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Abstrakt 

Bakalářská práce má za cíl zjistit míru incidence zneužívání psychoaktivních látek studenty  

na střední škole. V rámci šetření byl použit dotazník. Ten mapuje zkušenosti studentů střední školy 

s legálními a nelegálními drogami a důvody, které je vedou k experimentování s neznámou látkou. 

Jakým způsobem škola poskytuje studentům preventivní programy, jsou-li pro studenty efektivní, 

tak aby pomohli snížit možné rizikové chování studentů střední školy.  

Klíčová slova 

Psychoaktivní látka, závislost, prevence, rizikové chování, léčba. 

 

 

Abstract 

The bachelor´s thesis aims to find the incidence of abuse psychoactive substances by students  

at secondary school. The questionnaire was used within investigation.That maps their experiences 

with legal and illegal drugs, reasons, which lead them for experimentation with unknown  

substance. How the school provides some preventive programs, if they are effective, so that help  

to reduce possible risky behavior of the students at secondary school. 
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Úvod 

Drogu můžeme chápat stejně, jak ji už mnoho set let před námi označovali Hippokrates a Galénos: 

jako látku, jež na místo, aby byla tělem „přemožena“ (a strávena jako běžný pokrm), je schopná tělo 

přemoci a vyvolat, i při dávce směšně malé v porovnání s jinými pokrmy, značné organické  

a duševní změny (Řehulka 2010). 

Existuje celá řada definic drog (psychoaktivních látek); my ji budeme v našem textu v souladu  

s Kalinou (2003) chápat jako přírodní či syntetickou látku, splňující dvě základní charakteristiky – 

má psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání okolní reality a působí  

na naši psychiku – může vyvolat závislost, vykazuje tedy „potenciál závislosti“. 

V Úmluvám OSN a v „Deklaraci snižování poptávky po drogách“ (2006) jsou drogy označené  

jako látky podřízené mezinárodní kontrole. Medicína zase odkazuje na některá léčiva užívaná  

pro předcházení nebo vyléčení nemoci nebo pro zvýšení fyzické či psychické kondice. Ve farmako-

logii se termín vztahuje na některé chemické činitele, které upravují biochemické nebo fyziologické 

procesy ve tkáni či organismu. Často se pojmem „droga“ rozumí psychoaktivní látka, a ještě častěji 

jde o synonymum především pro drogy nezákonné. Kofein, tabák, alkohol a další látky, které jsou 

běžně užívány bez lékařského předpisu, jsou v jistém slova smyslu také drogy, protože jsou užívány 

primárně pro svůj psychoaktivní efekt, jedná se však o drogy legální. Ať jsou drogy legální či nele-

gální, jsou to látky schopné vyvolat psychickou a fyzickou závislost. Psychickou závislostí míníme 

takovou, u které při vysazení drogy vzniká abstinenční syndrom s převahou duševních potíží. Požití 

drogy působí příjemnou, libou změnu psychiky. V současnosti probíhá v ČR na školách tzv. mini-

mální preventivní program (MPP) a od roku 2016 Systém evidence preventivních aktivit (SEPA).  

Jak uvádí Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice pro rok 2019: „Ve školním roce 

2019/2020 se do systému hlásilo celkem 24 % všech ZŠ a SŠ v ČR.“ 

Motivací k volbě tématu bakalářské práce je vlastní zkušenost s důsledky nadměrného používání 

(legálních) drog u několika lidí z mého okolí a také vědomí, že současná pandemická situace může 

být dalším rizikovým faktorem, kdy se (nejen) mladí lidé mohou uchylovat k vyšší konzumaci drog 

jako řešení omezeného sociálního kontaktu. 

Cílem předložené bakalářské práce je zjistit, popsat, analyzovat výskyt legálních a nelegálních drog 

u žáků zvolené střední školy ve středočeském kraji, rozsah jejich zneužívání, motivaci k tomuto  

chování a možností, jak používání drog a sním spojeným vznikem závislosti redukovat. Práce bude 

mít teoreticko-empirický charakter. V teoretické části budu prezentovat nejdůležitější poznatky 

z prostudované odborné literatury, budu definovat, systematizovat a charakterizovat nejčastěji 

zneužívané drogy, pojmenuji příčiny rizikového chování mládeže, popíšu průběh vzniku závislostí, 

předložím možnosti včasné prevence a také uvedu nejdůležitější zákony vztahující se k dané  

problematice, včetně její změny po roce 2017. 

Empirická část bude mít převážně kvantitativní design: na základě vytyčených výzkumných otázek 

a z nich odvozených hypotéz sestavím dotazník ke sběru dat. Získaná data vyhodnotím, zobrazím, 

výsledky uvedu do souvislostí a poskytnu je metodikovi školy spolu s návrhem opatření k redukci 

předpokládaného zneužívání psychoaktivních látek žáky. 
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1 Současná drogová situace 

V roce 2003 Kalina (Kalina et al., 2003) rozlišuje tři zásadní období: první je vymezeno do r. 1960, 

kdy se na drogy většinou pohlíželo jako na odborný problém a zabývala se jím úzká skupina 

kvalifikovaných vědeckých pracovníků. Druhé období se týká let 1960-1990, kdy se především  

ve vyspělých státech drogy staly vážným společenským problémem, který postihl různé vrstvy 

sociálního spektra. Od r. 1990 je počítáno třetí období, v němž je již rozsah drogových problémů 

jasně globální. 

V návaznosti na vymezení drog jako globálního problému v roce 1993 vznikla agentura EMCDDA 

(European Monitoring Centre for Drugs Drug Addiction). EMCDDA shromažďuje a sdílí informace  

o drogové situaci v Evropě pomocí Národních kontaktních míst Reitox. 

Národní kontaktní místa Reitox (NFP) jsou umístěna ve 27 zemích Evropské Unie, ale i Norsko, 

Turecko mají svá Národní kontaktní místa. NFP monitorují a podávají mezi sebou podrobné zprávy 

o drogách, metodice prevence, závislosti a vzniklých důsledcích v celé Evropě. 

1.1 Drogová situace v rámci Evropské unie do roku 2020 

Od roku 2019 svět ovlivnila virová pandemie Covid-19. Jak uvádí Evropské monitorovací centrum 

pro drogy a drogovou závislost, „Vynucování omezujících opatření v oblasti veřejného zdraví  

nezbytných k omezení šíření viru mělo dopad na všechny oblasti života, včetně užívání drog, trhy 

s drogami a prosazování práva a realizaci zdravotnických a sociálních intervencí reagujících  

na fenomén drog. V celé Evropě došlo v roce 2020 v různé míře k zavádění omezujících opatření, 

která jsou v mírových dobách nevídaná, včetně uzavírání služeb s výjimkou těch nezbytných, uzaví-

rání hranic, omezení práva shromažďování a svobody pohybu. Tato situace měla okamžitý dopad 

na řadu projevů chování spojených s užíváním drog a na nabídku drog, jakož i na poskytování zdra-

votní péče a některé činnosti v oblasti prosazování práva. Následné uvolnění nebo zrušení některých 

opatření v oblasti veřejného zdraví vytvořilo podmínky pro návrat k situaci před pandemií COVID-

19. Avšak v době vypracování této zprávy je situace i nadále nestabilní a pandemie má i nadále  

dopad na řadu klíčových oblastí politiky, včetně drog.“ (Evropské monitorovací centrum…, 2020,  

s. 6) 

Omezení cestování, snížení letecké dopravy snížilo cestování drogových kurýrů, ale drogové  

organizace si hledají nové cesty pro obchod s drogami. V článku Humpálová Jolana (2020), ČTK  

ze dne 22. 9. 2020 uvádí, „Spotřebitelé a dealeři se rovněž přemístili na online trh, hlavně na běžně  

nedostupné části internetových sítí, takzvaný darknet, a na sociální média. Začali také využívat  

balíkové doručovací služby.“ 

Darknet Silk Road vznikl počátkem roku 2010. V roce 2021 existuje velké množství těchto webů  

na které se můžete přihlásit buď se speciálních softwarem nebo na doporučení. Obchoduje se zde 

s návykovými látkami, zbraněmi, padělanými penězi, osobními údaji a dalšími nelegálními  

komoditami. 



 8 

EMCDDA od ledna do února 2020 monitorovala prodeje drog na darknetových trzích Agartha,  

Cannazon a Versus. Síť Versus funguje od konce roku 2019 a i přes to zaznamenává během dvou 

měsíců nárust prodeje, stejně jako Cannazon (obrázek 1). 

Obrázek 1: Přehled obchodů podle trhu a měsíce, Agartha, Cannazon a Versus, leden-březen 2020 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, květen 2020 

Trh Cannazon se věnuje převážně obchodu s konopnými produkty a za monitorovanou dobu  

tří měsíců zobchodoval 4,3 mil. EUR, 1,6 metrické tuny drog. 

Vývoj nových psychoaktivních látek sledovala EMCDDA od roku 1997 do 31. 10. 2020, kdy zaevido-

vala 820 nových látek, které se objevily na evropském trhu (obrázek 2). 53 nových látek  

monitorovali v roce 2019 a 38 nových látek poprvé do konce října 2020. To znamená pokles z téměř 

sta nových psychoaktivních látek uvedených každý rok na evropský trh v letech 2014 až 2015. (Eu-

ropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2020) 

 



 9 

Obrázek 2: Vývoj nových psychoaktivních látek v EU 2005-2020 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, prosinec 2020 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019 zjistila, že mladistvý méně kouří 

tabákové výrobky, méně konzumují alkohol i nelegální drogy. Varuje však proti užívání konopných 

látek, psychoaktivních léků a novými preferencemi v oblasti závislostí. 

Statistický bulletin 2020 na stránkách EMCDDA představil odhad užívání návykových látek v EU 

v rozdělení na Cannabis, kokain, MDMA, amfetaminy, heroin a další opiáty. 

V porovnání s rokem 2019 můžeme v užívání konopných produktů sledovat nárust o půl milionu 

mladých dospělých ve věkovém rozpětí 15-34 let (obrázek 3). 

Obrázek 3: Předpoklad užívání konopí 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019, 2020 
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Kokain také zaznamenává nárust z 2,6 milionu uživatelů mezi mladistvými ve věku 15-34 let  

na 2,9 milionu. 

Obrázek 4: Předpoklad užívání kokainu 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019, 2020 

MDMA zaznamenávají také nárust o 0,2 milionu uživatelů mezi mladými. 

Obrázek 5: Předpoklad užívání MDMA 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019, 2020 
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Amfetaminy zaznamenávají nárůst stejně jako ostatní drogy o 0,2 milionu uživatelů. 

Obrázek 6: Předpoklad užívání Amfetaminu 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2019, 2020 

Poslední data o uživatelích opioidů, jsou z let 2017 a 2018, kdy nárust uživatelů byl o pouhých  

6 tisíc, žádosti o léčbu drogové závislosti se snížili o 1 % a úmrtí dokonce o 3 %. 

Obrázek 7: Předpoklad užívání Opioidů 

 
Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2017, 2018 

Data ze statistického bulletinu EMCDDA vykazují nárusty u všech výše uvedených drog.  

I přes pandemii Covid-19 si drogový dealeři i uživatelé drog, dokáží najít specifické cesty  

pro uskutečnění jejich obchodů. 
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1.2 Drogová situace v rámci České republiky v roce 2020-21 

Jak bylo uvedeno v předchozím textu, od roku 2019 přetrvává virová pandemie Covid-19  

a s ní se zvyšující negativní dopady na mládež a na celou společnost. Do škol mohou pouze mladší 

žáci základních škol, kteří navštěvují 1. a 2. ročníky, ostatní se vzdělávají pouze distančně. Mládež 

nemůže navštěvovat zájmové kroužky a ve velké míře se ani setkávat se svými vrstevníky a velkou 

část dne prosedí u sociálních sítí. 

Národní protidrogová koordinátorka Mgr. Jarmila Vedralová uvedla pro Byznys Noviny: „Čerstvá 

studie Národního ústavu pro duševní zdraví ukázala, že v důsledku chronického stresu spojeného 

s pandemií například o 60 procent stoupla spotřeba alkoholu u rizikových konzumentů. Analýzy  

našeho Národního monitorovacího střediska ukázaly, totiž, že ti, kteří pijí a užívají návykové látky 

intenzivně, během pandemie své závislostí chování ještě posílili, zatímco u příležitostných  

konzumentů se závislostní chování často zmírnilo. 

Studie zaměřené na konzumaci legálních a nelegálních drog u dětí a dospívajících během pandemie 

ještě nemáme, ale lze předpokládat, že i tam bude podobné schéma. Evropská školní stud ESPAD 

s daty za rok 2019 poukázala na to, že pití nadměrných dávek alkoholu při jedné příležitosti třikrát 

a častěji za měsíc uvedlo už v roce před pandemií 12 procent studentů.“ (Vedralová, 2021). 

Zvýšená spotřeba alkoholu u rizikových konzumentů o 60 % je opravdu alarmující. Restriktivní  

opatření ve velké míře ohrožují mládež a o to větší prevence by měla být prováděna jakoukoli  

formou. 

V České republice je politika závislostního chování prováděna na národní, krajské a místní úrovni. 

Česká republika je také zapojena do mezinárodní spolupráce a je součástí sítě Reitox. Národní  

úroveň politiky zastřešuje Rada vlády po koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). 

