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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá zmapováním současného
stavu zneužívání psychoaktivních látek na střední
odborné škole technického zaměření a porovnání
frekvence zneužívání u žáků studijních a učňovských
oborů. V teoretické části je provedena rešerše
relevantních zdrojů, včetně popisu právního minima a
možností prevence. Druhá, empirická část představuje
výsledky a analýzu dat z dotazníkového šetření.
Závěrem je provedena komparace s obdobným
výzkumem z roku 2011. Na základě výsledků výzkumné
sondy je navržen minimální preventivní program k
minimalizaci závadového chování žáků.
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Závěr

Na základě stanovených cílů byly formulovány dvě hypotézy. První hypotéza, jež předpokládala, že většina
dotazovaných žáků má zkušenosti s kouřením cigaret a pitím alkoholu, byla potvrzena, neboť zkušenosti s kouřením
cigaret deklarovalo přibližně 60 % dotazovaných žáků a zkušenosti s pitím alkoholu přibližně 90 % dotazovaných
žáků. Druhá hypotéza, že většina dotazovaných žáků nemá zkušenosti se zneužíváním nelegálních drog, byla
zamítnuta, neboť zkušenosti s nelegálními drogami deklarovalo přes 70 % dotazovaných žáků.

Komparací výzkumných dat prezentovaného šetření a obdobného výzkumu, který byl uskutečněn v roce 2011 na
SOŠ v Západočeském kraji, bylo zjištěno, že na zdejší škole je méně kuřáků. S užíváním alkoholických nápojů jsou na
tom obě školy podobně. Co se týká nelegálních drog, v užívání marihuany jsou výsledky rovněž obdobné, avšak na
zdejší škole mají studující více zkušeností s ostatními nelegálními drogami.

Abstract

Bachelor thesis deals with an analysis and comparison
of the current state of drug abuse at a secondary
technical school with degree and vocational study
programmes. In the theoretical part, results of relevant
sources search, as well as description of the legal
minimum and prevention options are presented. The
experimental part of the thesis offers results and
analysis of research data. Also, comparison with
analogical research dated 2011 are suggested in the
text. Based on the research results a basic preventive
project is designed to reduce students disruptive
behavior.


