedním ze způsobů je, dělat právě to, co jim rodiče 
zakazují, jak se říká „zakázané ovoce chutná nejlépe“. Během dospívání se dítě odpoutává od 
rodičů a hledá své místo a svojí sociální pozici mezi svými vrstevníky a přáteli. Velmi důležité 
je získat určitou roli ve skupině a také respekt vrstevníků.33  

Experimentování probíhá obvykle v tomto pořadí. Nejdříve se ujasní, co nechtějí a co 
zásadně odmítají. Teprve potom začnou přicházet na to, co by chtěli. Nebo si zkusí různé 

                                            

32
 SMOLÍK, Josef, Subkultury mládeže, Praha: Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2907-7, s. 19-23. 

33
 GOODYER, Paula, Drogy + teenager, Praha: Slovanský dům, 2001, ISBN 80-86421-44-9, s. 20-21. 
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věci, aby si mohli uvědomit, kým nebudou a kým by chtěli být. Experimentování 
s návykovými látkami je do jisté míry dalším novým způsobem, u kterého dítě po vyzkoušení 
vůbec nemusí zůstat. Co se týče experimentování s drogou, tak již bylo řečeno, že mladí 
uživatelé začínají nejdříve užívat legální drogy jako je alkohol či tabák. Až poté přechází 
k užívání drog nelegálních s tím, že marihuana má naprosté prvenství v pořadí užívání.34 

 
Lze shrnout, že důvody užívání drog mládeží jsou: 
 

1) Užívání drog je zakázáno, nějakými vyššími normami (zákony) anebo dovoleno jen 
dospělým. Mladistvý se chtějí za každou cenu vyrovnat dospělým. 

2) Drogy jsou spojovaný s tajemným, nepoznaným, exotickým či novým lákavým 
zážitkem. 

3) Mladistvý podlehne tlaku vrstevnické skupiny, ale i vlastní touze se přizpůsobit. 
4) Některý z účinků drogy může uspokojit aktuální potřebu mladistvého. Jsou jimi pocity 

uvolnění, komunikace, prosazení se v kolektivu či zapomenutí nepříjemných událostí 
a zážitků.35  

 
 

                                            

34
 HAJNÝ, Martin, O Rodičích, dětech a drogách, Praha: Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-0135-9, s. 11. 

35
 HAJNÝ, Martin, O Rodičích, dětech a drogách, Praha: Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-0135-9, s. 11. 
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Situace v užívání drog 
 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2011 
 
Sledováním trendů v užívání drog jak mezi mládeží, tak i mezi dospělou populací se 

zabývá řada studií realizovaná nejenom u nás ale po celé Evropě. Asi nejznámější 
celoevropským projektem je studie ESPAD neboli Evropská školní studie o alkoholu a jiných 
drogách (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Hlavním cílem je 
na základě výsledků podat přehled o situaci v České republice v užívání legálních 
i nelegálních drog v populaci dospívající mládeže a porovnat ji s dalšími evropskými státy. Jde 
tedy o spolehlivé získání spolehlivých informací o užívání legálních i nelegálních drog mezi 
českou mládeží, dále sledování trendů od roku 1995, analyzování základních kontextových 
vztahů u vybraných indikátorů návykového chování a porovnání situace v České republice se 
situací v Evropě.36 

Česká republika se této studie účastní od jejího začátku – od roku 1995. Probíhá 
pravidelně každé 4 roky ve všech státech a její poslední (šestý) výzkum proběhl v roce 2015. 
Jeho výsledky budou zveřejněny až v polovině roku 2016. Proto zde uvádím výsledky 
z předchozího ročníku, z roku 2011. Výzkum je zaměřený na žáky ve věku patnácti a šestnácti 
let. V roce 2011 se výzkumu zúčastnilo 37 zemí a účastnilo se ho přes 100 000 žáků. V České 
republice na realizaci projektu ESPAD dlouhodobě spolupracuje Psychiatrické centrum Praha 
(PCP), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS; součást Úřadu 
vlády České republiky) a Lékařské informační centrum (LIC) spolu s agenturou INRES-
SONES.37 

 
 Přehled výsledků z roku 2011: 

 

 V roce 2011 pokračoval pokles zkušeností mládeže se všemi nelegálními drogami, 
poprvé včetně konopných látek (marihuana nebo hašiš). 

 Nejčastěji uváděnou nelegální drogou jsou stále konopné látky (42,3 % uvedlo 
alespoň jednu zkušenost v životě). Na dalších místech se objevovaly zkušenosti 
s užíváním léků se sedativním účinkem (uvedlo 10,1 %), s čicháním rozpouštědel 
(7,8 %) a s užitím halucinogenních hub (6,9 %). Zkušenosti s LSD (5,1 %), extází (3,3 %) 
a amfetaminy (2,0 %) byly mezi studenty méně časté, zkušenosti s drogami typu 
heroin a kokain byly v populaci šestnáctiletých minimální (okolo 1 %). 

 V posledních 30 dnech užilo marihuanu nebo hašiš 14,6 % šestnáctiletých, těkavé 
látky 1,5 %, užití ostatních drog se pohybovalo do 1 %. 

 Při extrapolaci na věkovou skupinu 15–19 let mělo tedy odhadem v České republice 
alespoň jednu zkušenost s nelegální drogou (především konopnými látkami) asi 
250 000 osob, opakovanou zkušenost (více než 5krát v životě) asi 100 tisíc osob. 

 Chlapci uváděli vyšší zkušenosti v užívání konopných drog ve srovnání s dívkami. 
U jiných drog nebyly rozdíly v závislosti na pohlaví významné. 

                                            

36
 CSÉMY, Ladislav, Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, 2012, ISBN 80-86734-94-3, s. 9-10. 

37
 Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/tiskova-konference-20--unora-2012--

-espad-93013/ 
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 Podíl denních kuřáků cigaret zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. Denně kouřilo  
v roce 2011 celkem 25 % šestnáctiletých, z nich bylo 8 % silných kuřáků (vykouřilo 
denně 11 a více cigaret). Rozdíly v prevalenci denního kuřáctví byly mezi chlapci  
a dívkami malé (27,2 %, resp. 24,2 %). 38 

 
Studie užívání drog v České republice 
 
Národní monitorovací středisko každý rok zveřejnuje Výroční zprávu o stavu ve 

věcech drog. Situace v oblasti užívání drog v České republice je dlouhodobě stabilní. Po 
alkoholu a tabáku jsou nejčastěji užívanou nelegální drogou konopné látky, které v životě 
vyzkoušela přibližně čtvrtina dospělé populace. Rozsah užívání ostatních nelegálních drog se 
pohybuje na výrazně nižší úrovni – zkušenost s extází uvedlo 5 % a s halucinogenními 
houbami 2 % populace, užití dalších nelegálních drog se pohybuje pod 1 %. Užívání 
nelegálních drog je vyšší mezi muži a mladšími věkovými skupinami (15–34 let). Nové 
psychoaktivní látky užila v životě 2 % dospělé populace, v mladších věkových skupinách 4 %. 
Dlouhodobé trendy ukazují pokles užívání konopných látek v obecné populaci, zejména 
v mladších věkových skupinách.39 

Alarmující zjištění, které vyplívá ze studie vytvářené Evropským monitorovacím 
centrem pro drogy a drogové závislosti, které zastřešuje všechny národní monitorovací 
centra, je že Česká republika má prvenství v počtu osob nakažený HIV s v souvislosti 
s užíváním drogy. Podle jejích výzkumů přes 60 % mladých osob testovaných se nakazí HIV 
nebo hepatitidou a okolo 30 % nových uživatelů se touto nemocí nakazí. Druhou příčku 
obsadila Litva s 60 % mladými uživateli a 18 % novými uživateli. Třetí Lotyško s 68 % mladými 
uživateli a 50 % nových uživatelů a čtvrté Estonsko s mladými 58 % a novými uživateli 11 %.40 
 
  Výzkum na základních školách na Praze 12 

 
Tento výzkum, mi poskytla paní Marie Vašáková z Městské části Prahy 12, z Odboru 

sociální prevence, která zde vykonává funkci protidrogové koordinátorky. Tento výzkum byl 
realizován v listopadu až prosinci roku 2013 na několik vybraných základních školách na 
Praze 12. 

Respondenti: Celkem bylo dotazováno 596 respondentů.  
Metody: Při výzkumu bylo využito metody elektronického, anonymního, 

individuálního a strukturovaného dotazníku.  
Cílem studie bylo orientačně zmapovat problematiku návykových látek mezi žáky 

6. až 9. tříd na 7 vybraných základních školách na Praze 12. Cílem studie bylo zmapovat 
vývojové tendence v problematice užívání návykových látek, spokojenosti s vlastním 
životem, preference trávení volného času a další postoje žáků k vybraným otázkám 
životního stylu a také názory žáků na prevenci realizovanou ve škole.  

                                            

38
 Dostupné z: http://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-

drogach-espad-vysledky-pruzkumu-v-cr-v-r.-2011-1/ 
39

 Dostupné z: http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/1347/626/VZ-2013.pdf 
40

 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Trends in Injecting Drug Use in Europe. 
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2010. ISBN 978-92-9168-412-0, s. 11-15. 
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Pro účely této diplomové jsem vybrala otázky týkající se užívání drog. 
 

Shrnutí výsledků 
 
Zkušenost s cigaretou neuvedlo 57 % dětí. Klesl rovněž počet těch, pro něž kouření 

není ojedinělá zkušenost. V současné době kouří 9 % dětí, především z 9. tříd.  
V roce 2013 se již setkalo s nabídkou drogy 19 % žáků. Zkušenost s touto nabídkou 

roste s věkem (v 9. třídě 46 %). Průměrný věk, kdy se děti setkali s první nabídkou drogy, je 
v současném výzkumu těsně před 13. rokem, posunul se tedy nahoru z necelých 12,5 roku. 

Nabídka přicházela, nejčastěji od blízké osoby – kamaráda (54 %). Nejčastěji děti 
obdržely nabídku drogy na ulici, druhým nejčastějším prostředím je diskotéka, klub, house-
party.  

Zkušenost s drogou uvedlo 10 % respondentů. Chlapci uvádějí tento rok zkušenost 
s drogou častěji (13 % vs. 7 % dívky). Nejčastěji se jedná o marihuanu (93 % z těch, kteří 
uvedli druh vyzkoušené drogy). 

Průměrný věk první zkušenosti s drogou je těsně nad 13. rokem (13,3). Je to mírně 
později, než byla droga poprvé nabídnuta.  

V roce 2013 drogu užilo opakovaně (2x až 3x) 25 % žáků. Podíl těch, kteří užili drogu 
častěji (více než 3x) je 32 %. Při přepočtu na všechny žáky: 5 % žáků druhého stupně 
základních škol by bylo možno zařadit do skupiny občasných či pravidelných stávajících 
uživatelů drog (nejpravděpodobněji marihuany). 