Na Národní konferenci Psychoaktivní léky 2020 bylo poukázáno na vysoké zneužívání psychoaktiv-

ních léků v České republice. Jedná se o užívání převážně sedativ a hypnotik. Podle odhadů se jedná 

o 900 tis. občanů ČR. Na obrázku 8 jsou pro srovnání čísla z let 2016, kdy zneužívalo farmaka  

600 tisíc – 770 tisíc obyvatel. Mezi lety 2016-2020 je nárust o 130 tisíc obyvatel. 
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Obrázek 8: Odhad míry užívání psychoaktivních léků 

 
Zdroj: Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky, 2020 
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2 Klasifikace drog 

Drogy můžeme dělit dle různých hledisek. Jedním z nich je např. členění podle míry rizika na: 

- měkké drogy 

- tvrdé drogy 

Obrázek 9: Dělení drog 

 
Zdroj: Protidrogová poradna, autor MUDr. Jakub Minařík 

Rozdělení podle drogové závislosti dle WHO (World Health Organization). 

2.1 Alkohol-barbiturátový typ 

Alkohol je psychoaktivní látka vytvářející psychickou i fyzickou závislost, jedná se ale o legální drogu. 

Užívá se již po staletí na celém světě v mnoha kulturách a je „společensky přijatelná“.  

Mezi zneužívané drogy tohoto typu patří hlavně alkohol i léky: anxiolytická sedativa, jedná  

se například o diazepam nebo meprobamat. 

Dle organizace WHO celosvětově zemřely v roce 2016 3 miliony lidí na nadužívání alkoholu. Což činí 

5,3 % všech úmrtí. 
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2.1.1 Účinky 

Nejčastější stav po požití alkoholu je opilost, kdy se alkohol rychle vstřebává z trávicího traktu  

do krve. Nízké dávky lidský organismus stimulují, zatímco vyšší tlumí. 

Obrázek 10: Účinky alkoholu 

 
Zdroj: vlastní 

Typický tělesný příznak – porucha rovnováhy, zpomalené reakce, nevolnost, zvracení. 

Nadměrná konzumace přináší uživatelům alkoholu vznik závislosti, duševní poruchy, poruchy  

chování, cirhózu jater, kardiovaskulární choroby, tuberkulózu, HIV/AIDS, 7 druhů rakoviny či úrazy 

po požití alkoholu. Alkohol obsahuje ethanol, který nemá pro lidský organismus žádnou výživovou 

hodnotu, poskytuje mu pouze energii, jsou to tzv. prázdné kalorie. Častá konzumace přináší  

zvyšování tukové tkáně, poškození trávicího traktu nebo omezení stravy z důvodu naplnění energe-

tické hodnoty. Nežádoucí účinky můžou znamenat pro uživatele podvýživu. Narušený organismus 

neumí hospodařit s vodou, snížená hladina antidiuretického hormonu v mozku zvyšuje vylučování 

vody močí – tím se ztrácí cenné minerální látky jako vápník, hořčík, mangan, fosfor, draslík a zinek, 

to zvyšuje pocit bažení (craving) po alkoholu. V důsledku vysoké intoxikace a útlumu organismu 

může nastat zástava dechu se ztrátou vědomí a následnou smrtí. 

Barbituráty tlumí centrální nervovou soustavu. Dříve byly využívány k navození spánku, ale v krátké 

době si tělo na ně vytvoří fyzickou i psychickou závislost. Bývají někdy zneužívány i k sebevraždám. 

V kombinaci s alkoholem mají smrtící účinek. 

2.1.2 Léčba 

Alkoholismus je diagnostikovaná nemoc s MKN kódem F10. Samotná léčba probíhá buď dobrovolně 

nebo z nařízení soudem. 

Dobrovolnou léčbu nastupují lidé, kteří si svou závislost uvědomili a chtějí svou situaci řešit. 

Mnohdy se však bojí se svou závislostí komukoli svěřit nebo nemají potřebné informace,  

jak by samotná léčba probíhala, co by obnášela nebo neví kam se obrátit. 

  



 16 

Léčbu dělíme na: 

a) ambulantní 

Léčba ambulantně probíhá v ordinacích psychiatrů, stacionářích nebo v adiktologických službách. 

Klientům je poskytována komplexní diagnostika, psychoterapie (individuální nebo skupinová),  

farmakoterapie, socioterapie, rodinná terapie a poradenství. Služby jsou určené a zároveň i vhodné 

pro rodinné příslušníky závislého pacienta. Ambulantní léčba je vhodná pro pacienty s vlastní  

motivací a zdravotním stavem, u kterého není nutná hospitalizace. Je však i dalším stupněm  

navazujícím na hospitalizaci. 

a) hospitalizace 

Hospitalizací na lůžkovém oddělení pacienti prochází detoxikací, v psychiatrických léčebnách  

zase krátkodobou a střednědobou léčbou. Alkoholici také mohou pobývat v terapeutických  

komunitách, spadající do dlouhodobé péče trvající přibližně 6-18 měsíců. Po tří týdenní detoxikaci 

pacienti navazují ústavní léčbou trvající 3-6 měsíců. 

Oba typy léčby vedou klienty k udržení abstinence, znovu začlenění do společnosti, zlepšení  

fyzického a psychického stavu a změně životního stylu bez užívání drog. 

2.2 Amfetaminový typ 

Dochází k zneužívání drog s povzbuzujícím účinkem, především amfetamin (speed), metamfetamin 

(pervitin), extáze (speed), psychoton, ritalin, centedrin, efedrin a deriváty jako pervitin. Tyto drogy 

spadají do tzv. rekreačních drog, kdy je především mladí lidé užívají na večírcích. 

Dle statistik EMCDDA bylo v roce 2015 v České republice 34 200 uživatelů pervitinu a tvoří  

tak se Slovenskou republikou 90 % uživatelů těchto drog (European Web Survey on Drugs 2021, 

2021). Drogy jsou často šňupány, konzumovány s jídlem nebo nitrožilně. 

2.2.1 Účinky 

Zneužívané drogy amfetaminového typu vyvolávají pouze psychickou závislost. Amfetaminy  

a extáze vyvolávají pocity euforie, hyperaktivitu se sníženou chutí k jídlu, nespavost, hypertermii 

a změnu smyslového vnímání reality, větší komunikativnost, ale i podrážděnost a deprese. Dalšími 

účinky extáze jsou skřípění zubů, bolest svalů, pocení, kolaps organismu, selhání ledvin. Podobné 

symptomy má i pervitin, u kterého může nastat šokový stav multiorgánového selhání. 

Dlouhodobé užívání amfetaminů, ale i jediné užití může vyvolat amfetaminovou psychózu s podob-

nými příznaky jako paranoidní schizofrenie. Amfetaminová psychóza je intoxikace mozku,  

kdy dochází k otoku mozku a s tím spojeným paranoidním chováním, zdánlivě skutečným halucina-

cím, vysokou přecitlivělostí na okolní prostředí přecházející až do agresivního chování nebezpečné  

jak pro uživatele drogy, tak i okolí. 
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2.2.2 Léčba 

Samotná léčba začíná úplnou absencí užívání drog, detoxikací a infuzní terapií k rehydrataci.  

Následuje symptomatická léčba pomocí chlazení, tlumení křečí, stabilizace krevního tlaku a srdeční 

frekvence. Hospitalizovaný pacient je léčen pomocí enothiazinů na odstranění paranoi a halucinací, 

nejčastěji je aplikován chlorpromazin a haloperidol intramuskulárně. Aplikace těchto léků však  

přináší i možná rizika v podobě vedlejších účinků, jako posturální hypotenze (pokles krevního tlaku 

při změně polohy v leže do vzpřímené polohy) a akutní extrapyramidová reakce (EPS – projevy  

jako parkinsonismus, vnitřní neklid, poposedávání nebo křeče obličejového a krčního svalstva). 

Léková léčba je doprovázena psychoterapeutickou léčbou kognitivně-behaviorální terapií  

(CBT – rozvoj sebeovládání) a dalšími vhodnými terapiemi jako: arteterapie, psychosociální trénink, 

rodinná terapie nebo psychoanalýza. Nejdůležitějším faktorem je však podporující rodinné  

prostředí. 

2.3 Cannabisový typ 

Jedná se o nejrozšířenější typ závislosti, kdy užívané drogy jsou: hašiš a marihuana. Marihuana  

jsou sušené listy s okvětními částmi tzv. palicemi z rostliny Cannabis sativa, nejčastější užívání  

je kouřením cigaret (jointů), v některých případech se přidává do pokrmů nebo nápojů (v tomto 

případě je účinek opožděný, ale dlouhodobější). Hašiš je konopná pryskyřice a její účinky jsou  

mnohem silnější. Cannabis patří mezi lehčí drogy, marihuana je často využívána i staršími  

a nemocnými lidmi pro léčebné účinky. 

Snahy o legalizaci marihuany nebyly v současné době schváleny. „Sněmovna odmítla omezenou  

legalizaci konopí. Návrh skupiny čtyř desítek poslanců ze šesti klubů předpokládal, že by si bezúhonní 

dospělí lidé mohli bez hrozby postihu vypěstovat a zpracovat doma až pět rostlin konopí. Plénum 

novelu o návykových látkách, za níž stojí zejména Piráti, zamítlo na návrh SPD hlasy 55 z 89 přítom-

ných poslanců už v úterním úvodním kole. Sněmovna v úterý naopak v úvodním kole podpořila 

vládní návrh, díky kterému by se mohlo stát dostupnějším léčebné konopí. Zavádí mimo jiné  

jeho licencované dodavatele.“ (Politici odmítli částečnou legalizaci konopí, 2021) 

2.3.1 Účinky 

Užívání marihuany a hašiše způsobuje psychickou závislost. Roslina Cannabis sativa obsahuje  

skupinu látek tzv. kanabinoidy. Hlavní kanabinoidy jsou THC a kanabidiol (CBD), které působí  

na duševní stav. Hlavními projevy THC a CBD jsou smích, euforie, ospalost, apatie. Užívání může 

přinést negativní následky ve formě rakoviny, neplodnosti nebo zapomínání, může dojít k poškození 

dýchacích cest, trávicího traktu, poruchám spánku, poruchám oběhového systému, depresi,  

žloutence, infekčním chorobám – AIDS a mnoho dalších. Pravidelné užívání marihuany provází  

demotivační syndrom a abulie, kdy dochází ke ztrátě chuti k novým aktivitám, citovému otupění, 

ztrátě vůle. 

„Dle lékařských studií může kouření marihuany způsobit u mladých lidí takové poškození plic,  

které je typické pro starší lidi, a navíc není léčitelné. Jedná se o rozedmu plic (plicní emfyzém). British 

Lung Foundation uvedla, že tři až čtyři cigarety marihuany denně poškodí plíce stejně jako dvacet  

tabákových cigaret.“ (Marihuana je droga…, ©2021) 
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V roce 2003 konstatoval prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D. (Kalina et al., 2003), že: „Doposud nebyl 

popsán případ předávkování s následkem smrti. Obecně je většinou odborníků sdílen názor,  

že konopné drogy nevyvolávají somatickou závislost. Psychická závislost se dostavuje asi u 8–10 %  

dlouhodobých uživatelů. Není popisován ani vzestup tolerance, který by vedl ke vzrůstajícím  

potřebným dávkám, ani odvykací příznaky při užívání těchto drog.“ (Kalina, 2003, s. 176). 

2.3.2 Léčba 

Pro občasné uživatele marihuany je ústavní léčba nevhodná, pokud nekombinují marihuanu  

s jinými drogami. Individuální a rodinné poradenství by mělo být dostačující s navazující psychote-

rapií. Závažnější jsou uživatelé, u kterých se díky intoxikaci projeví psychické komplikace.  

Těm je doporučena psychiatrická léčba, včetně farmakoterapie. 

2.4 Halucinogenní typ 

Drogy s halucinogenními účinky působí na vědomí a vyvolávají poruchy vnímání, tím způsobují  

psychickou závislost. 

„Do skupiny halucinogenních drog patří několik stovek různých látek. Obecně je lze rozdělit  

do tří základních skupin: 

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

bin atd.), 

- přírodní halucinogenní drogy živočišného původu (např. bufetenin), 

- semisyntetické a syntetické, tj. poloumělé a umělé halucinogenní drogy (např. LSD a PCP- 

„andělský prach“)“ (Kalina, 2003, s. 176). 

Dávkování halucinogenů je obtížné, k účinku postačuje velmi malé množství látky. 

2.4.1 Druhy 

LSD (diethylamid kyseliny lysergové) 

- vyrábí se z námelu hub, který napadá žito a další obiloviny, 

- užívá se ve formě LSD želatiny, minitabletky, Tripu (papírek napuštěný LSD), 

- k účinnosti drogy staří 0,000 05 gramu látky a do 0,000 10 gramu vyvolává euforii  

a zkreslené vnímání reality, 

- hlavním rizikem LSD je tzv. Bad Trip, kdy uživatel prožívá děsivé halucinace a pocity  

ohrožení, 

- účinek trvá cca 4-12 hodin. 

Lysohlávky (tzv. houbičky) 

- jedná se o halucinogenní houby, které obsahují přírodní halucinogen psilocybin, 

- houbičky se můžou konzumovat čerstvé, ve formě odvarr, sušené houby se často míchají 

s konopím nebo tabákem, 

- syntetický psilocybin je prodáván jako tablety nebo prášek. 
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Meskalin 

- získává se z kaktusu Peyote (Lophophora williamsi), kaktusu San Pedro, kaktusu peruánské 

pochodně a dalších, 

- tato psychedelická látka se v současné době vyrábí i synteticky. 

