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Abstrakt

Bakalářská práce je zaměřena na Bakalářská práce je zaměřena na 

legální/nelegální drogy na střední škole. Vychází z legální/nelegální drogy na střední škole. Vychází z 

informací v teoretické části a tyto propojuje informací v teoretické části a tyto propojuje 

kvantitativním výzkumem s částí praktickou. kvantitativním výzkumem s částí praktickou. 

Teoretická část se zaměřuje zejména na vybrané Teoretická část se zaměřuje zejména na vybrané 

návykové látky, jejich účinky a rizika užívání v návykové látky, jejich účinky a rizika užívání v 

souvislosti s dospívajícími. V praktické části jsou souvislosti s dospívajícími. V praktické části jsou 

stanoveny hypotézy, k jejichž ověření bylo užito stanoveny hypotézy, k jejichž ověření bylo užito 

elektronicky vyplněných anonymních dotazníků, elektronicky vyplněných anonymních dotazníků, 

žáky a pedagogy vybrané střední školy.žáky a pedagogy vybrané střední školy.

Rovněž bylo cílem prošetřit zkušenosti pedagogických pracovníků vybrané střední prošetřit zkušenosti pedagogických pracovníků vybrané střední 

školy s řešením nelegálních drog v rámci výkonu povolání pedagoga. školy s řešením nelegálních drog v rámci výkonu povolání pedagoga. 

Výsledky dotazníkového šetření a následná dotazníkového šetření a následná 

diskuze k hypotézám ukázaly, že více než polovina diskuze k hypotézám ukázaly, že více než polovina 

oslovených žáků užila v průběhu studia na střední oslovených žáků užila v průběhu studia na střední 

škole návykovou látku. Z legálních drog se jednalo škole návykovou látku. Z legálních drog se jednalo 

nejčastěji o alkohol. Z těchto žáků méně než nejčastěji o alkohol. Z těchto žáků méně než 

polovina užila nelegální drogu. Jednalo se polovina užila nelegální drogu. Jednalo se 

nejčastěji o konopné produkty. V případě nejčastěji o konopné produkty. V případě 

pedagogických pracovníků na předmětné střední pedagogických pracovníků na předmětné střední 

škole, méně než polovina z nich, řešila v rámci škole, méně než polovina z nich, řešila v rámci 

výkonu povolání pedagoga nelegální drogy.výkonu povolání pedagoga nelegální drogy.

Cílem práce bylo prošetřit zkušenosti žáků vybrané střední školy s užitím bylo prošetřit zkušenosti žáků vybrané střední školy s užitím 

návykové látky na střední škole a s užitím nelegálních drog na této škole. návykové látky na střední škole a s užitím nelegálních drog na této škole. 

Abstract
This bachelor thesis is concerned with the use of This bachelor thesis is concerned with the use of 

legal and illegal substances among secondary school legal and illegal substances among secondary school 

students. The thesis consists of two parts. The first part, students. The thesis consists of two parts. The first part, 

theoretical background, provides cohesive information theoretical background, provides cohesive information 

about selected substances, their effects, and the about selected substances, their effects, and the 

dangers of substance abuse in adolescence. The second dangers of substance abuse in adolescence. The second 

part focuses on the research, its objectives, and the part focuses on the research, its objectives, and the 

results. The researched data we collected by sending results. The researched data we collected by sending 

out questionnaires to secondary school students and out questionnaires to secondary school students and 

teachers. teachers. 
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