Zkušenost s konzumací alkoholu uvedlo v roce 2013 43 % respondentů a věk první 
konzumace byl průměrně 11 a ¾ roku. První místem setkání s alkoholem byl večírek, party. 
Setkání v rodině se vyskytlo až na druhém místě.  

Žáci vnímají pojem „droga“ v negativní rovině. Vyvolává v nich pojem droga negativní 
asociace, odporu, strachu či přímo obrazy negativních důsledků jejich užívání. Pozitivní vliv 
drog uvádí jen 2 % respondentů. 

Stouplo vnímání škodlivosti drog. Možnost, že drogy „škodí hodně“ vybralo 85 % 
respondentů. Nejčastější obecné důvody, proč lidi zkouší drogy (bez ohledu na vlastní 
zkušenost) jsou „útěk před problémy“ a „snaha neshodit se před kamarády“. Naopak 
samotní experimentátoři tyto důvody téměř neuvádí a nejčastěji uváděným subjektivním 
důvodem, proč drogy sami vyzkoušeli, je „zvědavost“.  
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Prevence a léčba 
 
 Prevence- drogová politika České republiky 
 

Preventivní opatření spočívají především v poskytnutí ochrany před nabídkou drogy 
na legálním i nelegálním trhu, poznatky a dovednosti a motivace k tomu, aby přijala osobní 
rozhodnutí o svém postoji k drogám a nese za ně odpovědnost, tedy aby dokázal čelit 
nabídce, pokud se tak rozhodne. Dále možnost vyhledat poradenskou a léčebnou pomoc 
v případě, že je ohroženo jeho tělesné nebo duševní zdraví. Možnost resocializace  
a navrácení k hodnotovému životu, protože kontakt s drogou vedl k závislosti a jeho 
společenskému selhání. Toto všechno tvoří tzv. drogovou politiku. Jedná se o souhrn zásad, 
cílů a opatření navržených a prováděných k problematice drog, zejména na úrovni místní, 
státní i mezinárodní. Mezinárodní přístup byl definovaný Organizací spojených národů v roce 
1991, kdy se uplatňuje tzv. vyvážený přístup v drogové problematice. Jedná se zde 
o postihování nabídka drog (trestní represi) také poptávka drog (primární, sekundární 
a terciární prevence). Zahrnuto zde je také poškození drog (tzv. harm reduction). Tato 
politika je obsažena ve vládních dokumentech České republiky. 41 
 

Nabídka drogy neboli trestní represe 
 
Opatření související s nabídkou drogy neboli omezení přístupu drogy k případnému 

uživateli (zákazníkovi). Výkonná moc státu je zde nezastupitelná. Jedná se o prevenci 
a trestní represi trestné činnosti. Omezení průniku peněz získaných z trestné činnosti do 
legální ekonomiky a zároveň do ovlivňování veřejného života. Kontrola zakázaného zacházení 
s omamnými a psychotropními látkami.42 
 

Poptávka drogy neobli prevence 
 
Opatření související s poptávkou vyžadující širokou prevenci. Jedná se orientaci na 

životní styl bez drog u širokých vrstev populace, u ohrožených skupin, jako je mládež 
a u postižených osob tedy už u uživatelů drog. V této oblasti je nutné nejenom angažmá 
státních ale i nestátních organizací. Vymezujeme tři druhy prevenci: 43 
 

Primární prevence 
 

Primární prevenci, která je zaměřena na udržení a podporu zdraví u jednotlivce 
i společnosti. Dochází tedy k ovlivnění vzniku, vývoje a rozvoje závislostí. Pracujeme zde se 
zdravou populací a její motivací se plnohodnotně rozvíjet. Dále se jedná o poradenské 
aktivity zdravotní osvětu atd. Těžiště spočívá v rodině, školách a v místních společenstvích. 
Tato prevence má svoje výsledky a je účinná jen pokud je prováděna odborně, citlivě 
a s vlastním nasazením. Je potřebné ji zaměřit podle věku, prostředí, v němž se vytváří 

                                            

41
 ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologický slovník, Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-312-4, s. 44. 

42
 HELLER, Jiří. Pavučina závislosti. Praha: TOGGA, 2011. ISBN 978-80-87258-62-0, s. 198. 

43
 HELLER, Jiří. Pavučina závislosti. Praha: TOGGA, 2011. ISBN 978-80-87258-62-0, s. 198. 
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návyky pro celý život. Je nutná spolupráce více resortů, vedle ministerstva zdravotnictví i 
školství, ministerstvo obrany, škol a pracovišť.44 
 

Sekundární prevence 
 
Sekundární prevence je orientovaná na pomoc u rizikových osob. U těch, u kterých je 

větší riziko vzniku závislosti na droze. Snahou je co nejrychleji rozpoznat symptomy a co 
nejrychleji omezit a zmírnit následné škody v osobní a sociální oblasti při nadměrném užívání 
návykové látky. Cílem je změnit získané systémy závislosti a dosáhnout stavu zdraví, které je 
chápáno jako výsledek vlastního přičinění. 45  
 

Terciární prevence 
 
Terciární prevence zahrnuje opatření zabraňující návratu akutního stádia závislosti, 

podporuje výsledky léčby a postupné odstranění následků. Procesy získané během terapie 
jen nutno v reálném životě rodiny, zaměstnání či volného času neustále trénovat 
a upevňovat. Jde především o resocializaci, neboli získání nového hodnotového systémů, 
vytváření aktivního způsobu života a vytvoření sociální zodpovědnosti. 46  

 
 Zásady prevence v rodině 

 
Získání důvěry je velice důležité. Dítě, které má důvěru ve své rodiče, od nich snadněji 

přijme radu. Rady od někoho, o kom dítě pochybuje, ho sotva přesvědčí. Aby dítě rodiči 
mohlo důvěřovat, musí vědět, že mu rodič rozumí, nebo že se mu alespoň snaží porozumět. 
Karel Nešpor vymezuje několik takových rad pro rodiče v rámci prevence: 

 
1) Rodiče by se měli věnovat dítěti, pokud za nimi přijde s nějakým problémem. 
2) Rodiče by měli vnímat nejenom verbální komunikaci ale také tu nonverbální. 

Především gesta, mimiku, chování, tón hlasu, držení těla. 
3) Rodiče by měli dítě povzbuzovat, aby s nimi mluvilo o svých problémech, ale na 

druhou stranu ho neodrazovat přílišným vyptáváním. Toto vyptávání by mohlo mít 
negativní účinek a to: že by to dítě mohlo odradit od úplné komunikace s rodiči 
v budoucnu.  

4) Rodiče by se měli převyprávět problém, který jim dítě sděluje vlastními slovy. Tento 
krok má význam především ve správném porozumění a také to že tento problém 
považují také za důležitý jako dítě. 

5) Důležité je dávat si pozor na tón hlasu 
6) Odpovídání nejenom slovy. Dítě například pohladit po zádech, podpořit ho laskavým 

úsměvem nebo pokývnutím hlavy jako symbol pochopení. 
7) Rodič by si měl na svoje dítě udělat alespoň pár minut volného času každý den. I pár 

minut denně může rodiči otevřít cestu k lepšímu porozumění se svým dítětem. 

                                            

44
 HELLER, Jiří. Pavučina závislosti. Praha: TOGGA, 2011. ISBN 978-80-87258-62-0, s. 199. 

45
 HELLER, Jiří. Pavučina závislosti. Praha: TOGGA, 2011. ISBN 978-80-87258-62-0, s. 202. 

46
 HELLER, Jiří. Pavučina závislosti. Praha: TOGGA, 2011. ISBN 978-80-87258-62-0, s. 203. 
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8) Rodič by neměl lhát svému dítěti. Pokud něco neví, měli by mu to říct a pokud 
v něčem chybují, měli by se k tomu také přiznat. Tím jeho důvěru neztratí, právě 
naopak si ji u něj více vybudují.47 

 
 Zvláštnosti prevence v různých věkových skupinách 

 
1) Od narození do 1 roku: Dítě v tomto věku je ve všem podstatném závislé na 

dospělém člověku, většinou je to samozřejmě na matce. Z hlediska prevence se jedná 
tedy o důležitost péče a vřelost a uspokojování citových potřeb dítěte. 

2) 1 do 3 let: V tomto období se dítě začíná duševně oddělovat od matky a dochází 
k prosazení jeho vlastní vůle. Rodiče jsou těmi, kteří dítěti vysvětlují, že je v pořádku, 
že se chce prosadit, ale že jsou i určitá omezení. Chování rodičů by mělo být klidné 
a vřelé.  

3) 3 do 6 let: Rodiče sice zůstávají nejdůležitějšími osobami, ale dítě začíná pronikat do 
širšího světa mimo rodinu (školka, sousedé, vrstevníci). K tomuto věku patří 
nekonečné vyptávání se. Dítě zkoumá své okolí, hrou se učí zjišťovat, co je skutečné 
a reálné a co ne. Už v tomto věku je velice důležité začít dítěti vštěpovat hodnotu, že 
zdraví je nejdůležitější hodnota a že zdraví je správné chránit. Důležité je 
i pojmenovat, kterým věcem by se mělo dítě vyhnout (například: ostré předměty, 
alkoholické nápoje, tabletky). Dítě by mělo vědět, že okolní svět skrývá jistá 
nebezpečí, a má se učit, jak se jim bránit. Už by tedy nemělo spoléhat pouze na 
všemocnou ochranu rodičů. 

4) 7 do 12 let: Dítě toho věku se učí mnoha potřebným dovednostem. Získává 
dovednosti v kontaktu s vrstevníky a to především jak s nimi vycházet, dochází k jeho 
zapojení do skupiny a uspokojovat své tělesné i duševní potřeby. Začíná být schopno 
rozumově uvažovat. O sobě má tendenci přemýšlet černobíle podle očekávání 
a měřítek druhých. Tedy nedokáže nelézt střed mezi pozitivním myšlení a negativním 
smyšlení sám o sobě. Informace poskytované dětem tohoto věku by měly být velmi 
konkrétní. Je třeba dále pokračovat ve zdůrazňování hodnoty zdraví a vštěpovat jim 
přání být zdráv nebo zdráva. Významné v této vývojové fázi jsou získané informace 
přeměňovány v pravidla a návyky a ty je třeba posléze srozumitelně vysvětlovat 
dítěti. Ještě později nabývá na významu získávání dovedností. V tomto období by již 
měla začít cílená prevence zaměřená proti škodám způsobeným alkoholem, tabákem 
a jinými drogami. Účinnost této konkrétní prevence se zvýší, je-li zahájena 2 až 3 roky 
před prvním kontaktem dítěte s drogou. 

