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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá psychoaktivními látkami v prostředí střední odborné školy. Cílem této 

bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti mají žáci střední odborné školy s psychoaktivními látkami 

(legálními i nelegálními), jaká je jejich motivace s těmito látkami experimentovat, zda si žáci uvědo-

mují rizikovost takového chování a jaké má konkrétní střední odborná škola možnosti přispět ke 

snížení rizika zneužívání těchto látek. 

Teoretická část uvádí nejdůležitější odborné poznatky vztahující se k problematice vzniku drogové 

závislosti, včetně možností, jak jí čelit a jak jí předcházet, dále je zde popsána aktuální drogová si-

tuace v Evropské Unii a v České republice, součástí této části bakalářské práce je také přehled sou-

časné české legislativy, jež se k problematice vztahuje.  

Praktická část uvádí výsledky kvantitativně pojatého empirického šetření v prostředí střední od-

borné školy.  

Klíčová slova 

psychoaktivní látka, žáci, škola, závislost, léčba, prevence 

Abstract 

This bachelor thesis deals with psychoactive substances in a vocational school environment. The 

aim of this bachelor's thesis is to find what experience vocational school pupils have with psycho-

active substances, (legal and illegal), what their motivation is to experiment with these substances, 

whether pupils are aware of the risk of such behaviour, and what possibilities a particular vocational 

school has to reduce the risk of abuse of these substances. 

The theoretical part sets out the most important expertise related to the issue of drug addiction, 

including options to counter and prevent it, and the current drug situation in the European Union 

and the Czech Republic is described here, and this part also includes an overview of the current 

Czech legislation on the issue. 

The practical section sets out the results of a quantitative empirical survey in a secondary vocational 

school environment. 
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Úvod 
„Jakákoliv závislost je špatná, ať už je drogou alkohol, morfin, nebo idealismus.“ 

(Carl Gustav Jung) 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma „Psychoaktivní látky v prostředí střední odborné 

školy“. Tuto problematiku jsem si vybral z důvodu velkého nárůstu uživatelů těchto látek legálních 

i nelegálních na středních školách, ale i v celé České republice a v zemích celého světa. Toto téma 

je velice aktuální, důležité, zajímavé a do života užitečné, neboť psychoaktivními látkami různého 

typu jsme obklopeni dnes a denně. Každý z nás už se někdy s nějakou konkrétní psychoaktivní látkou 

setkal. V rodině se často užívají tabákové výrobky, popíjí se alkohol, káva nebo se také užívají různé 

léky. Na středních školách v dospívajícím věku s těmito látkami mládež často experimentuje. Dů-

vody mohou být různé např. zvědavost, zábava, image, únik z reality za vidinou lepších zítřků, psy-

chické problémy, stres ze školy a podobně. Dostupnost psychoaktivních látek je dnes příliš jedno-

duchá a také poměrně levná záležitost. Drogy jsou na každém rohu a ceny některých tvrdých drog 

se pohybují od sto korun a výše za dávku. Počet uživatelů se rychle zvyšuje na úkor jejich věku, což 

je v současné době aktuální problém. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil zejména na alkohol, 

tabák, marihuanu, kokain, pervitin, heroin, těkavé látky, opiáty, sedativa a nové psychoaktivní látky. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti mají žáci střední odborné školy s psychoaktiv-

ními látkami s legálními i nelegálními, jaká je jejich motivace s těmito látkami experimentovat, zda 

si žáci uvědomují rizikovost takového chování a jaké má konkrétní střední odborná škola možnosti 

přispět ke snížení rizika zneužívání těchto látek. 

Jedná se o práci, která má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část je založena na informa-

cích z odborné literatury a je složena ze sedmi kapitol, které se dále rozvětvují. První kapitola je 

zaměřena na globální problém drog, zaměřuje se na strategii v oblasti drog v 21. století v Evropě a 

popisuje aktuální drogovou situaci v Evropské Unii a v České republice. V druhé kapitole je popsáno, 

jak vzniká drogová závislost, jaké mají drogy negativní účinky na uživatele a jaké jsou fáze drogové 

závislosti. Ve třetí kapitole jsou drogy rozděleny do jednotlivých skupin a je popsaná jejich charak-

teristika, účinky, negativní dopady a možnosti léčby. Kapitola čtvrtá se zabývá problémem dospíva-

jících a drog, popisuje motivaci ke zneužívání, varovná znamení, úkol rodiny, úkol školy a prevenci. 

Pátá kapitola se zaměřuje na léčbu drogově závislých, a to prostřednictvím ambulantní léčby, ús-

tavní léčby, terapeutické komunity a následné péče. Šestá kapitola se stručně zaobírá legislativou 
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v České republice. Kapitola sedmá nám poskytuje přehled praktické části práce, a to volbu vý-

zkumné metody, charakteristiku výzkumného souboru, stanovení hypotéz a vyhodnocení dotazní-

kového šetření. 

K dosažení stanoveného cíle v praktické části byl zvolen kvantitativní výzkum a použita metoda do-

tazníku. Dotazník, který byl rozeslán elektronicky, se skládá z 22 otázek zaměřených na problema-

tiku drog. Vyhodnocená získaná data budou poskytnuty jako zpětná vazba škole, jejíž žáci se zúčast-

nili empirického šetření.  
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1 Drogy jako globální problém 
Drogy a jejich dostupnost je v současném globalizovaném světě aktuálně velmi diskutované téma. 

„Globální problém má tyto charakteristiky: 

 ovlivňuje prakticky všechny země světa, 

 každá země v něm má svou úlohu – u drog se rozlišují země producentské, transitní a spo-

třebitelské, od poloviny 90. let se ČR stala v tomto globálním smyslu z transitní země zemí 

spotřebitelskou, 

 takřka nikdo nezůstává stranou – každá rodina a každý jednotlivec ve své roli osobní, pra-

covní či sociální přichází s problémem drog do styku minimálně jako s konkrétním rizikem, 

globální problém nelze řešit na jednom místě a jedním přístupem, vyžaduje mezioborovou, mezire-

sortní, mezisektorovou a mezinárodní spolupráci.“ (Kalina, c2003, s. 15) 

„Globalizace drogového trhu přináší epidemický charakter zdravotních a sociálních důsledků zneu-

žívání drog. Tyto důsledky jsou ovšem co do rozsahu méně katastrofální než u legálních drog – al-

koholu nebo tabáku. K dalším důsledkům zneužívání však navíc přistupuje riziko šíření závažných 

infekčních nemocí jako je AIDS, hepatitis B a C, a kriminalizace uživatelské populace, což jsou feno-

mény, které se u alkoholu a tabáku neobjevují v takové míře. Sociální akceptace zneužívání nezá-

konných drog je tak daleko nižší než u legálních návykových látek.“ (Kalina, c2003, s. 15) 

1.1 Strategie pro 21. století 

Podle Kaliny se mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN v roce 1998 zabývalo celosvětovou 

drogovou problematikou a protidrogovými strategiemi pro 21. století. Nepřineslo ovšem žádný zá-

sadní převrat a vytýčilo si tyto priority: 

 potlačování nezákonného trhu se stimulujícími látkami amfetaminového typu, 

 posílení mezinárodní spolupráce v oblasti postihování podloudného obchodu,  

 zvýšený boj proti praní špinavých peněz, 

 vymýcení pěstování koky a opia. 

Drogová politika Evropské unie je úspěšnější a vytýčila si strategie směřující k řešení budoucích pro-

blémů v oblasti zneužívání ilegálních drog. Evropská Unie zdůrazňuje spolupráci na všech úrovních 

s cílem snižování nabídky a snižování poptávky po ilegálních drogách. 

Akční program Evropské Unie na období 2000 – 2004 rozváděl evropský pohled na vyvážený přístup 

a definuje čtyři „pilíře“ evropské strategie: 1) represi, 2) prevenci – ve smyslu primární prevence, 3) 
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léčbu a resocializaci, 4) harm reduction. Dále konstatuje, že rizika zdravotního poškození nejsou 

omezena pouze na zakázané drogy. Větší pozornost by proto měla být věnována jevu kouření tabá-

kových výrobků a požívání alkoholických nápojů v raném věku. Přikládá nejvyšší prioritu aktivitám 

v oblasti prevence, zdraví, vzdělávání, výzkumu a boje proti sociálnímu osamocení. (Kalina, c2003) 

Z vyhodnocení tohoto programu vyplynulo, že některých cílů bylo dosaženo, ale dle zjištěných údajů 

nedošlo k významnému snížení rozsahu užívání drog či snížení dostupnosti.  

V dalším období 2005-2012 byla uzavřena další Protidrogová strategie Evropské Unie, která se za-

měřila na dodržení základních práv Evropské Unie, a to zejména na svobodu, demokracii, rovnost, 

solidaritu či lidská práva. Cílem této protidrogové strategie bylo dosáhnout vysoké úrovně ochrany 

zdraví tak, že Evropská Unie doplní činnost členských států v oblasti prevence, snižování závislosti a 

užívání drog. Dále chce Evropské Unie přijmout opatření proti výrobě drog, přeshraničnímu obcho-

dování s drogami a zesílit preventivní opatření proti zločinům, které souvisejí s drogami. 

(Protidrogová strategie EU, 2005) 

Další protidrogová strategie byla uzavřena na období 2013 – 2020. Tato strategie se zabývá novými 

výzvami jako například šíření nových psychoativních látech, stále vysoký výskyt nemocí (hepatitida 

C, riziko HIV), vysoký počet úmrtí související s drogami v Evropské Unii, ucelený přístup v rámci 

zdravotní péče nebo zaměření se na dynamiku trhu se zakázanými drogami (drogové trasy, 

organizovaná trestná činnosti). Cíle této protidrogové strategie jsou zejména přispění k narušení 

trhu s drogami, přispění k měřitelnému snížení poptávky po drogách a posílit spolupráci mezi Ev-

ropskou Unií a třetími zeměmi. (Protidrogová strategie EU, 2012) 

1.2 Drogová situace v Evropské Unii 

„Nejnovější analýza EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) tý-

kající se drogové problematiky v Evropě ukazuje, že trh je odolný a odráží vývoj, k němuž dochází 

na celosvětové úrovni. Přetrvávající problémy v oblasti zdraví a bezpečnosti, které představují za-

vedené a novější nelegální drogy, vytvářejí náročný politický kontext pro tvorbu a provádění účin-

ných opatření.“ (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019, s. 11) 

V současnosti v porovnání s jinými zeměmi dochází v Evropské Unii k ústupu injekčního užívání he-

roinu. Klesá počet žádostí o léčbu závislosti na heroinu a v posledním desetiletí dochází ke snížení 

míry injekčního užívání a počet nových případů HIV z důvodu injekční aplikace drog o 40 %. I přes 

toto zlepšení ale užívání opioidů významně přispívá k nákladům na zdravotní a sociální péči, a 

hrozba související s užíváním této skupiny drog může narůstat. Rostou potřeby stárnoucí skupiny 

dlouhodobých uživatelů opioidů, což potvrzuje to, že průměrný věk obětí úmrtí v důsledku předáv-

kování je 39 let. Za posledních pět let bylo dokonce zaznamenáno celkové zvýšení počtu úmrtí, které 
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souvisí s drogami. I na straně nabídky se ukazuje, že hrozba týkající se této skupiny drog může na-

růstat. Zvýšilo se množství zachyceného heroinu, cena je relativně nízká a čistota je poměrně vy-

soká. Byly objeveny i laboratoře na výrobu heroinu v některých zemí Evropské Unie. 

Další oblastí, na niž se chce Evropa zaměřit, je virová hepatitida a redukce jejího výskytu. Touto 

chorobou jsou nejvíce zatíženi injekční uživatelé drog a zároveň se jedná o osoby s největším rizi-

kem přenosu. Jsou vytvářeny nástroje na podporu zavedení léčby virové hepatitidy v zařízeních pro 

léčbu drogové závislosti. 

V Evropě zatím nedochází k užívání syntetických opioidů v takovém míře jako v USA a Kanadě. Jako 

syntetický opioid se tam nejvíce zneužívají deriváty fentanylu. V Evropské Unii bylo hlášeno 50 no-

vých syntetických opioidů, které jsou spojovány s otravami a úmrtími. 

Velkým problémem Evropy je kokain. Trh s touto drogou roste, i počty záchytů a zachyceného 

množství kokainu je historicky na nejvyšší úrovni. Počet nastupujících klientů na léčbu ze závislosti 

na kokainu se od roku 2014 zvýšil o 35 %. Dále také se rozšiřuje užívání cracku, což je kokain určený 

ke kouření. 

Nejčastěji užívanou a nejdéle zavedenou drogou v Evropě je konopí. V roce 2017 užívalo tuto drogu 

téměř 20 % osob z věkové skupiny 15-24 let. V Evropě je konopí frekventovaným tématem i z toho 

důvodu, že se vedou diskuse o tom, jakým způsobem tuto látku regulovat. Na jednu stranu je známá 

terapeutická hodnota a léčivé přípravky z konopí, na druhou stranu i důsledky zneužívání této látky. 

(Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019) 

Na následujících přehledech je uveden odhad užívání různých drog v Evropské Unii. 

Obrázek 1 Odhad užívání konopí 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019 
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Obrázek 2 Odhad užívání kokainu 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019 

Obrázek 3 Odhad užívání MDMA 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019 

Obrázek 4 Odhad užívání amfetaminů 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019 
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Obrázek 5 Odhad užívání opioidů 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019 

1.3 Drogová situace v České republice 

V roce 2019 byla vládou České republiky schválená nová Národní strategie prevence a snižování 

škod spojených se závislostním chováním 2019–2027. „Hlavním strategickým cílem Národní strate-

gie 2019–2027 je předcházení a snižování zdravotních, sociálních i ekonomických škod vyplývajících 

z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování a z existence legálních 

i nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním hraním a dalšími produkty se závislostním po-

tenciálem. Národní strategie 2019–2027 se prioritně zaměřuje na následující témata: posílení pre-

vence a zvýšení informovanosti o negativních účincích užívání návykových látek a vzniku závislost-

ního chování, zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, efektivní regulaci trhů s ná-

vykovými látkami a závislostními produkty, posílení řízení, koordinace a efektivní financování proti-

drogové politiky. Speciálními tématy jsou nadužívání psychoaktivních léčivých přípravků, naduží-

vání moderních technologií a problematika konopí a kanabinoidů.“ (MRAVČÍK, Viktor, Pavla 

CHOMYNOVÁ, Kateřina GROHMANNOVÁ, et al., 2009) 

Nejčastěji užívanou nelegální drogou v České republice je konopí. Dále jsou nejvíce zneužívány ex-

táze, pervitin, kokain a halucinogenní houby. V posledních letech dochází v případě pervitinu k mír-

nému poklesu užívání, a naopak u kokainu dochází k mírnému nárůstu. Na níže uvedeném obrázku 

jsou vidět výsledky z výzkumu „Prevalence užívání drog v populaci ČR“ z roku 2018. 
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Obrázek 6 Celoživotní prevalence užití 

 

 
Zdroj: MRAVČÍK, Viktor, Pavla CHOMYNOVÁ, Kateřina GROHMANNOVÁ, et al, 2019 

Obrázek 7 Prevalence užití v posledních 12 měsících 

 

 
Zdroj: MRAVČÍK, Viktor, Pavla CHOMYNOVÁ, Kateřina GROHMANNOVÁ, et al, 2019 
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Obrázek 8 Prevalence užití v posledních 30 dnech 

 

 
Zdroj: MRAVČÍK, Viktor, Pavla CHOMYNOVÁ, Kateřina GROHMANNOVÁ, et al, 2019 

Dle odhadu bylo v roce 2018 spotřebováno přes 20 tun konopných látek, 6,5 tuny pervitinu, necelá 

tuna heroinu, tuna kokainu a více než milion tablet extáze. Do kategorie „vysoce rizikových“ spo-

třebitelů alkoholu spadá 9 % Čechů starších 15 let a kouří každý čtvrtý starší 15 let. 
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2  Vznik drogové závislosti a uživatelé drog 

2.1 Vznik drogové závislosti 

Drogovou závislostí rozumíme užívání látek přírodního nebo syntetického původu s vysokým rizi-

kem vniku závislosti. Závislostí v negativním slova smyslu rozumíme neovladatelné nutkání opako-

vat chování, o kterém víme, že jeho důsledky pro nás nebudou nijak příznivé. Drogová závislost je 

považována za nemoc, řadíme ji mezi chronická onemocnění centrální nervové soustavy. Je tedy 

možné ji diagnostikovat, léčit, ale také jí předcházet. 

