
ÚVOD
Naformováníosobnostisepodílímnohofaktorůaškolníprostředípatří
k těm, kterým lze přisuzovat velký význam. Z toho důvodu je škola
vhodným prostředím pro preventivní působení na studenty, kteří
mohou být negativně ovlivňováni mnoha sociálně patologickými jevy.
Protože mohou tato rizika u studenta zanechat následky, které by ho
mohlyovlivnitnacelýživotjakpopsychické,fyzickéaleisociálnístránce,
mělo by být prevenci věnováno větší pozornosti nejen u dětí v nižším
věku, ale také u dospívajících na středních školách. Proto je důležité
takovým rizikům předcházet právě prostřednictvím minimálních
preventivních programů, které k tomuto účelu slouží a zároveň jsou
jednímzklíčovýchtémattétopráce.Tatobakalářskáprácesezhlediska
sociálně patologických jevů zaměřuje především na prevenci drogové
závislostiaknípřidruženéminimálnípreventivníprogramy.Cílemjepak
zjistit, jakým způsobem probíhají konkrétní preventivní programy na
vybraných školách a jaké jsou nedostatky stávajícího stavu. Jakým
způsobem jsou minimální preventivní programy tvořeny lze nalézt
vteoretickéčástipráce,nebolzepravidlaprotvorbudohledatvpříslušné
literatuřečivrůznýchmetodickýchmateriálech.

ENGLISH  SUMMARY
Theaimofthethesisistogiveanoverviewofschoolprimaryprevention
methodologistsonproblemsrelatedtothepreventionofdrugaddiction
in students of secondary vocational schools. The theoretical part
summarizes the knowledge about addictive substances and their
division, the theory of addiction and prevention at trade schools. The
practicalpartdescribesmethodologicalproceduresandprinciplesforthe
development of research, in other words principles for carrying out
qualitativeresearchthatincludeadescriptionoftheanchoredtheoryand
itspartialuseinthisthesis.Inthepracticalpartthereisalsodescriptionof
data collection, specifically semi-structured interview. As a part of the
research, 4 women (n=4) from school primary prevention
methodologistsintradeschoolsfromÚstínadLabemwerequestioned.
Attheendofthethesis isasummaryofresearchresults,whichcanbe
usedasabasisforpracticerecommendations.

METODIKA  VÝZKUMNÉHO  ŠETŘENÍ
Pro sběr dat byl zvolen polostrukturovaný hloubkový rozhovor, nebo
také polostrukturované interview, který kombinuje výhody jak
nestrukturovaného, tak strukturovaného rozhovoru. Základem této
metodyjepředempřipravenýkonceptotázek,kteréhosetazatelmusí
držet, tím se tento postup stává oproti nestrukturovanému interview
dalekonáročnějšímzčasovéhohlediska.Otázkyjsouzvětšinyotevřené,
atakjevhodnévyužítidoplňujícíchotázekneboliinquiry,kterévprůběhu
rozhovoruujišťujítazatele,zdaodpověďnaotázkudostatečněpochopil.
Tímsepředejdepřípadnéchybnéinterpretaci.

CÍLEVÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ
Výzkumný problém této bakalářské práce se týká oblasti prevence
drogové závislosti. Cílem je zjistit názory odborníků na problematiku
prevence drogové závislosti u středoškoláků. Proto je cíl výzkumné
sondy konkretizován následujícím způsobem: popsat důležité aspekty
školní drogové prevence z pohledu školních metodiků prevence jako
klíčovýchodborníkůnatutoproblematiku,přiblížitsituacinavybraných
školách a odhalit případné systémové nedostatky, které mohou být
překážkoupřirealizacipreventivníchprogramů.

VÝZKUMNÉ OTÁZKY
1) Jakým způsobem probíhají konkrétní preventivní programy na 

vybraných školách?
2) Jaké jsou deficity stávajícího stavu?