5) 13 do 22 let: V tomto období dochází u dítěte k nejvíce změnám. Dochází 
k dozrávání tělesnému i duševnímu. Rozvíjí se schopnost řešit problémy, rozhodovat 
se, abstraktně myslet, vytvářet hypotézy anebo věci spojovat. Jedinec se postupně 
osamostatňuje od rodiny a vytváří si předpoklady pro budoucí samostatný život. 
Zejména v časném dospívání bývá tento vývoj doprovázen zvýšenou kritičností vůči 
rodičům a také autoritám. Do vlivu na jedince vstupuje velice důležitá skupina- 

                                            

47
 NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol drogy a vaše děti: Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat 

a jak je zvládat. Praha: Sportag, 2003, s. 13. Dostupné z: http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-
knihy/category/1-online-knihy.html 
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vrstevníci a kamarádi. Mladistvý se rozhoduje o svém budoucím povolání, vytváření 
základu budoucího samostatného života ale také navazování dlouhodobých citových 
vztahů. Neúspěchy v těchto oblastech jsou prožívány velmi trýznivě a hluboce. Pro 
mladé lidi tohoto věku je velmi důležitá skupina vrstevníků. Vrstevníci mohou pomoci 
se jedinci alkoholu a drogám vyhnout, nebo naopak jsou těmi, kteří ho k alkoholu 
a drogám přivedou. Rodiče a jiní dospělí, v nejbližším okolí dítěte, by měli být pro dítě 
stále nejvýznamnějším zdrojem informací, ale také by ho měli povzbuzovat 
k samostatnosti a sebedůvěře. Měli by počítat s tím, že mladí lidé v tomto věku se 
nespokojí s přijetím informace, ale budou chtít o této informaci diskutovat. Prevence 
v této skupině je velmi důležitá, protože tato skupina je považována za nejrizikovější 
Zneužívání alkoholu nebo drog v dospívání může vést k rychlému vytvoření návyku 
a tomu je třeba včas předcházet.48 
 
Způsob výchovy rodiči, který umožnuje zamezit či omezit užívání návykových látek by 

se dal shrnout takto: Jedná se o rodiče, kteří jsou: „přijímající ale i středně omezující“. Tyto 
typy rodičů by se daly popsat takto: Rodiče, kteří dobře vychovávají, kteří dokáží dítě 
přijímat, očekávají od něj zralé chování, poskytují mu jasně vymezená měřítka a pravidla 
v rodině pevně prosazují. Dokáží přikázat nebo i přiměřeně potrestat dítě. Dítě povzbuzují 
k nezávislosti a samostatnosti a otevřeně s ním komunikují na všechna témata. Dokáží 
vyslechnout jeho názor i vyjádřit svůj vlastní. Respektují práva svého dítěte, ale také i práva 
vlastní. Děti vyrůstající v takovém prostředí bývají nezávislé a zdatné, dokáží se přiměřeně 
prosadit, jsou zodpovědné, dostatečně sebevědomé a dokáží ovládat hněv a agresi. Později 
nevyžadují dohled ani jiná omezení.  

Při špatném způsobu výchovy nejsou požadavky na dítě v rovnováze s přijímáním 
dítěte a uspokojováním jeho osobních potřeb. Někdy rodiče omezují děti tak, že nemohou 
ani projevit své oprávněné potřeby a požadavky. V některých extrémních případech nesmí 
dítě ani hovořit, jestliže není tázáno. O pravidlech se v rodině vůbec nediskutuje a není 
prostor pro žádné vysvětlení nebo vyjednávání změny. Výjimkou nejsou ani fyzické tresty. 
Děti z těchto rodin bývají uzavřené, bojí se projevit vlastní iniciativu, schází jim 
spontánnost. Jsou buď agresivní vůči svému okolí anebo se nedokáží prosadit v kolektivu. 
Tito jedinci jsou bohužel, také více ohroženy alkoholem a drogami. Více ohroženy jsou 
ovšem i děti z rodin, kde jsou rodiče příliš povolní a v mnoha věcech svým dětem ustupují.49 

                                            

48
 NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol drogy a vaše děti: Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat 

a jak je zvládat. Praha: Sportag, 2003, s. 10. Dostupné z: http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-
knihy/category/1-online-knihy.html 
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 NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol drogy a vaše děti: Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat 
a jak je zvládat. Praha: Sportag, 2003, s. 11. Dostupné z: http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-
knihy/category/1-online-knihy.html 
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Prevencí může být také vytvoření tzv. zdravých pravidel v rodině. Tato pravidla by se 
dala shrnout takto: 

 

 Pravidlo „žádný alkohol nebo drogy u nezletilých“. Je třeba dítěti nebo 
dospívajícímu vysvětlit, že toto pravidlo má chránit především jejich zdraví a ne je 
zbytečně omezovat. 

 Pravidlo předem daných a logicky souvisejících důsledků porušení pravidla. Dítě by 
mělo vědět, co bude následovat, pokud překročí pravidla, která jsou rodiči vymezena. 
Je správné dítěti vysvětlit souvislost mezi jeho porušením pravidla a zákazem. 

 Pravidlo neústupnosti vůči vydírání. Důležitá je pevnost a neústupnost v předem 
daných pravidlech a pevné stání za těmito pravidly. Je třeba dítěti vysvětlit, že rodiče 
jsou za něj stále právně zodpovědní, a tedy nemohou rodičovskou zodpovědnost jen 
tak odložit. 

 Pravidlo práva na kontrolu. Jedná se především o kontrolu místa, kde se právě dítě 
má nacházet.  

 Pravidlo informovanosti. Rodiče by měli být ti, kteří jsou připraveni o alkoholu  
a drogách diskutovat a také by měli mít nastudované příslušné informace o drogové 
problematice. V tomto pravidlu by také mělo dítě mít informace o stanovených 
pravidlech mezi nimi a rodiči a s těmito pravidly by také mělo souhlasit, aby je nadále 
dodržovalo a respektovalo.50  

 
Protidrogový koordinátor – rozhovor 

 
Každá městská část Prahy má povinnost zřídit funkci protidrogového koordinátora. 

Paní Mgr. Marie Vašáková, která funkci protidrogové koordinátorky na Praze 12 vykonává, 
mi poskytla rozhovor, v kterém jsem chtěla zjistit, jaká je náplň práce tohoto protidrogového 
koordinátora, jaký je význam koordinátora v rámci Odboru sociálních věcí, jak jsou dotovány 
preventivní programy a jaké je zamření preventivních programů na základních školách na 
Praze 12. Jaký je názor odborníka na nový Protikuřácký zákon a zda je tento zákon dobře 
postaven, dále můj zájem byl o bližší informace o výzkumu, který je prováděn na Praze 12 na 
základních školách zaměřený na drogovou problematiku. Protidrogový koordinátor sídlí na 
Úřadu městské části Prahy 12 v pražských Modřanech na Oddělení sociální prevence 
v Čechtické ulici. 
 

1) Mohla byste mi popsat, v čem funkce koordinátora spočívá? Jaké je postavení 
protidrogového koordinátora v rámci Odboru sociálních věcí na raze 12?  

 
Koordinátoři se dělí na národního koordinátora, krajské protidrogové koordinátory 

(za Prahu sídlí na Magistrátě hlavního městy Prahy) a místní (obvodní) koordinátory pro 
městské části Prahy 1 až Prahy 22. Základními činnosti mé práce jsou sběr dat od neziskových 
organizací (jaké můžeme očekávat problémy, jak na ně budeme reagovat), odborné 
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nasměrování závislých klientů a jejich blízkých osob k dalším odborným osobám, vést školy 
v primární specifické prevenci, pomáhat jim v řešení konkrétního problému nejenom u drog 
ale i např. v oblasti šikany, anorexie, závislostí, kyberšikany. Významnou částí práce je 
jednání s politickými představiteli. Další z prací koordinátora je kontrola restauračních 
zařízení ve spolupráci s policií. V tomto ohledu je administrativně méně náročnější 
spolupráce s městkou policií. Dalo by se shrnout, že moje naplň práce je ryze koordinační. To 
znamená mít přehled o službách, které jsou nabízené, jestli jsou tyto služby dostatečné, 
spolupráce s dalšími úřady a s krajskou protidrogovou koordinátorkou, zajištění peněz na 
problematiku a také predikce do budoucna ze sbíraných dat. Aktuálně se to týká prevence 
problému chycení dětí s alkoholem, kterých v posledních měsících významně narostl.  
 

2) Jak je problematika prevence dotována?  
 
Financování drogových služeb je vícezdrojové. Organizace si žádají o peníze sami 

v grantových systémech. Jedná se především o žádosti na Radě vlády, na Magistrátu hlavního 
městy Prahy, na městských částech a na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Z rozpočtu 
Prahy 12 mám k dispozici peníze používané na primární a selektivní prevenci. Co se týče 
dotace z Evropské unie, tak Praha jako bohaté město žádné peníze nedostává. Spolupráce 
s magistrátem hlavního města Prahy je výborná. Za Magistrátem se samozřejmě skrývají  
i politici a s nimi spolupráce a debata o tomto problému je o hodně těžší. 

 
3) Proč vznikla potřeba zmapovat problematiku na základních školách na Praze 12 

zaměřený na konzumaci alkoholu mezi dětmi 6. – 8. tříd?  
 
Ke každé práci jsou potřeba přesná data. Především k argumentaci a ke spolupráci 

s politikami a odborníky, je potřeba datových podkladů. Tvrdými daty jsem schopná přesně 
popsat aktuální situaci a navrhnout potřebná opatření k tomuto problému. Dávají mi jakýsi 
prostor argumentace. 

Tento výzkum byl podkladem pro získání peněz na primární prevenci. V odůvodnění 
jsme uvedli, že za 3 roky provedeme ten samý výzkum na zjištění efektivnosti konkrétních 
opatření, provedených ze získaných peněz. V prvních letech tohoto výzkumu nám došlo 
k poklesu tvrdých drog, stabilizovala se čísla u alkoholu a kouření.  
 

4) Proč si Praha 12 vybrala základní školy a ne střední školy pro tento výzkum? 
 
Hlavním důvodem je, že základní školy jsou v kompetenci Prahy 12. Zatímco většina 

středních škol,, sídlících na Praze 12 je soukromá, a proto je prevence jejich záležitostí. 
Dalším důvodem je, že našim hlavním cílem byla primární prevence. Tato prevence má 
význam u dětí, kteří s drogou ještě zkušenost neměli, což už na středních školách většinou 
není. Zde už se jedná spíš o cílenou prevenci na konkrétní problémové žáky na rozdíl od 
základních škol.  
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5) Dal by se z výzkumu analyzovat nějaký současný trend, plynoucí z výzkumu? 
 