Drogová závislost je onemocnění. Je charakteristická naléhavou touhou po účincích drogy, kterou 

nemocný užívá, i když si tím způsobuje problémy a škodí svému zdraví. Užívání drog ovlivňuje moz-

kové procesy a myšlení. Jedinci postupem času počáteční dávky nestačí a je potřeba je postupně 

zvyšovat. Takto pak dochází k vypěstování si drogové závislosti a změnám chování. Drogová závis-

lost se stává také fyzickou závislostí. To znamená, že pokud si uživatel nedá svou dávku, dostaví se 

v brzké době abstinenční příznaky. Každý člověk se může stát závislým na droze a nelze předem 

rozpoznat, kdo je k drogové závislosti předurčen. Závislost na droze je spojena i se závislostí na sku-

pině lidí, se kterými závislý drogy užívá, a izoluje se od lidí, kteří by mu mohli pomoci. Závislost 

zahrnuje i široké spektrum chování, které vede k problémům v rodině, práci, škole. (Hajný, 2001) 

Existují ale rizikové faktory, které významně ovlivňují riziko vzniku závislosti. Jsou to psychické a 

sociální problémy, jako nefunkční rodina nebo rodina s příliš volnou či naopak tvrdou disciplínou, 

bez citových vazeb. Za rizikové faktory se považují i nevhodní kamarádi či kolektiv, ke vzniku záva-

dového chování může přispět i nižší úroveň vzdělání či neúspěchy ve škole, nižší sebekontrola, horší 

schopnosti orientovat se v problémech. Pro takové lidi představují i poměrně běžné situace velkou 

zátěž. Neschopnost vyrovnat se s touto zátěží nebo najít přiměřené řešení mohou vyústit sáhnutím 

po droze. Ta potom nahrazuje vlastní řešení problému nebo představuje únik ze situace. 

V současné době jsou na mnoha základních školách spuštěny programy pro prevenci zneužívání 

návykových látek. Tímto způsobem lze děti seznámit s riziky spojenými s užíváním drog a snížit 

množství mladých závislých. 

2.2 Negativní vliv drogy na osobnost jedince 

Drogově závislí bývají labilní, mají sklony k extrémním citovým prožitkům, mají zhoršenou schop-

nost se soustředit, vykazují poruchy paměti. Dochází u nich ke změně hierarchie hodnot. Ztrácí 

schopnost být aktivní nebo jsou extrémně nabuzení. 
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Dochází u nich k celkové degeneraci osobnosti, úbytku schopností, ke ztrátě sebeovládání. Mohou 

mít i psychotické poruchy: halucinace, bludy, psychomotorické poruchy. 

Drogově závislí nejsou schopni plnit si své povinnosti v zaměstnání nebo ve škole, klesá jejich vý-

konnost a schopnosti, což často vede ke ztrátě zaměstnání nebo nedokončení studií. Dochází u nich 

k zpřetrhání sociálních kontaktů a ztrátě přátel. Závislý člověk vymění své dosavadní kamarády 

za drogu a drogovou partu. Drogově závislý zneužívá rodinu, často krade a prodává rodinný maje-

tek, aby měl finance na drogu, lže a podvádí. Často rodinu rozbíjí. Vztah nedokáže udržet ani se 

stejně závislým partnerem, kdy jediným společným zájmem je droga. (Negativní důsledky drogové 

závislosti, 2011) 

Závislost znamená, že do organismu přicházejí látky, jejichž přítomnost může vyvolávat chorobné 

procesy. Dochází k celkovému chátrání organismu. 

Kokain, hnědý heroin, hašiš, ale také marihuana nebo tabák jsou drogy, které se často kouří. Vde-

chování dýmu ovšem vede k poškozování plic. To se může projevit chronickým zánětem dolních 

dýchacích cest (chronická bronchitida) nebo poškozením plicních váčků (emfyzém neboli rozedma 

plic). Obě postižení způsobují primárně problémy s dýcháním, projevující se dušností a kašlem. 

V neposlední řadě je s kouřením spojena většina typů karcinomů plic. 

Nejvíce své zdraví ohrožují injekční uživatelé drog. Krev je prostředím primárně sterilním, není tedy 

osídlena mikroorganismy. Vpichem se však do ní mohou dostat mikroby z kůže nebo jehly. To může 

vyústit v infekce, ke kterým patří například HIV nebo hepatitida typu C (HCV). Bakterie také mohou 

osídlit srdeční chlopně, což může vést až k selhání srdce. Při silné infekci řečiště pak hrozí otrava 

krve (sepse). 

Nejvíce zatíženým orgánem drogově závislého jsou ledviny a játra, které zbavují tělo cizích látek. 

U drogově závislých dochází k selhání jater. Vzniku nádorů a cyst na játrech, porušení hospodaření 

organismu s vodou vedoucí až k selhání ledvin, rozpadu svalové hmoty a problémům s regulací tep-

loty. 

Ve vyspělých zemích je alkohol jednou z nejčastějších příčin jaterních onemocnění. Poškození jater 

souvisí s množstvím čistého alkoholu obsaženého v alkoholických nápojích. Konzumace více než 

třicet gramů čistého alkoholu za den, představuje zvýšené riziko jaterního poškození. Při dlouho-

dobé konzumaci více jak osmdesát gramů čistého alkoholu denně dochází k jistému jaternímu po-

škození. Alkoholové poškození jater se může projevit jako akutní onemocnění (akutní alkoholová 

hepatitida), nebo jako onemocnění chronické (steatóza a fibróza jater, které po několika letech ve-

dou k jaterní cirhóze).  
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Alkohol je ve vodě rozpustná látka, která snadno proniká do tělesných tekutin a tkání. Většina pe-

rorálně požitého alkoholu se vstřebává v tenkém střevě, menší množství se vstřebává v žaludku. 

Průběh alkoholické hepatitidy bývá u lehkých forem onemocnění většinou asymptomatický, ne-

mocní však mohou pociťovat únavu, nechutenství, bolestivé zvětšení jater, hubnutí. U těžké formy 

alkoholické hepatitidy jsou přítomny projevy jaterního selhání, jaterní encefalopatie (poškození 

mozku při selhávání jater), krvácivé projevy, ikterus (žloutenka). U těžké steatózy se objevují hlavně 

dyspeptické potíže, což je nevolnost, zvracení, nechutenství, plynatost a tendence k průjmům. V dů-

sledku zvětšení jater se objevuje tlaková bolest pod žebry na pravé straně.  

Při delším užívání drog hrozí i poškození mozku, vznikají poruchy chování, náladovost, deprese. 

Drogy ovlivňují kvalitu cév a kladou zvýšené nároky na srdce, což může vést k infarktu nebo mrtvici. 

Zejména steroidní látky pak narušují hormonální rovnováhu. To má dalekosáhlé následky, vedou 

k poruchám plodnosti nebo potížím se svalovou a kostní hmotou. 

2.3 Fáze drogové závislosti 

2.3.1 Experimentální  

V této fázi drogová závislost začíná. Daný člověk je drogou nadšen a zažívá si najednou pocity, které 

nikdy před tím nezažíval, má najednou mnohem bohatší sny, nápady, pohled na svět. Vše mu jde 

najednou lehce, s nadhledem, nic mu nedělá starosti. V této fázi ještě není těžké utajit před okolím, 

že člověk bere drogu. Je to poznat jen náznakově, a to časté střídání nálad, euforie, laxní přístup 

k problémům. 

Droga v této době ještě nedá najevo žádné negativní účinky, člověk tedy může být přesvědčený, že 

výroky o škodlivosti drog jsou jen výmysl na odstrašení. Člověk také v této době ještě nepocítí ta-

kovou finanční zátěž, jelikož mu stačí k uspokojení malé dávky drogy.  

Přestože je v této fázi ještě relativně lehké přestat, protože se ještě nevytvořila fyzická závislost, 

většina lidí v této fázi nepřestane, jelikož vnímají jen pozitiva, které jim droga přináší. V případě, že 

člověk v této době přestane, je u něj velmi důležitá příprava na nejrůznější těžké situace, které jej 

později v životě čekají. 

Experimentování s drogami není lacinou záležitostí. Kolikrát jsou lidé nuceni obstarat si na ně peníze 

za každou cenu. Zkušenější uživatelé jsou navíc schopni připravit si drogu z běžně dostupných léků. 

Mimo nápadných rysů fyzických doprovází uživatele drog bludy a halucinace jako vedlejší příznaky 

nebo řada neurologických potíží, jako například tiky a záchvaty. Užívání drog ovlivňuje pozornost, 

schopnost koncentrace, vede ke krvácivým příhodám. 
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2.3.2 Sociální užívání  

V této fázi se také někdy říká „víkendové braní“. Začíná se projevovat závislost a droga už začíná být 

zdrojem problémů. Droga se už musí brát pravidelněji, ve větších dávkách. Drogově závislý člověk 

si však ještě myslí, že má braní drogy pod kontrolou, a že s ním může kdykoliv přestat. 

Droze se v této fázi začíná přizpůsobovat denní cyklus a přátelé. Člověk, který bere drogu, už si 

nemá co říct se svými bývalými přáteli a hledá si nové mezi narkomany. Velkým problémem v tomto 

období se stává škola či zaměstnání. 

Člověk již začíná být drogou otupován a zhoršují se jeho schopnosti přemýšlet a pamatovat si. Proto 

se snižují jeho pracovní, čí studijní výkony. Rovněž může mít problémy s tím, že do školy nebo do za-

městnání chodí pod vlivem drogy a jeho reakce se mohou ostatním zdát divné. 

V této fázi člověk má problém se zvyšující se absencí ve škole či zaměstnání, a proto je donucen 

často lhát, vymlouvat se, vymýšlet si. Množí se rovněž konflikty s okolím, a to zejména s rodinou 

(časté pozdní příchody domů), s učiteli (nevyspalost, nepřipravenost či naprostý nezájem), se spo-

lupracovníky a přáteli (ztráta společné řeči, zájmů, koníčků). 

Člověk často hledá pomoc u osoby, která je mu blízká nebo jí důvěřuje, ale většinou neřeší problém 

se závislostí, ale problém s tím, jak nemít spory s rodiči, sourozenci, partnerem/partnerkou a s uči-

teli. Rovněž přichází v této fázi určité zdravotní problémy, často se jedná o nespavost, nechuť k jídlu, 

bolesti hlavy, agresivita, bolest celého těla, deprese nebo stres. 

2.3.3 Každodenní užívání  

V této fázi již člověk ztrácí kontrolu nad drogou a svojí závislostí. Celý jeho život se začíná točit kolem 

drogy, myslí jen na to, kdy si dá příští dávku. Droze podřizuje denní režim, morální hodnoty, zaměst-

nání i přátele. V tomto období se často dostavují už i finanční problémy, protože se často už na zá-

vislost přijde a člověk je vyhozen ze školy či zaměstnání. Získávání peněz na drogy je v tomto období 

různé. Jedinec se často uchyluje ke krádežím, podvodům či prostituci. 

Veškeré problémy je schopný člověk v této fázi řešit už jedině drogou, čímž se dostává do hlubších 

a hlubších problémů, které často vedou až k vyloučení jedince z rodiny, zaměstnání, školy, kruhu 

přátel na okraj společnosti. I v této fázi se ještě mnoho lidí snaží přestat, ale sami již toho nejsou 

schopni, protože už si vytvořili fyzickou závislost. Návrat k normálnímu životu z této fáze je již velmi 

náročný, člověk má už úplně jiný žebříček hodnot, přátele, jeho rodina ho už často zavrhla a jeho 

závislost k droze je již velmi silná. 



 19 

2.3.4 Užívání k dosažení normálu 

Toto je poslední fáze závislosti a často končí smrtí předávkováním čí naprostým selháním orga-

nismu. Droga již uživateli v této fázi nic nepřináší, je pro něj jen úlevou od fyzické i psychické bolesti. 

Dávky již jsou pro tělo téměř na hranici snesitelnosti, jsou však také jedinou věcí, která je schopna 

ho udržet při životě. Veškerý život a myšlení jedince se v této fázi točí kolem užívání drogy a jejího 

získání. 

Právě se získáváním bývá velký problém, jelikož člověk je již velmi vyčerpaný a rovněž jeho pobyt 

v bídných sociálních podmínkách se na něm začíná promítat např.: vyhublé a neudržované tělo, 

roztrhané oblečení, na kůži stopy od vpichů. Člověk se neštítí udělat cokoliv pro získání drogy, např. 

krádež, prostituce, ale klidně i vražda. To všechno dělá proto, že jej k tomu nutí droga, on sám často 

nechce. 

Jedinec si ještě pamatuje, jak příjemná byla aplikace drogy v první fázi a snaží se o navození stejného 

stavu, ale marně. V případě, že drogu nedostane, nastává tzv. abstinenční syndrom, který se proje-

vuje různě, v závislosti na používané droze. Jde například o zimnici, bolest celého těla, agresivitu, 

stres, deprese, absolutní vyčerpání, halucinace a další. Typický je také pocit viny po použití drogy, 

člověk to řeší v této fázi tak, že si musí dát další dávku, aby zapomněl na pocit viny. Z této fáze již 

téměř není možné, aby se člověk vymanil vlastní vůlí, proto je jednoznačně nutná pomoc zvenčí. 

(Drogová závislost, 2011)  
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3 Dělení drog 

3.1 Alkohol 

Byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn a používán v dobách historických civilizací, jak o tom 

svědčí četné archeologické nálezy – někdy jako látka zvláštního významu při náboženských obřa-

dech, později stále častěji jako nápoj.  

„Patrně stejně dlouho jak je alkohol znám, však lidstvo provází i negativní následky nemírného po-

užívání alkoholu. Z historie naší země máme doklady o tom, že již v dávných dobách přinášela vše-

obecná obliba piva a medoviny řadu závažných problémů, které posléze vyvolaly dokonce potřebu 

mocenského řešení (první „protialkoholní zákon“, který byl vyhlášen Břetislavem I. roku 1039, měl 

výrazný prohibiční charakter a uvádí přísné tresty pro opilce a pro krčmáře, kteří jim nalévají).“ 

(Popov in Kalina, c2003, s. 151) 

„Nadměrná konzumace alkoholických nápojů bývá označována jako „alkoholismus“. Tento termín 

je připisován švédskému lékaři Magnussu Hussovi, který jej poprvé použil v r. 1849. Teprve o sto let 

později (v r. 1951, díky WHO) však začal být alkoholismus oficiálně považován za medicínský pro-

blém. Přitom první definice pijáctví jako nemoci pochází již z roku 1784, jejím autorem byl americký 

lékař Benjamin Rush, který mj. sepsal též první učebnici psychiatrie v USA.“ (Popov in Kalina, c2003, 

s. 151) 

„Vznik závislosti na alkoholu velmi dobře popisuje „dispozičně-expoziční model“: čím výrazněji se 

uplatňují faktory dispoziční (biologické, včetně genetické dispozice, osobnostní výbava, zdravotní 

stav, komorbidita aj.), tím menší podíl expozice je nutný a naopak, čím větší je expozice (dostupnost 

alkoholu, míra konzumace-množství, frekvence, kvalita, koncentrace alkoholických nápojů), tím 

menší dispozice stačí ke vzniku závislosti. Vždy však jde o komplexní působení řady faktorů, které 

se spolupodílejí na vzniku a vývoji závislosti.“ (Popov in Kalina, c2003, s. 152) 

3.1.1 Vývoj závislosti 

„Přechod od škodlivého užívání k závislosti na alkoholu probíhá většinou poměrně nenápadně, ty-

pické pro vývoj závislosti jsou „postupné“ změny („postupné zvyšování tolerance vůči alkoholu“, 

„postupná ztráta kontroly užívání alkoholu“, „postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů“). Sou-

časně dochází (zpočátku většinou rovněž nenápadně) ke změnám v myšlení a chování, které se po-

stupně mohou fixovat a způsobit osobnostní změny. Jedná se vlastně o adaptační mechanismus, 
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kterým alkoholik reaguje na konflikty, vznikající při konfrontaci s realitou stále častějších a výraz-

nějších problémů, vyvolaných jeho pitím. Tyto změny myšlení a z nich vycházejícího chování se 

označují jako „alkoholické obrany“. Alkoholik jimi zpočátku zakrývá, později vysvětluje a obhajuje 

(„racionalizuje") pití.“ (Popov in Kalina, c2003, s. 152) 

„Příznakem rozvinuté závislosti bývá výrazná změna tolerance vůči alkoholu, následovaná výskytem 

odvykacích příznaků, například v podobě „ranních doušků“ (resp. potřeby odstranit symptomy na-

stupujícího odvykacího stavu doplněním hladiny alkoholu vzápětí po probuzení) a poruchami pa-

měti (tzv. „okénka“). Alkoholická „okénka“ (palimpsesty) jsou typické výpadky paměti (akutní am-

nézie), při kterých si pacient nepamatuje, co dělal během intoxikace alkoholem. Pro vývoj tolerance 

na alkohol je charakteristické, že s rozvojem závislosti dochází zpočátku k jejímu zvyšování. Závislá 

osoba je tak schopna denně konzumovat značné množství alkoholu, přičemž se často nechová ná-

padně, takže nebudí pozornost, nepůsobí dojmem opilého člověka. Postupně však dochází naopak 

k výraznému snížení schopnosti rychle a účinně metabolizovat alkohol – snížení tolerance, při kte-

rém i malé množství vypitého alkoholu vyvolá u postiženého rychle příznaky těžké opilosti. To je 

zvláště nápadné v kontrastu s množstvím alkoholu, konzumovaným v minulosti.“ (Popov in Kalina, 

c2003, s. 152) 

3.1.2 Komplikace  

3.1.2.1 Somatické komplikace 

Somatická poškození vzniklá nadměrnou konzumací alkoholu se mohou týkat všech částí lidského 

organismu. Jde o chronické potíže a známky poškození gastrointestinálního traktu, které se proje-

vují průjmy, gastritidou, jícnovými varixy, hepatopatií. Zvyšuje se riziko vzniku jaterní cirhózy a kar-

cinomu jater, rakoviny jícnu, žaludku a tenkého střeva, u pijáků piva je uváděn vyšší výskyt rakoviny 

rekta. Může vést k poškození endokrinního systému, syndrom pankreatu, sekrece inzulínu a podílet 

se na vzniku diabetu. Časté jsou též avitaminózy, poruchy krvetvorby, hemokoagulace a anémie. 

