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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 uvědomují 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 situace v Evropské Unii a v České republice, součástí této části bakalářské
práce je také přehled současné české legislativy, jež se k problematice vztahuje.
Praktická část uvádí výsledky kvantitativně pojatého empirického šetření v prostředí střední
odborné školy.

Abstrakt

Úvod

Cíl práce
Cílem práce bylo zjistit, jaké zkušenosti mají žáci střední odborné školy s psychoaktivními
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.

Závěr
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 drogami také v současnosti velmi zjednodušuje možnost získání
drog na internetu. Z mé studie vyplynulo, 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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Téma psychoaktivní látky 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. Důvody mohou být různé např. zvědavost,
zábava, image, únik z reality za vidinou lepších zítřků, psychické problémy, stres ze školy a
podobně. Dostupnost psychoaktivních látek je dnes příliš jednoduchá 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.
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Drugs at Secondary Vocational School

Metodika
K dosažení cíle 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 %).

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
psychoactive 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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