PCP (andělský prach) 

- syntetická droga, která byla vyvinuta jako intravenózní anestetikum, výroba byla ukončena 

pro její nežádoucí neurotoxické účinky, 

- užívá se v tabletách, jako barevný prášek ke kouření, orálně nebo intranasálně, 

- patří k nebezpečných návykovým látkám, 

- bylo vyvinuto jako anestetikum a jeho sedativní účinky spolu tlumí centrální nervový  

systém (alkohol, benzodiazepan) mohou pro uživatele znamenat vzniku kómatu  

nebo předávkování. 

Durman 

- účinná látka je atropin čistě přírodního původu 

- užívají se semena, která mají silný halucinogenní účinek. 

2.4.2 Krátkodobé účinky 

Halucinogenní látky způsobují euforii, zvýšení tepové frekvence, pocení, změny vědomí a nálad 

(vhledy do sebe sama, intenzivnější prožitky), zrakové a sluchové halucinace, ztrátu pojmu o čase 

a místě, nekoordinované pohyby a v konečné fázi nastává kocovina. 

2.4.3 Dlouhodobé účinky 

Pravidelní uživatelé halucinogenních látek můžou zažívat tzv. flashbacky, kdy se vrací zážitky  

z předchozího užívání. Také mohou přetrvávat úzkostné stavy. Při užívání LSD dochází k trvalým 

psychickým změnám. Uživatelé s předpoklady k psychickým poruchám mají vyšší předpoklad  

k rozvinutí psychotických poruch, poruch osobnosti nebo stavům podobným schizofrenii. Účinky 

většinou samy odezní, v některých případech je však nutná psychiatrická pomoc. 

2.4.4 Léčba 

Na halucinogenní drogy vzniká nízká psychická závislost a žádná fyzická. Užíváním však může  

vzniknout tolerance, kdy k účinku drogy je zapotřebí vyšší dávka. U jedinců s dispozicí k psychickým  

poruchám je někdy zapotřebí hospitalizace v psychiatrické léčebně. 

2.5 Kofeinový typ 

Kofein nepatří mezi nelegální látky, ale jeho účinky a vznik závislosti jej řadí mezi drogy. Působí  

na funkce mozku, zvyšuje výkonost, snižuje únavu a pocit hladu. Pravidelné užívání produktů  

s obsahem kofeinu vyvolává závislost, kdy při neuspokojení způsobuje abstinenční příznaky. 
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2.5.1 Druhy 

Do skupiny s obsahem kofeinu patří tytu suroviny: 

- kávovník (káva) 

- čajovník (čaj) 

- kolovník 

- maté 

- guarana 

- kakaovník 

2.5.2 Účinky 

Povzbuzující působení na organismus má i mnoho negativních účinků mezi něž například patří: 

- diuretické účinky způsobující odvodnění organismu, 

- ztráta vápníku působí bolesti svalů a kloubů, 

- nedostatek vitamínu B1 může vyvolat zácpu, deprese, 

- srdeční arytmie, 

- rakovina jícnu, 

- zánět žaludku, 

- závislost 

- a mnoho dalších zdravotních obtíží. 

2.5.3 Léčba 

Hlavní léčbou kofeinové závislosti je snižování dávek kofeinu. Po 12tihodinové abstinenci  

se dostavují abstinenční příznaky, které mohou odeznívat až týden. 

2.6 Kokainový typ 

Hlavní užívanou drogou je kokain, který je řazen mezi drogy se stimulačním účinkem, vyvolávající 

psychickou závislost. Jedná se o přírodní drogu z jihoamerického keře koka pravá (erytroxylon 

coca). Způsob užití kokainu je převážně šňupání, ale je možné ho aplikovat i injekčně. Zatímco Crack 

je krystalická forma kokainu, který se kouří. 

V České republice se kokain dostává více do povědomí v posledních 20 letech, dochází k vyšší  

spotřebě, je považován za psychoaktivní látku pro vyšší sociální vrstvy. Jeho cena na černém trhu  

se postupně zvyšuje. 

2.6.1 Krátkodobé účinky 

Po užití kokainu následuje pocit euforie a povzbuzující účinky člověka nabudí k vyšším a déle trvají-

cím výkonům jak fyzickým, tak i psychickým. Pro občasné uživatele to může znamenat bušící srdce, 

zrychlené dýchání, ale i zvýšenou tělesnou teplotu. 
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2.6.2 Dlouhodobé účinky 

Z dlouhodobého hlediska můžou mít uživatelé bludy, aterosklerózu a vyvinutou silnou psychickou 

závislost. Jejich chování je nestabilní, mohou trpět depresemi, halucinacemi, agresí a organismus 

začne být vyčerpaný s projevující se únavou. Užívání kokainu snižuje produkci dopaminu v mozku, 

kdy uživatel potřebuje čím dál větší množství drogy k dosazení pocitu blaženosti. Při odvykání  

pak pociťují nepříjemné pocity se vzpomínkami na euforické prožitky, a to může znamenat návrat 

zpět k užívání drog. 

2.6.3 Rizika 

Jako všechny drogy, tak i kokain přináší riziko předávkování, ale i možnost infarktu, mrtvice  

či aterosklerózi (kornatění tepen). Dochází i k fyzickému poškození nosní přepážky, jater a srdce. 

V nejhorších případech to jsou psychózy a zástava srdce s následující smrtí. 

2.6.4 Léčba 

„Kokain nevyvolává závislost tělesnou, o to mocnější je ale závislost psychická. Někteří autoři  

považují závislost na kokainu za vůbec nejsilnější. Odvykání se děje v několika fázích: 

- Bezprostředně po vysazení se dostavuje únava, často několikadenní spánek přerušovaný 

epizodami bdělosti se silným hladem a příjmem velkého množství potravy. Dostavuje  

se deprese, úzkost, svět se abstinujícímu jeví bezútěšně šedivý, mohou se dostavit sebevra-

žedné myšlenky. 

- Abstinující se mírně zrestauroval, odpočal si a nasytil se, dostavuje se obyčejně silná touha 

po droze., vzhledem ke zlepšené tělesné kondici často dochází k relapsům. Přetrvává depre-

sivní prožívání, dostavuje se podrážděnost, někdy se objevují poruchy spánku. Trvá řádové 

dny až týdny. 

- Fáze mírnějších obtíží, depresivní symptomatologie postupně odeznívá, touha po aplikaci 

drogy slábne, i když se někdy dostavuje v neztenčené síle. Obyčejně trvá několik týdnů  

až měsíců.“ (Kokain, 2021). 

Ve většině případů je nutná hospitalizace s psychoterapií. Léky jako antidepresiva se využívají  

až při depresivní atace nebo pro zlepšení metabolismu nervových buněk. Pokud je pacient  

ve vážnějším stavu nebo léčba je zdlouhavá mohou být naordinována antipsychotika. 

2.7 Morfinový typ 

V praxi dochází také ke zneužívání opiátů, které mají tlumivé účinky. Návykové látky se získávají  

ze surového opia nezralých makovic opiového máku. Nejznámější jsou morfin, heroin, kodein  

nebo braun. Způsob užití se liší podle jejich formy: mohou se kouřit, šňupat, užívat injekčně  

nebo perorálně. Vyvolávají psychickou i fyzickou závislost. 

  



 22 

2.7.1 Druhy 

Morfin 

- jedná se o opioidní lék na bolest, 

- zpomaluje nebo může zastavit dýchání, 

- dlouhodobým užíváním se zvyšuje tolerance a uživatel stále zvyšuje užívanou dávku,  

která by byla pro prvouživatele smrtelná. 

Heroin 

- vysoce návykový, 

- aplikuje se převážně nitrožilně, ale může se užívat i šňupáním, inhalací nebo kouřit  

(tyto varianty užití jsou méně rizikové). 

Kodein 

- „jde o slabé analgetikum, samostatně se jeho nalgetický účinek blíží placebu, v kombinaci 

s paracetamolem (Ultracod, Talvosilen) se analgetický účinek zvyšuje.“  (Lejčko, 2009) 

2.7.2 Účinky 

Opiáty uživatelům poskytují příjemnou euforii, na kterou má vliv tolerance k droze. Převážně ženy 

mohou trpět dysforii (rozladem) s nevolnostmi, zvracením a špatným soustředěním. Vysoká  

intoxikace organismu je provázena příznaky jako hučení v uších, svědění, pocit tepla a nevolnost. 

Intoxikovaný se škrábe i během kómatu a dech je povrchní. Užíváním opiátů se narušují charakte-

rové vlastnosti, snižuje intelekt, uživateli se snižuje nasazení, nic ho nebaví, může trpět depresivními 

stavy a při usínání děsivými pseudohalucinacemi. Špatný spánek a nezdravá životospráva celkově 

vyčerpána organismus, dochází k oslabení imunitního systému. Pokud jsou opia užívány nitrožilně, 

může organismus postihnout infekce, přenosné choroby jako HIV, žloutenka atd. 

2.7.3 Léčba 

K léčbě je vhodná substituční léčba metadonem nebo buprenorphinem, které pomáhají  

při stabilizaci odvykajících pacientů. Dlouhodobě závislý pacienti jsou léčeni za pomoci jiných opiátů 

například ethylmorfinu, metadonu nebo buprenorfinu, jejichž dávka se postupně snižuje. Odvykací 

stav většinou nastupuje již první den s vyvrcholením třetí až čtvrtý den odvykání. Po týdnu  

již příznaky odvykání odeznívají, ale stále přetrvávají poruchy spánku, pacient je po vysazení opiátů 

ponechán zcela bez medikace. Pokud se objeví psychické problémy například deprese, nebo dochází 

k závažné spánkové deprivaci, je potřeba nasadit potřebnou medikaci. 
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2.8 Solvenciový typ 

Ke zneužívání psychoaktivních látek dochází i prostřednictvím konzumace (inhalace) těkavých  

organických rozpouštědel. 

„Těkavé látky jsou chemické látky, které uživatelé čichají-inhalují. Celou skupinu těchto návykových 

látek najdeme v MKN-10 (Mezinárodní klasifikaci nemocí 10. revize) pod označením F18 – jako pr-

chavé látky. Běžně se však označují také jako látky těkavé a inhalační (inhalanty). Mezi nejčastěji 

zneužívané látky můžeme zařadit některá ředidla, lepidla a rozpouštědla (např. toluen), ale i plynné 

látky (např. éter a rajský plyn).“ (Těkavé látky…, 2021) 

Rozpouštědla jsou často zneužívána mladými lidmi ve školním věku pro jejich dostupnost. Důvodem 

užívání může být i vliv party. Patří mezi tlumivé látky a způsobují psychickou závislost. 

2.8.1 Účinky 

Vdechování těkavých rozpouštědel přináší euforii, sny, halucinace, poruchy vnímání nebo psychický 

útlum. Dlouhodobým užíváním dochází ke ztrátě svalové hmoty, špatné koordinaci, ztrátě čichu 

nebo někdy i sluchu. Užívání může vyvolat psychózy a paranoidní chování. Samotní uživatelé  

jsou dezorientovaní, popudlivý, mohou být i agresivní, nejsou schopni vnímat okolí. Droga působí 

na funkci mozku, kdy je poškozena paměť a kognitivní funkce. 

„Hlavní rizika: Těkavé látky přerušují přísun kyslíku do těla a nutí srdce bít rychleji a nepravidelně. 

„Čichači“ tak riskují syndrom náhlého úmrtí (například na selhání srdce či udušení nedostatkem  

kyslíku) jak při prvním, tak při jakémkoliv dalším užití. Předávkování těkavými látkami je velmi 

snadné, rychle dochází k bezvědomí až kómatu (riziko srdeční zástavy, zástavy dechu, udušení 

zvratky). Jedovaté chemikálie postupně ničí plíce a imunitní systém (typické je poškození kostní 

dřeně). Často dochází k poleptání dýchacích cest (mírnějšími projevy jsou chronické záněty průdu-

šek) a k toxickému poškození jater a ledvin. V psychické oblasti po dlouhodobém užívání dochází 

k trvalému poklesu inteligence, poruchám paměti, okleštění vyšších citů, změnám osobnosti.“ (Šejvl, 

2021) 

2.8.2 Léčba 

Odvykající pacient nepociťuje fyzické abstinenční příznaky, pouze fyzickou nepohodu a silné bažení 

po droze (tzv. craving). Léčba by měla být uskutečňována v lékařském zařízení ve spolupráci  

s rodinou a školou. 

„U experimentujících pacientů (mnohdy dětí a mladistvých) je účinnou metodou individuální  

psychoterapie. Dále je doporučeno sledování a spolupráce po dobu několika let. 

U pacientů silně závislých (většinou dospělých) bývá léčba složitější, jelikož jsou užíváním  

natolik ovlivněni, že již nejsou schopni vnímat své okolí, přiznat si následky užívání a často odmítají 

docházet i do zdravotnických zařízení. Pro tuto skupinu uživatelů jsou bohužel vyhlídky na dosažení 

abstinence mnohem menší, než u experimentujících a včasně registrovaných pacientů a některé  

případy mohou končit invaliditou či smrtí.“ (Těkavé látky…, 2021) 
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2.9 Tabákový typ 

Tabák se vyrábí z usušených listů rostliny Nicotiana tabacum. Jejich užití je v mnoha formách  

jako cigarety, doutníky, šňupací tabák, dýmky a beztabákové kuřivo. Kromě šňupacího tabáku  

se všechny formy kouří. V kouři uživatelé vdechují velké množství chemických sloučenin v plynném 

a pevném skupenství. Kouř obsahuje dehet, nikotin, oxid uhelnatý. Asi 60 zjištěných chemických 

látek je prokazatelně karcinogenní. 