ZÁVĚR
Tato práce je zaměřena na téma školní drogové prevence, které se
vteoretickéčástizabývásumarizacípoznatkůkolemnávykovýchláteka
jejichdělení. Dále bylynashromážděny informaceo drogovézávislosti,
sekterousemůžečlověkběhemsvéhoživotasetkat.Vtétočástijetaké
popsánbiopsychosociálnímodelzávislostiajaktakovázávislostprobíhá.
V návaznosti na tato témata je rozebrána i všeobecná prevence
drogovýchzávislostívčetnějejíhoděleníavnásledujícíchkapitoláchjsou
shrnuty poznatky o působení preventivních programů na středních
školáchzhlediskavývojovépsychologie,kteréobsahujíitvorbu,aplikaci
nacílovouskupinuahodnoceníúspěšnostitakovýchprogramů.
Pro praktickou část práce bylo přistoupeno k užití kvalitativní
metodologie, vystavěné na prvcích zakotvené teorie, ze kterých byla
vybrána metoda otevřeného kódování a jako nadstavba byla využita
technika „vyložení karet“. Výzkumný vzorek tvořily čtyři respondentky
z řad metodiků prevence středních odborných škol v Ústí nad Labem.
Podklady pro následné zkoumání byly získány prostřednictvím
polostrukturovanéhorozhovoru.
Kapitola výsledků je zaměřena na popis jednotlivých kategorií, které
přinesly poznatky především o způsobech, kterými prevence na
vybraných středních odborných školách probíhá. Soubor kategorií
zahrnují také kategorii týkající se nedostatků při realizaci preventivního
působenízestranorganizátorůavedeníškol.
Prostřednictvím výsledků bylo také zjištěno, že všechny metodičky
prevence vybraných středních odborných škol se prevenci vzniku
závislostinanávykovýchlátkáchvěnujídostatečnýmzpůsobem, ikdyž
seběhemrealizaceminimálníchpreventivníchprogramůvyskytují jisté
nedostatkyzestranvedeníškoly.

ANOTACE
Tato bakalářská práce se zabývá pohledy školních metodiků primární
prevence na problematiku týkající se prevence drogové závislosti u
středoškoláků. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o návykových
látkáchajejichdělení,teoriizávislostiaprevencinastředníchodborných
školách.Vempirickéčástijsoupopsánymetodologicképostupyazásady
pro vypracování výzkumu. Tedy zásady pro realizaci kvalitativního
výzkumu, které zahrnují popis zakotvené teorie a její částečné využití
vtétopráci.Dálejevempirickéčástipopsánzpůsobsběrudat,konkrétně
polostrukturovaný rozhovor. Do výzkumu byli zapojeni čtyři
respondenti, ženy (n=4) z řad školních metodiků primární prevence na
středníchodbornýchškoláchvÚstínadLabem.Vzávěruprácejeshrnutí
výsledků výzkumu, které může být použito jako východisko pro
doporučenípropraxi.

VÝZKUMNÝ DESIGN
Pro výzkum problematiky prevence drogové závislosti u studentů na
středních odborných školách byl zvolen kvalitativní výzkumný design.
Pro sběr dat byl zvolen hloubkový polostrukturovaný rozhovor.
Kvalitativní metodologický postup byl zvolen z toho důvodu,
abydošlokekonfrontaciobecnýchpoznatkůskonkrétnímizkušenostmi
a názory pracovníků, kteří se v problematice drogových závislostí u
studentůstředníchškolpohybují.
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Během přípravy je nutné věnovatpozornost jádrovýmotázkám,které
poslézeodpovídajínavýzkumnéotázkyanemělybyběhemrozhovoru
chybět.Ktěmtojádrovýmotázkámsepoténavazujíotázkydoplňkové,
které mohou být obsahem samotného konceptu otázek, ale také
mohoubýtpoloženyvprůběhurozhovoru.Vezkoumanéoblastizajistí
tytodoplňkovéotázkyprohloubeníinformací.
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