U mužů vede alkoholismus ke snížené sekreci testosteronu, poruchám sexuální funkce a k impo-

tenci. U žen alkoholiček, které otěhotní, hrozí riziko poškození plodu, které se u dětí projeví růsto-

vou retardací, postižením CNS. (Popov in Kalina, c2003). 

3.1.2.2 Psychické komplikace 

„Patologická intoxikace alkoholem se projevuje jako náhle vzniklá patická reakce na alkohol. Začíná 

záhy po vypití relativně malého množství alkoholu, které by u většiny lidí nezpůsobilo intoxikaci. 

Stav se projevuje kvalitativní poruchou vědomí s nepochopitelným jednáním, netypickým pro do-

tyčného jedince ve střízlivém stavu. Vyskytují se poruchy emocí (strach, masivní úzkost), poruchy 
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vnímání (zrakové a sluchové halucinace) a poruchy myšlení (často s paranoidně perzekučními 

bludy). Často je přítomna těžká agresivita vůči okolí, která se projevuje jako nekontrolovatelný vý-

buch vzteku. Porucha trvá několik minut až několik hodin, většinou končí terminálním spánkem, 

po kterém je úplná, či ostrůvkovitá amnézie. 

Psychotické poruchy vyvolané alkoholem (alkoholické psychózy) vznikají jako následek dlouhodo-

bého, léta trvajícího chronického abusu. Řadí se sem alkoholická halucinóza, alkoholická paranoidní 

psychóza a alkoholická demence. Alkoholická halucinóza je diagnostikována na základě trvalé pří-

tomnosti halucinací, většinou sluchových a vizuálních, objevujících se po snížení množství konzu-

movaného alkoholu u osoby, závislé deset a více let. Postihuje čtyřikrát častěji muže než ženy, 

vzácně přechází do chronické formy, připomínající schizofrenii.“ (Popov in Kalina, c2003, s. 154). 

3.1.3 Odborná intervence 

3.1.3.1 Psychoterapie 

Psychoterapie je velice důležitá terapie závislosti na alkoholu. Často se používá skupinová, dyna-

micky orientovaná psychoterapie. „Jedním z hlavních terapeutických cílů pacienta v odvykací léčbě 

je získání náhledu, jeho vývoj od náhledu verbálního k náhledu produktivnímu, kdy je pacient scho-

pen začít realizovat důležité změny životního stylu a s tím související rozhodnutí (upevnění rozhod-

nutí) pro abstinenci.“ (Popov in Kalina, c2003, s. 155). 

3.1.3.2 Krátká intervence 

Další možností je uplatnění strategie, která se označuje jako krátká intervence (brief intervention). 

Tato intervence může být velice účinná. Upozorňuje pacienta na zdravotní rizika škodlivého užívání 

v situaci, kdy je dotyčný schopen přerušit nebo omezit pití alkoholu, protože u něj dosud nedošlo 

ke ztrátě kontroly užívání, typické pro syndrom závislosti. Krátká intervence (pět až třicet minut) 

byla vypracována zejména pro praktické lékaře a další pracovníky primární zdravotní péče. 

3.1.3.3 Senzitizace 

Jedná se o farmakoterapie, při které se podávají preparáty, zvyšující vnímavost organismu vůči účin-

kům alkoholu. Jestliže dojde k požití alkoholu po aplikaci senzitizujícího farmaka, následuje výrazná 

vegetativní reakce organismu, projevující se zvýšením, resp. kolísáním TK, tachykardií, zrudnutím 

v obličeji, bolestmi hlavy, nauzeou, případně zvracením, obtížným dýcháním. Výjimkou nejsou ko-

lapsové stavy a bezvědomí. Používaným preparátem je Antabus. 
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3.1.3.4 Terapie cravingu  

Dvě různé typy látek se používají ke snížení či potlačení cravingu u pacientů závislých na alkoholu, 

kteří nejsou depresivní. První z nich je acamprosat, druhým typem preparátů jsou léky, obsahující 

jako účinnou látku naltrexon. Naltrexon se používá zejména k udržení abstinence u pacientů závis-

lých na opioidech, ale s efektem jej lze použít (díky částečně zkřížené toleranci mezi alkoholem a 

opioidy) i u pacientů závislých na alkoholu, (Popov in Kalina, c2003). 

3.2 Opioidy a opiáty 

Tyto látky jsou velice důležité pro lékařství. Jedná se o nejsilnější léky proti bolesti, ale také jako 

léky proti kašli, protože tlumí kašlací reflex. Opiáty jsou podskupinou opioidů, která má strukturu 

blízkou morfinu. (Minařík in Kalina, c2003) 

3.2.1 Somatické komplikace 

Centrální nervový systém – působí tlumivě, potlačují psychickou a emocionální složku bolesti, pů-

sobí euforii a zklidnění či ospalost. Dochází k útlumu dýchacího centra, k poklesu citlivosti a může 

dojít i k zástavě dechu. Dochází ke stažení zornic a snižují tělesnou teplotu. 

Krevní oběh – rozšiřují se cévy, zpomaluje se frekvence srdeční činnosti a klesá krevní tlak. 

Dýchání – snižují dechový objem a zpomalují. Změlčení dechu může být takové, že intoxikovaný 

bývá cyanotický (kůže se modrofialově zbarví kvůli nedostatečnému okysličení červenými krvin-

kami). 

Trávící trakt – může dojí k vyvolání těžké zácpy. 

Urogenitální systém – snížená produkce a retence moči. U žen dochází také k vzestupu napětí dě-

lohy a k poklesu pohyblivosti řasinkového epitelu ve vejcovodech a tím ke sterilitě. 

Kůže – svědění, poškrabování se po celém těle. (Minařík in Kalina, c2003) 

3.2.2 Projevy při užívání a závislosti 

Intoxikovaný člověk se nejdříve zklidní a dochází k příjemné euforii. Na druhou stranu může dochá-

zet k nevolností, zvracením a neschopností koncentrace.  

Prvními příznaky akutní intoxikace jsou nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji a svědění. 

Při dlouhodobém užívání opioidů dochází k postižení charakterových vlastností, intelekt bývá ne-

postižen, ale dochází k etické degradaci individua. Závislý je líný, bez vůle, ztrácí libido a potenci, 

může být depresivní, trpí pseudohalucinacemi, nespavostí, únavou a podrážděností střídající se s 
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apatií. Později dochází k vyčerpání organismu a k extrémní vyhublosti kvůli nezdravému životnímu 

stylu. Uživatel má oslabený imunitní systém, a proto dochází často k infekcím, což může být způso-

beno i nesterilní injekční aplikací drogy. 

Na této skupině drog, zejména na heroinu vzniká často závislosti somatického typu. Závislost se 

rozvíjí již po několika týdnech až několika měsících užívání. Často dochází ke ztrátě kontroly nad 

užíváním a neovladatelným dychtěním po droze. Zvyšuje se tolerance a je potřeba stále vyšších 

dávek. Dlouhodobý uživatel, který pravidelně užívá tuto drogu se dostává na dávku, která je mno-

honásobkem smrtelné dávky pro prvouživatele. (Minařík in Kalina, c2003). 

3.2.3 Drogy této skupiny 

3.2.3.1 Heroin 

Heroin byl syntetizován v roce 1874, v roce 1898 jej začala německá firma Bayer prodávat pod jmé-

nem heroisch, což znamená „silný“. Po léta byl heroin považován za účinný lék pro závislost na mor-

finu, kdy se předpokládalo, že tento lék bude mít nulové riziko vzniku závislosti. Poločas eliminace 

je 3-20 minut. 

3.2.3.2 „Braun“ 

Z chemického hlediska patří mezi polosyntetické opioidy (stejná skupina jako heroin, morfin a ko-

dein). Jedná se o českou drogu, která se vyrábí z léčiv obsahujících kodein. Jedná se o tinkturu hnědé 

barvy, která se aplikuje nitrožilně. Braun má poněkud nižší potenciál pro závislost než heroin. Polo-

čas eliminace je podobně jako u heroinu jen několik hodin. 

3.2.3.3 Metadon 

Jedná se o syntetický opioid, který není chemicky odvozen od morfinu. Má nižší potenciál závislosti 

než heroin, protože účinek nastupuje mimořádně pomalu a pocit euforie je minimální. Poločas eli-

minace je cca 25 hodin, tj. výrazně delší něž u heroinu, což umožňuje při substituční léčbě bezpečné 

dávkování 1x denně. Aplikace je nejčastěji ústy, v zahraničí se používá i injekční forma. Metadon se 

vyrábí pouze legálně, pro medicínské účely, prosakuje však na nelegální trh, kde je vyhledáván jako 

náhradní nebo doplňující droga a pro účely abstinenčních pokusů. (Minařík in Kalina, c2003). 

3.2.4 Odborná intervence 

Léčba závislého člověka je velice komplikovaná a je vhodné, aby byla provedena na specializovaném 

pracovišti. Existuje léčba vedoucí k abstinenci a substituční léčba. V případě substituční léčby se 

např. heroin nahrazuje metadonem nebo buprenorfinem. Postupně dochází ke stabilizaci dlouho-

dobých uživatelů. 
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3.3 Stimulanty 

Jedná se o látky s nefyziologickým budivým efektem na centrální nervový systém. Typickými zá-

stupci jsou pervitin (metamfetamin), amfetamin, kokain, méně typickým zástupcem je extáze, která 

může mít kromě stimulačního účinku také účinek psychedelický. 

3.3.1 Účinky  

Při užívání těchto látek dochází ke zvýšení psychomotorického tempa a bdělost především urychle-

ním myšlení, zvýšenou nabídkou asociací a výbavností paměti (na úkor přesnosti). Zkracují spánek 

a zahánějí únavu, vyvolávají euforii a velmi příjemný pocit síly (duševní i tělesné) a energie. Snižují 

chuť k jídlu. Vyvolávají úzkost, někdy umocňují trému, užití může vést k agresivitě a přecenění hranic 

psychosomatických možností. 

Na organismus působí tak, že způsobují vzestup tlaku krve, tepové frekvence, atd. Po odeznění 

účinku látky se dostavuje tzv. dojezd, stav podobný "kocovině“. Nastupuje celkové vyčerpání, 

únava, bolest kloubů, po delší „jízdě není výjimečný několikadenní spánek přerušovaný krátkými 

epizodami bdění s „vlčím“ hladem. (Minařík in Kalina, c2003). 

3.3.2 Vznik závislosti 

Na drogách této skupiny vzniká psychická závislost, která je charakterizována cravingem (uživatel 

touží – baží po účinku látky). Fyzická závislost nevzniká. Z hlediska léčby je mnohem horší psychická 

závislost, a tudíž léčba je často relativně dlouhá. Naopak u fyzické závislosti lze využít detoxikační 

jednotky a závislosti se zbavit za relativně kratší dobu. 

3.3.3 Somatické komplikace 

Uživatel stimulancií velice zatěžuje celý organismus zejména kardiovaskulární systém. Zvyšuje se 

riziko srdeční a mozkové příhody. Organismus je po celou dobu účinku připraven na vrcholový vý-

kon, což se sníženou chutí k jídlu vede k velmi rychlému zhubnutí, někdy i o více než deset kilogramů 

za měsíc, proto jsou uživatelé často vychrtlí. 

3.3.4 Toxické psychózy  

Toxické psychózy postihují dlouhodobé uživatele pervitinu, amfetaminu a kokainu. Je ale možné, že 

ji vyvolá i jednorázová vysoká dávka. Uživatelé stimulancií mají paranoidní domněnky, že jim chce 

někdo ublížit, mají zrakové a sluchové halucinace. Klinicky se často nedá odlišit od schizofrenie a je 

třeba další posouzení. 
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3.3.5 Drogy této skupiny 

3.3.5.1 Kokain 

Kokain je alkaloid jihoamerického keře Erythroxilon koka (koka pravá). Chemicky byl kokain izolován 

v roce 1859. Sigmund Freud objevil pro medicínu jeho účinky jako lokálního anestetika. K rozšíření 

kokainismu došlo v roce 1878, Bentley začal kokainem léčit morfinisty. 

Tradičně se žvýkají kokové listy, které se v našich podmínkách nevyskytují. Kokain je nejčastěji uží-

ván šňupáním, injekční aplikace je méně častá. 

Účinky kokainu trvají poměrně krátce, již po 30 minutách ustupují. Podle užité dávky je poločas 

vylučování 0,7 – 1,5 hodiny. 

Při první dávce mohou být pocity nepříjemné (srdeční slabost, třes rukou, mrazení) a teprve opako-

vané užívání vede k euforii. Uživatel je veselý, družný, má halucinace příjemného obsahu a dosta-

vuje se touha po pohybu a zvýšeném výkonu. Dostavuje se euforie, nápadné jsou poruchy chování, 

vymizení zábran, vystupňovaný sexuální pud vede k nymfomanickému chování u žen, u mužů také 

roste chuť, ale často klesá schopnost pud ukojit. Kokain snižuje chuť k jídlu a u uživatelů může or-

ganismus trpět podvýživou. (Minařík in Kalina, c2003). 

3.3.5.2 Pervitin a skupina budivých aminů 

Pervitin patří do skupiny budivých aminů. První zástupce amfetamin byl vyroben v roce 1887. V roce 

1939 bylo vyloučena závislost. O rok později bylo zjištěno a popsáno zneužívání amfetaminu v USA. 

Do této skupiny látek patří i MDMA (extáze). Používaly se jako léky proti únavě, narkolepsii či nad-

měrné chuti k jídlu. V České republice je nejrozšířenější pervitin, který se aplikuje ústy, šňupáním 

nebo nitrožilně.  

Pervitin ovlivňuje motoriku, psychické funkce a užití vede k euforii, snižuje únavu, navozuje stereo-

typní chování a působí nechutenství. Uvolňuje v těle zásoby energie, zvyšuje výkonnost celého or-

ganismu.  

Při dlouhodobém užívání vznikají organické mozkové psychosyndromy, doprovázené demencí. Uži-

vatel je neklidný, pociťuje napětí, úzkost, poruchy spánku, panikaření, nevolnost, zvracení, sucho 

v ústech. Dále se může objevit celková sešlost z podvýživy, bolesti u srdce a bolesti kloubů, krvácení 

v plicích, játrech, ve slezině. Může docházet k poruše paměti a neschopnosti koncentrace. (Minařík 

in Kalina, c2003). 
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3.3.6 Odborná intervence 

V případě pervitinu v podstatě neexistuje substituční léčba, proto se vždy jedná o léčbu vedoucí 

k abstinenci. Existuje mnoho poradenských přístupů, ambulantní a intenzivní ambulantní léčby, ús-

tavní léčba či léčba v terapeutických komunitách. 