2.9.1 Účinky 

Nikotin má mírné stimulační účinky, další příjemné pocity jsou zčásti subjektivní. Užívání tabákových 

výrobků je spojeno s určitými činnostmi, dříve např. návštěvou restauračních zařízení s užitím  

alkoholických nápojů, ale může jít i o formu „zabavení rukou a úst“. Kouření je spojené s určitou 

činností. Předávkování nikotinem způsobuje studený pot, nevolnost a bolesti hlavy. 

2.9.2 Léčba 

Nedostatek nikotinu vyvolává abstinenční příznaky. Odvykání od nikotinu vyvolává pocity  

podrážděnosti, nesoustředěnosti, bolesti hlavy, chuť na jídlo a jiné. K odvykání se používají různé 

odvykací nikotinové náplasti, žvýkačky a v současnosti hodně oblíbené elektronické cigarety. Jejich 

působením je do těla vpravován stále nižší obsah nikotinu a dávka se sníží na nulu. Odvykání  

od nikotinu ve velké míře zvládnou samotní uživatelé bez lékařské pomoci, je však možné využít 

i odborná centra pro odvykání kouření. Závislost na nikotinu je celoživotní, po úspěšné léčbě  

je nutná doživotní abstinence. 
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3 Rizikové chování dospívajících v oblasti drog 

Hamanová a Hellerová (2000) uvádí, že rizikové chování je takové chování, které může přímo  

nebo nepřímo ohrozit prospěch, zdraví, ale i celý další život mladých lidí. Adolescenti jsou dle WHO 

samostatnou rizikovou populační skupinou. 

Macek (2003) s Vágnerovou (2005) vymezují adolescenci do tří období: 

- Časná adolescence v rozmezí 10-13 let 

- Střední adolescence v rozmezí 14-16 let 

- Pozdní adolescence v rozmezí 17-20 let 

V těchto na sebe navazujících obdobích prochází adolescenti fyzickým, psychickým, emociálním 

a osobnostním zráním. Začínají používat abstraktní, kritické a logické myšlení. Procházejí  

tzv. černobílým obdobím. 

V tomto období, kdy hledají sami sebe, mohou podlehnout lákadlům neznámého světa. Možnosti 

vyzkoušet něco nového je může přivést nejen k drogovým, kriminálním, zdravotním a jiným problé-

mům. Nejsou si schopni představit možné následky, chtějí experimentovat a prožít život naplno. 

3.1 Příčiny rizikového chování 

Hlavními oblastmi, kde vzniká riziko pro vznik závislostí jsou: 

1) období dospívání – fyzické a sociální změny, 

2) rodinné prostředí, 

3) psychologické faktory – například emoční labilita, deprese, kritické sebehodnocení. 

 

V rodinném kontextu charakterizuje Nešpor (2007) rizikové faktory takto: 

- návykové chování rodičů, 

- volná výchova dítěte bez stanovených hranic, 

- rodiče věnují dětem málo času, 

- citové strádání dítěte, 

- direktivní a tvrdá výchova, fyzické tresty a sexuální zneužívání dítěte, 

- souhlasný postoj k užívání drog, 

- snižování schopností dítěte, 

- asociální chování vůči svému chování, 

- psychické onemocnění rodičů, 

- nízká finanční úroveň rodiny, 

- špatné rodinné zázemí. 

Všechna výše zmíněná možná rizika ovlivňují celkový vývoj adolescentů a možný vznik závislosti  

je velmi individuální. 

Rizikové chování spojené s možným užíváním drog je také záškoláctví. Žáci místo výuky tráví čas 

mimo školu s partou tzv. kamarádů, kteří jim mohou nabízet legální i nelegální drogy. Vlivem party, 

kam chtějí zapadnout, mohou propadnout závislosti. 
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Psycholog Albert Bandura definoval self-efficacy (SE), v České republice překládáno jako vnímaná 

vlastní účinnost. Adolescenti s vyšší SE lépe odolávají tlaku svých vrstevníků k nelegálnímu jednání 

a umí kontrolovat své problémové chování. 

3.2 Diagnostika 

Rodina mnohdy o možném zneužívání legálních nebo nelegálních drog nemá ani tušení. Příčinou 

může být jejich neznalost varovných signálů, nezájem o potomka nebo si ničeho nevšimnou. 

Včasná diagnostika by měla být prioritou. Pomoci by měla i škola, pokud se objeví problémy  

ve škole, měla by informovat rodinu a snažit se ve spolupráci s ní o brzkou nápravu. 

MUDr. Karel Nešpor (2003) popisuje varovné signály, na které by rodiče měli klást důraz  

a pokud se vyskytne více těchto signálů, měli by zpozornět: 

- lhaní, rozporuplná tvrzení, 

- ztráta zájmu o péči o svůj zevnějšek, 

- změna dlouhodobých přátel a kamarádů, rodiče je neznají, 

- mizící alkohol a prášky v domácí lékárničce, 

- ztráta zájmu o koníčky, dřívější kamarády, 

- útěky z domova, 

- paranoidní pocity pronásledování, třesy, poruchy paměti a soustředění, 

- mizící peníze a drahé předměty z domácnosti, 

- náhlé zhoršení chování, konfliktnost, podrážděnost, nervozita a agresivita, 

- zhoršení prospěchu ve škole, 

- změna stravovacích návyků a další. 

3.3 Adiktologické služby 

Adiktologické služby poskytují pomoc osobám ohroženým závislostmi a jejich blízkému okolí,  

jako je rodina a přátelé. Je to síť center, které poskytují celkem 9 typů adiktologických služeb,  

zahrnující: detoxikace, terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčbu,  

ambulantní stacionární péči, krátkodobou a střednědobou lůžkovou péči, rezidenční péči v terape-

utických komunitách, doléčovací programy a substituční léčbu. 

Níže na obrázku 11 je znázorněno sčítání adiktologických služeb dle okresů v České republice z roku 

2012. Jak bylo výše zmíněno, adiktologické služby poskytují 9 typů péče. Z obrázku vyplívá,  

že největší počet služeb nabízí Praha (všech 9 typů), Hradec Králové (8), atd. Největší pozornost  

by se tedy měla zaměřit na takové okresy jako například Jablonec nad Nisou nebo Plzeň sever a jih, 

kde není nabízen žádný typ adiktologických služeb. Novější sčítání adiktologických služeb bohužel 

není dostupné. 
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Obrázek 11: Počet typů adiktologických služeb podle okresů 

 
Zdroj: Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice, 2013 

27. 11. 2019 byl zveřejněn na stránkách Socialnipolitika.eu plán Ministerstva zdravotnictví vybudo-

vat páteřní síť adiktologických ambulancí pro celou Českou republiku, a tak zajistit stabilní  

dostupnost péče pro závislostní chování. 

Lenka Vavrinčíková, Jiří Libra a Michal Miovský (2013) popsali základní požadavky na poskytování 

adiktologických služeb, služby by měli být: 

- kvalitní a bezpečné, 

- cenově dostupné, 

- výkonné a účinné. 

Péče poskytované v síti adiktologických služeb by měly být cenově dostupné pro každého,  

kdo potřebuje v oblasti závislostí pomoci a jejich kvalita by měla být v souladu s doporučenými  

postupy dle odborné způsobilosti. Adiktologie zahrnuje více odborných segmentů, spojuje  

zdravotní a sociální služby. Jednotlivé oblasti adiktologické péče procházejí kontrolou kvality  

a jsou jim udělovány certifikáty kvality certifikační komisí. Samotní uživatelé a pracovníci se podílí 

na hodnocení poskytovaných adiktologických služeb, výsledky hodnocení jsou zpracovávány  

a přispívají ke zlepšování poskytované péče. 
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V roce 2005 vzniklo Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, nyní Centrum adiktologie. V současné době je možné obor 

adiktologie studovat jako bakalářský studijní obor. 

3.3.1 Ambulantní adiktologická léčba 

Ambulantní léčba je rozdělena na 5 různých typů péče: 

1) Lékařská ambulance 

- ambulance lékařského zaměření je specializovaná v oboru psychiatrie, zaměřenou  

na klienty bojující se závislostmi, 

- ambulance poskytuje celou škálu služeb od prvního kontaktu s klientem, poskytnutí  

základního lékařského ošetření a následnou péči. Konkrétně poskytují farmakoterapii, 

individuální i skupinové terapie, sociální pomoc a poskytují i substituční léčbu. 

2) Nelékařská ambulance 

- poskytuje kontaktní a poradenské služby zahrnující preventivní poradenství, motivování 

klientů k léčbě, pomoc v sociální oblasti a základní lékařské výkony. 

3) Adiktologický stacionář 

- poslední krok před doléčovacími programy a ústavní léčbou, 

- součástí je diagnostika, skupinové nebo individuální psychoterapie, poradenství, sociální 

pomoc, farmakoterapie, socioterapie, terapie pro rodinné příslušníky a jejich edukace, 

- je nabízena i detoxikace v domácím prostředí, 

- jsou nabízeny denní, noční nebo i odpolední stacionáře dle potřeb klienta trvající  

3-4 měsíce, 

- klient navštěvující stacionář nesmí být pod vlivem drog. 

4) Specifické programy 

- Terénní programy: terénní pracovníci poskytují klientům aktuální informace o možných 

léčebných programech, výměně injekcí, preventivních testech na HIV nebo možnosti  

očkování proti žloutence, ale i o možnosti právní a sociální pomoci. Pracovníci provádí 

i základní zdravotní ošetření klientů nebo jim poskytují základní zdravotní pomůcky 

a materiál. Hlavním cílem by mělo být o zmírnění rizikového chování klienta. 

- Služby ve vězení: poskytováno externími pracovníky, nikoli personálem věznice. 

5) Následná péče 

- navazuje na základní léčbu závislostí, která byla již ukončena a její snahou je pokračování 

v abstinenci, 

- nabízí možnosti chráněného bydlení, chráněných pracovních míst a rekvalifikace. 

Na obrázku 12 vidíme červeně označené okresy Libereckého, Jihomoravského a Zlínského kraje,  

kde není poskytována žádná ambulantní léčba. 



 29 

Obrázek 12: Pokrytí krajů ambulantní léčbou 

 
Zdroj: Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice, 2013 

3.3.2 Adiktologická léčebná lůžková zařízení 

1) Jednodenní stabilizace 

- jednodenní lůžková péče má za úkol stabilizovat klienta v případě relapsu, krizového 

stavu nebo během akutní intoxikace, 

- v České republice však takové zařízení není v současnosti v provozu, kromě záchytných 

stanic při intoxikaci alkoholem. 

2) Detoxikace 

- určena klientům, jejichž zdravotní stav umožňuje detoxikaci a není nutná například  

intenzivní péče, 

- je prováděna v samostatných zařízeních k tomu určených nebo přímo ve zdravotnických 

zařízeních jako jsou nemocnice, psychiatrické léčebny nebo kliniky, 

- slouží k odvykání při ukončení užívání návykových látek a snížení odvykacího syndromu, 

- klient může být hospitalizován i bez jeho souhlasu s možným fyzickým omezením, 

- délka léčby se pohybuje do 3 týdnů s provozem 24 hodin denně, 

- péči zajišťuje zdravotnický personál. 
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3) Krátkodobá a střednědobá odvykací léčba 

- jedná se o lůžková oddělení pro léčbu závislostí v nemocnicích a psychiatrických  

léčebnách, 

- „…zaměřená na práci s motivačním cyklem změny, na dosažení a udržení abstinence,  

na stabilizaci pacienta. Specializovaná lůžková péče navazuje na akutní lůžkovou péči 

(například detoxikační oddělení), nebo je možný přímý vstup do služby,  

pokud to zdravotní stav dovoluje.“ (Vavrinčíková, Libra a Miovský, 2013, s. 45) 

4) Rezidenční léčba v terapeutických komunitách 

- délka léčby se pohybuje v rozmezí 6-15 měsíců a probíhá jako pobytová léčba  

ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních, 

- poskytuje socioterapeutickou a psychoterapeutickou léčbu s cílem znovu začlenění  

do normálního života, 

- klient před nástupem do komunity prochází mnoha vyšetřeními například psychiatrické 

a somatické vyšetření, toxikologické vyšetření, vyšetření na HIV nebo žloutenku,  

pohlavně přenosné choroby a další. 

Na obrázku 13 jsou červeně znázorněny kraje, které neposkytovaly v roce 2012 žádné adiktologické 

lůžkové služby. Jedná se o čtyři kraje, a to Liberecký, Středočeský, Pardubický a Karlovarský kraj. 

Na základě zveřejněného plánu Ministerstva zdravotnictví z 27. 11. 2019 se snad situace zlepší  

a přibude více lůžkových zařízení ve zmíněných krajích.  
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Obrázek 13: Pokrytí krajů lůžkovou péčí 

 
Zdroj: Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice, 2013 
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Obrázek 14: Dostupnost adiktologických služeb 2018 

 
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 

Z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice 2018 vyplynulo (obrázek 14), že v roce 
2018 bylo celkem 275 adiktologických center, v roce 2017 272 a v roce 2016 244. Což je navýšení 
o 31 center po celé České republice za tři roky. 
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4 Drogová závislost 

„Jakákoliv závislost je špatná, ať už je drogou alkohol, morfin nebo idealismus.“ (Carl Gustav Jung) 

Pojmy syndrom závislosti a škodlivé užívání jsou používány v souladu s Mezinárodní klasifikací  

nemocí MKN-10, F10-F19 Duševní poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivní látek  

(F10-alkohol, F11-opioidy, F12-kanabinoidy, F13-sedativa nebo hypnotika, F14-kokain,  

F15-stimulancia, F16-halucinogeny, F17-tabák, F18-organická rozpouštědla, F19-jiné psychoaktivní 

látky). Užívání psychoaktivních látek je diagnostikováno jako chronické onemocnění, které lze léčit, 

ale i předcházet onemocnění díky prevenci. Kalina (2015) popisuje syndrom závislosti jako silnou 

touhu požít alkohol, tabák nebo jinou návykovou látku vedoucí k rychlému návratu k užívání  

této látky po době abstinence. Populace, která syndromu závislosti nepropadla, není nijak ovlivněna 

abstinencí. 