Dříve základním zdrojem informací o drogách byla pro děti především škola. Rodiče 

se ve statistikách pohybovali až na posledních místech. V posledních letech se tento vývoj 
otočil a rodiče se dostali na první místo. Myslím si, že to je dobře, protože to svědčí 
o způsobu výchovy dítěte ale také o důvěře mezi dětmi a rodiči, která je velmi důležitá.  
  

6) Probíhají na základních školách na Praze 12 nějaké preventivní programy 
zaměřené na užívání drog právě u dětí a mládeže? 
 

Na Praze 12 se provádějí preventivní programy od prvních tříd až po deváté třídy.  
V 1. až 3. třídě si dělají preventivní programy školy sami a to učitelé na konkrétní škole. 
Hlavním důvodem je, že žáky nejlépe znají. Probírají se především základní pravidla chování 
ve společnosti. Tyto programy jsou doplňovány programy od městské a státní policie. Jedná 
se například o chování při kontaktu s cizím člověkem, dopravní výchova nebo program Ajax.  

Od 4. do 9. třídy máme kontinuální preventivní aktivity. Se třídou pracují externí 
pracovníci, 2x – 3x do roku, kdy se při vyučování probírají témata kyberšikany, xenofobie, 
kyber prostoru, drog. Jsou to interaktivní programy, které jsou zaměřené na sebeuvědomění 
já jako jedince a já ve vztahu ke skupině. Plus tyto programy školy doplňují tematickými 
bloky. Jako například ukázka pyrotechniků, celní správy, kurzy první pomoci atd. Jsou to sice 
okrajová témata, ale podle mého názoru velmi důležitá. 

Neziskové organizace musí mít certifikaci od Ministerstva školství. Certifikace je 
záruka kvality a je to také ochrana od církevních preventivních organizací a jejich náboru do 
církví na základních školách. 
  

7) Co si myslíte o protikuřáckém zákoně? Dojde podle Vás k omezení kouření 
u mládeže? 
 

Naneštěstí, tyto návrhy nám nikdo neposílá k připomínkování. Ale vadí mi samotný 
název, který je podle mě zavádějící. Podle mého názoru to žádný protikuřácký zákon není 
a druhý problém vidím ve výpadku koordinační činnosti protidrogové politiky. Dříve byla 
problematika přesně popsána v zákoně 379/2005 Sb., co je v kompetenci kraje, obce, 
protidrogových koordinátorů. Dále v návrhu postrádám vyjmenování adiktologických služeb. 
To mi v posledním návrhu velmi chybí. Velmi je zde kladen důraz na kontroly a pokuty. Ale 
bohužel nám ze zákon vypadla represe, jak nakládat se závislými lidmi.  
  

8) Pokud si nemyslíte, že je zákon navržený správně, jak byste ho pozměnila?  
 
Myslím si, že z hlediska výchovy asi nebude dobré pro děti vidět hloučky kuřáků před 

restauracemi, bary či jinýma zařízeními. Cigarety jsou legální výrobek. Proto si myslím, že by 
se měli vymezit prostory, kde budou lidé kouřit a kde ne. Nevyváženost vidím ve zbrojení 
proti kuřákům a alkoholikům. Protože dle mého názoru jsou alkoholici větší zátěží pro 
společnost. Alkoholici na rozdíl od kuřáků mají větší sociální problémy, nepracují, jsou 
většinou na dávkách, alkohol má také vliv to má na jejich děti. Benevolentnost k prodeji 
alkoholu je v naší společnosti opravdu velká a to si myslím, že je třeba do budoucna změnit.  
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9) Jak byste vysvětlila názor, že děti marihuanu nepovažují za zdraví nebezpečnou 
drogu naopak zdraví prospěšnou? 
 

Problémem si myslím, že jsou opět média. Mediální masáž na legalizaci marihuany 
u mladistvých funguje velmi výrazně. Vliv mají také rodiče, kteří ji také bagatelizují. Častým 
názorem je oddech rodičů nad tím, že jejich dítě užívá „jen marihuanu ale hlavně nebere 
tvrdé drogy. Tedy je vidět, že ani rodiče je nepovažují za tvrdé, nelegální drogy a samozřejmě 
jejich děti od nich tento názor přebírají.  
 

„Protikuřácký zákon“ 2015 
 

Ministerstvo zdravotnictví předložilo vládě nový návrh zákona, který nahradí platný 
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů a stane se 
zastřešující právní úpravou v protidrogové oblasti. Tento návrh byl vládou schválen a měl by 
začít platit na začátku roku 2016. Česká republika se tedy přidá k dalším evropským státům, 
kde již jsou podmínky zákazu kouření v určitých typech zařízení přesně definovány.  

 
Novela zákona navrhuje: 

 

 Úplný zákaz kouření ve všech vnitřních prostorech stravovacích zařízení. 

 Rozšiřuje se počet míst, na kterých není možné kouřit, např. dětská hřiště nebo 
vnitřní prostory nákupních center (tamní kavárny). 

 Elektronické cigarety budou chápány jako tabákové výrobky. 

 Provozovatelé musejí mít jeden nealkoholický nápoj povinně levnější než alkoholický. 
Jimž je ve většině případů pivo. 

 Zpřísňuje také sankce za porušení zákona. Například pokud by na diskotékách, 
v barech a v dalších provozovnách byly opilé děti, byl by podnik okamžitě na 2 dny 
zavřen.51 

 Testování dětí jestli nejsou pod vlivem návykové látky. Tento test provede 
pedagogický pracovník ze slin. Pokud zjistí, že je dítě pod vlivem této návykové látky, 
předá ho lékařům. Zákon nepočítá s žádným plošným testováním žáků. Tato možnost 
se bude moct využít jen v případech podezření z užití drogy. Žák bude vyzván 
k povinnosti se podrobit orientačnímu vyšetření zákonem stanovenou osobou. Jedná 
se například o zaměstnavatele, pedagogického pracovníka pověřeného ředitelem 
školy, školské zařízení nebo ošetřující lékař povinné osoby. Další odborné lékařské 
vyšetření je možné jen za podmínek stanovených jinými právními předpisy. Podle 
staré úpravy mohli ředitelé škol žáky při podezření testovat, ale potřebovali k tomu 
písemný souhlas rodičů. 52 
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 Dostupné z: 
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 Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/380188-testy-na-alkohol-a-drogy-maji-byt-i-ve-skolach.html 
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Tato novela má i své odpůrce. Je jimi Asociace hotelů a restaurací, která nesouhlasí 
s úplným zákazem kouření v restauracích. Podle zástupců hoteliérů a restauratérů je přístup 
politiků k tomuto problému nekoncepční. V minulosti museli provozovatelé restaurací 
stavebně oddělovat kuřácké a nekuřácké prostory. Což jejich investice (rozdělení restaurace 
na kuřáckou a nekuřáckou) bude znehodnocena. Dalším bodem co Asociace vládě vyčítá je 
diktování vlády podnikatelům ceny nápojů. Proto každý z nich chce do nabídky nabídnout 
kohoutkovou vodu, jimž povinnost nabízet nejlevnější nealkoholický nápoj dodrží.  

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil považuje úpravu spočívající jen 
v zákazu kouření v restauracích za příliš mírnou. Postrádá například omezení míst, kde se 
tabák může prodávat. Podle vládou schválené normy se nesmí tabák a alkohol prodávat ve 
školských a zdravotnických zařízeních, ostatní místa prodeje však zůstávají.  

Odborníci také varují, že závislost na alkoholu a nikotinu jsou ruku v ruce. „Naprostá 
většina pacientů, kteří se u nás léčí na závislost na alkoholu, má současně závislost na 
nikotinu. Když je člověk závislý na jedné z nich, tak se významně častěji stává závislým i na 
dalších psychoaktivních látkách. Psychoaktivní látky obecně v mozku vyvolávají podobnou 
odpověď a s užíváním jedné z nich se zvyšuje tolerance i vůči dalším látkám, které buď tlumí, 
nebo stimulují. V poslední době se stírá, která závislost stojí na začátku, protože děti začínají 
kouřit přibližně ve stejném věku, kdy častěji ochutnávají alkoholické nápoje, tedy mezi 11-tým 
a 12-tým rokem. Patříme mezi země, kde děti začínají kouřit a pít alkoholické nápoje nejdříve. 
Provázanost je přímo úměrná, když člověk začne pít, tak krátce nato začne i kouřit. Zejména 
u začínajících kuřáků přitom cena zásadním způsobem ovlivňuje, kolik výrobků kupují 
a konzumují.“ uvedl primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice Petr Popov.53 

Vekou změnou v tomto návrhu by mělo být zařazení elektronické cigarety na stejnou 
úroveň, jako jsou klasické cigarety. Měla by se na ně stahovat stejná omezení jako na 
klasické cigarety. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je toto 
opatření spíše opatřením preventivním než represivním, kvůli zatím úplnému neprozkou-
mání účinků elektronických cigaret. Kritici ovšem argumentují, že bude kuřákům sebrána 
jejich alternativa ke klasickým cigaretám. Někteří doktoři poukazují na to, že riziko užívání 
elektronických cigaret je naprosto minimální ve srovnání s kouřením klasických cigaret. 
„V elektronických cigaretách neodchází ke spalování, to znamená, že neprodukují kouř. Pára, 
kterou kuřák vdechne a pak se rozpustí, neobsahuje tisíce toxických látek jako tabákový 
kouř“, tvrdí lékařka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku z Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze. 54 
 
  Léčba mládeže 

 
Využívá se zpravidla více léčebných postupů souběžně. Léčbě by mělo předcházet 

důkladní vyšetření i individualizovaný léčebný plán, který je vhodně konzultovat s rodiči. 
Rodinná terapie s rodiči má často rozhodující význam. Na druhé straně od partnerů 

drogově závislých si nelze mnoho slibovat. Ve vztahu k drogám se často chovají stejně 

                                            

53
 Dostupné z: 

http://www.ceskatelee.cz/ct24/domaci/1533316-vlada-podporila-uplny-zakaz-koureni-v-restauracich 
54

 Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/protikuracky-zakon-ma-omezit-i-ecigarety-
kritikum-se-to-nelibi--1536277 
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rizikově a nemívají zpravidla skutečný zájem pomoci. Velice často kamarádi nebo partneři 
přináší pacientům nespecializované oddělení drogy, proto jsou často jejich návštěvy 
zakázány. V práci s rodiči se jedná především o nalezení dohody, týkající se přijatelné dohody 
týkající se vzájemného soužití a prosazení určitých pravidel soužití než bude dospívající 
zletilý. Pochopení a láska ale také dostatečný důraz jsou důležitými faktory ze strany rodičů 
při léčbě. Je velice důležité s dospívajícím trávit víc času, zejména v počátcích abstinence.55 

Neexistují žádné zaručené postupy, k tomu abychom riziko výskytu drogy v rodině 
zamezili, ale existuje základní „desatero“ dobrých rad pro rodiče v této oblasti:  

 
1. Mluvit s dětmi o všech drogách a to legálních i nelegálních- o drogách se kterými se 

děti v běžném životě setkají. Otevřená komunikace o drogách může pomoci odbourat 
mytý, jakými jsou „všichni slavní něco berou“ nebo „to patří k životu“, „je dobré si 
něco vzít, když se necítím dobře“, „proč to nevyzkoušet, když to zkouší všichni mi 
kamarádi“ atd. Není dobré ani podceňování prostého zákazu. Výzkumy ukazují, že 
v rodinách kde existuje striktní negativismus vůči návykovým látkám a jejich užívání 
rodiče zakazují, je menší pravděpodobnost výskytu drogového problému. Ovšem 
tento zákaz musí být přiměřený a nesmí zavánět fanatismem. Důležité je vysvětlit 
nejenom to, že by děti neměly brát drogy ale i proč jsou právě tou nejohroženější 
skupinou. Je třeba zvolit vhodný moment kdy dítě je přístupné informacím, kdy se 
snaží samo něco zjistit o této problematice a kdy vnímá aktuální situaci jako 
neohrožující.  