3.4 Halucinogenní drogy 

Tato skupina drog patří mezi nejvíce vědecky zkoumané drogy. Zajímavé jsou neobvyklé vlastnosti 

a účinky na psychiku člověka a dále také nevyzpytatelnost, tajemno a mystičnost spojovaná 

s účinky.  

Patří sem několik stovek různých látek a obecně se dělí na tři základní skupiny: 

 přírodní halucinogenní drogy rostlinného původu a z hub, např. mezkalin, durman, psilocy-

bin 

 přírodní halucinogenní drogy živočišného původu, např. bufetenin 

 umělé a poloumělé halucinogenní drogy např. LSD a PCP – „andělský prach“ 

3.4.1 Účinky 

Nejdříve nastupuje období latence a poté se objevují první příznaky intoxikace. Vše závisí na množ-

ství látky, čistotě a individuální citlivost. Na začátku má člověk pocit mírného chvění, neschopnost 

ovládat pohyby případně i pocity závratě či nevolnosti. 

Při nižší dávce se vyskytují iluze a pseudohalucinace, zvýšená citlivost k prostorovému vnímání a 

vnímání barev. Uživatel může pociťovat mírnou euforii, dobrou náladu, která může přejít v nabu-

zený extatický stav. Naopak může také dojít k objevení nepohody, úzkosti případně až k depresi. 

Při vyšší dávce se může navodit intenzivní halucinatorní stav, bez možnosti ovlivnění vůlí. Může dojít 

k poruše myšlení, zvýšené vztahovačnosti a paranoidity. 

3.4.2 Rizika 

Tato skupina drog nevyvolává u člověka závislost a ani se dosud neobjevil případ předávkování s ná-

sledkem smrti. Vážné a nevratné poškození jater nebo ledvin může způsobit vysoká dávka lysohlá-

vek. 

Veliké riziko představuje neznalost množství aktivní látky v substanci, u LSD obsah dalších látek, 

např. amfetaminů či jiných nečistot. (Miovský in Kalina, c2003) 
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3.4.3 Drogy této skupiny 

3.4.3.1 LSD 

V současné době se LSD objevuje ve formě tzv. tripů, což jsou malé papírové čtverečky s různými 

symboly, nebo krystaly, což jsou tmavomodré či zelené granulky. LSD se užívá perorálně, postup-

ným rozpouštěním v ústech pod jazykem 

3.4.3.2 Psilocybin 

Psilocybin je psychicky velmi aktivní látkou obsaženou v houbách rodu lysohlávek, které se vyskytují 

na velké části území České republiky. V České repulice se jedná o nejrozšířenější přírodní halucino-

genní látku.  

3.4.3.3 Ostatní halucinogeny 

V České repulice se kromě dvou výše jmenovaných látek vyskytuje značné množství dalších haluci-

nogenů. Jejich rozšířenost je však relativně malá, což není způsobeno pouze obtížemi s dostupností 

či složitostí přípravy, ale také charakterem účinku, kterým se jen obtížně mohou srovnávat se zná-

mými a zneužívanými látkami. 

3.4.4 Odborná intervence 

Jak jsem již výše uváděl, na halucinogenních drogách nevzniká závislost, proto se běžně s léčbou 

na těchto návykových látkách nesetkáváme. 

3.5 Konopné drogy 

Původně si lidé mysleli, že konopné drogy byly do Evropy dovezeny až v novověku, ale moderní 

výzkumy prokázaly, že tyto představy jsou mylné a první k prvním pokusům o pěstování konopných 

drog docházelo již v období okolí 10 000 let př. Kr. Okolo roku 2 737 let př. Kr. sepsal farmakologické 

pojednání o užívání konopí čínský císař Šen-nung. (Miovský in Kalina, c2003) 

„Účinné látky, obsažené v užívaných produktech konopí, byly identifikovány až v roce 1964, kdy se 

zjistilo, že psychicky aktivní jsou látky, dnes nazývané cannabinoidy.“ (Miovský in Kalina, c2003, 

s. 174) 

Kanabinoidy mají na jedné straně psychotropní efekt, na druhé straně tyto látky mají využití ve zdra-

votnictví. Využívají se pro potlačení nevolnosti a zvracení při obtížích u AIDS a chemoterapii nádo-

rových onemocnění. mají kromě psychotropního efektu i další zajímavé a potenciálně využitelné 

vlastnosti. Dále lze využít při léčbě Alzheimerovy choroby, v neurologii (roztroušená skleróza, mi-

grény nebo Parkinsonova choroba), nebo například i k léčbě chronické bolesti. 
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3.5.1 Účinky 

Mezi účinky konopných látek patří např. sucho v ústech, pocit chladu a hlad. Typický projev je de-

formace ve vnímání času a prostoru. Čas se vleče a může docházet ke sluchovým, hmatovým a zra-

kovým iluzím. Často je uživatel v lehké euforii a příjemné náladě, která může přejít do dlouhého 

nezadržitelného smíchu. Naopak jako nežádoucí účinek může být překrvení spojivek. 

Při častém a nadměrném užívání se mohou dostavit poruchy krátkodobé paměti a schopnosti sou-

středění. 

Vylučování THC z organismu trvá velmi dlouho, biologický poločas je 30 hodin, při pravidelném in-

tenzívním užívání až několik týdnů od posledního požití. (Miovský in Kalina, c2003). 

3.5.2 Drogy této skupiny 

3.5.2.1 Marihuana 

Jedná se o sušené květenství a horní lístky ze samičí rostliny konopí. Barvu má tmavě zelenou až 

černě zelenou. Marihuana z domácí produkce obsahuje 2–8 % obsahu aktivních látek a dovezená 

ze zahraničí 6 – 14 %. Upravená marihuana může obsahovat až 18 % aktivních látek. 

3.5.2.2 Hašiš 

Hašiš je konopná pryskyřice, ve které je malý obsah květenství a drobných nečistot. Barvu má tmavě 

zelenou až hnědou. Obsah aktivních látek může být až 40 %, což je veliký rozdíl oproti marihuaně. 

Konopné drogy se jsou užívány především kouřením. V menším měřítku se objevuje také perorální 

užití, obvykle jako součást pokrmů či nápojů nejrůznějšího druhu. 

3.5.3 Odborná intervence 

Uživatelé konopných drog většinou nevyhledávají odbornou pomoc. Pokud ji vyhledají, lze tyto uži-

vatele rozčlenit do třech skupin. První skupinou jsou uživatelé, které jsou donuceny rodinou nebo 

školou z důvodu psychických problémů. Druhou skupinu tvoří experimentátoři, kteří nemají moc 

zkušeností. U takových lidí první zkušenost s drogou vyvolá nepříjemné a nečekané stavy. U této 

skupiny většinou postačí poradenská intervence. Třetí skupina jsou uživatelé, u kterých se objeví 

závažné psychické komplikace. Této skupině je doporučena psychiatrická léčba. Pro uživatele ko-

nopných drog není vhodná ústavní léčba v zařízeních pro drogově závislé. (Miovský in Kalina, 

c2003). 
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3.6 Analgetika, sedativa a trankvilizéry 

Analgetika 

Jedná se o látky, které snižují vnímání bolesti. Bolest má v organismu specifický význam. Varuje 

organismus, aby nedošlo k poškození a signalizuje přítomnost nemoci. Pokud bolest nemocného 

vysiluje, ztrácí svůj smysl. Analgetika lze rozdělit na dvě základní skupiny. První skupina jsou opioidní 

analgetika, která působí přímo v centrální soustavě a druhou skupinu tvoří nesteroidní antiflogis-

tika, které působí přímo v místě bolesti. První skupina analgetik se používá k tišení středně silné až 

silné bolesti (pooperační, poúrazové), zatímco druhá skupina se využívá k tišení bolesti nižší až 

středně silné intenzity (bolest kloubů, svalů). 

Sedativa 

Jedná se o látky, které mají zklidňující účinky. Za sedativa se mohou považovat i hypnotika, která 

bývají předepisována jako léky proti poruchám spánku. 

Trankvilizéry 

Tato skupina léků, která bývá v medicínské terminologii označována jako anxiolytika, pozitivním 

způsobem ovlivňuje náladu. Tyto léky snižují či odstraňují úzkost, napětí a strach. 

Léky se podávají orálně ve výjimečných případech nitrožilně. Nejčastěji předepisovanými léky 

v České republice je Ibuprofen, Rohypnol, Diazepam, Paralen, Panadol, Acylpyrin a další. Dlouho-

dobí uživatelé drog zneužívají Rohypnol. Tabletu rozdrtí ve vodě a následně aplikují nitrožilně. (Ba-

yer in Kalina, c2003). 

3.6.1 Účinky 

Účinky opioidních analgetik jsou v podstatě stejné jako u jiných opioidů, např. heroinu. Doposud 

nebylo syntetizováno opioidní analgetikum, na kterém by nevznikala závislost. 

3.6.2 Odborná intervence 

„Lékové závislosti se dosti podceňují a pokládají se za méně problematické ve srovnání se závis-

lostmi na jiných drogách. Jsou však velmi úporné a obtížně léčitelné.“ (Bayer in Kalina, c2003, s.183). 

Velikým problém závislosti na této skupině návykových látek je, že často a dlouho probíhá skrytě 

za podpory rodiny a zdravotnického systému. Léčba je dlouhodobá a zvládnutí začátku této léčby 

je mnohonásobně delší než u léčby závislosti na jiných drogách. Postupně se snižuje dávka užíva-

ného preparátu a nahrazuje se jinou podobnou látkou. 
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3.7 Těkavé látky 

Mezi těkavé látky nebo inhalační drogy patří některá rozpustidla, ředidla a lepidla, ale i plynné látky 

(éter, rajský plyn). Po užití těchto látek se projevuje euforie a s útlumem se objevují zrakové a slu-

chové halucinace. 

Problémem u této skupiny látek je nedostatečné legislativní opatření. Některé těkavé látky jsou 

uvedeny v zákoně 167/98 Sb. o návykových látkách, ale jediná povinnost výrobce je registrace vý-

roby látky u ministerstva zdravotnictví. Některé látky, např. toluen jsou dostupné ke koupi v droge-

rii. 

3.7.1 Účinky 

Při inhalaci toluenu má uživatel rychle pocit euforie a dochází k poruchám vnímání, halucinacím, 

dochází k útlumu, ke spánku a k poruše vědomí. Pokud je uživatel v bezvědomí, může dojít k srdeční 

zástavě, k zástavě dechu či k udušení zvratky. Nelze podceňovat ani první experimenty s inhalačními 

drogami, k úmrtí může dojít ji při prvním užití. 

Při dlouhodobém užívání dochází k celkovému otupění, poruchám emotivity a chování, agresivitě, 

ztrátě zájmů a výkonnosti. Může dojít i k toxickému poškození jater, ledvin nebo poleptání dýcha-

cích cest. Dochází k silné psychické závislosti, kdy uživatelé mohou inhalovat toluen denně. (Hampl 

in Kalina, c2003). 

3.7.2 Drogy této skupiny 

3.7.2.1 Toluen  

V České republice se jedná o nejrozšířenější drogu mezi inhalačními preparáty. Je bezbarvý a získává 

se z ropy, lehkého oleje nebo kokosových plynů. Používá se jako rozpouštědlo a ředidlo laků, lze jej 

koupit levně v drogerii. Inhaluje se z lahve, nebo se vdechují toluenové výpary z napuštěné tkaniny. 

Účinek se dostavuje během několika minut a je krátkodobý – odezní během několika desítek minut, 

pokud inhalace neprobíhá dál, nebo se neopakuje. Ke zvýšení účinku si někteří uživatelé přetahují 

přes hlavu plastový sáček. Tento způsob aplikace přináší zvýšené riziko úmrtí. (Hampl in Kalina, 

c2003, s. 193). 

3.7.2.2 Trichloretylen  

Jedná se všestranné rozpouštědlo, které je jedovaté. Používá se v průmyslu. Tato droga způsobuje 

euforii. 
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3.7.2.3 Aceton, Éter, Benzin  

Patří mezi inhalační drogy u nás méně užívané. 

3.7.2.4 Rajský plyn  

Jedná se o směs oxidu dusného s kyslíkem. Krátce po vdechnutí vyvolá opojný bezbolestný stav. Lze 

ho použít ke krátkodobým narkózám. Inhaluje se z tlakových lahviček pro výrobu šlehačky nebo 

z nafukovacích balónků, ze kterých je vdechován. Účinek se rychle vytrácí. (Hampl in Kalina, c2003). 

3.7.3 Odborná intervence 

Po vysazení inhalační drogy se uživatel vrací k užívání jako důsledek silného cravingu. Je důležité, 

aby při skončení užívání těkavých látek spolupracovalo zdravotnické zařízení s pacientem, ale i se 

školou a s rodiči. Je velice důležité pochopit závažnost užívání inhalačních drog. Velice závažné je 

i „pouhé“ experimentování. Pro experimentujícího pacienta obvykle stačí individuální psychotera-

pie, ale je důležité takového pacienta dlouhodobě sledovat. Pokud se jedná o dlouhodobě závislého 

pacienta, je daleko menší pravděpodobnost jeho abstinence. Uživatel může být již tak poškozen, že 

nepochopí souvislost s docházením do zdravotnického zařízení. 

3.8 Extáze (MDMA) 

Jedná se o látku, která byla syntetizovaná v roce 1912. Původně se měla používat jako lék na hub-

nutí, ale nikdy takto nebyla využita, ani komerčně vyráběna. V 50. letech se pokoušeli lékaři tuto 

látku použít při psychoterapii, kdy výsledky byly vesměs pozitivní, ale zároveň byla prokázána její 

neurotoxicita, a proto bylo její využívání dále zakázáno. V 70. a 80. letech minulého století došlo 

postupně k rozšíření v USA a poté do Velké Británie a dalších států Evropy. V současné době se 

jedná o nejrozšířenější drogu na různých tanečních party. 

Jedná se o drogu, která je odvozená od amfetaminu. Je bílá, krystalická a má silnou hořkou chuť. 

Většinou se vyskytuje ve formě tablet či kapslí a na jedné straně může být obrázek (holubice, delfín). 

Rizikovým aspektem může být, že se na trhu se vyskytují tablety, které nemají standardní obsah, 

ale jsou do nich přidávány další látky s příměsí amfetaminu, efedrinu, kofeinu nebo ketaminu. Kom-

binace extáze a jiných drog či léků může způsobit vážné zdravotní problémy 

3.8.1 Účinky 

Podle účinku můžeme tuto drogu zařadit na pomezí stimulancií a halucinogenů. Po užití většinou 

vyvolá příjemné emoční stavy relaxační povahy, bez pocitu strachu, pocity štěstí a blaha. Někteří 

uživatelé mohou mít i halucinace. 
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Intoxikovaný uživatel nejdříve pociťuje neklid a zmatenost a teprve poté se dostavuje pocit klidu a 

pohody. Při nástupu účinku může uživatel pociťovat nevolnost a může dojít i ke zvracení. Dalším 

příznakem může být i nechuť k jídlu a snížená potřeba spánku. Dochází ke zrychlení tepu, zvýšení 

teploty a krevního tlaku. Uživatel má rozšířené zornice. Další den po užití člověk pociťuje únavu, 

bolest svalů a kloubů. Dále se dostavuje zhoršení nálady. 

3.8.2 Komplikace 

Nejvážnější komplikace, které extáze může způsobit, je přehřátí organismu. Jako prevence proti 

přehřátí slouží zajištění dostatek tekutin a iontů, odpočinek a pobyt v chladném prostředí. V pří-

padě přehřátí organismu může dojí například k poškození jater nebo mohou nastat problém se sráž-

livostí krve. V krajních případech může dojít i ke smrti. Při pravidelném užívání extáze dochází k po-

škození imunitního systému. V porovnání s metamfetaminem existuje nízké riziko vzniku závislosti. 

Větším problémem je návyk spojený s určitým životním stylem, který je spojen užíváním extáze. 

3.8.3 Odborná intervence 

Nežádoucí účinky jsou nejčastější příčina lékařské péče. Uživatelé extáze většinou nepatří mezi kli-

enty zařízení pro problémové uživatele drog a závislé. Závislý bývá na léčení v případě, kdy jde 

o kombinované užívání, závislý užívá pervitin a zároveň extázi. V takové případě pervitin předsta-

vuje větší problém. Uživateli extáze většinou postačí psychoterapeutické či poradenské intervence. 

(Minařík, Páleníček in Kalina, c2003). 