Kudrle (2003) definoval tři hlavní důvody, proč lidé chtějí drogy užívat: 

- strach z bolesti jak fyzické, tak duševní, tito lidé hledají v užívání drog úlevu od bolestí  

ve svém životě, patří sem i nuda, nízké sebevědomí nebo pocity odlišnosti, 

- potřeba vykazovat výkon, dobrou náladu, být bez zábran, 

- přeměnit své utrpení ve splynutí se sebe samým, druhými nebo Bohem apod. 

K těmto třem motivacím užívání psychoaktivních látek jsou specifikovány zneužívané drogy.  

K prvnímu motivu přiřazujeme opioidy, sedativa a zčásti i alkohol, k druhému stimulancia a třetí 

psychedelické látky, halucinogeny a kanabinoidy. 

4.1 Vznik závislosti 

Souhrou mnoha okolností a dědičných dispozic jsou jednotlivé osoby více nebo méně vybaveni  

jakékoli závislosti odolávat. 

Fáze vzniku závislosti: 

- Seznámení s drogou, uživatel má užívání zatím pod kontrolou, ale již vzniká návyk v užívání 

drogy. 

- Vzniká tolerance na užívanou drogu, uživatel nemá vše již pod svou kontrolou a může  

pociťovat vinu, vzniká závislost. 

- Po vysazení drogy se objevují abstinenční příznaky, užívání není již vůbec pod kontrolou 

a vzniká rozvinutá závislost. 

- Začínají se projevovat zdravotní problémy, uživatel má problémy v zaměstnání, v rodině, 

může docházet k předávkování a sebevraždám, vzniká těžká závislost. 

U každého typu drogy bude časový průběh jednotlivých fází jiný v závislosti na jejich účincích  

a velkou roli bude činit i věk uživatele. Na mladistvé uživatele psychoaktivní látky působí mnohem 

rychleji. 
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Vermuža (2001) rozděluje ve své knize rizikové faktory na dvě skupiny, které ovlivňují vznik  

závislosti: 

A. Společenské faktory 

- lokality s vyšší kriminalitou (uživatelé bydlí v lokalitách, kde jsou drogy lehce dostupné), 

- stresové situace spojené se stěhováním, hledání nových kamarádů a tím odolávání tlaku 

různých part, 

- přístup k alkoholu a drogám, 

- normy společnosti, které umožňují konzumaci alkoholu a drog, 

- hospodářská deprivace: hospodářská situace ovlivňuje obraz drogové scény 

B. Individuální faktory 

- v rodině je přítomný alkoholismus: dítě má špatný vzor při výchově, v hodnotách  

a postojích k dané situaci, rodiče neplní své rodičovské povinnosti, jsou narušené emocio-

nální vazby, 

- genetická dispozice: vrozená nebo získaná, 

- špatné výchovné metody, 

- rizikové chování rodičů, 

- školní selhání, 

- parta užívající návykové látky a převzetí jejich norem a hodnot, 

- nedostatek lásky v rodině, 

- brzká zkušenost s užíváním návykových látek. 

Osobnostní rysy každého jedince jsou ovlivňovány v důsledku užívání drog. Jak uvádí Mahdalíčková 

(2014), osobnost člověka se pod vlivem drog postupně mění. Riziková skupina jsou děti a dospíva-

jící, nejvíce ty, kteří mají špatný školní prospěch a ty, jež užívají marihuanu před patnáctým rokem 

života. U této skupiny se riziko vzniku závislosti na návykových látkách mnohonásobně zvyšuje  

s dopadem na jejich citový vývoj a rozvoj osobnosti. 

4.2 Projevy závislosti 

Závislostní chování se projevuje těmito hlavními znaky: 

- chutí (touhou) po užívané psychoaktivní látce, nazýváno tzv. craving, 

- omezení nebo ukončení volnočasových aktivit, zájmů a kontaktů se svými přáteli,  

kamarády, 

- pokračování v užívání i přes vědomí možných rizik, 

- vyšší tolerancí k užívané látce: pro uspokojení je nutné užít větší dávku psychoaktivní látky, 

- při snaze ukončit užívání nastupují abstinenční příznaky ve formě fyzických projevů. 

Pokud nastanou tři a více výše uvedených znaků, pak je klientovi diagnostikováno závislostní  

chování. Závislost dělíme podle abstinenčních příznaků na psychickou a fyzickou, záleží na typu 

drogy. Na některých drogách se tvoří pouze fyzická, nebo psychická závislost, ale jsou i drogy,  

jejichž zneužívání způsobuje oba typy závislosti. 
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Psychická závislost: 

- neodolatelná touha po užití drogy, 

- uživatel provozuje pouze aktivity směřující k opatření drog, 

- vše co s drogou nesouvisí, tak uživatele nezajímá. 

Fyzická závislost: 

- po vysazení drogy se projevuje abstinenčním syndromem, 

- tolerancí na užívanou drogu. 

4.3 Abstinence 

Uživatel psychoaktivních látek po ukončení užívání prochází abstinencí, která přináší abstinenční 

syndrom. Je to stav, kdy organismus není intoxikovaný drogou a jeho síla se odvíjí od mnoha  

faktorů, jako délka závislosti, typ závislosti, zdravotní stav klienta a další faktory. Abstinenční  

syndrom může mít mnoho příznaků, od mírného průběhu až po stav ohrožující na zdraví. 

Abstinenční syndrom má dvě fáze: 

- Akutní fáze: nastupuje po vysazení psychoaktivních látek a hlavními projevy jsou především 

fyzické příznaky, trvající několik dní, v závislosti na užívané droze se mohou objevit  

i psychické příznaky (bludy atd.). 

- Postakutní fáze: navazuje na akutní fázi a projevy jsou oproti akutní fázi mírnější, bývají 

převážně psychického charakteru, tato fáze trvá od několika týdnů po měsíce i roky,  

podle typu závislosti. Mohou dokonce přetrvávat do konce života. 

Hlavními příznaky postakutního abstinenčního syndromu jsou deprese, pocity úzkosti, klienti  

nejsou schopni cítit radost, nastává obsesivně-kompulzivní chování, dostavují se negativní myšlenky 

s pocity beznaděje, pocity viny, silná touha po droze a jiné. 

Abstinenční léčba představuje úsilí co nejdříve zabránit užívání drog, naučit klienty zvládat stresové 

situace a krizové okamžiky bez drog. 

Klient procházející abstinencí musí překonat fyzické příznaky jako třes, křeče, zvracení, bolesti,  

zimnice a mnoho dalších fyzických příznaků, které mohou být doprovázené i psychickými příznaky 

jako velká touha (bažení, craving) po droze, deprese, halucinace, bludy a další. Abstinující klient 

však překonává i změny ve svém chování: neklid, podrážděnost a jiné. Odvykací proces přináší 

mnoho utrpení k dosažení překonání závislosti a mnoho klientů tento proces nezvládne a vrátí  

se zpět k užívání psychoaktivních látek. 

De Leon a Melnick (1993) konstatovali, že u drogově závislých klientů je abstinence předpokladem 

pro udržení úzdravy, současně je nutné se zdržet určitého chování, které působí jako spouštěcí  

mechanismy k možné recidivě. Kuda (2003a) konstatuje, že craving je „hybnou silou“ relapsu,  

kdy zároveň během abstinence v rozmezí 20-120 dní craving pociťuje 60-70% klientů. 

Klient, tak může být polapen v koloběhu, kdy se střídá abstinence s relapsem, „…na počátku  

je pozitivně posíleno iniciální užití drogy, které vede k abnormálnímu chemismu mozku, jenž při chro-

nickém užívání způsobuje špatnou náladu a negativní afektivní i kognitivní stav. Tyto negativní  
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psychologické stavy motivují chování směřující k dalšímu užití drogy, neboť závislý si pamatuje  

vysoce posilující, pozitivní pocity spojené s uvolněním a zvýšeným využitím neurotransmiterů  

v průběhu iniciálního užití. Podobně bludné biopsychologické stavy se objevují i při chronickém  

užívání jiných drog.“ (Tkáč, 2011, s. 15). 
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5 Prevence žáků středních škol 

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) vydalo Metodické doporučení k primární  

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28),  

který je v souladu s Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence rizikového chování 

u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Strategií prevence krimina-

lity a dalšími souvisejícími paragrafy vytyčuje preventivní program, definuje terminologii v souladu 

s EU, začleňuje prevenci do ŠVP a školního řádu, určuje instituce zapojené do prevence a související 

úlohu pedagogického pracovníka, hlavně zpracovává postupy k jednotlivým formám rizikového 

chování žáků. 

Typy prevence dle WHO dělíme na primární prevenci (PP), sekundární a terciální prevenci. 

PP se zaměřuje na osoby, které doposud nepřišli do kontaktu s návykovými látkami. Náplní primární 

prevence je snaha o informování, varování o nepříznivých důsledcích spojených s užíváním drog 

a oddalování prvního užití drogy. Informace jsou distribuovány za pomoci médií nebo preventivními 

programy ve školách. Dalšími osobami, na které bude primární prevence zaměřena, mohou být děti 

pohybující se na ulici nebo děti drogově závislých rodičů a další. Hlavně u mladých lidí je potřeba 

budovat protidrogové postoje a prosociální chování. Ve školách by měli být žáci podporováni  

ke zdravému životnímu stylu a sportovním aktivitám. Dle Krause a Sýkory (2009) primární prevence: 

„…spočívá v ovlivňování výchovy, ve vzdělávání, volnočasových aktivitách, poradenství, práci s hod-

notami dětí a mládeže.“ (Kraus a Sýkorová, 2009, s. 57). 

Na obrázku 15 je znázorněno rozdělení primární prevence rizikového chování, která se dělí  

na specifickou a nespecifickou prevenci. Specifická se pak dále dělí na všeobecnou, selektivní  

a indikovanou. 

Obrázek 15: Třídění primární prevence 

 
Zdroj: Klinická adiktologie 
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Nespecifická prevence působí na rozvoj harmonické osobnosti, souvisí s rozvojem nadání, zájmů, 

sportovních a pohybových aktivit. Jedná se především o aktivity, které přímo nesouvisí s rizikovým 

chováním dětí. Spadají sem aktivity k využití volného času dětí jako kroužky v rámci školy  

nebo jiných organizacích například v DDM a sportovní aktivity na amatérské nebo profesionální 

úrovni. Volnočasové aktivity napomáhají snižovat riziko vzniku rizikových forem chování nebo jejich 

rozvoj. 

Specifická prevence nabízí „… aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení 

a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: 

- všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah 

problému nebo rizika, 

- selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lez předpokládat zvýšený výskyt  

rizikového chování, 

- indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán 

vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole 

nebo s vrstevníky.“ (Metodické doporučení, 2010, s. 2). 

Sekundární prevence se týká osob, které již s návykovými látkami přišli do kontaktu,  

tudíž se prevence zaměřuje na předcházení a rozvoj závislosti. Sekundární prevencí se zabývají  

například krizová centra, poradny, detoxikační centra, kontaktní centra apod. Jsou nazývány  

také jako selektivní prevence. 

Terciální prevence je prevence již závažných nebo trvalých zdravotních problémů a souvisejících 

sociálních problémů. Snaží se o snižování rizik tzv. „harm reduction“ v oblasti užívání drog,  

resocializaci a snížení nebo úplné zamezení recidivy. Označuje se také jako indikovaná prevence. 

Terciální prevence poskytována například nízkoprahový kluby, terénními pracovníky atd. 

5.1 Funkce rodiny 

Rodina předává, jednotlivých členům své společnosti sociální dovednosti, hodnoty, podporu  

v různých situacích a vystavuje své členy rozmanitým konfliktním situacím. Fisher a Škoda (2009)  

ji považují za nejdůležitější sociální skupinu, kde získávají zkušenosti v komunikační interakci,  

přebírají normy a vzorce chování. Rodina má jednu z nejdůležitějších rolí v prevenci rizikového  

chování. Jak uvádí Marian Koranda (in Kalina at al., 2015), pokud jedinec vyrůstá ve vyváženém 

rodinném prostřední s výchovou vedoucí k úctě ke svému zdraví, zdravému životnímu stylu,  

tradicím a vzdělání nemá důvod užívat návykové látky. Užívání návykových látek je bráno  

jako berlička pro jedince, kteří nejsou vychovávání v základních životních jistotách. 

Pokud se dítě již s drogou setká, rodiče musí zachovat klidnou hlavu. 

Výzkumy se zjistilo, že dospívající bez přiměřeného dohledu rodičů měli 2x více zkušeností  

s návykovými látkami. Také v rodinách, kde nebyla nastavena pravidla, byla zkušenost s drogami 

vyšší, a to 15 % proti 6 %. Dospívající ve věku 15 let měli 3x častější zkušenost s návykovými látkami 

z důvodu, že jejich rodiče s nimi trávili málo času. 

