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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá problematikou legálních a nelegálních 

drog na střední odborné škole. Cílem této bakalářské práce je zjistit, 

jaké zkušenosti s nimi mají studenti střední odborné školy, 

co je motivuje k experimentování, zda jsou seznámeni 

s preventivními programy nabízenými školou a zda je považují 

za užitečné a dostatečné. Teoretická část shrnuje odborné poznatky 

týkající se drogové problematiky, vzniku drogové závislosti, včetně 

prevence a přehledu platné legislativy v České republice. Praktická 

část prezentuje a analyzuje výsledky empirického šetření. 

 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the issue of legal and illegal drugs 

at a secondary vocational school. The aim of this bachelor's thesis 

is to find out what experience high school students have with legal 

and illegal drugs, what motivates them to experiment, whether 

students perceive the prevention programs offered by the school 

and whether they consider them useful and sufficient. 

The theoretical part summarizes the expert knowledge related 

to drug issues, the drug addiction, including prevention 

and an overview of current legislation in the Czech Republic, which 

relates to the issue. The practical section sets out the results 

of an empirical survey in the form of quantitative research.  

 

ZÁVĚR 
Na základě stanovených cílů bylo formulováno pět hypotéz. Hypotéza 1: Většina dotazovaných studentů zkusila nejméně jednou alkohol 
i cigarety. Stanovená hypotéza byla potvrzena, neboť 36 % respondentů uvedlo jako svou první zkušenost s drogou cigarety a 34 % respondentů 
alkohol. Hypotéza 2: Jako nejčastěji užívanou nelegální návykovou látkou označují dotazovaní studenti marihuanu, potvrdily odpovědi 82 % 
respondentů, kteří potvrdili užívání nelegální drog. Hypotéza 3: Lockdown nezapříčinil nárůst užívání legálních a nelegálních návykových látek 
mezi studenty. Tuto hypotézu studenti vyvrátili, 42 % respondentů potvrdilo, že v době lockdownu kouřilo více než nyní a zvýšené pití alkoholu 
potvrdilo 30 % dotazovaných. Hypotéza 4: Nejčastějším motivem k vyzkoušení a případnému dalšímu užívání návykových látek byl vliv sociální 
skupiny – kamarád, byla potvrzena, neboť z dotazníkového šetření vyplynulo, že přes 30 % dotazovaných se setkalo nebo se setkávají s legálními 
i nelegálními drogami u svých kamarádů. 20 %, resp. 23 % dotazovaných se setkává nebo setkalo s drogami u svých spolužáků. Poslední pátá 
hypotéza, že většina dotazovaných studentů se zúčastnila preventivního programu v oblasti zneužívání drog, byla potvrzena na základě 92 % 
kladných odpovědí na otázku účasti na preventivním programu ve škole. 
Přínos těchto preventivních programů vnímá 77 % studentů, ale jen 56 % je považuje za dostatečné. Nicméně 75 % dotazovaných vnímá rodinu, 
jako subjekt, který působí nejvíce preventivně. 
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