3.9 Tabák 

Tabák či tabákový kouř se skládá ze 4–5000 složek. Jediná návyková látka obsažena v tabáku je to-

xický rostlinný alkaloid nikotin. Jedná se o bezbarvou tekutinu, která nemá žádný zápach. Ze začátku 

jde o psychosociální závislost, při dlouhodobém užívání vzniká na této droze i závislost fyzická. Ta-

bák pěstovali již Indiáni a do Evropy byl přivezen roku 1492 na lodích Kryštofa Kolumba. V současné 

době je tabák rozšířen po celé planetě. Zdravotní dopady byly zjištěny až okolo roku 1950. V České 

republiky je běžně užíván bezdýmý tabák (šňupací, orální a žvýkací) a tabák, který hoří (doutník, 

dýmka nebo cigarety). (Králíková in Kalina, c2003). 

3.9.1 Účinky 

Kouření je velice nebezpečné. Souvislost rakoviny plic a kouření byla prokázaná a související studie 

byly publikovány až v roce 1950. V oborných pracích, které byly od té doby publikovány, bylo 

popsáno, že kouření má podíl na vzniku 24 nemocí. Ty byly rozděleny do tří skupin kardiovaskulární 
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(podíl kouření 20–25 %), nádory (30 %) a chronická plicní onemocnění (75 %). Infarkt myokardu je 

nejčastější příčina úmrtí v důsledku kouření. 

Akutní účinky mohou být např. bolesti hlavy, průjem nebo lokální podráždění sliznic. Takové pro-

blémy má většinou začínající kuřák, které později, kdy vznikne tolerance, překoná.  

U závislého člověka se projevují např. následující příznaky abstinence: nervozita, touha po cigaretě, 

únava, poruchy spánku nebo změny nálad. Tyto příznaky se mohou objevit několik hodin po po-

slední dávce nikotinu. 

U tabáku jsou problematická spíše somatická rizika než sociální či psychologická. Uživatel tabáku 

nemá problémy se stavem psychiky. Z tohoto hlediska se jedná o legální, dostupnou a tolerovanou 

drogu. 

Psychologická a sociální rizika jsou u tabáku minimální. Tabák nevede ke změněným stavům psy-

chiky a neprovokuje je, je to psychicky bezpečná, legální, dostupná, tolerovaná droga. Možná právě 

tato absence psychologických a sociálních rizik nám brání, abychom si uvědomili o to větší rizika 

somatická. V průměru žije uživatel tabáku o 10 let kratší dobu než nekuřák. (Králíková in Kalina, 

c2003). Společensky se ale nikotinismus v posledních letech toleruje méně než dříve, přibývá veřej-

ných prostor, kde je kouření zakázáno. 

3.9.2 Odborná intervence 

„Kouření je především naučené chování, které si kuřák fixuje většinou mnoho let. Proto nelze oče-

kávat zázračný lék ani okamžitý výsledek. Kuřák si musí především přát přestat kouřit a rozhodnout 

se sám k aktivní změně, totiž naučit se nekouřit, stejně jako se před časem učil kouřit. Tato změna 

chování trvá řádově měsíce či léta, průměrné období problémů bývají tři měsíce, do tří měsíců se 

také odehraje většina relapsů, tedy návratů ke kouření.“ (Králíková in Kalina, c2003, str. 206). 

3.9.2.1 Psychobehaviorální intervence 

Psychobehaviorální intervence se používá v situaci, kdy uživateli vznikla psychosociální závislost. 

Za určitých okolností musí mít uživatel cigaretu v ruce např. cigareta u kávy. Prostřednictvím této 

intervence je snaha docílit rozbití určitých stereotypů, tzn. vyhnout se situacím, které má uživatel 

spojené s kouřením, např. nahradit kávu čajem. 
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3.9.2.2 Farmakologická léčba 

Náhradní terapie nikotinem v kombinaci s dalšími prostředky je účinná léčba proti závislosti na ta-

báků. Náhradní terapie nikotinem je volně dostupná v lékárnách ve formě žvýkaček, náplastí a inha-

látoru s nikotinem. Jedná se o lék proti vzniku abstinenčních příznaků. Jako lék na závislost na ta-

báku se používá Bupropion. Kuřák může využít i poradnu pro odvykání kouření. 

3.10  Nové psychoaktivní látky – NPL 

NPL se v Evropě začaly objevovat ve vyšší míře přibližně před 15 lety, zatímco v České republice se 

začaly vyskytovat ve větší míře od roku 2010. Jedná se o látky, které svým účinkem napodobují 

nelegální drogy (kokain, heroin, LSD atd.) Většinou se jedná o syntetické látky, mohou být i rostlin-

ného původu. Problémem u těchto látek je, že nejsou kontrolovány jako omamné a psychotropní 

látky mezinárodními úmluvami OSN, ale zároveň většinou nejsou zakázané na národní úrovni. Vý-

robci změní chemickou strukturu nelegálních drog, které jsou kontrolované. Díky tomu je odlišná 

jejich molekulární stavba a kontrola těchto látek je složitá. Ta probíhá prostřednictvím kontrolního 

režimu, a to tak, že každá látka musí být výslovně uvedena. Vzhledem k tomu, že vývoj těchto látek 

je velice dynamický, není jednoduché mít takový seznam stále aktuální. Tyto látky jsou často ozna-

čovány jako výzkumné chemické látky, hnojivo na rostliny, vonné směsi nebo koupelové soli. 

NPL jsou dostupné na černém trhu nebo na internetu. Jsou prodávány i podle toho, pro jakou cílo-

vou skupinu jsou určeny: legální drogy – jsou určeny zejména pro rekreační uživatele a jsou vyrá-

běny tak, aby se na ně nevztahovala kontrolní opatření, designer drugs – tyto látky jsou dostupné 

zejména na černém trhu a jsou vyráběny, aby substituovaly známé drogy, potravinové doplňky. 

Jsou určeny pro lidi, kteří chtějí dosáhnout maximálního duševního či fyzického výkonu a prodávají 

se jako doplňky stravy nebo dietetické přípravky a léčiva – jde o nelegálně importované farmaceu-

tické přípravky do Evropské Unie a prodávány na černém trhu. (Nové psychoaktivní látky v Evropě 

a ČR, 2018). 

Nabídka těchto NPL je značně variabilní. Jeden z důvodů může být legislativa, která se stále přizpů-

sobuje vývoji trhu. Výrobci se proto snaží syntetizovat nové látky, aby obešli existující legislativu. 

Evropská unie na tento trend reagovala tak, že zavedla tzv. systém varování před novými drogami 

(Early Warning System). Tento systém je od roku 1997 zakotven v evropské legislativě a jeho účelem 

je rychlá výměna a shromažďování informací o NPL. (Nové psychoaktivní látky v Evropě a ČR, 2018). 

Neexistuje dostatek informací ohledně akutních a dlouhodobých rizik při jejich užívání a nejsou 

známy informace o interakcích s jinými psychoaktivními látkami. Účinky těchto látek mohou být 

stimulační, euforizující, halucinogenní ale i tlumivé. Mezi negativní účinky patří úzkost, halucinace 
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bludy, psychotické stavy nebo agrese. Budivé látky mohou mít tyto negativní účinky – zvýšený tlak, 

zvýšený srdeční rytmus, teplota a tachykardie. Tyto látky většinou působí kratší dobu účinku oproti 

klasickým nelegálním drogám, a tudíž se aplikují častěji. Při nitrožilní aplikaci může být vyšší riziko 

přenosu HIV nebo hepatitidy. V případě předávkování a následnému úmrtí je velice těžké zjistit, zda 

smrt byla způsobena novými psychoaktivními látkami, protože v těle takového uživatele je většinou 

více látek současně. V souvislosti s NPL není v Evropě vysoká poptávka po specializované léčbě. 

Např. v Maďarsku a v Rumunsku jsou důležité programy na výměnu injekčních stříkaček. (Nové psy-

choaktivní látky v České republice výskyt, rizika a související opatření, 2015). 

3.10.1  Nové psychoaktivní látky – Evropská unie 

Na konci roku 2016 bylo monitorováno 628 NPL a přibližně 70 % bylo odhaleno prostřednictvím 

systému varování před novými drogami a vyrobeno v letech 2011-2016. Největší podíl NPL tvoří 

syntetické katinony a syntetické kanabinoidy. V roce 2016 poklesl stav nově hlášených látek, což 

může být způsobeno jednak kontrolními opatřeními jednotlivých států anebo Čínou, kde se pře-

vážná většina NPL vyrábí. Na níže uvedeném obrázku je zobrazeno počet nově identifikovaných NPL 

v Evropské Unii v letech 2005-2016. 

 
Obrázek 9 Počet NPS nově identifikovaných v EU v letech 2005–2016 v rozdělení podle chemických skupin 

 
Zdroj: Nové psychoaktivní látky v Evropě a ČR, 2018 
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3.10.2  Nové psychoaktivní látky – Česká republika 

V České republiky se začaly NPL výrazněji objevovat v roce 2010, kdy jejich prodej byl zakázán v sou-

sedním Polsku a aktivity podnikatelů se přesunuly. V té době byly NPL dostupné na internetu, ale i 

v kamenných prodejnách. Nejznámější byla síť Amsterdam shop. NPL byly prodávána jako dárkové 

předměty, soli do koupele, hnojiva, vonné směsi, vykuřovadla nebo čistící prostředky. Ke značnému 

omezení prodeje těchto látek v kamenných prodejnách došlo v dubnu 2011, kdy byl novelizován 

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Obecně lze říct, že v České republice je poměrně nízká 

zkušenost s NPL. Vyšší míra užívání se objevuje u různých skupin, např. problémových uživatelů 

drog nebo účastníků tanečních party. Níže na obrázku je vidět počet NPL v rámci systému časného 

varování v České republice. (Nové psychoaktivní látky v Evropě a ČR, 2018). 

Obrázek 10 Počet NPL hlášených v rámci systému včasného varování v ČR v letech 2013-2016 

 
Zdroj: Nové psychoaktivní látky v Evropě a ČR, 2018 
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4 Dospívající a drogy 
Alkohol a tabák jsou legální drogy, které pro svou dostupnost nejvíce ohrožují děti a mladistvé. 

Veřejnost vnímá pití alkoholu a kouření tabáku jako běžnou součást života a je ke konzumaci alko-

holu a kouření tabáku spíše tolerantní, i když s přijetím zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, můžeme sledovat postupné změny ve společnosti, kdy je pa-

trný sílící protikuřácký trend. Podle tohoto zákona se zakazuje kouřit ve veřejnosti přístupném vnitř-

ním prostoru, na nástupištích i čekárnách veřejné dopravy, v dopravních prostředcích, ve školách a 

školských zařízeních a v zábavních prostorech. 

V současné době roste počet kuřáků v řadách mládeže, a co je nejvíce alarmující, že i v řadách žáků 

základních škol. Přílišné kouření má škodlivý vliv na vyvíjející se organismus mladých lidí a u mlad-

ších nebo začínajících kuřáků může dokonce vzniknout prudká otrava nikotinem.  Nikotin má vliv 

na soustředěnost žáka. Pokud jde o alkohol, spotřeba v České republice se mírně zvyšuje a s 11,6 

litry čistého alkoholu na osobu a rok jsme v Evropě za Litvou, Rakouskem a Francií čtvrtí. I přílišné 

pití alkoholu má na lidský organismus škodlivý vliv a na léčbu alkoholové závislosti vydá české zdra-

votnictví ročně miliardy korun. Kromě toho se k závislosti na alkoholu přidávají různé duševní po-

ruchy a poruchy chování. Průměrná doba dožití u člověka závislého na alkoholu je pouze 57 let. 

Spotřeba alkoholu u mladistvých překvapivě výrazně klesá. Uvádí se, že jednou z možností, proč se 

tak děje, jsou sociální sítě, kdy děti a mladiství tráví více času na Facebooku a hraním počítačových 

her než v zábavních zřízeních. 

4.1 Motivace ke zneužívání psychoaktivních látek 

Užívání drog nemá jedinou příčinu. Užívání drog, dokonce i legálních je zakázáno do doby plnole-

tosti, jde tedy o něco zakázaného, nepoznaného, tajemného. Často je první zkušenost s drogou 

spojena se snahou zapadnout do kolektivu, party. A v neposlední řadě může jít i uspokojení aktuál-

ních potřeb psychických, zapomenout, uvolnit se, prosadit se. 

Výzkumné studie ukazují, že děti začínají experimentovat s drogou již ve dvanácti až třinácti letech. 

Často přejdou od legálních drog k nelegálním. Ale pořadí, s jakým drogy objevují, naznačuje, že je 

do určité míry spjato s tolerancí společnosti k daným drogám, protože často začínají s tabákem a 

alkoholem a teprve později s marihuanou. Rovněž je toto pořadí dané dostupností a cenou těchto 

drog. (Hajný, 2001). 



 39 

Rizika experimentování s těmito drogami jsou však značná. Dítě nezná účinky, množství, kvalitu 

drogy a snadno dojde k předávkování. Dítě rovněž nezná účinky látek, které spočívají v momentální 

změně vnímání a cítění, což může vést k touze opakovat tuto zkušenost. (Hajný, 2001). 

4.2 Časná diagnostika 

Většina rodičů odmítá dlouho uvěřit tomu, že by jejich dítě mohlo brát drogy. Nastává u nich určitý 

druh slepoty, i když již změna chování dítěte ovlivňuje fungování celé rodiny. 

Varovných znamení je celá řada, patří k nim náhlá změna nálad dítěte, netypické reakce na určité 

situace, zhoršený prospěch ve škole, změna přátel, změn ve stylu oblékání a ve stylu hudby, zakrý-

vání, častá vyčerpanost a únava, spavost, lhaní a předstírání, sexuální aktivita, izolace od rodiny, 

snížené sebevědomí, ztrácejí se věci a peníze v domácnosti.  

V případě odhalení se nevyplácí vyčítat, trestat, hledat viníka, moralizovat. Je dobré celou situaci 

zvážit, zvážit všechny okolnosti a nereagovat hned. Promluvit si s někým, kdo může pomoci najít 

řešení. Promluvit si s dítětem, provést změny v jeho rozvrhu, a i v chodu rodiny, vše musí být rea-

listické a rodič musí být důsledný. Ve vážných případech je potřeba najít odborníka. (Hajný, 2001). 

4.3 Role rodiny 

Rodina by měla být bezpečným místem pro všechny její členy. Měla by problémovými situacemi 

připravovat dítě na život, učit jej zvládat životní situace, a tím jej připravit na samostatný život. 

Rodina by ale měla hlavně být pro dítě bezpečným přístavem, kde se mu dostane pochopení, po-

vzbuzení pochvaly, pozornosti a rady způsobem odpovídajícím jeho věku. V rodině je pro všechny 

členy nezbytné dodržovat dohody a pro rodiče pak důslednost ve výchově, (Hajný, 2001). 

4.4 Role školy 

V důsledku pracovního vytížení rodičů se zkracuje doba, kdy rodič tráví čas s dítětem. Platí to i 

opačně, dítě tráví více času ve škole a školním kolektivu než s rodinou.  

Problémy s drogami nemusí tedy vycházet jen z rodinných poměrů, ale právě školní prostředí se 

na vzniku drogové závislosti může částečně podílet. Je to celá škála faktorů jako přístup učitele, 

způsob výuky, řešení výchovných problémů, celková školní a třídní klima (Mareš, 2013). Dlouho-

dobá školní neúspěšnost žáka může vést k rezignaci a snaze uspět někde jinde. Pokud se přidají další 

nedostatky a neúspěchy, třeba ve sportu nebo mezi spolužáky, vede to u dítěte k pocitu celkového 

selhání. 



 40 

Rovněž rodiče nemohou předpokládat, že škola je bezpečné prostředí, stejně tak jako, že škola dítě 

všechno naučí. Pro potvrzení domněnky, že má dítě problém s drogami, je potřeba navázat s dotyč-

ným rozhovor. Ten by se měl odvíjet spontánně a pokud možno nenuceně a bez nátlaku. V případě, 

že se dítě přizná, je vhodné zachovat chladnou hlavu a otevřeně si promluvit, jaké má možnosti, 

např. návštěva odborníka nebo podstoupení léčby. Pokud se rodiče domnívají, že by jejich dítě 

mohlo užívat drogy, a to podezření rodičů vyvrací, je prvním krokem konzultace s třídním učitelem 

dítěte a spolupráce se školou, (Barnard, 2011). 