Dle Nešpora (2008) je prevence u dětí a dospívajících v rodině smysluplná. Rodiče by měli se svým 

dospívajícími členy rodiny trávit čas každý den a umět jim naslouchat, porozumět tomu co říkají 
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slovy i mezi řádky (výrazem tváře, tónem hlasu). Je velmi důležité podporovat děti v komunikaci 

a ujasňovat si smysl toho, co říkají. Rodič by také měl mít pod kontrolou své reakce, aby pro dítě 

nevyzněli jako posměch či odmítnutí. Zatímco vstřícnost a respekt má pozitivní vliv na vývoj dítěte 

a správnou komunikaci. Pozitivním přístupem, pochvalou se buduje zdravé sebevědomí,  

které povede k silné osobnosti, která dokáže odmítnout užití jak alkoholu, tak drog. Na druhou 

stranu je i důležité dítěti zdůraznit právní zodpovědnost rodiče za nezletilé dítě, právo kontrolovat, 

kde a s kým se dítě pohybuje. Nastavit jasná pravidla zaměřená na nepřijatelnost užívání alkoholu 

a drog spojená se vřelým chováním, ale i s následky při porušení. S dítětem je důležité komunikovat 

o následcích spojených s užíváním návykových látek, je potřeba mít nastudované důležité  

informace a oba rodiče by měli být soudržní a jednotní ve výchově. Pokud rodiče nejsou schopni 

situaci řešit sami, měli by se obrátit na porady pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 

5.2 Funkce školy 

Hlavním cílem školy, je prevence rizikového chování v těchto oblastech: 

- „agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus,  

extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, 

- záškoláctví, 

- závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, 

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, 

- spektrum poruch příjmu potravy, 

- negativní působení sekt, 

- sexuální rizikové chování.“ (Metodické doporučení, 2010, s. 2). 

Škola je zaměřena na specifickou primární prevenci, která se dále dělí na všeobecnou prevenci,  

selektivní prevenci a indikovanou prevenci. Všeobecná prevence je cílena na celou populaci  

a předcházení rizikového chování. Ve školách je všeobecná prevence zahrnuta v RVP a preventiv-

ních plánech, kdy je prevence zaměřena na sociální vliv v kombinaci s dalšími interaktivními  

programy. Nejvíce se osvědčila kombinace dlouhodobých preventivních programů a ekonomických 

sankcí. Zapojení rodičů do aktivity škol hraje významnou roli v utváření zdravého prostředí,  

nedílnou součástí je důvěra rodičů v pedagogy a současně důvěřovat svým dětem, umožnit  

jim vyjádřit své názory. Selektivní prevence je již cílena přímo na žáky, kteří vykazují předpoklady 

k rizikovému chování svými biologickými, sociálními, psychologickými nebo environmentálními  

faktory. Důležité je včas zahájit intervenci s touto skupinou rizikových žáků. 

V listopadu 2020 z důvodu pandemie Covid-19 proběhl průzkum realizace programů primární  

prevence z důvodu malého kontaktu žáka s učitelem a náročností primární prevence v on-line  

prostředí. Jak uvedla ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády Jarmila Vedralová:  

„Průzkum byl proveden na základě aktivit platformy pro programy primární prevence, která byla 

iniciována a je pravidelně svolávána Odborem protidrogové politiky ÚV ČR. V rámci platformy  

je aktuálně řešena realizace programů primární prevence, podpora pedagogů a škol v době 

distanční výuky. Bylo potřeba velmi rychle zmapovat situaci v co největší míře, což systém SEPA umí 

velmi dobře.“  (Aktuality: Druhá vlna, 2021). 



 40 

5.3 Preventivní programy 

Na základě § 18 písm. C) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů školy 

zpracovávají preventivní program k podpoře aktivity žáků, pestrosti preventivních programů  

nabízených školou, zapojení pedagogických pracovníků a vzájemnou spolupráci s rodiči žáků školy. 

Obrázek 16: Subjekty vytvářející efektivní prevenci 

 
Zdroj: Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klimatu školy 

Za minimální preventivní program na školách odpovídá ředitel školy. Volit může z certifikovaných 

preventivních programů externích partnerů např. PPP (pedagogicko-psychologická poradna),  

SVP (středisko výchovné péče) nebo NNO (nestátní neziskové organizace), ale i necertifikovaných 

programů nebo je zpracováván školním metodikem prevence dané školy. Certifikované programy 

jsou dostupné na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání. Na školách jsou vytvářeny podmínky 

směřující k prevenci rizikového chování, poskytováním poradenských služeb, začlenění preventiv-

ního programu do školního řádu a vnitřního řádku školy, zařazení do osnov a učebních plánů.  

Ředitel školy jmenuje metodika prevence, který splňuje odborné předpoklady, kvalifikaci k výkonu 

této pozice. Metodik prevence pak spolupracuje s výchovných poradcem, školním psychologem, 

třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky na přípravě, uskutečnění a vyhodnocení  

preventivního programu školy. 

Preventivní program se vyhotovuje na každý školní rok zvlášť v souladu s preventivní strategií školy. 

PP je kontrolován Českou školní inspekcí a na konci roku je vyhodnocována jeho efektivnost  

a kvalita, výsledky jsou zaznamenány ve výroční zprávě o činnosti školy. 



 41 

6 Legislativa v ČR 

První protidrogové zákony vznikly mezinárodní protidrogovou spoluprací v roce 1909, v roce 1961 

Jednotná mezinárodní dohoda OSN o zákazu všech drog škodlivých lidem, v roce 1993 vzniklo  

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost a v roce 2002 Národní monitoro-

vací středisko České republiky. 

6.1 Současná legislativa v ČR 

Hlavními právními předpisy upravující problematiku návykových látek jsou tři zákony: 

- Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů. 

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Zákon č. 167/1998 Sb. v § 39 definuje osoby, které se dopustí přestupku, pokud budou  

neoprávněně přechovávat malé množství návykové látky pro svou potřebu, pěstovat v malém 

množství pro vlastní potřebu rostliny nebo houby s návykovou látku (např. marihuanu)  

nebo poskytnou návykové látky osobám mladším osmnácti let. 

V České republice je od ledna 2010 v účinnosti nový trestní zákon č. 40/2009 Sb., který rozlišuje pět 

drogových trestných činů. 

- § 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 

- § 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 

- § 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku 

- § 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu 

- § 287 Šíření toxikomanie 

Zákon č 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V tomto zákoně 

jsou vymezeny základní pojmy spojené v souvislosti s návykovými látkami. Je zde definice pojmu 

„návyková látka“, která je používaná pro alkoholické nápoje, tabák, omamné a psychotropní látky, 

látky s psychoaktivními účinky, způsobující duševní poruchy a poruchy chování, dle MKN 10  

je možné diagnostikovat vznik závislosti jako diagnózu F10-F19. Stanovuje u alkoholu,  

co je alkoholický nebo nealkoholický nápoj, tabákové výrobky, elektronické cigarety a stanovuje  

vyšetření, pokud je podezření na návykovou látku. Stanovuje i místa a provozovny, která smí  

prodávat tabákové a alkoholické výrobky a další. 

6.2 Změny legislativy od roku 2017 

2017 

Nařízením vlády č. 463/2013 Sb. bylo od května 2017 přidáno 62 nových látek na seznam látek  

návykových. V květnu 2017 byl také nahrazen zákon č. 379/2005 Sb. novým zákonem č. 65/2017 

Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými  

návykovými látkami, kterým je zaveden úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách stravovacích 

služeb, na zastávkách MHD, dětských hřištích, vnitřních prostorách obchodních center. 
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Zákon dále upravuje prodej alkoholu a cigaret přes internet (musí být zajištěn prodej pouze starším 

18 let) a na jakých místech v kamenných prodejnách je prodej možný. Zákon dále umožňuje obcím 

regulovat pomocí vyhlášek používání cigaret a konzumaci alkoholu na veřejných místech obce,  

například u škol atd. Novinkou je možnost uzavření podniku na dva dny při zjištění porušování  

zákona, a to při prodeji alkoholu mladistvým do 18 let. Při porušení zákazu kouření hrozí fyzické 

osobě pokuta do výše 5 tisíc korun. Pokuta pro fyzickou osobu, která prodá nebo podá alkohol 

osobě mladší 18 let činí až 150 tisíc korun, u osoby mladší 15 let je to až dvojnásobek. Právnické 

osobě hrozí při porušení prodávání nebo podávání alkoholu osobám mladším 18 let pokuta do výše 

1 milionu korun, u osoby mladší 15 let do výše 2 milionu korun a možnost zákazu činnosti  

až dva roky. 

2018 

V roce 2018 nenastaly žádné změny u skutkových podstat a trestních sankcích spojených  

s drogovými trestnými činy a přestupky, avšak seznam návykových látek se rozšířil o 82 nových  

syntetických drog. Na základě změny zákona č. 65/2017 Sb. o zákazu kouření byla podána stížnost 

k Ústavnímu soudu ČR, soud stížnost zamítl s tím, že zákon je dostatečně jasný a určitý a tudíž legi-

timní. 

Centrum pro výzkum veřejného mínění provedlo dotazníkové šetření s respondenty nad 15 let  

pro zjištění veřejného mínění k novele zákona o zákazu kouření v prostorách stravovacích služeb, 

které nabylo platnost v květnu 2017. Bylo zjištěno, že 54 % se zákazem koření souhlasí,  

35 % nesouhlasí a 11 % respondentů odpověděli, že neví. 

Na grafu níže je srovnání mezi lety 2011-2018, kdy je vidět jasný nárůst respondentů,  

kteří se zákazem rozhodně souhlasí a ubylo i lidí s nesouhlasným postojem. 

Obrázek 17: Postoje k zákazu kouření 

 
Zdroj: CVVM ŠOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 



 43 

Od března 2018 stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 37/2017 Sb., o elektronických  

cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích ke kouření, podmínky týkající  

se jejich složení, vzhledu, jakosti a označování. 

Došlo také ke vzniku nového oboru ve vzdělávání adiktologie jako bakalářský nelékařský zdravot-

nický obor na 1. LF UK. 

2019 

V květnu 2019 stanovil Nejvyšší státní zástupce limitní hodnoty drog při vyšetření krve a tím nemož-

nost vykonávat zaměstnání, řídit motorová vozidla a tím ohrozit životy nebo zdraví lidí, způsobit 

škodu na majetku. Tyto skutečnosti dávají podnět k zahájení trestního stíhání. 

Duben 2019 přinesl zavedení spotřební daně na zahřívané tabákové výrobky (elektronické cigarety). 

2020 

V červenci 2020 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek  

pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých  

přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Tato vyhláška nově zvyšuje hodnoty delta-9-THC 

maximálně na 25 % a CBD maximálně na 23 %. Díky novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném  

zdravotním pojištění mohou pacienti od ledna 2020 žádat o částečnou úhradu léčebného konopí, 

maximálně do výše 90 % ceny a do 30 g za měsíc. Dále vyhláška č. 236/2015 Sb. umožňuje reviznímu 

lékaři zvýšit limit úhrady až na limit 180 g za měsíc, podle zdravotního stavu pacienta. 

Březen 2020 znamenal zvýšení spotřební daně lihu a tabákových výrobků. 

ČTK dne 2. 12. 2020 zveřejnilo zprávu o vyřazení marihuany ze seznamu nejtěžších drog na základě 

schválení Komisí pro omamné látky úřadu OSN pro drogy a kriminalitu. 
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SOUHRN TEORETICKÉ ČÁSTI 

Mladá generace je plná očekávání a představ o svém budoucím životě, chtějí cestovat, bavit se, 

odlišovat se od ostatních. Patří právě do velmi rizikové skupiny, kdy jakékoli užití návykových látek 

může vyvolat problémové chování v rodině, ve škole, ve společnosti. Mladý organismus se teprve 

vyvíjí a návykové látky mohou způsobit dalekosáhlé následky, poruchy chování, psychické problémy 

a v neposlední řadě zdravotní problémy. Z toho důvodu by mladí lidé měli být od raného věku  

průběžně informování a seznamováni s možnými riziky, které je čekají v jejich běžných životech. 

K tomu by jim měla napomáhat včasná prevence již od základní školy až po střední školu. 

Ke snižování vzniku rizikového chování napomáhají celé společnosti vydané zákony, které upravují 

výrobu, prodej, užívání nebo zákaz návykových látek. Stát také vydává na období devíti let Národní 

strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027. Strategie byla 

vládou České republiky schválena 13. května 2019 usnesením č. 329. Nová národní strategie bere 

v potaz výsledky předchozí strategie z let 2010-2018 a znalosti v oblasti závislostního chování.  

Hlavním cílem tohoto dokumentu je preventivní činnost a snižování škod (ekonomických,  

sociálních, zdravotní aj.) způsobených užíváním návykových látek, hazardním hraním a závislostmi 

na moderních technologiích. 

„Prioritními tématy, na která se strategie zaměřuje, jsou: 

- posílení prevence a zvýšení informovanosti, 

- kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb, 

- efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, 

- efektivní řízení, koordinace a financování. 

Speciální témata: 

- léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek, 

- nadužívání internetu a nových technologií, 

- konopí a kanabinoidy.“ (Národní strategie prevence, 2019). 

Jedním z témat je tedy kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb. Tématem se již Ministerstvo 

zdravotnictví zabývá a v listopadu 2019 představilo plán pro vybudování páteřní sítě  

adiktologických ambulancí napříč Českou republikou, tak aby služby byly dostupné široké  

veřejnosti. 

