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ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá problematikou drog a drogové závislosti u studentů střední odborné školy.

Cílem je zjistit, jaký postoj ke kouření a pití alkoholu zaujímají dotazovaní respondenti, do jaké míry

zneužívají alkohol a cigarety, a co je vede k užívání alkoholu a kouření cigaret. Výsledky, získané

pomocí anonymního dotazníkového šetření, byly vyhodnoceny a zpracovány pomocí tabulek a grafů.

ABSTRACT

The bachelor thesis deals with drug and drug addiction issues in students of secondary vocational

school. The aim is to find out what attitudes to smoking and drinking alcohol are taken by the

respondents interviewed, the extent to which they abuse alcohol and cigarettes, and what leads them

to alcohol use and cigarette smoking. The results, obtained through an anonymous questionnaire

survey, were evaluated and processed using tables and graphs.

ÚVOD

Drogy a drogová závislost, to je velmi diskutovaný problém, se kterým se naše společnost potýká od nepaměti. Je

všeobecně známé, že užívání drog poškozuje naše zdraví. I přesto, že je držení drog, výroba a distribuce nelegální,

každým rokem narůstá počet drogově závislých. Léčba drogově závislých není snadná, hlavně není levná, ale

existuje. Neúčinnější léčbou je ta, při které se jedinec chce vyléčit.

METODIKA

Výsledky byly zjišťovány kvantitativně/kvalitativní výzkumnou metodou: získání dat pomocí anonymního dotazníkového

šetření a rozhovor s metodikem školy. Dotazník má 25 uzavřených otázek. Byl rozeslán studentům elektronicky a

studenti byli předem informováni, za jakým účelem je jim dotazník rozesílán.

ZÁVĚR

Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že většina dotazovaných respondentů ze střední odborné školy již přišla do kontaktu s legálními drogami a řada z nich s nimi přichází do styku opakovaně. Některé studenty lze např.

považovat za středně silné a silné kuřáky. Více než 20% dotazovaných žáků kouří alespoň 5 cigaret denně. 36,84% kouří 6 až 9 cigaret za den, 21,05% kouří 1 až 3 cigarety za den, 22,81% 4 až 5 cigaret za den, a 17,54% kouří

více, jak 10 cigaret za den. Jeden student (1,75%) odpověděl, že vykouří více než 1 krabičku za den. Vedle přednášek a workshopů s odborníky, videí a prezentací na dané téma považuji za přínosné případné setkání

s vrstevníky, kteří již prošli např. odvykací léčbou a také působení na rodiče, kteří mohou usus dětí ovlivnit např. tím, že alespoň před nimi omezí kouření a pití.