2. Rodiče by měli své děti skutečně poslouchat. Děti jsou neobyčejně vnímavé k tomu, 
jsou-li či nejsou samy vnímány. Pečlivé naslouchání je neméně důležitý prvek 
komunikace než promluva. Dítě očekává především pochopení ne rady. Důležitá je 
i neverbální komunikace jako je úsměv, přikývnutí, dotek nebo například postoj těla.  

3. Pomoc dítěti nalézt a udržet sebedůvěru. Nedostatečná sebedůvěra, pocit méně-
cennosti vnitřní tenze jsou vysoce rizikovými faktory při vzniku drogové závislosti. 
Dítě, které si důvěřuje a dokáže se prosadit v kolektivu, má menší šanci propadnou 
negativním vlivům, jako jsou například drogy. Mezi základní mechanismy posilující 
sebevědomí je pochvala, stanovení reálných cílů 

4. Pomoc vytvoření pevného hodnotového systému, který jim pomůže v zátěžových 
situacích správně jednat. Používají tento systém a nejednají jen na základě tlaku 
svých vrstevníků.  

5. Rodič by měl být pozitivní příklad v postoji vůči drogám, protože je vzorem především 
pro svoje dítě. Děti často napodobují dvé rodiče a to i v postoji k návykovým látkám.  

6. Pomoc dítěti zvládat negativní tlak ze strany jeho vrstevníků. Každé dítě chce patřit 
do nějaké skupiny mezi svými vrstevníky, ale tato potřeba dokáže často prolomit 
i pevný hodnotový systém. Je důležité podporovat individualitu i za cenu odlišnosti 
od ostatních, což není vždy pro rodiče lehké.  
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 NEŠPOR, Karel, SCÉMY, Ladislav. Léčba a prevence závislosti. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1995. ISBN 

80-85121-52-2, s. 161. 
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7. Podporování pozitivních aktivit svého dítěte. Neboli předcházet nudě. Zaujetí 
nějakým koníčkem a vazba na prostředí, které je s touto aktivitou spojeno jen 
nejlepší prevencí vůči zneužívání návykových látek. Dále je třeba ukázat i svůj zájem 
o dítě a touhu trávit s ním čas, na úkor svého vlastního volného času. Na druhé straně 
je ale ponechat dostatečný prostor dítě pro jeho projev osobnosti.  

8. Nebát se přiznat dítěti nevědomost. Pokud rodič často nemá vlastní zkušenost 
s drogou, má pouze ty informace, co během život získal z různých zdrojů. I proto 
nevědomost je motivací k tomu, aby se lépe informoval. 

9. Kontakt s ostatními rodiči a výměna informací mezi nimi. Ve středisku DROP IN 
existuje tzv. Rodičovská skupina. Jedná se o setkání rodičů, jejichž děti bud 
experimentují nebo jsou závislý na droze. Někteří tento problém právě objevili 
a nachází se ve fázi paniky a jiná se se stejným problém potýkají už léta. K fungovaní 
těchto skupin není potřeba žádného profesionála, což jej jejich výhodou. 

10. Vyhledání pomoci na pracovišti a s odbornou pověstí v drogové problematice.56 
 
  Zařízení pro léčbu drogových závislostí 
 

Léčebné programy 
 
Jako léčbu chápeme substituční léčbu a také substituční programy. Širší vymezení 

zahrnuje ale také i léčebné programy mimo zdravotnictví. Při léčbě se používá různých 
metod od farmakoterapie (např. v počátku léčby při detoxifikaci) přes poradenství, sociální 
práci až po skupinovou psychoterapii či individuální psychoterapii. Podle typu se rozlišují 
léčby jednorázové, ambulantní a ústavní. Podle délky může být léčba krátkodobá, 
střednědobá, dlouhodobá. Na základní léčebný program by měla navazovat následná péče, 
doléčování, které pomůže klientovi obstát v životě po léčbě a zvyšuje efekt léčby.57 

Prvním typem jsou jednorázové poradny, krizová centra anebo krátkodobé léčebny. 
Tato pomoc může být velice efektivní, ale musí být poskytnuta včas. Důležitá není jen práce 
s mladistvým, ale i s oběma jeho rodiči. 58 

Patřím sem také specializované poradenství. Jedná se o proces, ve kterém odborník 
poskytuje druhému člověku nebo skupině lidí podporu nebo vedení. Cílem poradenství je 
pomoc k lepšímu vedení vlastního života, autonomie klienta. Jde o formu sociální či 
psychologické pomoci nikoli kontroly. Poradenství je nabízeno jako možnost, pro kterou se 
klient dobrovolně a svobodně rozhodne, nikoli jako forma nucení. Poradenství rozlišujeme 
na psychologické (zaměřeno na interpersonální problémy), právní (poskytování informací 
o zákonech a povinnostech), zdravotní (rady týkající se specifických chorob a postižení) 
a praktické životní poradenství (otázky bydlení, volného času, vzdělání, práce atd.). 
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 PRESL, Jiří. Drogová závislost: Může být ohroženo i Vaše dítě? Praha: MAXDORF. ISBN 80-85800-18-7, s. 73-

80. 
57

 Dostupné z: http://www.drogovaporadna.cz/pomoc-a-lecba/lecebne-programy.html 
58

 NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol drogy a vaše děti: Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat 
a jak je zvládat. Praha: Sportag, 2003, s. 47. Dostupné z: http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-
knihy/category/1-online-knihy.html 
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Hlavními cíli poradců v kontaktních centrech při styku s rodiči, dětí drogově závislých 
je: zklidnění rodičů a nabídnutí jim bezpečný prostor, ve které mohou o svém problému 
pravdivě vyprávět, pokusit se jim jasně strukturovat jejich situaci, vyhodit reálnou situaci, 
nabídnout možnosti řešení jejich situace anebo nabídnout jiné možnosti péče o sebe. 59 

Druhou možností je ambulantní léčba. Jejím velkým plusem je, že dítě zůstává po 
dobu léčby ve svém přirozeném prostředí. Pokud ovšem existuje trvalý problém v rodině, 
může být ambulantní léčba podstatným problémem v další práci s pacientem. Další 
nevýhodu představuje nezpřetrhání silných vazeb pacienta k partě, jelikož od ní není 
odpoután. Spolupráce rodičů zde hraje také významnou roli.  

Poslední možností léčby u nás je ústavní léčba. Výhodami jsou především poskytnutí 
odborné péče a vyvázání dítěte ze spárů negativní party. Nalezneme zde ale i řadu nevýhod. 
Těmi jsou finanční náročnost, neschopnost utvořit kvalitní léčebný program na míru 
a neuspokojení citových potřeb v léčebném programu. S ústavní léčbou se můžeme setkat ve 
3 formách. Při krátkodobých pobytech, které jsou často nazývány jako detoxikační pobyty či 
tábory, se délka léčby nejčastěji pohybuje v řádu dnů. Tyto pobyty ale k překonání závislosti 
obvykle nestačí, a proto jsou doplňovány dalšími formami. Středně dlouhá léčba trvá od 
několika týdnů do několika měsíců. Dlouhodobé programy trvají v některých případech rok 
i déle a léčba probíhá především v terapeutických komunitách. 60 
 

DROP IN 
 

DROP IN neboli Středisko prevence a léčby drogových závislostí je nestátní, nezisková 
organizace a nestátní zdravotnické zařízení, která se zabývá problematikou adiktologie. Jejím 
cílem je nabízet profesionální služby v oblasti léčby závislostí se zaměřením na nealkoholové 
drogy. Východiskem je tzv. racionální přístup k drogové problematice. Posláním  
Drop In-u je snižovat zdravotní a sociální poškození klientů užívajících návykové látky 
a vytvářet tak podmínky pro plnější a zdravější život uživatele. Drop In vznikl roku 1991 jako 
nadace, v roce 1999 se transformovalo z nadace na obecně prospěšnou společnost. 
Zakladateli jsou MUDr. Jiří Presl a PhDr. Ivan Douda.  

Tato instituce nabízí pomoc v rámci několika programů. Prvním z nich je nízkoprahové 
středisko, kde je především vydáván materiál pro bezpečnější aplikaci drog a poradenství pro 
uživatele a jejich blízké v prostředí kontaktního centra. Dále pomocí tzv. terénních programů, 
kdy specialisté vyráží přímo do ulic ke klientům a poskytují jim distribuci léků, zdravotního 
materiálů či například informace o návazných službách a odborných zařízeních. Na stránkách 
Drop inu je možno nalézt, kde, v jaký den a v kolik hodin se budou pracovníci této organizace 
pohybovat a poskytovat tento druh pomoci. Dalším programem je Centrum následné péče, 
jehož náplní je pomáhat bývalým uživatelům návykových látek, patologickým hráčům a jejich 
rodinným příslušníkům v hledání a udržení naplněného života bez návratů k minulému 
rizikovému chování. Toto Centrum své služby, jimiž jsou: ambulantní léčbu a doléčování 
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 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-05-6, 

s. 269 a 273. 
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 NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol drogy a vaše děti: Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat 
a jak je zvládat. 5. vyd. Praha, 2003, s. 48-49. 
Dostupné z: http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-knihy/category/1-online-knihy.html. 
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s využitím individuální a skupinové psychoterapie, nabízí klientům žijícím, pracujícím 
a studujícím na území hlavního města Prahy a na území Středočeského kraje. Toto Centrum 
má stanovenou dolní věkovou hranici od 15 let věku. Dalším významným programem 
v souvislosti se sociálním vývojem mládeže je Centrum pro rodinu. Zde je poskytována 
pomoc především rodičům, kteří jsou drogově závislý. Pomoc probíhá především v rámci 
terapeutických skupin, individuální terapie, socioterapii a práce s dětmi zaměřená na rozvoj 
rodičovských kompetencí a interakcí mezi rodičem a dítětem.61 
 
  Drogy a zákon Trestní zákoník a činnosti páchaná pod vlivem návykových látek 

 
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., přesně vymezuje trestné činy týkající se drog. 