4.5 Prevence 

4.5.1 Protidrogové programy ve školách 

Protidrogové programy mohu být špatné i dobré, ale rozhodně mají velice limitovaný účinek. Jde 

z pravidla o přednášku, kterou si děti mnohdy odsedí a která v nich ani nevzbudí potřebu o pro-

blému přemýšlet, nebo naopak vzbudí zvědavost drogu vyzkoušet. 

Efektivní protidrogový program musí být, podle výzkumů prováděním v USA a Velké Británii dlou-

hodobý, musí být zaměřený na všechny aspekty drog – příčiny užívání, zdravotní rizika, žáci musí 

být spolutvůrci programu, tedy být aktivně zapojeni, musí být oslovit i rodiče, musí být propojen s 

děním ve škole, musí mít podporu rodičů i pedagogů a musí být vedený odborníky. (Hajný, 2001) 
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5 Léčba drogově závislých 
„Drogová závislost je závažný společenský problém, s dopady nejen v psychosociální oblasti, ale i v 

oblasti somatických onemocnění. Uživatel drog je ohrožen nejenom intoxikací či vznikem toxické 

psychózy. Jeho způsob života vede ke zvýšenému riziku řady chorob infekční i neinfekční povahy. 

Jindy může užívání drog zhoršit již existující chorobné procesy.“ (Minařík, Hobsová in Kalina, c2003, 

s. 223). 

5.1 Ambulantní léčba 

Jako substituční léčba je označována ambulantní, časově předem neomezená, udržovací léčba sub-

stituční látkou. Podstatou je náhrada ilegálně získávané, obvykle intravenózně aplikované, drahé a 

krátkodobě účinné drogy jinou látkou s obdobným účinkem, avšak podávanou pravidelně, v čisté 

formě, perorálně, legálně a zdarma, případně velmi levně. 

Základem substituční léčby je podávání nebo předepisování substituční látky. V České republice se 

v rámci substituční terapie závislosti na opioidech používají dvě účinné látky – buprenorfin a meta-

don. 

Medicínskou stránku léčby musí doplňovat stránka sociální stabilizace, kdy se řeší práce, bydlení, 

dluhy abstinujícího a psychologická pomoc. (Barnard, 2011). Důležitou metodou práce je také na-

stavení pravidel a režimu programu. Práce s klientem zahrnuje také sociální práci, práci s rodinou 

klienta či pracovní terapii. Nezbytnou součástí programu jsou toxikologická vyšetření na přítomnost 

metabolitů návykových látek a taktéž prevence relapsu, zejména na ilegálních drogách. 

V praxi se vyskytují dva typy substituční léčby, komplexní substituční léčba, specializované zařízení 

s plným spektrem služeb pro uživatele. Poskytování substituční látky je rozšířeno o další služby psy-

chosociálního typu, a nízkoprahové substituční programy, které se omezují na poskytování substi-

tuční látky bez další terapie nebo poradenství. Mohou fungovat např. v rámci služeb kontaktního 

centra či lékařské péče. (Kalina, 2015). 

5.2 Ústavní léčba 

Ústavní léčbu pro uživatele návykových látek zajišťují Klinikou adiktologie 1. LF UK, psychiatrické 

léčebny pro dospělé, psychiatrická oddělení nemocnic, dětské psychiatrické léčebny a může jít 

podle potřeby o krátkodobou či dlouhodobou léčbu.  
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5.3 Terapeutické komunity 

Terapeutické komunity nabízejí pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návy-

kových látkách nebo drogách, které mají zájem o začlenění do běžného života a nabízejí základní 

služby, jako je poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 

V terapeutických komunitách platí osoby za ubytování a stravu, za poskytování sociálních služeb 

v sociálně terapeutických dílnách hradí osoby úhradu za stravu. (Kalina, 2008).  

5.4 Následná péče 

Úkolem následné péče je pomoci závislému vrátit se do normálního života a pomoci vytvořit pod-

mínky pro úspěšnou abstinenci. Nejdůležitější faktor, který ovlivní efektivitu léčby závislosti je sta-

bilizace životního stylu. Program následné péče zahrnuje psychoterapii, prevenci relapsu, sociální 

práci, pomoc při hledání zaměstnání, lékařskou péči, práci s rodinnými příslušníky a nabídku volno-

časových aktivit. (Kuda in Kalina, c2003).  
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6 Legislativa v České republice 

6.1 Zákony 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

Jedná se hlavní zákon, který upravuje omezení týkající se zacházení s omamnými a psychotropními 

látkami, přípravky a prekursory. Jsou zde uvedeny pravidla výzkumu, výroby, zpracovávání, odběru, 

skladování a používání těchto látek, přípravků a prekursorů. V tomto zákoně nalezneme ustanovení 

ohledně přestupcích týkající se ochrany zdraví.  

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, s účinností 

od 31. 5. 2017; do 30. května 2017 je účinný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

(„tabákový zákon") 

Tento zákon slouží k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek. 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

V rámci tohoto zákona jsou v §130 definovány návykové látky, v §274 nalezneme ohrožení pod vli-

vem návykové látky a §283 - §287 ostatní trestné činy související s návykovými látkami např. šíření 

toxikomanie, nedovolená výroba nebo přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. 

 Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog 

Tento zákon byl implementován na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog. 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

V tomto zákoně se jedná zejména o §67, dle kterého policie může získávat informace týkající se 

podezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou či vyžádat lékařské vyšetření. 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích („zákon o silničním pro-

vozu")  

Jedná se hlavně o §5, kde jsou uvedeny povinnosti řidiče. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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Jedná se zejména o §106, kde jsou popsány práva a povinnosti zaměstnance. Jednou z povinností 

zaměstnance je nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích za-

městnavatele. 

 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 

§78 distribuce léčivých přípravků a jejich zprostředkování. 

6.2 Podzákonné normy 

 Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 

 Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rost-

liny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní 

látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku 

 Nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamech výchozích a pomocných látek a jejich ročních 

množstevních limitech 

 Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, 

při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návy-

kovou látkou 

 Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se pova-

žuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a 

co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu 

kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem 

 Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se pova-

žuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, 

přípravků je obsahujících a jedů 

 Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, 

výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro 

léčebné použití 

 Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy 

v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících lé-

čivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů. 
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SOUHRN TEORETICKÉ ČÁSTI 

Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, lé-

čebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření včetně vymáhání 

práva uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a místní úrovni. Jejím konečným 

cílem je snížit užívání drog a/nebo potencionální rizika a škody, které mohou jednotlivcům 

a společnosti v důsledku užívání drog nastat. 

Současná česká protidrogová politika je postavena na principech tzv. středního proudu dro-

gových politik. Staví na pragmatickém a racionálním přístupu, který si stanovuje realistické 

a dosažitelné cíle (nikoli "společnost bez drog"), opírá se o čtyři základní pilíře (tj. o pri-

mární prevenci, léčbu a resocializaci, harm reduction, vymáhání práva), staví na komplex-

ních a dlouhodobých opatřeních, usiluje o vyváženost co do uplatňování prevence a re-

prese, vychází ze současných a ověřených poznatků o drogách a jejich užívání a staví na ko-

ordinovaném, interdisciplinárním a mezisektorovém přístupu k užívání drog. 

V r. 2018 skončila platnost Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-

2018 (Národní strategie 2010-2018), která byla v průběhu své platnosti dvakrát (v l. 2014 

a 2016) revidována ve smyslu integrace témat alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Rovněž 

skončila platnost jejích akčních plánů, včetně historicky prvních akčních plánů v oblasti 

škod působených alkoholem a v oblasti kontroly tabáku. 

V r. 2019 proběhla evaluace předchozí Národní strategie 2010-2018 a jejích akčních plánů. 

Hodnocení ukázalo, že strategických cílů se podařilo dosáhnout pouze omezeně, a to 

jak v omezení míry užívání návykových látek, v omezení výskytu jejich problémových fo-

rem, tak ve snížení negativních zdravotních a společenských dopadů. Cíle nebyly naplněny 

ani v oblasti nabídky návykových látek. 

V květnu 2019 byla vládou České republiky schválena nová Národní strategie prevence a snižo-

vání škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (Národní strategie 2019-2027), 

která plně integruje témata legálních a nelegálních návykových látek a nelátkových závislostí. 

Hlavním strategickým cílem Národní strategie 2019-2027 je předcházení a snižování zdravot-

ních, sociálních i ekonomických škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní 
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a dalšího závislostního chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami, 

hazardním hraním a dalšími produkty se závislostním potenciálem. 

Národní strategie 2019-2027 se prioritně zaměřuje na následující témata: posílení pre-

vence a zvýšení informovanosti o negativních účincích užívání návykových látek a vzniku závis-

lostního chování, zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, efektivní regulaci 

trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, posílení řízení, koordinace a efektivní fi-

nancování protidrogové politiky. Speciálními tématy jsou nadužívání psychoaktivních léčivých 

přípravků, nadužívání moderních technologií a problematika konopí a kanabinoidů. 

Cíle, aktivity a nástroje Národní strategie 2019-2027 budou podrobněji rozpracovány v Akčním 

plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chová-

ním 2019-2027, který bude společný pro všechny oblasti (alkohol, tabák, nelegální drogy a psy-

choaktivní léky, hazardní hraní a nelátkové závislosti). 

  



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
  



 48 

7 Empirická část 
Současný adolescent dozrává dříve než jeho vrstevníci před desítkami let, společnost klade na mla-

dého člověka stále vyšší nároky. Dospívající prožívají dlouhé období psychosociálního dozrávání. 

Někteří podstupují složitou přípravu na své povolání, vzdělávají se, aktivně a smysluplně tráví volný 

čas. Jiní vstupují do světa dospělých společensky a psychicky nezralí, chybí jim někdy i opora v ro-

dině. Takoví jedinci si nestačí rozvinout základní sociální dovednosti, vyznačují se emoční labilitou 

a větší impulzivitou. V případě řešení závažných životních situací se mohou stát závislí na konzumaci 

legálních i nelegálních návykových látek jako prostředku úniku od svých problémů.  

V empirické části mé bakalářské práce chceme zjistit zkušenosti studujících vybrané střední od-

borné školy s návykovými látkami a jejich postoje k nim. Chceme vyhodnotit, jaké jsou nejčastěji 

zneužívané návykové látky, zda studující znají negativní účinky drog, jaký způsob aplikace považují 

za rizikový, jaká forma prevence je pro ně nejúčinnější a jaké jsou důvody, které dospívající vedou 

k prvnímu kontaktu s drogou. Hlavní výzkumný problém lze zobecnit do otázky: „Jaké jsou názory a 

zkušenosti studujících s legálními i nelegálními návykovými látkami?“  

Obsahem následujících statí bude formulace výzkumného problému a stanovení cíle výzkumného 

šetření, vymezení hypotéz, popis výzkumného nástroje a vzorku respondentů, sběr, vyhodnocení a 

zobrazení dat a jejich interpretace.  

Cíle empirického šetření 

Cílem empirického šetření bylo zjistit na vybraném vzorku žáků střední oborné školy, jaké mají zku-

šenosti s psychoaktivními látkami, jak jsou informování ohledně rizik, vzniku závislosti a o možnos-

tech prevence a jakou mají motivaci k užívání psychoaktivních látek. 

7.1 Volba výzkumné metody 

Výzkumná metoda je slovy Pelikána (2011, s. 95): „obecným metodologickým nástrojem k získání a 

zpracování dat, vymezujícím širší a komplexnější úhel pohledu na šetřenou problematiku.“ Pro zjiš-

tění zkušeností studentů střední odborné školy s návykovými látkami jsem použil kvantitativní vý-

zkumnou strategii.  

Kvantitativní výzkum označuje Průcha (2014, s. 105-107) jako nástroj pro měření a vyhodnocování 

zkoumaných objektů. Má přesně vymezený předmět zkoumání, na začátku výzkumu formuluje hy-

potézy, které mají být ověřeny nebo zamítnuty. Dospívá k závěrům, které jsou opřeny o kvantita-

tivně vyjádřená zjištění. Výhodou je objektivnost výsledků, které jsou nezávislé na výzkumníkovi. 

Poznatky lze zobecnit na jiné subjekty a jevy. Sběr dat je poměrně rychlý.  
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Pro výzkumné šetření bývá používána explorativní metoda (např. Pelikán, 2011; Průcha 2014). Do-

spívá k závěrům, které jsou opřeny o kvantitativně vyjádřená zjištění. Jak uvádí Pelikán (2011, 

s. 103), sám název pochází z latinského slova „exploro, explorare“, tedy „vytěžovati“. Jak autor do-

dává, jedná se skutečně o vytěžování informací z vyjádření sledované osoby, které říkáme respon-

dent. Předností explorativní metody je její dostupnost. Z tohoto přístupu vychází některé techniky, 

jako je např. dotazník a anketa, které mohou oslovit velké počty respondentů. (srov. Pelikán, 2011, 

s. 103). 

Ve své empirické sondě jsem použil metodu dotazníku. Dotazník obsahuje podle Pelikána (2007, 

s. 104-108) převážně uzavřené, polozavřené a několik málo otevřených položek. Je nejpoužívanější 

pedagogickou výzkumnou technikou vůbec. Jeho podstatou je zjištění informací o respondentovi, 

ale i o jeho názorech k problémům, které dotazujícího zajímají. Nespornou předností dotazníku je 

schopnost oslovit i větší počet respondentů. Je možné od nich získat informace, pokud jde o stano-

viska, názory dotazovaných osob. Díky těmto vlastnostem má dotazník ještě další přednost v tom, 

že lze údaje získané touto technikou většinou plně kvantifikovat. 

7.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkum probíhal na přelomu března a dubna 2020 na Střední průmyslové škole a Středním odbor-

ném učilišti Pelhřimov. Oslovil jsem zástupce ředitele, který souhlasil. Dotazník byl žákům střední 

odborné školy zaslán elektronicky. Celkem bylo rozesláno 450 dotazníkům žákům ve věku 15–20 

let. Dotazník vyplnilo 316 respondentů a návratnost byla 70 %. 14 dotazníků bylo vyřazeno z důvodu 

chybného vyplnění. Odpovědi evidentně nedávaly smysl. Celkem se výzkumu zúčastnilo 302 re-

spondentů z toho 233 chlapců a 69 dívek. 

7.3 Výzkumné otázky a stanovení hypotézy 

Abych dosáhl cíle empirického šetření, stanovil jsem si následující výzkumné otázky: 

 Užívají dotazovaní žáci psychoaktivní látky? 

 Jaké látky to jsou? 

 Kdy došlo k prvnímu kontaktu s těmito látkami? 

 V jakém prostředí došlo k prvnímu kontaktu s těmito látkami? 

 Došlo k tomu s vědomím rodičů? 

 Jaká byla motivace k tomu chování? 

 Jaká je informovanost žáků o škodlivosti psychoaktivních látek a o rizicích vzniku závislosti? 

 Jaká je informovanost žáků o možnostech prevence? 
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Na základě výše uvedených výzkumných otázek jsem zformuloval následující hypotézy: 

H1: K prvnímu kontaktu s psychoaktivními látkami došlo u většiny dotazovaných žáků během po-

sledních dvou ročníků základní školy. 

H2: Nejčastěji užívanou legální psychoaktivní látkou je tabák a alkohol. 

H3: Většina dotazovaných žáků má alespoň jednu zkušenost s marihuanou. 

H4: Nejčastějším motivem, proč začínají dotazovaní žáci užívat psychoaktivní látky je vliv kamarádů. 

7.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Pro empirický výzkum jsem vypracoval dotazník, který je uveden v příloze této práce. Vrácené do-

tazníky jsem zkontroloval a vyřadil ty, co byly chybně vyplněny. 

Počet respondentů   450 

Celkem rozdáno dotazníků  450 

Celkem vráceno dotazníků  316 

Vyřazeno    14 

Počet zpracovaných dotazníků  302  
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7.4.1 Obecné údaje o respondentech 

V první části dotazníku jsem zjišťoval pohlaví, věk a rodinné zázemí žáků.  

Otázka č. 1 Jaké je vaše pohlaví? 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 302 respondentů. Chlapců bylo 233 (77 %) a dívek 69 (23 %). 

Tabulka 1 Jaké je vaše pohlaví? 
Pohlaví Počet % 
chlapec 233 77 
dívka 69 23 

            Zdroj: vlastní 

Graf 1 Jaké je vaše pohlaví? 

 
          Zdroj: vlastní 

Otázka č. 2 Kolik je Vám let? 

Z celkového počtu 302 respondentů bylo patnáctiletých žáků 32 (11 %), šestnáctiletých 65 (22 %), 

sedmnáctiletých 70 (23 %), osmnáctiletých 77 (25 %), devatenáctiletých 35 (12 %), dvacetiletých 17 

(6 %) a starších dvaceti let bylo 6 (2 %). 