V síti školských zařízení jsou taktéž poskytovány preventivní programy a k jejich realizaci,  

vyhodnocování a správě dat slouží jednotný on-line program SEPA (Systém evidence preventivních 

aktivit). V současnosti je využívám více jak polovinou ZŠ a SŠ. Data do systému vkládá školní metodik 

prevence, která jsou následně přístupná PPP (pedagogicko-psychologická poradna), příslušnému 

kraji, kam daná škola spadá a souhrnná data jednotlivých krajů a data celé republiky jsou  

pak přístupná MŠMT. Přínosem tohoto systému má být evidence provedených preventivních  

programů ve školách, možnost jejich samostatného vyhodnocování a porovnání dat v rámci okresů, 

krajů. 
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7 Empirická část 

Cílem empirického šetření bylo zjistit míru incidence zneužívání psychoaktivních látek u studujících 

střední školy, specifikace nejčastěji zneužívaných psychoaktivních látek, důvodů, proč tak studující 

činí a dalších okolností, jež s problematikou souvisejí. Vedlejším cílem šetření bylo porovnání  

výsledků s obdobným šetřením, jež proběhlo v roce 2020 na jiné střední škole. Zajímalo nás,  

zda se informace o postojích a chování studentů liší v prostředí různých středních škol. Z tohoto 

důvodu byla použita podobná metodika – dotazníkové šetření. 

7.1 Výzkumné otázky a hypotézy 

Ze stanoveného cíle empirické sondy byly vymezeny následující výzkumné otázky: 

- V jaké míře dochází u středoškoláků k užívání návykových látek? 

- Jaké psychoaktivní látky nejčastěji užívají? 

- V jakém věku došlo k prvnímu užití/seznámení s těmito látkami? 

- Kde došlo k prvnímu kontaktu s návykovými látkami? 

- Jaká byla příčina užití psychoaktivních látek? 

- Jak moc jsou žáci informování o nebezpečí a rizicích závislosti na psychoaktivní látky? 

- Jsou středoškoláci dostatečně informováni o preventivních programech? 

Z výše uvedených výzkumných otázek byly následně konkretizovány tyto hypotézy: 

H1: Většina dotazovaných středoškoláků se poprvé dostala do osobního kontaktu s návykovou  

látkou ve věku 12-13 let. 

H2: První osobní zkušenost dotazovaných se týkala alkoholu a cigaret. 

H3: Nejčastěji udávaným důvodem užití psychoaktivní látky je zvědavost. 

7.2 Metody výzkumu a výzkumný vzorek 

K empirickému šetření byl použit kvantitativní přístup, hlavní výzkumnou metodou byl dotazník.  

Jak uvádí Gavora, výhodami dotazníkového šetření jsou jeho časová a ekonomická nenáročnost, 

možnost využití internetové aplikace, anonymita respondentů a snadnost vyhodnocení.  

Elektronický dotazník má však i své nevýhody: elektronického dotazování se může účastnit  

pouze osoba s počítačovou gramotností, nevyžádané zaslání dotazníků může v komunikaci obtěžo-

vat. 

Dotazník se skládal z 22 položek s přednastavenými možnostmi odpovědí (studenti si volili jednu 

z možností) a z 6 otázek s vícenásobných výběrem (studenti si volili více variant odpovědí).  

Celé znění dotazníku je uvedeno v příloze bakalářské práce. Dotazníkové šetření probíhalo  

na střední škole ve středních Čechách. Dotazník navštívilo celkem 281 studentů, u 100 z nich  

proběhlo pouze jeho zobrazení, vyplnění bylo dokončeno u 181 studentů, úspěšnost činila 64,4 % 

za 43 dní sběru odpovědí. 
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7.3 Výsledky výzkumné sondy a jejich analýza 

Vstupní položka dotazníku byla identifikační. 

1 Jaké je Vaše pohlaví? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 
Zdroj: vlastní 

Graf 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 
Zdroj: vlastní 

První položka byla zaměřena na pohlaví respondentů. Jak je patrné z grafu 1, v našem vzorku  

převládaly dívky 75,1 % (N = 136) nad chlapci 24,9 % (N = 45). 
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Druhá položka zjišťovala věk respondentů. 

2 Kolik je Vám let? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 2: Kolik je Vám let? 

 
Zdroj: vlastní 

Graf 2: Kolik je Vám let? 

  
Zdroj: vlastní 

Respondenti byli ve věku od 15 let a více jak 20 let. V dotazníkovém šetření bylo nejvíce  

respondentů ve věku 19 let a nejméně odpovídali žáci ve věkové kategorii 15 let. 
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Třetí položka zjišťovala rodinné zájemí respondentů. 

3 Z jaké pocházíte rodiny? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 3: Z jaké pocházíte rodiny? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 3: Z jaké pocházíte rodiny? 

  
Zdroj: vlastní 

Z grafu 3 vyplývá, že nadpoloviční většina žáků žije v plné rodině s oběma rodiči, okolo 18 % -20 % 

pouze s jedním z rodičů. 
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Následující položky dotazníku se zaměřují již na užívání návykových látek. 

4 Jak často pijete alkoholické nápoje? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 4: Jak často pijete alkoholické nápoje? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 4: Jak často pijete alkoholické nápoje? 

  
Zdroj: vlastní 

Z grafu 4 vyplývá nepravidelné užívání alkoholických nápojů 59 % (N = 107) a druhá nejčastější  

odpověď je, že žádný alkohol neužívají vůbec 14,9 % (N = 27). 
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5 Kdy jste poprvé pil/a alkohol? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 5: Kdy jste poprvé pil/a alkohol? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 5: Kdy jste poprvé pil/a alkohol? 

  
Zdroj: vlastní 

Žáci střední školy poprvé vyzkoušeli alkohol mezi 15 až 16 rokem, následuje ve 14 letech  

a třetí nejčastější odpovědí bylo ve 13 letech nebo dříve. 

  



 52 

6 Kde nejčastěji užíváte alkohol? 

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 6: Kde nejčastěji užíváte alkohol? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 6: Kde nejčastěji užíváte alkohol? 

  
Zdroj: vlastní 

Nejčastěji mladí užívají alkoholické nápoje venku s kamarády, bez dohledu rodičů a doma. 
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7 Kdy jste poprvé kouřil/a cigaretu? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 7: Kdy jste poprvé kouřil/a cigaretu? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 7: Kdy jste poprvé kouřil/a cigaretu? 

  
Zdroj: vlastní 

První užití cigarety u žáků středních škol ve věkovém rozpětí mezi 13 až 20 rokem bylo nejčastěji  

ve 13 letech a dříve, 26 % (N = 47) však odpovědělo, že zatím cigaretu nevyzkoušelo. 
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8 Kolik cigaret vykouříte za den? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 8: Kolik cigaret vykouříte za den? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 8: Kolik cigaret vykouříte za den? 

  
Zdroj: vlastní 

Převážná část respondentů 75,7 % (N = 137) za den nevykouří žádnou cigaretu. 9,9 % (N = 18)  

1-3 cigarety za den. 
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9 Kouří někdo z Vaší rodiny? 

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 9: Kouří někdo z Vaší rodiny? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 9: Kouří někdo z Vaší rodiny? 

  
Zdroj: vlastní 

47 % (N = 85) respondentů nemá v rodině nikoho, kdo by kouřil. 
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10 Jakou máte zkušenost s psychoaktivními látkami? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 10: Jakou máte zkušenost s psychoaktivními látkami? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 10: Jakou máte zkušenost s psychoaktivními látkami? 

  
Zdroj: vlastní 

Dle grafu 10 52 % respondentů zatím psychoaktivní látky nevyzkoušelo a ve 29 % vyzkoušelo  

pouze jednou. 
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11 Kdy jste poprvé vyzkoušel/a psychoaktivní látku? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 11: Kdy jste poprvé vyzkoušel/a psychoaktivní látku? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 11: Kdy jste poprvé vyzkoušel/a psychoaktivní látku? 

  
Zdroj: vlastní 

53 % (N = 95) žáků nevyzkoušelo žádnou psychoaktivní látku a malé procento 18 % (N = 33)  

mezi 15–16 rokem. 
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12 Kde jste se poprvé setkal/a s psychoaktivní látkou? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 12: Kde jste se poprvé setkal/a s psychoaktivní látkou? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 12: Kde jste se poprvé setkal/a s psychoaktivní látkou? 

  
Zdroj: vlastní 

Nejčastěji označované místo prvního setkání s psychoaktivní látkou v množství 41 % (N = 74)  

bylo venku s kamarády a 37 % (N = 68) nikde. 
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13 Věděli rodiče o tom, že jste vyzkoušel/a psychoaktivní látku? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 13: Věděli rodiče o tom, že jste vyzkoušel/a psychoaktivní látku? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 13: Věděli rodiče o tom, že jste vyzkoušel/a psychoaktivní látku? 

  
Zdroj: vlastní 

51 % žáků (N = 93) uvádí, že žádnou psychoaktivní látku nikdy nevyzkoušelo a u 32 % (N=58)  

o tom nevěděl žádný z rodičů. 
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14 Jak často psychoaktivní látky užíváte? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 14: Jak často psychoaktivní látky užíváte? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 14: Jak často psychoaktivní látky užíváte? 

  
Zdroj: vlastní 

Pravidelné užívání psychoaktivních látek označilo malé procento respondentů. 74 % (N = 134)  

nikdy psychoaktivní látku nevyzkoušelo. 
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15 Jaké psychoaktivní látky užíváte? 

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 15: Jaké psychoaktivní látky užíváte? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 15: Jaké psychoaktivní látky užíváte? 

  
Zdroj: vlastní 

71 % (N = 129) respondentů neužívají žádnou psychoaktivní látku a nejčastěji užívaná psychoaktivní 

látka je marihuana s 27 %. (N = 49).  
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16 Jaký byl/je důvod vyzkoušení/užívání psychoaktivní látky? 

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 16: Jaký byl/je důvod vyzkoušení/užívání psychoaktivní látky? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 16: Jaký byl/je důvod vyzkoušení/užívání psychoaktivní látky? 

 
Zdroj: vlastní 

52,5 % (N = 95) žáků střední školy nikdy psychoaktivní látku nevyzkoušelo, 39,8 % (N = 72)  

je vyzkoušelo ze zvědavosti. 
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Posledních šest otázek se zaměřuje na informovanost žáků ohledně užívání psychoaktivních látek 

a využívání preventivních programů na školách. 

17 Uvědomujete si škodlivost užívání psychoaktivních látek? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 17: Uvědomujete si riziko užívání psychoaktivních látek? 

 
Zdroj: vlastní 

Graf 17: Uvědomujete si riziko užívání psychoaktivních látek? 

  
Zdroj: vlastní 

Převážně celý výzkumný vzorek až na pár výjimek odpovědělo na dotaz, zda si uvědomují rizika 

užívání psychoaktivních látek, tak že si ho uvědomují v 91 % (N = 165). Našli se však i respondenti 

4,4 % (N = 8), kteří si myslí, že užívání psychoaktivních látek není škodlivé. 
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18 Uvědomujete si jaké je riziko vzniku závislosti na psychoaktivních látkách? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 18: Uvědomujete si jaké je riziko vzniku závislosti na psychoaktivních látkách? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 18: Uvědomujete si jaké je riziko vzniku závislosti na psychoaktivních látkách? 

  
Zdroj: vlastní 

94 % účastníků dotazování si riziko vzniku závislosti uvědomuje. 
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19 Kde jste získal/a informace týkající se psychoaktivní látek? 

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 19: Kde jste získal/a informace týkající se psychoaktivní látek? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 19: Kde jste získal/a informace týkající se psychoaktivní látek? 

 
Zdroj: vlastní 

Informace k psychoaktivním látkám se dají získat z různých zdrojů. Dle grafu výše jsou nejčastější 

odpovědí respondentů: 54,7 % (N = 99) získalo informace na základní škole. 
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20 Máte ve škole možnost se zúčastnit preventivních programů, které se týkají drogové  

prevence? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 20: Máte ve škole možnost se zúčastnit preventivních programů, které se týkají drogové 
prevence? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 20: Máte ve škole možnost se zúčastnit preventivních programů, které se týkají drogové  
prevence? 

  
Zdroj: vlastní 

Využití preventivních programů na střední škole je dle výsledků velmi nízké. 47 % (N = 84)  

respondentů nemá možnost se zúčastnit preventivního programu a 24 % (N = 44) o žádném neví, 

v součtu je to 71 %. 
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21 Jsou preventivní programy efektivní a zajímavé? 

Výběr z možností, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 21: Jsou preventivní programy efektivní a zajímavé? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 21: Jsou preventivní programy efektivní a zajímavé? 

  
Zdroj: vlastní 

Výsledek této otázky by měl vypovídat o správné prevenci poskytované školami, bohužel výsledek, 

kdy 42 % (N = 76) respondentů odpovědělo, že se nikdy žádného preventivního programu nezúčast-

nili je velmi alarmující. 
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22 Jaká forma prevence je podle Vás nejúčinnější? 

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 181x, nezodpovězeno 0x. 

Tabulka 22: Jaká forma prevence je podle Vás nejúčinnější? 

  
Zdroj: vlastní 

Graf 22: Jaká forma prevence je podle Vás nejúčinnější? 

  
Zdroj: vlastní 

Představa žáků o prevenci, která by pro ně byla zajímavá, je beseda s účastí osoby, která překonala 

závislost na návykových látkách. Přednáška s odborníkem by byla pro žáky také zajímavá, ale beseda 

obohacená o osobní zkušenosti je pro mladou populaci více názorná a odrazující. 

Poslední řádek, umožňoval dotazovaným vepsat jejich názor na nejúčinnější formu prevence.  