Vymezuje je Hlava XII: Trestné činy obecně nebezpečné, § 283- § 289. Jedná se o § 283 
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, § 284 
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, § 285 Nedovolené pěstování rostlin 
obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, § 286 Výroba a držení předmětu 
k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu, § 287 Šíření toxikomanie a § 289 
Společné ustanovení. 62 

Osoby pod vlivem alkoholu a drog se trestné činnosti dopouštějí mnohonásobně 
častěji a to především činnosti násilného charakteru. Je dokázáno, že u násilné trestné 
činnosti hraje významný vliv prostředí, v němž dojde k trestné činnosti. Nejčastěji se jedná 
o agresivitu v okrajových a znevýhodněných skupinách, v silně přeplněných, zakouřených 
nebo hlučných prostorách, a pokud dochází k pití ve skupině nebo dvojici. Významnou 
skupinu trestných činů tvoří ty, kdy si pachatel prostřednictvím tohoto činu obstarává 
prostředky na drogu. Tedy dopouští se majetkové trestní činnosti. 63 

Dále § 217 Ohrožování mravní výchovy mládeže, hovoří o ohrožení osoby mladší 
18 let k vedení zahálčivého nebo nemravného života nebo ji k tomuto životu svádí, bude 
trestně stíhán až na 2 léta. § 218 Podávání alkoholických nápojů mládeži, definuje postih 
osoby, která soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším než 18 let alkoholické 
nápoje, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 1 rok. § 218a, Podávání anabolických 
látek mládeži, hovoří o trestním postihu (až na 1 rok trestu odnětí svobody) osoby, která 
opakovaně nebo ve větší míře podává osobě mladší než 18 let anabolika nebo jiné 
prostředky s anabolickým účinkem k jinému než léčebnému účelu.  

Zneužívání alkoholu a drog není samo o sobě trestné. K trestné činnosti však může 
vést. Jedná se o již citované §187, §188 a §188a trestního zákona Nedovolená výroba 
a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Dále o §201 Ohrožení pod vlivem 
návykové látky, § 202 Výtržnictví, různé násilné trestné činy, trestné činy proti brannosti 
a další. 

Pro posuzování trestné činnosti dětí a mladistvých platí zvláštní předpisy. Při 
posuzování trestných činů u mladistvých, tedy osob, které v době spáchání trestného činu 
dovršily 15 rok, ale nepřekročily 18 rok, se postupuje zpravidla shovívavěji, než v podobných 

                                            

61
 Dostupné z: http://www.dropin.cz/ 

62
 Dostupné z: http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik 

63
 DVOŘÁK, Václav, NEŠPOR, Karel. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. Praha: TRIVIS, 

1998. ISBN 80-902283-9-9, s. 5-8. 
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případech u lidí vyššího věku. Trestní zákoník § 109 Mladiství, hovoří o trestní odpovědnosti 
a sankcích ukládaných mladistvým. Při posuzování se nejdříve použijí ustanovení Zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže, a pokud nelze použít tato ustanovení použijí se ustanovení 
trestního zákoníku. Mladistvým je také možno uložit ochrannou výchovu podle zákona 
č. 218/2003 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže a o změně některých zákonů. 64 

Zákon č. 379/2005 Sb., O opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů. První částí tohoto zákona (§ 1 – § 27) je: Ochrana před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Tyto paragrafy vymezují: 
Zákazy a omezení prodeje tabákových výrobků a povinnosti osob prodávajících tabákové 
výrobky, Zákaz kouření, Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů, Zákaz prodeje 
nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje, 
Zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
Preventivní opatření, Krátká intervence, Typy odborné péče poskytované osobám škodlivě 
užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách 
závislým, Organizace a provádění protidrogové politiky- krajský a místní protidrogový 
koordinátor, Kontrola, správní delikty a sankce. 65 
 
   

                                            

64
 NEŠPOR, Karel. Alkohol drogy a vaše děti: Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat a jak je zvládat. 

Praha: Sportpropag. 2003, s. 68-72. 
65

 Zákon č. 379/ 2005 Sb.  
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Opatření ve školských zařízeních při výskytu drog 
 

Při výskytu drogy ve školním zařízení jsou Ministerstvem mládež a tělovýchovy 
navržena opatření, podle kterých by měla školská zařízení postupovat. Nejvýznamnější je 
samozřejmě co nejrychlejší kontakt Policie České republiky a to nejenom při zjištění výskytu 
drogy ale také u preventivních opatření. Škola by v rámci preventivních programů a projektů 
měla být v kontaktu s Preventivní informační skupinou Policie České republiky (PIS ČR), která 
je zřizována u okresních či městských ředitelství Policie České republiky. Činnost těchto 
skupin je informační a poradenská. Při plánování, tvorbě a realizaci preventivní strategie své 
činnosti vycházejí tyto skupiny z bezpečnostní situace příslušné oblasti, ze znalosti trestné 
činnosti motivované mimo jiné obchodem s drogami, delikty spojenými s alkoholovou 
i nealkoholovou toxikománií, hracími automaty apod. Pokud pedagog obdrží nebo zjistí 
podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu, v přítomnosti dalšího člena 
pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku nadepíše datum, čas a místo 
zajištění látky. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová ji do školního trezoru. Poté je 
bezodkladně třeba vyrozumět Policii České republiky. Následně Policie provede další úkony, 
ke zjištění o jakou látku se jedná. Identifikaci provádí vždy pouze policie, v žádném případě 
pedagog ani jiná osoba. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, 
předá se látka (stejným způsobem uložená) přivolanému lékaři rychlé záchranné služby. 
Předání příslušné látky rychlé záchranné služby usnadní další léčbu, protože u řady látek jsou 
známy účinné protijedy. Další postup týkající se identifikace látky zajistí ošetřující lékař ve 
spolupráci s Policií České republiky. Zjednodušení procedury na zjištění zda žák je pod vlivem 
omamné látky by měl přinést nový protikuřácký zákon (blíže kapitola 3.1.4.) Kdy příslušný 
pedagog má možnost žáka otestovat při podezření z užití omamné látky.66 

 
   

                                            

66
 Školní preventivní program pro základní školy a jiná školská zařízení. Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy, 2001. 
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Praktická část 
 
Tento výzkum byl realizován na všeobecném, osmiletém Gymnáziu Opatov na Praze 

11, na Jižním městě. Jižní město je sice panelová zástavba ovšem na toto gymnázium 
dojíždějí studenti z celé Prahy a i ze Středočeského kraje. Výzkum proběhl v prosinci roku 
2015.  

 
 Výběr respondentů  
 

Celkem bylo dotazováno 219 studentů z tříd od primy (1 ročník osmiletého studia) po 
kvartu (č ročník osmiletého studia). Celkem se jednalo o striktně vybraných 8 tříd nižšího 
stupně gymnázia. Šetření proběhlo ve vyučovacích hodinách v těchto konkrétních třídách. 
V úvodu výzkumu byla studentům poskytnuta přesná instrukce, jak dotazník vyplnit, 
a informace o cíli šetření. Tyto informaci měli studenti také ještě popsány na začátku 
dotazníku, v jeho úvodním textu. Respondenti vyplňovali dotazník anonymně. Dotazník byl 
vyplňován ve třídách za mě přítomnosti, aby obava žáků z případných postihů byla co 
nejmenší a byla tedy zachována i co největší objektivnost výzkumu.  

 
 Výzkumná metoda 
 

Výzkum proběhl metodou písemného, anonymního dotazníku s uzavřenými otázkami 
(viz. příloha 1). Obsahoval 20 uzavřených otázek. U některých otázek žáci měly svou odpověď 
zdůvodnit ve volném popisu vlastními slovy. Jednalo se především o otázky existence drog, 
účasti na preventivním programu, zkouška drogy, souhlas s tvrzením o nebezpečnosti drog, 
pití alkoholu a kouření. Tyto otázky měl mapovat jejich subjektivní názor na danou 
problematiku. První otázky (otázka 1- 5) se zaměřují na sociální klima daného žáka. Obsahují 
otázky na téma rodiny, volnočasových aktivit. Otázky (6- 10) mapují problematiku prevence 
drog a preventivních programů. Zbylé otázky (otázky 11- 16) se zaměřují na konkrétní 
postavení žáků k drogám, zda drogy někdy užili a zda si myslí, že jsou nebezpečné, zda je pro 
ně obtížně drogu sehnat. Poslední čtyři otázky (17- 20) jsou zaměřené na konzumaci 
alkoholu a užívání cigaret.  

 
Výzkum proběl v průběhu prosince v roce 2015.  

  
 Cíl výzkumu 
 

Cílem šetření bylo zjistit, zda studenti, jejichž rodiče mají vysokoškolské vzdělání, 
užívají drogy méně než ti, jejichž rodiče takto vysoké vzdělání nemají. Ti, kteří mají více 
koníčků a rodiče se rodiče se snaží, aby se ve svém volném čase nenudili, drogy neužívají? 
Jsou děti o nebezpečnosti drog poučovány již ve škole? Pomocí preventivních programů? 
Jsou nejvýznamnější prevencí stále rodiče?  

V kolika letech studenti poprvé průměrně užijí drogu a o jakou drogu se jednalo? 
Považují drogy za nebezpečné? Mají ve svém okolí někoho, kdo drogy užívá? Je pro ně těžké 
sehnat drogu? Je kouření a alkohol mezi studenty tak rozšířený fenomén, jak uvádí 
celonárodní průzkumy?  
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Hypotézy 
 

Na základě těchto otázek byly vyčleněny následující hypotézy.  
 

 Hypotéza 1: Významným zdrojem informací o drogách jsou rodiče před samotnou 
školou.  

 Hypotéza 2: Děti považují drogy za nebezpečnou látku, zdraví škodlivou. 
 Hypotéza 3: Jednorázový experiment s alkoholem je na Gymnáziu rozšířenější než 

jednorázový experiment se samotnou drogou.  
 
 Výsledky dotazníkového šetření 

 
Respondenti a sociální klima 
 
Jak už bylo uvedeno, při šetření bylo dotazováno celkem 117 chlapců 53,4 % (na 

základních školách na Praze 12 to bylo 50 % z 572 respondentů) a 102 děvčat 46,6 % (na 
základních školách na Praze 12 to bylo 50 % z 572 respondentů).  