Tabulka 2 Kolik je Vám let? 
Věk Počet % 
15 let 32 11 
16 let 65 22 
17 let 70 23 
18 let 77 25 
19 let 35 12 
20 let 17 6 
více než 20 let 6 2 

          Zdroj: vlastní  
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Graf 2 Kolik je Vám let? 

 
             Zdroj: vlastní 

Otázka č. 3 Z jaké pocházíte rodiny? 

Další otázka se týkala rodinného zázemí. 197 respondentů (65 %) odpovědělo, že žije s oběma ro-

diči, 54 (18 %) žije s jedním z rodičů, 43 (14 %) žije s jedním z rodičů a jeho partnerem, 4 (1 %) jí 

s partnerem nebo partnerkou a 4 (1 %) respondentů uvedlo, že žijí sami. 

Tabulka 3 Z jaké pocházíte rodiny? 
  Počet % 
žiji s oběma rodiči 197 65 
žiji s jedním z rodičů 54 18 
žiji s jedním z rodičů a jeho partnerem 43 14 
s partnerem/partnerkou 4 1 
sám 4 1 

          Zdroj: vlastní 

Graf 3 Z jaké pocházíte rodiny? 

 
             Zdroj: vlastní 
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7.4.2 Zkušenosti s psychoaktivními látkami 

Následovaly otázky týkající se zkušenosti s alkoholem, cigaretami a psychoaktivními látkami. Dále 

jsem zjišťoval, zda si žáci uvědomují škodlivost užívání a riziko vzniku závislosti. Na konci dotazníku 

byly otázky týkající se prevence. 

Otázka č. 4 Jak často pijete alkoholické nápoje? 

V této otázce jsem zjišťoval, jak často pijí respondenti alkohol. 173 respondentů (57 %) odpovědělo, 

že nepravidelně, 45 (15 %) respondentů alkohol nepije, pouze o víkendu 35 (12 %), 1-2týdně 25 

(8 %), 3-4 týdně 16 (5 %) a denně pije alkohol 8 respondentů (3 %). 

Tabulka 4 Jak často pijete alkoholické nápoje? 
  počet % 
denně 8 3 
3 - 4týdně 16 5 
1 - 2týdně 25 8 
pouze o víkendu 35 12 
nepravidelně 173 57 
nikdy 45 15 

          Zdroj: vlastní 

Graf 4 Jak často pijete alkoholické nápoje? 

 
 Zdroj: vlastní 
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Otázka č.5 Kdy jste poprvé pil(a) alkohol? 

Na otázku, kdy jste poprvé pil(a) alkohol, odpovědělo 108 respondentů (36 %) mezi 15 – 16 lety, 

81 (27 %) ve 14 letech, ve 13 letech nebo dříve ochutnalo alkohol 72 respondentů (24 %), 20 (6 %) 

mezi 17 – 18 lety, nikdy 21 (7 %). 

Tabulka 5 Kdy jste poprvé pil(a) alkohol? 
  počet % 

ve 13 letech nebo dříve 72 24 
ve 14 letech 81 27 
mezi 15-16 lety 108 36 
mezi 17-18 lety 20 6 
nikdy 21 7 

 Zdroj: vlastní 

Graf 5 Kdy jste poprvé pil(a) alkohol? 

 
Zdroj: vlastní 
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Otázka č.6 Kde nejčastěji užíváte alkohol? 

Z grafu vyplývá, že 115 respondentů (38 %) pije nejčastěji alkohol venku s kamarády, 72 (24 %) na 

diskotéce/párty, 61 (20 %) doma, 6 (2 %) v restauraci a nikde nepije alkohol 48 respondentů (16 %). 

Tabulka 6 Kde nejčastěji užíváte alkohol? 
  počet % 
doma 61 20 
venku s kamarády 115 38 
na diskotéce/párty 72 24 
v restauraci 6 2 
nikde 48 16 

  Zdroj: vlastní 

Graf 6 Kde nejčastěji užíváte alkohol? 

 
  Zdroj: vlastní 
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Otázka č.7 Kdy jste poprvé kouřil(a) cigaretu? 

Nejčastější odpověď týkající se prvního kouření cigarety byla nikdy a to 105 respondentů (35 %). 73 

respondentů (24 %) kouřilo poprvé cigaretu mezi 15-16 lety, dokonce ve 13 letech nebo dříve 65 

respondentů (22 %), ve 14 letech 34 (11 %), mezi 17-18 lety 22 (7 %) a v 19 letech nebo později 3 

respondenti (1 %). 

Tabulka 7 Kdy jste poprvé kouřil(a) cigaretu? 
  počet % 
ve 13 letech nebo dříve 65 22 
ve 14 letech 34 11 
mezi 15-16 lety 73 24 
mezi 17-18 lety 22 7 
v 19 letech nebo později 3 1 
nikdy 105 35 

 Zdroj: vlastní 

Graf 7 Kdy jste poprvé kouřil(a) cigaretu? 

 
  Zdroj: vlastní 
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Otázka č.8 Kolik cigaret vykouříte za den? 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že 221 (73 %) nevykouří za den ani jednu cigaretu. 27 respon-

dentů (9 %) vykouří 1-3 cigarety za den, 26 (9 %) 4-6 cigaret, 14 (5 %) 7-10 cigaret, 13 (4 %) 11-20 a 

pouze jeden respondent vykouří více než 21 cigaret za den. 

Tabulka 8 Kolik cigaret vykouříte za den? 
  počet % 
1-3 cigarety 27 9 
4-6 cigaret 26 9 
7-10 cigaret 14 5 
11-20 cigaret 13 4 
více než 21 cigaret 1 0 
žádnou 221 73 

 Zdroj: vlastní 

Graf 8 Kolik cigaret vykouříte za den? 

 
 Zdroj: vlastní 
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Otázka č.9 Kouří někdo z Vaší rodiny? 

115 respondentů (38 %) uvedlo, že z jejich rodiny nikdo nekouří, 80 (26 %) uvedlo, že kouří jeden 

z rodičů, 58 (19 %) uvedlo, že kouří oba rodiče, 32 (11 %) uvedlo, že kouří sourozenec a 17 (6 %) 

uvedlo, že kouří jiná osoba ze společné domácnosti. 

Tabulka 9 Kouří někdo z Vaší rodiny? 
  počet % 
oba rodiče 58 19 
jeden z rodičů 80 26 
sourozenec 32 11 
jiná osoba ze společné domácnosti 17 6 
nikdo 115 38 

 Zdroj: vlastní 

Graf 9 Kouří někdo z Vaší rodiny? 

 
 Zdroj: vlastní 
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Otázka č.10 Jakou máte zkušenost s psychoaktivními látkami (heroin, kokain, pervitin, LSD, mari-

huana, hašiš, těkavé látky, extáze, nové psychoaktivní látky)? 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že 214 z nich (71 %) nikdy nevyzkoušelo psychoaktivní látku, 66 

(22 %) pouze jednou zkusilo, nepravidelně užívá psychoaktivní látky 20 (7 %) respondentů a pravi-

delně psychoaktivní látky užívají 2 respondenti (1 %). 

Tabulka 10 Jakou máte zkušenost s psychoaktivními látkami? 
  počet % 
nikdy jsem je nevyzkoušel(a) 214 71 
pouze jednou jsem zkusil(a) 66 22 
nepravidelně užívám tyto látky 20 7 
pravidelně užívám tyto látky 2 1 

 Zdroj: vlastní 

Graf 10 Jakou máte zkušeno s psychoaktivními látkami? 

 
 Zdroj: vlastní 
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Otázka č.11 Kdy jste poprvé vyzkoušel(a) psychoaktivní látku? 

Na otázku, kdy jste poprvé vyzkoušel(a) psychoaktivní látku, odpovědělo 214 respondentů (71 %) 

nikdy, mezi 15-16 lety poprvé vyzkoušelo psychoaktivní látku 50 respondentů (17 %), mezi 17 a 18 

lety 25 respondentů (8 %), ve 14 letech 9 (3 %), ve 13 letech nebo dříve 2 (1 %) a v 19 letech nebo 

později 2 (1 %).  

Tabulka 11 Kdy jste poprvé vyzkoušel(a) psychoaktivní látku? 
  počet % 
ve 13 letech nebo dříve 2 1 
ve 14 letech 9 3 
mezi 15-16 lety 50 17 
mezi 17-18 lety 25 8 
v 19 letech nebo později 2 1 
nikdy 214 71 

 Zdroj: vlastní 

Graf 11 Kdy jste poprvé vyzkoušel(a) psychoaktivní látku? 

 
 Zdroj: vlastní 
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Otázka č.12 Kde jste se poprvé setkal(a) s psychoaktivní látkou? 

161 respondentů (53 %) se nikde s psychoaktivní látkou nesetkalo, 83 (27 %) venku s kamarády, 29 

(10 %) ve škole, 28 (9 %) na diskotéce/párty a 1 respondent doma. 

Tabulka 12 Kde jste se poprvé setkal(a) s psychoaktivní látkou? 
  počet % 
ve škole 29 10 
doma 1 0 
venku s kamarády 83 27 
na diskotéce/párty 28 9 
v restauraci 0 0 
nikde 161 53 

 Zdroj: vlastní 

Graf 12 Kde jste se poprvé setkal(a) s psychoaktivními látkami? 
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Otázka č.13 Věděli rodiče o tom, že jste vyzkoušel(a) psychoaktivní látku? 

Z odpovědí vyplývá, že 214 respondentů (71 %) nikdo psychoaktivní látku nevyzkoušelo. 44 respon-

dentů (15 %) uvedlo, že rodiče o vyzkoušení psychoaktivní látky nevěděli a 22 respondentů (7 %) 

uvedlo, že oba rodiče o tom věděli, stejný počet uvedl, že pouze jeden rodič o tom věděl. 

Tabulka 13 Věděli rodiče o tom, že jste vyzkoušel(a) psychoaktivní látku? 
  počet % 
ano – oba rodiče 22 7 
ano – pouze jeden rodič 22 7 
ne 44 15 
nikdy jsem nevyzkoušel(a) 214 71 

 Zdroj: vlastní 

Graf 13 Věděli rodiče o tom, že jste vyzkoušel(a) psychoaktivní látku? 
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Otázka č.14 Jak často psychoaktivní látky užíváte? 

263 respondentů (87 %) neužívá psychoaktivní látky. Nepravidelně užívá psychoaktivní látky 34 re-

spondentů (11 %), denně užívají psychoaktivní látky 3 respondenti (1 %) a 1-2týdně a pouze o ví-

kendu po 1 respondentovi. 

Tabulka 14 Jak často psychoaktivní látky užíváte? 
  počet % 
denně 3 1 
3-4týdně 0 0 
1-2týdně 1 0 
pouze o víkendu 1 0 
nepravidelně 34 11 
nikdy 263 87 

 Zdroj: vlastní 

Graf 14 Jak často psychoaktivní látky užíváte? 
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Otázka č.15 Jaké psychoaktivní látky užíváte? 

Na otázku, Jaké psychoaktivní látky užíváte odpovídali všichni respondenti, ale jak také vyplývá 

z výše uvedených grafů, 214 respondentů uvedlo, že žádné psychoaktivní látky neužívají.  

U té otázky mohli respondenti zvolit více možností. Níže uvedená tabulka a graf zahrnuje pouze 

respondenty, kteří mají zkušenosti s psychoaktivní látkou. Nejčastější psychoaktivní látka, kterou 

respondenti užívají je marihuana. 87 respondentů má s marihuanou zkušenosti. Respondenti mají 

zkušenosti i s ostatními psychoaktivními látkami, ale ne v tak vysoké míře jako s marihuanou. S ex-

tází má zkušenost 9 respondentů, 5 respondentů s LSD, pervitinem a kokainem a po jednom re-

spondentovi s novými psychoaktivními látkami, těkavými látkami a heroinem. 

Tabulka 15 Jaké psychoaktivní látky užíváte? 
Psychoaktivní látka Počet 
marihuana 87 
extáze 9 
LSD 5 
těkavé látky (toluen) 1 
nové psychoaktivní látky 1 
pervitin 5 
kokain 5 
heroin 1 

Zdroj: vlastní 

Graf 15 Jaké psychoaktivní látky užíváte? 
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Otázka č.16 Jaký byl/je důvod vyzkoušení/užívání psychoaktivní látky? 

68 respondentů (23 %) vyzkoušeli psychoaktivní látky ze zvědavosti, 6 (2 %) kvůli stresu ze školy, 6 

(2 %) neví důvod vyzkoušení psychoaktivní látky, 5 respondentů 2 % se nudilo, 3 (1 %) kvůli stresu 

z domova, po jednom respondentovi odpovědělo vyzkoušení z důvodu napodobení kamarádů, ne-

chtěli zůstat pozadu před kamarády anebo se přiblížit se k chování dospělému. 

Tabulka 16 Jaký byl/je důvod vyzkoušení/užívání psychoaktivní látky? 
  počet % 
zvědavost 68 23 
nudil(a) jsem se 5 2 
stres z domova 3 1 
stres ze školy 6 2 
napodobení kamarádů 1 0 
nechtěl(a) jsem zůstat pozadu před ka-
marády 1 0 
přiblížit se k chování dospělému 1 0 
nevím 6 2 
nikdy jsem to nezvyzkoušel(a) 211 70 

 Zdroj: vlastní 

Graf 16 Jaký byl/je důvod vyzkoušení/užívání psychoaktivní látky? 
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Otázka č.17 Uvědomujete si škodlivost užívání psychoaktivních látek? 

278 respondentů (92 %) si uvědomuje škodlivost užívání psychoaktivních látek, 18 (6 %) nevím, 4 

respondenti (1 %) a 2 respondenti si myslí, že užívání není škodlivé. 

Tabulka 17 Uvědomujete si škodlivost užívání psychoaktivních látek? 
  počet % 
ano 278 92 
ne 4 1 
užívání není škodlivé 2 1 
nevím 18 6 

 Zdroj: vlastní 

Graf 17 Uvědomujete si škodlivost užívání psychoaktivních látek? 
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Otázka č.18. Uvědomujete si jaké je riziko vzniku závislosti na psychoaktivních látkách? 

Z odpovědí vyplývá, že 280 respondentů (93 %) si uvědomuje riziko vzniku závislosti na psychoak-

tivních látkách, 16 (5 %) neví a po 3 respondentech (1 %) si myslí, že žádné riziko vzniku závislosti 

není a riziko vzniku závislosti si neuvědomuje. 

Tabulka 18 Uvědomujete si jaké je riziko vzniku závislosti na psychoaktivních látkách? 
  počet % 
ano 280 93 
ne 3 1 
žádné riziko vzniku závislosti není 3 1 
nevím 16 5 

 Zdroj: vlastní 

Graf 18 Uvědomujete si jaké je riziko vzniku závislosti na psychoaktivních látkách? 
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Otázka č.19 Kde jste získal(a) informace týkající se psychoaktivních látek? 

Více než polovina dotazovaných uvedla, že získala informace týkající se psychoaktivních látek na 

základní škole, konkrétně 160 respondentů (53 %). Z internetu získalo informace 55 respondentů 

(18 %), shodný počet respondentů a to 29 (10 %) uvedlo, že žádné informace nemá a že získalo 

informace od kamarádů, 17 respondentů (6 %) od rodičů, 12 (4 %) na střední škole. 

Tabulka 19 Kde jste získal(a) informace týkající se psychoaktivních látek? 
  počet % 
na základní škole 160 53 
na střední škole 12 4 
od rodičů 17 6 
od kamarádů 29 10 
z internetu 55 18 
žádné informace nemám 29 10 

 Zdroj: vlastní 

Graf 19 Kde jste získal(a) informace týkající se psychoaktivních látek? 
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Otázka č.20 Máte ve škole možnost se zúčastnit preventivních programů, které se týkají drogové 

prevence? 

Další otázka se týkala možnosti účasti preventivních programů. 192 respondentů (64 %), 77 respon-

dentů (25 %) odpovědělo, že mají možnost se zúčastnit se preventivních programů a 33 respon-

dentů (11 %) uvedlo, že na škole existuje možnost zúčastnit se preventivních programů. 

Tabulka 20 Máte ve škole možnost se zúčastnit preventivních programů, které se týkají drogové prevence? 
  počet % 
ano 33 11 
ne 77 25 
nevím 192 64 

 Zdroj: vlastní 

Graf 20 Máte ve škole možnost se zúčastnit preventivních programů, které se týkají drogové prevence? 
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Otázka č.21. Jsou preventivní programy efektivní a zajímavé? 