Z toho z primy bylo celkem 56 studentů 24,6 %, ze sekund 25,5 %, z tercií 25,5 % 
a z kvarty 24,2 %. Studentům bylo od 11 let do 15 let.  

Těch nejmladších 11-letých studentů bylo 13,7 %, 12-letých 28,3 %, 13-letých  
21,46 %, 14 letých 26 % a 15 letých 10 %.  
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Další otázky zkoumali oblast vzdělání rodičů, jak matka tak i otce. Odpověď, že 
alespoň jeden z rodičů má vysokoškolské vzdělání uvedlo 173 respondentů 78,9 %. 
Středoškolské vzdělání s maturitou se objevilo u 40 respondentů 18,3 % a zbývající odborné 
vzdělání bez maturity uvedlo jen 6 studentů 2,8 %. Z mé přítomnosti při výzkumu usuzuji, že 
se jednalo o studenty vietnamské národnosti, kteří se na tuto otázku při šetření doptávali 
a sami uváděli, že jich rodiče nemají maturitu. Pouze základní školu ve Vietnamu. 
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Většina dotazovaných respondentů celkem 184 respondentů 84 % uvedla, že žije 
v úplně rodině (na základních školách na Praze 12 to bylo 70 % z 572 respondentů), tedy 
s oběma rodiči. Zbylých 35 studentů 16 % uvedlo, že bydlí v neúplné rodině – s jedním 
rodičem (na základních školách na Praze 12 to bylo 30 % z 572 respondentů). Odpověď 
vyrůstám u někoho jiného (např. babička, teta atd.) neuvedl žádný respondent. 

Významná otázka u závislostí, je otázka způsobu trávení volného času. U této otázky 
byla možnost odpovědět více možností. Největší počet měla odpověď zájmovou činností (na 
základních školách na Praze 12 to bylo 56 % z 572 respondentů), kterou uvedlo 
157 respondentů 71,7 %, druhou nejčastější odpovědí bylo u počítače, televize, odpovědělo 
93 studentů 42,46 % (na základních školách na Praze 12 to bylo 64 % z 572 respondentů), 
s kamarády uvedlo 50 studentů 22,8 % a nejméně odpovědí měla odpověď s rodiči, kterou 
označilo 30 respondentů 13,6 %.  
 

Drogy 
 
Nejvíce prvotních informací o drogách bylo skoro z poloviny z 47,04 % (na 

základních školách na Praze 12 to bylo 31 % z 572 respondentů) od rodičů, na druhé místě 
byla odpověď od kamarádů 21,46 %, třetí odpověď z jiných zdrojů 17,81 % (na základních 
školách 12 % z 572 respondentů), kde uváděli studenti především internet, televize, knihy ale 
také škola. Zbývajících 13,69 % uvedlo, že se poprvé dozvěděli o drogách z preventivních 
přednášek. Navazující otázka ale uvedla, že detailnější informace už v největší míře 
pocházejí z 39,61 % z preventivního přednášek, dále s 20,55 % jsou další zdroje 
(nejvýznamnější internet, televize, knihy). Skoro stejný počet je od rodičů s 20 % a kamarádi 
a známý s 19,84 %.  
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Dobrým výsledkem je počet rodičů, kteří mluvili se se svými dětmi o drogách 
opakovaně 47,5 % naopak alarmující je, že odpověď nikdy uvedlo 17,8 %, což je 40 
respondentů. Zbývající respondenti uvedli, že rodiči o drogách mluvili alespoň 1x 34,7 %.  

 

 
 
Správným krokem k zvýšení povědomí o nebezpečnosti drog u dětí jsou preventivní 

programy. Těchto programů se zúčastnilo přes 2/3 děti 65,3 %. Ve volných dopovědích, kde 
měl být tento program popsán, se objevovaly především tyto odpovědi: nebezpečí drog, 
policejní přednášky o drogách, přednáška drogové závislé osoby, jak se zachovat při nabídce 
drogy, život bez zavilosti, Drogám ne, přednáška pracovníků z DROP-IN.  

Alarmující výsledkem ale je že 10 % respondentů drogy spíše nepovažuje za zdraví 
nebezpečné a dokonce 3,65 % studentů vůbec drogy nebere jako zdravotní nebezpečí (na 
základních školách na Praze 12 to bylo 2 % z 572 respondentů). Jak ve volných odpovědích 
odůvodňují: „v přiměřeném množství neškodí“, „dokáží ulevit od problémů, pokud si člověk 
vezme jen trochu“, „tak neškodí, jsou nebezpeční jen, pokud je na nich člověk závislý“, 
„marihuana není droga, naopak léčí“. Za velmi škodlivé je považuje 64,4 % vybraných 
studentů (na základních školách na Praze 12 je považuje za velmi škodlivé 85 % z 572 respon-
dentů) a za spíše škodlivě 30,2 %.  

Velmi pozitivním výsledkem je počet odpovědí s 97,26 %, kdy studenti odpověděli, že 
droga je látka, která působí nejenom na psychiku, ale také vytváří závislost.  
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Nabídku drogy by přijalo určitě 1,8 % a spíše ano 7,76 %. Svojí odpověď respondenti 
odůvodňovali takto: „záleží, kdo nabídne a co“, „až budu starší tak to chci určitě zkusit“, 
„zajímá mě jaké to je“, „ od známého to není nebezpečné“, „vyzkoušet se má přeci všechno“. 
Zbývajících 70,32 % by drogu určitě nepřijalo a 23,28 % by drogu spíše také odmítlo. 
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Zkušenost s užitím drogy přiznalo 32 studentů 10,6 %, (na základních školách na 
Praze 12 to bylo 10 % z 572 respondentů). Jednalo se ve 100 % odpovědí o marihuanu (na 
základních školách na Praze 12 to byla marihuana v 93 % z 572 respondentů) a průměrný věk 
byl 13 let (na základních školách na Praze 12 to bylo také 13 let). 46 respondentů 21,02 % 
přiznalo, že pro ně není problém si drogu sehnat a 81 ze všech studentů 36,98 % zná 
osobně někoho, kdo drogy užívá (na základních školách na Praze 12 to bylo 45 % z 572 
respondentů). Naopak 90 studentů 41,09 % by drogu velmi obtížně sháněli (na základních 
školách na Praze 12 to bylo 40 % z 572 respondentů) a 113 ze všech dotazovaných 51,6 % 
nezná nikoho, kdo drogu užívá.  
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Alkohol 
 
Alarmující zjištění, které také odpovídá mezinárodním výzkumům je zkušenost 

s alkoholem. Přes 2/3 respondentů (159 studentů- 72,6 %) odpovědělo, že alkohol 
konzumují příležitostně- viz graf 1, (na základních školách na Praze 12 ve větším množství 
konzumovalo alkohol 43 % z 572 respondentů).  

Ve volných odpovědích se objevují ve většině případů odpovědi, že tato příležitostná 
konzumace je doma s rodiči (na základních školách na Praze první zkušenost také doma 
s rodiči), na rodinných oslavách. Pravidelné pití alkoholu přiznalo jen 1,37 % respondentů. 
Věk první konzumace znázorňuje graf 2 (na základních školách na Praze 12 je 11 a ¾ roku). 
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Cigarety a kouření 
 
Příležitostné kouření přiznala téměř ¼ dotazovaných, 40 studentů 18,26 %, naopak 

žádnou zkušenost s kouřením přiznalo 165 studentů 75,34 % (na základních školách na 
Praze 12 to bylo 35 % z 572 respondentů). Přes 6 % dotazovaných cigaretu vyzkoušeli 1x, ale 
dále ji již neužívají (viz graf 2). Nejčastějším místem setkání s cigaretou bylo domácí 
prostředí (s rodiči) a s kamarády a touha zjistit, jaké je kouření. Opačnými důvody neužívání 
byly důvody: „smrdí to“, „ničí to zdraví“, ničí to plíce“, způsobuje rakovinu“, „proč bych si 
sám ničil zdraví“, „je to sebevražda“, „vytváří závislost u člověka“. Věk prvního setkání 
s cigaretou přibližuje graf 2 (na základních školách na Praze 12 je to věk 12 a ¾ roku). 
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 Shrnutí praktické části 

 
Dotazník provedený na Gymnáziu Opatov potvrdil hypotézu 1: Významným zdrojem 

informací o drogách jsou rodiče před školou. K tomu potvrzení přispěly otázky 6 a 7 o infor-
macích o existenci a o dalších informacích o drogách, kdy 47 % dotazovaných odpovědělo, že 
první informace dostalo od rodičů. Preventivní přednášky na školách zaujaly pouhých  
13,69 % a skončili v možnostech až na posledním místě za informacemi od kamarádů a jiných 
zdrojích (např. internetem, televizí či knihami). Ovšem toto pořadí se mění při získávání 
dalších informací o drogách. To už samotné přednášky ve školách zaujímají první místo se 
skoro 40 % odpovědí. Rodiče v dalších informací klesají na s 20 % na úroveň informací od 
kamarádů a jiných zdrojů (např.: televize, internet nebo knihy). Ovšem u prvotních informací 
by rodiče měli zaujímat výraznější roli než jen u poloviny dotazovaných. Především oni by 
měli své děti poukazovat na nebezpečí a zdravotní následky užívání drog.  

Hypotéza 2 o nebezpečnosti drog je potvrzena. Za zdraví škodlivou nebezpečnou 
látku ji považuje 64,4 % dotazovaných. Na druhé straně ale je celých 10,04 % respondentů, 
kteří především marihuanu nepovažují za nebezpečnou látku, zdraví škodlivou. V některých 
zdůvodněních svých odpovědí, dokonce uvádějí, že marihuana je zdraví prospěšná látka, 
kterou při přiměřených dávkách lze užívat pravidelně.  

Hypotéza 3 byla potvrzena otázkami 11 a 17. Samotnou zkušenost s drogou potvrdilo 
pouhých 10,6 % respondentů. Zatímco příležitostnou zkušenost s alkoholem potvrdilo 72,6 % 
respondentů Z výsledků je jasné, že k alkoholu mají respondenti mnohonásobně blíže než 
k drogám. Jako zdůvodnění uváděli, že s alkoholem se setkávají v rodinách a to především na 
rodinných oslavách a večírcích. Zatímco u drog se s nimi setkali v největší míře mimo domov, 
u kamarádů a známých, kteří již drogu užili a také jim ji nabídli. V odpovědích, proč drogu 
neužily, byly uvedeny důvody poškození zdraví a orgánů, budoucích následků pro 
respondenty a vytvoření návyku na droze. 
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Závěr 
 
Jak již bylo řečeno a je mezi lidmi známo, drogy jsou ve společnosti velmi rozšířený, 

dá se říci i jakýsi „moderní“ trend. To také potvrzuje v mém rozhovoru paní Marie Vašáková. 
Bohužel také můj výzkum ukazuje, že tento sociální problém se týká nejenom dospělých 
osob, ale bohužel také ve velké části hodně mladých dětí.  

Každý člověk je samozřejmě jiný. Má jiné charakterové vlastnosti, rodinné zázemí, 
zázemí kamarádů a dalších osob, které ho ovlivňují nejenom v chování, ale také v myšlení, 
v jeho budoucím směřování ale i v jeho osobním rozvoji. Především tito vyjmenovaní činitelé 
formují mladého jedince. Dále záleží na silné vůli osoby a její pevné osobnosti, nabídkám 
těchto nebezpečných látek odolat.  

Největším problém je dostupnost tzv. legálních drog. V rámci legální drog stále 
zůstává často diskutovaná legalizace marihuany. Celoevropské výzkumy, výzkumy prováděné 
v České republice nebo také můj výzkum na Gymnáziu Opatov na Praze 11 potvrzují, že 
preferovanou drogou u mládeže zůstává marihuana. Její zařazení do drog legálních je 
v poslední době velmi diskutované téma. Na Gymnáziu Opatov uvedlo zkušenost 10,6 % ze 
všech dotazovaných dětí a ve 100 % to byla prvotní zkušenost právě s marihuanou. Také 
nebezpečnost marihuany je dotazovanými dětmi velmi podceňována. Drogy považuje za 
velmi zdraví škodlivou a nebezpečnou látku téměř 2/3 z dotázaných ale jen 10 % by mluvilo 
o marihuaně jako o droze. V odůvodněních se často objevují názory, že malé množství dávky 
marihuany jedinci neublíží, naopak může být zdraví prospěšné a její pravidelné užívání 
nevede ke vzniku závislosti. Tyto odpovědi jsou alarmujícím zjištěním, a proto si myslím, že 
při legalizaci marihuany by se mělo nejenom poukazovat na její pozitivní účinky ale také 
výrazně poukazovat na její negativní účinky na jedince. Podle množství pozitivních odpovědi 
v dotazníkovém šetření bylo z odpovědí jasné, že si děti myslí, že pozitivní účinky 
u marihuany převládávají nad těmi negativními a to je podle mě potřeba do budoucna u dětí 
změnit. 

Postoj studentů ke kouření a alkoholu na Gymnáziu je velmi odlišný. Zatímco 
zkušenost s cigaretou se pohybuje ve velmi nízkém počtu studentů Gymnázia. ¾ studentů 
uvedlo, že nikdy žádnou zkušenost s cigaretou nemělo. Tento počet lze odůvodnit věkem 
dotazovaných, protože celostátní průzkumy ukazují, že první kouření u dětí se objevuje až po 
15 roku věku. Avšak výzkumný vzorek pro účely této studie byl pod 15 let. Studenti cigarety 
považují za smradlavé, často se ptají, proč by vůbec měly zkoušet něco tak odporného a do 
budoucna je to z důvodů zdravotních a sociálních důsledků ani neláká vyzkoušet. Bohužel 
tento pozitivní výsledek u alkoholu nenalezneme, zde se potvrzuje celorepublikový trend ve 
velmi nízké věkové hranici první konzumace alkoholu. Příležitostné pití přiznalo přes 
2/3 dotazovaných respondentů. Zde by se měla aplikovat důslednější primární prevence, 
protože prvními „nabízeči“ alkoholu jsou uváděny především rodiče na rodinných oslavách 
a večírcích. Zajímavé zjištění je odsun kamarádů z prvního místa v této kategorii oproti 
nabídce drog. U prvotní nabídky drog jsou dominující skupinou prvotních nabízečů kamarádi 
a parta.  

Významnou prevenci v oblasti kouření by měl přinést kontroverzní a často velmi 
diskutovaný Protikuřácký zákon, který omezí počet míst, kde se nebude moc kouřit. Jedná se 
především o místa v blízkosti dětských hřišť anebo místa v nákupních centrech. Další 
významnou oblastí prevence je škola a preventivní programy, které k drogové a alkoholní 
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problematice poskytuje. Významným výsledkem výzkumu prezentovaného v této studii, je 
účast dotazovaných studentů na programu zaměřeném na konzumaci drog a alkoholu. 
Téměř 100 % dětí už se nějaké ho preventivního programu zúčastnilo. Jednalo se především 
o přednášky osob drogové závislých a popisu jejich negativních osobních zážitků a zkušeností 
s drogou. Významný počet odpovědí byly přednášky od Policie České republiky a to 
především od jejich speciálně školených odborníků na drogovou problematiky a práci 
s dětmi. Dále přednášky neziskových organizací orientované na drogovou problematiku 
a prezentace nízkoprahových zařízení z konkrétní městské části.  

Drogy vždycky byly a budou vždy součástí naší společnosti. Myslím si, že nikdo z nás 
neočekává, že dojde k jejich úplnému vymizení ze společnosti. Mělo by ale dojít k regulaci 
především v oblasti prvního kontaktu s drogu. V této oblasti by to měla být spolupráce tří 
nejdůležitějších činitelů. Prvním je práce našich zákonodárců při snižování věkové hranice 
prvního kontaktu s drogou. Vláda české republiky by měla navrhnout taková preventivní 
opatření, která dokáží eliminovat kontakt dětí s drogami v tak nízkém věku jako tomu je teď 
nebo alespoň počet dětí co nejvíce minimalizovat. Dalším činitelem je škola, která by měla 
dětem poskytnout podrobné informace o drogové problematice pomocí účinných 
preventivních programů ať už od vyškolených místních pedagogů, či profesionálů z řad 
specializovaných organizací nebo z řad speciálně školených příslušníků Policie České 
republiky. Samozřejmě třetím a nejdůležitějším a nejvýznamnějším činitelem jsou rodiče 
a rodina sama, jak také uvedla v rozhovoru protidrogová koordinátorka z Prahy 12 paní 
Marie Vašáková. Rodina by měla fungovat jako nejúčinnější zdroj primární prevence. Rodiče 
by dětem od mala měli vyštipovat dravý životní styl, pomoci mu trávit volný čas a zvládat 
těžké životní situace, jež by ho mohli vést k motivaci hledat nějaký „prostředek“ jak utéct od 
problémů a to právě například prostřednictvím drog a alkoholu.  
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Příloha 1 
 

Vážení studenti!  
 
ráda bych Vás požádala o pravdivě vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí praktické 
části mé studie na téma: Současné podmínky a vývojové trendy v užívání návykových látek 
u žáků základních škol a gymnázii.  
 
Zakroužkujte prosím Vámi vybranou pravdivou variantu odpovědi a případně ji rozveďte ve 
volných řádcích. Vždy je možná jen jedna opověď, pokud není jinak uvedeno.  
 
Děkuji Vám za ochotu odpovídat na následující otázky pravdivě.  

 
Šárka Strečková, studentka 2 ročníku, magisterského studia, na Policejní akademii České 
republiky v Praze. 
 
Je mi (let) ……………….. Chodím do třídy ………… 

 
1) Jsem? 
 
a) chlapec 
b) dívka 

 
2) Jaké vzdělání má otec? 
 
a) základní 
b) odborné bez maturity 
c) střední vzdělání s maturitou 
d) vysokoškolské 

 
3) Jaké vzdělání má matka? 
 
a) základní 
b) odborné bez maturity 
c) střední vzdělání s maturitou 
d) vysokoškolské 

 
4) V jaké rodině žiješ? 
 
a) v úplné (oba rodiče) 
b) v neúplně – s jedním z rodičů 
c) žiju u někoho jiného (babička, děda, strýc, teta……) 
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5) Jak trávíš většinu svého volného času? 
 
a) doma s rodiči 
b) u počítače, televize 
c) zájmovou činností (koníčkem) 
d) s kamarády 
 
6) Od koho jsi se dozvěděl/a o existenci drog? 
 
a) od rodičů 
b) od kamarádů a známých 
c) z preventivních přednášek 
d) z jiných zdrojů (vypiš prosím všechny zdroje) … 

 
7) Od koho jsi se dozvěděl/a nejvíce informací o drogách? 
 
a) od rodičů 
b) od kamarádů a známých 
c) z preventivních přednášek 
d) z jiných zdrojů (vypiš prosím všechny zdroje) … 
 
8) Zúčastnil/a jsi se nějakého programu zaměřeného na prevenci užívání alkoholu a drog? 
 
a) ano  
b) ne 
 
Popiš ho prosím (název, zaměření) …………………… 
 
9) Mluvili s tebou rodiče o drogách? 
 
a) nikdy 
b) alespoň 1x 
c) vícekrát 

 
10) Pokud ti někdo drogu nabídne, vyzkoušíš ji? 
 
a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) určitě ne 
d) spíše ne 
 
Svou odpověď prosím zdůvodni…………………… 
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11) Zkusil/a jsi již užít nějakou drogu? 
 
a) již ano 
b) ne 

 
12) Pokud jsi zkusil/a. Napiš, o jakou drogu se jednalo? Kolik let ti bylo, když jsi ji poprvé 

užil/a? 
 
 

13) Co to je droga? 
 
a) každá jedovatá látka nebo lék 
b) látka, která působí na psychiku člověka a vytváří závislost 
c) rostlinný jed 

 
14) Souhlasíš s tvrzením, že jsou drogy zdraví nebezpečné? 
 
a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) určitě ne 
d) spíše ne 
 
Svou odpověď prosím zdůvodni…………………… 
 
15) Znáš někoho, kdo drogy užívá? 
 
a) ano 
b) ne  
c) nevím 
 
16) Je pro tebe těžké drogu (ne alkohol ani cigarety) sehnat? 
 
a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) určitě ne 
d) spíše ne 

 
17) Piješ alkohol? 
 
a) ne, nikdy jsem alkohol neochutnal/a 
b) jen příležitostně 
c) ano, pravidelně jednou týdne 
d) ano, častěji než jednou týdně 
 
Svou odpověď prosím zdůvodni…………………… 
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18) V kolika letech jsi ochutnal/a první skleničku? (Odpovídej, jen pokud jsi již ochutnal/a). 
 

19) Jsou alkohol a cigarety také drogy? 
 
a) ano 
b) ne 

 
20) Kouříš? 
 
a) ne, nikdy jsem to nevyzkoušel/a 
b) zkusil/a jsem kouření 1x 
c) kouřím příležitostně 
d) kouřím méně než 10 cigaret denně 
e) kouřím více než 11 cigaret denně 
 
Svou odpověď prosím zdůvodni…………………… 
 
21) V kolika letech jsi zkusil/a první cigaretu? (odpovídej, jen pokud jsi už zkusil/a kouření) 
 
…………….. 
 
Ještě jednou, prosím, zkontroluj, zda jsi zodpověděl/a VŠECHNY otázky!! Děkuji!! 