51 % dotázaných uvedlo, že se nikdy nezúčastnilo preventivních programů, 98 respondentů (32 %) 

si myslím, že preventivní programy jsou efektivní a zajímavé a 50 respondentů (17 %) uvedlo, že 

preventivní programy nejsou efektivní a zajímavé. 

Tabulka 21 Jsou preventivní programy efektivní a zajímavé? 
  počet % 
ano 98 32 
ne 50 17 
nikdy jsem se nezúčastnil(a) 154 51 

 Zdroj: vlastní 

Graf 21 Jsou preventivní programy efektivní a zajímavé? 
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Otázka č.22. Jaká forma prevence je podle vás neúčinnější? 

Nejvíce dotazovaných uvedlo, že nejúčinnější formou prevence je beseda, které zúčastnila osoba, 

která byla závislá na návykových látkách konkrétně 182 respondentů (60 %), 47 respondentů (16 

%) uvedlo, že nejúčinnější formou je přednáška, kterou vede odborník, 43 (14 %) uvedlo, že žádná 

prevence není účinná, 20 respondentů (7 %) by zvolilo jinou formu a 10 (3 %) za nejúčinnější formu 

prevence považují dokument v televizi. 

Na tuto otázky mohli respondenti zvolit možnost jiná forma a napsat svůj vlastní názor. Tuto mož-

nost zvolilo 20 respondentů. 2 respondenti uvedli, že nejlepší forma prevence je setkání s člověkem, 

který psychoaktivní látky užívá. Mají takovou zkušenost se spolužákem a pozorují na něm, jak se 

mění, jaké má problémy (nedostatek peněz, nevhodné oblékání, agresivní reakce). Další respon-

denti uvedli formu prevence vyzkoušení na vlastním těle (jeden z respondentů dokonce popisoval, 

že rok a půl kouřil marihuanu a do toho pil i alkohol, dostal se do takového stavu, že ho nebavil ani 

alkohol ani marihuana a stavy, které měl po požití obou látek se mu zprotivily. Nyní rok a půl nepije 

alkohol ani neužívá marihuanu. Tento respondent zároveň uvedl, že si žáci dělají z přednášek o dro-

gách legraci a neberou je vážně. Další respondenti uvedli, že žádná prevence ani přednáška nepo-

může. 

Tabulka 22 Jaká forma prevence je podle vás nejúčinnější? 
  počet % 
přednáška, kterou vede odborník 47 16 
beseda, které se zúčastnila osoba, která 
byla závislá na návykových látkách 182 60 
dokument v televizi 10 3 
žádná prevence není účinná 43 14 
jiná forma 20 7 

   Zdroj: vlastní 

Graf 22 Jaká forma prevence je podle vás nejúčinnější? 
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Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem zpracovával informace o problematice užívání psychoaktivních látek 

v prostředí střední odborné školy. Cílem práce bylo zjistit, jaké zkušenosti mají žáci střední odborné 

školy s psychoaktivními látkami (legálními i nelegálními), jaká je jejich motivace s těmito látkami 

experimentovat, zda si žáci uvědomují rizikovost takového chování a jaké má konkrétní střední od-

borná škola možnosti přispět ke snížení rizika zneužívání těchto látek. 

V empirické části práce jsem použil kvantitativní výzkumnou strategii a zvolil metodu dotazníku. 

Dotazník byl žákům střední odborné školy v okresním městě distribuován elektronicky. Celkem 

se výzkumu zúčastnilo 302 respondentů. Chlapců bylo 233 (77 %) a dívek 69 (23 %). Před empiric-

kým výzkumem jsem stanovil čtyři hypotézy. 

Hypotéza č. 1 K prvnímu kontaktu s psychoaktivními látkami došlo u většiny dotazovaných žáků bě-

hem posledních dvou ročníků základní školy. 

U této hypotézy jsem vycházel z předpokladu, že poslední dva ročníky základní školy navštěvují žáci 

ve věku 13 a 14 let. Stanovenou hypotézu potvrzují odpovědi na otázku č. 5, kde 51 % dotazovaných 

žáků uvedlo, že poprvé vyzkoušelo alkohol ve 13 nebo 14 letech. Cigarety ve stejném věku poprvé 

vyzkoušelo 33 % a ostatní nelegální psychoaktivní látky 4 % dotazovaných žáků. V souvislosti s touto 

hypotézou stojí zmínit, že nejčastější způsob konzumace alkoholu je s kamarády. 

Na základě odpovědi na otázku č. 5 se potvrdila hypotéza č. 1. 

Hypotéza č. 2 Nejčastěji užívanou legální psychoaktivní látkou je tabák a alkohol. 

Hypotézu č. 2 potvrzují odpovědi na otázky č. 5 a 7, kdy alespoň jednu zkušenost s alkoholem má 

93 % dotazovaných žáků a s tabákem 65 %. Tabák a alkohol lze koupit až po dovršení 18let, a přesto 

většina dotazovaných žáků toho věku nedosáhla. Důvodem může být to, že se jedná o nejsnadněji 

dostupné legální drogy a veřejností nejvíce tolerované drogy. Alkohol i tabák mohou jednoduše 

získat od svých rodičů, od starších kamarádů. S touto hypotézou souvisí i otázky č. 4 a 8. Dle otázky 

č. 4 pravidelně alkohol pije 28 % respondentů, nepravidelně 57 % a nikdy 15 %. Co se týká pravidel-

ných kuřáků z odpovědí vyplývá, že 27 % dotazovaných vykouří více než jednu cigaretu za den. 

Na základě odpovědi na otázku č. 5 a 7 se potvrdila hypotéza č. 2.  
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Hypotéza č. 3 Většina dotazovaných žáků má alespoň jednu zkušenost s marihuanou. 

Odpověď na tuto hypotézu nalezneme v otázce č. 15. Celkem 87 respondentů (29 %) odpovědělo, 

že užívá marihuanu. Po marihuaně je nejčastěji užívanou látkou extáze – jedná se pouze o 4 % do-

tazovaných. S ostatními psychoaktivními látkami (LSD, těkavé látky, nové psychoaktivní látky, per-

vitin, kokain a heroin) mají respondenti nejmenší zkušenost, pouze v řádech jednotek. 

Na základě odpovědi na otázku č. 15 se hypotéza č. 3 nepotvrdila. 

Hypotéza č. 4 Nejčastějším motivem, proč začínají dotazovaní žáci užívat psychoaktivní látky je vliv 

kamarádů. 

Výsledek hypotézy č. 4 nalezneme v otázce č. 16, kde jsme se ptali na důvody vyzkoušení psycho-

aktivních látek. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že 23 % dotazovaných vyzkoušelo psy-

choaktivní látku ze zvědavosti. Vliv kamarádů uvedli jako důvod vyzkoušení pouze 2 respondenti. 

V otázce č. 12 dotazovaní uváděli, kde se poprvé setkali s psychoaktivní látkou. I přestože, 27 % 

z nich uvedlo, že venku s kamarády, jako nejčastější důvod pro vyzkoušení uvedli zvědavost. Tento 

výsledek mě celkem překvapil, protože jsem očekával, že z hlediska užívání psychoaktivních látek 

budou mít kamarádi podstatnější vliv. 

Na základě odpovědi na otázku č. 16 se hypotéza č. 4 nepotvrdila. 

Shrnutí ostatních zjištění 

Při zkoumání rodinného prostředí dotazovaných žáků, 65 % z nich uvedlo, že žijí s oběma rodiči, což 

při současné míře rozvodovost beru jako pozitivní zjištění. Dále jsem zkoumal, zda to, že v rodině je 

pravidelný kuřák, může mít vlit na respondenta. 62 % respondentů uvedlo, že kouří rodiče, souro-

zenci či jiná osoba ve společné domácnosti. I přes toto zjištění, pravidelně kouří jen 27 % respon-

dentů. Další pozitivní zjištění je, že 71 % dotazovaných nikdy nevyzkoušelo nelegální psychoaktivní 

látku. V souvislosti s nelegálními psychoaktivními látkami jsem očekával, že bude více respondentů, 

kteří budou mít zkušenosti s marihuanou. Dále jsem zjišťoval, zda rodiče vědí o tom, že jejich děti 

psychoaktivní látky vyzkoušely. Ti respondenti, kteří mají zkušenosti s nelegálními psychoaktivními 

látkami shodně uvedli, že 50 % rodičů ví o vyzkoušení a 50 % neví o vyzkoušení nelegálních psycho-

aktivních látek. Z dotazovaných žáků většina uvedla, že nelegální psychoaktivní látky neužívá, ale 5 

respondentů uvedlo, že nelegální psychoaktivní látky užívá pravidelně, a to buď denně, 1-3x 

do týdne, nebo pouze o víkendu. Na jednu stranu je velmi pozitivní zjištění, že 92 % respondentů 

si uvědomuje škodlivost užívání psychoaktivních látek a 93 % riziko vzniku závislosti, ale jsou i re-

spondenti, kteří neví o škodlivosti užívání a riziku vzniku závislosti na psychoaktivních látkách, nebo 

si riziko neuvědomují, a dokonce si myslí, že žádné riziko neexistuje. Většina respondentů uvedla, 

že informace o psychoaktivních látkách získala na základní škole, bohužel se našli i takoví, kteří 
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žádné informace nemají a to 10 % respondentů. Jako negativní zjištění beru fakt, že 64 % respon-

dentů neví, zda se mohou ve škole zúčastnit preventivních programů. Pouze 11 % respondentů 

uvedlo, že se preventivních programů mohou zúčastnit. 51 % dotázaných uvedlo, že se nikdy žád-

ného preventivního programu nezúčastnilo a pouze jedna třetina si myslí, že preventivní programy 

mají význam a jsou efektivní. Jako formu prevence by většina dotazovaných, konkrétně 60 % uvítala, 

besedu, které by se zúčastnila osoba, která byla závislá na návykových látkách. 

V současné době je problematika drog závažné téma. Státy vynakládají spoustu prostředků, aby 

zabránily nebo alespoň snížily počet uživatelů psychoaktivních látek a zároveň i podporují uživatele, 

kteří mají vůli přestat a vyléčit se. Drogy pronikají ke stále mladším dětem a v současné době je 

velice snadné si drogy obstarat. Existuje volný pohyb zboží a také v distribuci drog se stále přichází 

na nové způsoby, jak drogy dostat přes hranice států a ke konečnému uživateli. Obchodníci se snaží 

i vyrobit nové druhy drog, které nejsou podchyceny současnou legislativou. K obchodování s dro-

gami také v současnosti velmi zjednodušuje možnost získání drog na internetu. Z mé studie vyply-

nulo, že většina dotazovaných žáků si uvědomuje, jaká rizika užívání drog přináší, ale je nutné být 

stále na pozoru a žáky už od základních škol na tyto rizika upozorňovat. 
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Příloha 1 Dotazník pro empirické šetření 

Milí žáci, 

jmenuji se Michal Dolejš a jsem student bakalářského studia ČVUT v Praze na Masarykovo ústavu 

vyšších studií, studijního programu Specializace v pedagogice. 

Rád bych Vás požádal o spolupráci s vyplněním dotazníku, který slouží jako analýza stavu užívání 

psychoaktivních látek v prostředí střední odborné školy. Výsledky budou statisticky zpracovány a 

použity pro mou bakalářskou práci. 

Dotazník je anonymní, a proto bych Vás chtěl požádat o jeho pečlivé a pravdivé vyplnění. V otázkách 

zaškrtněte vždy jednu odpověď, která nejlépe vystihuje Vás postoj. 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

a. chlapec 

b. dívka 

2. Kolik je Vám let? 

a. 15 let 

b. 16 let 

c. 17 let 

d. 18 let 

e. 19 let 

f. 20 let 

g. více než 20 let 

3. Z jaké pocházíte rodiny? 

a. žiji s oběma rodiči 

b. žiji s jedním z rodičů 

c. žiji s jedním z rodičů a jeho partnerem 

d. s partnerem/partnerkou 

e. sám 

4. Jak často pijete alkoholické nápoje? 

a. denně 

b. 3 - 4týdně 

c. 1 – 2týdně 

d. pouze o víkendu 

e. nepravidelně 

f. nikdy 
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5. Kdy jste poprvé pil(a) alkohol? 

a. ve 13 letech nebo dříve 

b. ve 14 letech 

c. mezi 15-16 lety 

d. mezi 17-18 lety 

e. v 19 letech nebo později 

f. nikdy 

6. Kde nejčastěji užíváte alkohol? 

a. doma 

b. venku s kamarády 

c. na diskotéce/párty 

d. v restauraci 

e. nikde 

7. Kdy jste poprvé kouřil(a) cigaretu? 

a. ve 13 letech nebo dříve 

b. ve 14 letech 

c. mezi 15-16 lety 

d. mezi 17-18 lety 

e. v 19 letech nebo později 

f. nikdy 

8. Kolik cigaret vykouříte za den? 

a. 1-3 cigarety 

b. 4-6 cigaret 

c. 7-10 cigaret 

d. 11-20 cigaret 

e. více než 21 cigaret 

f. žádnou 

9. Kouří někdo z vaší rodiny 

a. oba rodiče 

b. jeden z rodičů 

c. sourozenec 

d. jiná osoba ze společné domácnosti 

e. nikdo 
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10. Jakou máte zkušenost s psychoaktivními látkami (heroin, kokain, pervitin, LSD, marihu-

ana, hašiš, těkavé látky, extáze, nové psychoaktivní látky)? 

a. nikdy jsem je nevyzkoušel(a) 

b. pouze jednou jsem je zkusil(a) 

c. nepravidelně užívám tyto látky 

d. pravidelně užívám tyto látky 

11. Kdy jste poprvé vyzkoušel(a) psychoaktivní látku? 

a. ve 13 letech nebo dříve 

b. ve 14 letech 

c. mezi 15-16 lety 

d. mezi 17-18 lety 

e. v 19 letech nebo později 

f. nikdy 

12. Kde jste se poprvé setkal(a) s psychoaktivní látkou? 

a. ve škole 

b. doma 

c. venku s kamarády 

d. na diskotéce/párty 

e. v restauraci 

f. nikde 

13. Věděli rodiče o tom, že jste vyzkoušel(a) psychoaktivní látku? 

a. ano – oba rodiče 

b. ano – pouze jeden rodič 

c. ne 

d. nikdy jsem nevyzkoušel(a) 

14. Jak často psychoaktivní látky užíváte? 

a. denně 

b. 3 - 4týdně 

c. 1 – 2týdně 

d. pouze o víkendu 

e. nepravidelně 

f. nikdy 
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15. Jaké psychoaktivní látky užíváte (lze označit více možností)? 

a. marihuana 

b. extáze 

c. LSD 

d. těkavé látky (toluen) 

e. nové psychoaktivní látky 

f. pervitin 

g. kokain 

h. heroin 

i. žádné 

16. Jaký byl/je důvod vyzkoušení/užívání psychoaktivní látky? 

a. zvědavost 

b. nudil(a) jsem se 

c. stres z domova 

d. stres ze školy 

e. napodobení kamarádů 

f. nechtěl/a jsem zůstat pozadu před kamarády 

g. přiblížit se chování dospělému 

h. nevím 

i. nikdy jsem to nevyzkoušel/a 

17. Uvědomujete si škodlivost užívání psychoaktivních látek? 

a. ano 

b. ne 

c. užívání není škodlivé 

d. nevím 

18. Uvědomujete si jaké je riziko vzniku závislosti na psychoaktivních látkách? 

a. ano 

b. ne 

c. žádné riziko vzniku závislosti není 

d. nevím 
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19. Kde jste získal(a) informace týkající se psychoaktivních látek? 

a. na základní škole 

b. na střední škole 

c. od rodičů 

d. od kamarádů 

e. z internetu 

f. žádné informace nemám 

20. Máte ve škole možnost se zúčastnit preventivních programů, které se týkají drogové pre-

vence? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 

21. Jsou preventivní programy efektivní a zajímavé? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nikdy jsem se nezúčastnil(a) 

22. Jaká forma prevence je podle vás neúčinnější? 

a. přednáška, kterou vede odborník 

b. beseda, které se zúčastnila osoba, která byla závislá na návykových látkách 

c. dokument v televizi 

d. žádná prevence není účinná 

e. jiná forma – uveďte jaká 

 

Velice děkuji za vyplnění dotazníku a za čas strávený při vyplňování. V případě otázek mě neváhejte 

kontaktovat na dolejs.michalek@seznam.cz. 

 

Michal Dolejš 
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