Konkrétní odpovědi napsalo 5 respondentů ze 7. Jejich odpovědi byly: „1. Represe jakékoliv  

distribuce, reklama ve filmech, odjímání živnostenských a jiných licenčních listů provozovatelům 

podniků, kde se dělají kontroly PČR. 2. Nejen beseda, jakékoliv zprostředkování zkušeností  

závislého. 3. Beseda s daným člověkem mi nepřijde efektivní z důvodu, že vím, že se z toho dostala. 
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A to je 1 ze 100. Proto si myslím, že není tak účinná. 4. Myslím, že všechno se odvíjí od výchovy. 

Vztah s rodiči. Důvěra, důslednost, nastavení hranic, zodpovědnost. 5. Nevím“. 

7.4 Shrnutí výsledků 

Vedle vlastních zjištění dat z provedeného empirického šetření jsem provedla porovnání s výsledky 

z obdobně zaměřené bakalářské práce z roku 2020 (V. Dolejš: Psychoaktivní látky v prostředí 

střední odborné školy, MÚVS, ČVUT), ve které byl proveden obdobný výzkum s obdobnou  

metodikou, ale na škole jiného zaměření. Šest otázek bylo v dotazníku upraveno a respondentům 

bylo umožněno vybrat více odpovědí, (předpokládali jsme, že se studenti nemusí ztotožňovat  

pouze s jedinou odpovědí). Zajímalo nás, zda se budou výsledky lišit v případě, kdy poměr chlapců 

a dívek bude odlišný. 

Dotazníkového šetření v roce 2021 se zúčastnilo 75 % dívek (N = 136) oproti vzorku z roku 2020  

77 % (N=233). Nejčastěji vyplňovali v roce 2021 dotazník žáci ve věku 19 let (N = 48), obdobně  

jako v roce 2020, kde nejvíce odpovídalo 18tiletých studentů (N = 77). Z výsledků vyplývá nejvyšší 

účast respondentů ve věkové kategorii v průměru 18,5 let v obou po sobě jdoucích letech.   

Dotazovaní respondenti jsou převážně z ucelených rodin s oběma rodiči. V roce 2020 to bylo 65 % 

(N = 197) a v následujícím roce 54 % (N = 98). 

Alkoholické nápoje 

Respondenti z roku 2021 (N = 107) užívají alkoholické nápoje nepravidelně v 59 %; stejně tak byla 

tato odpověď nejčastější i v roce 2020, 57 % (N = 173). V obou po sobě jdoucích letech se 15 %  

(N 2020 = 45, N 2021 = 27) respondentů shodovalo v konstatování, že žádný alkohol neužívají.  

První požití alkoholických nápojů se uskutečnilo v roce 2021 v 31,5 % (N = 57) mezi patnáctým  

a šestnáctým rokem, v předchozím roce se výsledek a podíl respondentů příliš nelišil, a to s 36 %  

(N = 108) také ve věku 15-16 let, pak ve 14 letech (N 2020 = 81, N 2021 = 50). Třetí nejčastější 

odpovědí bylo ve 13 letech nebo dříve (N 2020 = 72, N 2021 = 45). Mladí studenti středních škol 

uvedli v obou šetřeních, že alkohol užívají převážně venku s kamarády 38 % (N = 115) – 2020  

a 45,9 % (N = 83) – 2021. Varující je však druhá nejčastěji uvedená odpověď z roku 2021,  

kdy 40,3 % (N = 73) užívá alkoholické nápoje doma a následně až na diskotéce nebo párty 30 %  

(N = 55). Oproti roku 2020, kdy to bylo právě opačně. Diskotéka či párty bylo označena ve 24 %  

(N = 72) a doma 20 % (N = 61). Odpověď „nikde“ zvolilo v roce 2021 pouze 12,7 % (N = 23) a v roce 

2020 16 % respondentů (N = 48). 

Kouření 

Položky 7 až 9 se týkají kouření cigaret. První setkání s cigaretami bylo v roce 2020 mezi 15. až 16. 

rokem věku 24 % (N = 73), zatím v roce 2021 se poprvé setkali respondenti s cigaretami  

již ve 13. letech nebo dříve 23,8 % (N = 43). Ovšem v obou letech nejvíce respondentů odpovídalo, 

že zatím cigaretu ještě nevyzkoušelo, 2020 to bylo 35 % respondentů (N = 105) a 2021 26 %  

(N = 47). Oproti alkoholu je tento výsledek pozitivnější. Z výsledků výzkumů v letech 2020 i 2021 

vyplynulo, že největší podíl tvoří respondenti, kteří vůbec nekouří. V roce 2020 činil podíl nekuřáků 

73 % (N = 221) a následující rok 75,7 % (N = 137). Predispozice ke kouření z rodin se ve velké míře  

u daného vzorku neprojevila. V roce 2020, 38 % (N = 115) a 2021, 47 % (N = 85) nemělo v rodině 
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kuřáka. 26 % (N 2020 = 80) a 29,3 % (N 2021 = 53) označilo jednoho z rodičů za kuřáky. Oba rodiče 

kouří dle dotazníkového šetření v 19 % (N = 58) v roce 2020 a v 15,5 % (N = 28) v roce 2021. 

Psychoaktivní látky 

Otázky 10 až 16 jsou určeny ke zjištění dat ve vztahu k psychoaktivním látkám. V roce 2020 bylo  

71 % (N = 214) a v roce 2021 51,9 % (N = 94) odpovědí se stejným výsledkem, a to, že studenti nikdy 

psychoaktivní látky nevyzkoušeli a 22 % (N = 66) vyzkoušelo psychoaktivní látky v roce 2020 pouze 

jednou, 2021 to bylo 28,7 % (N = 52). Věk, kdy poprvé dotazovaní vyzkoušeli psychoaktivní látky,  

se pohybuje mezi 13. až 14. rokem a v roce 2020 od 1 % (N = 2) do 3 % (N = 9) a dalším roce 2021 

obdobně od 1 % (N = 2) do 4,4 % (N = 8). Mezi 15. až 16. rokem to bylo v roce 2020 17 % dotazova-

ných, (N = 50) a v roce 2021 18,2 % dotazovaných (N = 33). V obou letech se více jak polovina  

respondentů vyjádřila, že nikdy psychoaktivní látku neužili. V roce 2020 tak odpovědělo 71 %  

(N = 214) a 2021 52,5 % (N = 95). Respondenti prvně psychoaktivní látku vyzkoušeli venku  

s kamarády, a to v obou letech 2020 27 % (N = 83) -2021 40,9 % (N = 74). V roce 2020 nejvíce  

respondentů, 53 % (N = 161) odpovědělo, že žádnou psychoaktivní látku nikde nevyzkoušelo.  

Oproti tomu v roce 2021 to již bylo 37,6 % (N = 74), ale i tak to byla druhá nejčastější odpověď. 

Předpoklad, že se dospívající nejčastěji svěřují rodičům, se v otázce č. 14 příliš nepotvrdil.  

Přesto v roce 2020 71 % respondentů nevyzkoušelo žádnou psychoaktivní látku a roce 2021 to bylo 

51,4 %. Z výzkumu také vychází malé procento těch, kteří svou zkušenost řekli svým rodičům. V roce 

2020 o užití psychoaktivní látky vědělo 7 % rodičů (ať už obou nebo pouze jeden z nich), v roce 2021 

to bylo 6,6 %, kdy o tom věděl jeden z rodičů a v 10 % oba rodiče. Dobré vztahy mezi rodiči a dětmi 

jsou velmi důležité a předurčují dobré komunikační toky. Pokud se dítě neobává svěřit s jakýmkoli 

problémem, pak je možnost začít s prevencí v jakékoli krizové situaci nebo důsledky například  

užívání psychoaktivních látek podchytit velmi brzy, kdy nejsou následky tak závažné a návrat  

abstinence nestojí tak velké úsilí. V otázce, jak často respondenti užívají psychoaktivní látky,  

jsme zjistili, že v roce 2020 to bylo 1 % dotazovaných (N = 3), a v roce 2021 2,2 % (N = 4), kteří látku 

konzumují denně. V roce 2021, 20 % dotazovaných užívá psychoaktivní látky nepravidelně a 74 % 

nikdy psychoaktivní látku neužilo, v roce 2020 to bylo 11 % (N = 34) nepravidelných uživatelů  

a 87 % (N = 263) nikdy neužilo psychoaktivní látku.  

Za nejčastěji užívanou psychoaktivní látku byla označena marihuana. V roce 2020 ji označilo  

87 respondentů s tím, že 214 žádnou takovou látku neužívá. Obdobný výsledek vyplývá i z grafu 15, 

kdy 129 respondentů neužívá žádné z psychoaktivních látek a marihuanu označilo 49 respondentů. 

V roce 2020 byla devíti respondenty označena extáze jako druhá nejčastěji používaná droga, LSD, 

pervitin a kokain deklarovalo 5 respondentů, toluen, nové psychoaktivní látky a heroin byly  

označeny po jednom respondentovi. V roce 2021 označilo 8 respondentů LSD a kokain, 7 extázi,  

6 pervitin, 4 nové psychoaktivní látky, 3 heroin, 1 toluen. Z výsledků dotazníkového šetření v letech 

2020 a 2021 jsme zjistili, že prvotním důvodem k vyzkoušení psychoaktivních látek je zvědavost  

23 % (N 2020 = 68) a 39,8 % (N 2021 = 72), i v této 70 % (N 2020 = 121) a 52,5 % (N 2021 = 95)  

nikdy žádnou psychoaktivní látku nevyzkoušelo. Tím se nám i potvrdily předchozí otázky. Například 

důvod přiblížit se ostatním nezískal žádného respondenta v roce 2021 a v roce 2020 pouze jednoho. 
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Rizika a prevence 

Téměř celý výzkumný vzorek až na pár výjimek odpovědělo na dotaz, zda si uvědomují rizika užívání 

psychoaktivních látek, v 91 % (N 2021 = 165) a 92 % (N 2020 = 278). Našli se však i respondenti  

4,4 % (N 2021 = 8) a 1 % (N 2020 = 2), kteří si myslí, že užívání psychoaktivních látek není škodlivé. 

Obdobě jako otázka rizika užívání, tak i otázka rizika vzniku závislosti dopadla velmi pozitivně,  

kdy 93 % (N 2020 = 280) a 93,9 % (N 2021 = 170) uvedlo, že si riziko vzniku závislosti uvědomují.  

Na základní škole se o prevenci návykových látek v roce 2020 dozvědělo 53 % (N = 160) a v roce 

2021 to bylo 54,7 % (N = 99), na střední škole v roce 2020 pouhá 4 % (N = 12) a 2021 33,7 %  

(N = 61). V roce 2020 pak 10 % a 18 % získalo informace od rodičů, kamarádů nebo vůbec žádné 

informace nezískalo. V roce 2021 (po ukončení základní školy), získali respondenti informace  

z internetu v 51,9 % (N = 94), na střední škole, 23,8 % (N = 43) od kamarádů, 19,9 % (N = 36)  

od rodičů a 6,6 % (N = 12) žádné informace nezískalo. 

Nejčastější odpověď v roce 2021 na otázku, zda se mohou respondenti zúčastnit preventivního  

programu na jejich střední škole, byla ve 46,4 % (N = 84) NE, 29,3 % (N = 53) ANO a 24,3 % (N = 44) 

NEVÍM. V roce 2020 byla nejčastější odpověď v 64 % (N = 192) NEVÍM, 25 % (N = 77) NE a pouhých 

11 % (N = 33) ANO.  

V dotaze na efektivitu preventivních programů uvedlo v roce 2020 51 % (N = 154) dotazovaných 

žáků střední školy, že se nezúčastnilo žádného preventivního programu, 32 % (N = 98) si myslí,  

že preventivní programy jsou efektivní a zajímavé, 17 % (N = 50) si to nemyslí. Další rok se 42 %  

(N = 76) dotazovaných žádného programu neúčastnilo, 37,6 % (N = 68) si myslí, že efektivní  

jsou a 20,4 % (N = 37) s tímto postojem nesouhlasí. 

Další odpovědi jsou pro roky 2020/2021 následující: 60 % (N = 182) / 68,5 % (N = 124) beseda  

s vyléčeným ze závislosti, 16 % (N = 47) / 35,4 % (N = 64) přednáška s odborníkem, 14 % (N = 43) 

/14,9 %(N = 27) žádná prevence není účinná, 7 % (N = 20) / 3,9 % (N = 7) jiná forma,  

3 % (N = 10) / 14,9 % (N = 27) dokument v televizi.  
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Závěr 

Bakalářská práce se zaměřuje na studenty střední školy včetně jejich prvotních zkušeností  

s legálními i nelegálními návykovými látkami. Pomocí dotazníkového šetření jsme zjišťovali jejich 

první zkušenosti, důvody, získané znalosti z poskytované prevence nebo volně dostupných  

informací.  

Empirické šetření pomocí dotazníku, bylo zvoleno pro jeho snadnou distribuci mezi respondenty 

promocí on-line dotazníkové aplikace a časovou nenáročnost. Za období 43 dní dotazník navštívilo 

celkem 281 studentů, dotazník dokončilo celkem 181 z nich a úspěšnost tedy činila 64,4 %. 

Na začátku empirického šetření jsem stanovila tři hypotézy, které jsme vyhodnocením dotazníku 

měly potvrdit nebo vyvrátit. 

Hypotéza č. 1 

Většina dotazovaných středoškoláků se poprvé dostala do osobního kontaktu s návykovou látkou 

ve věku 12-13 let. 

Při vymezení první hypotézy jsem vycházela z údajů odborné literatury a údajů z adiktologických 

institucí. Z našeho šetření vyplývá, že se 24,9 % (N = 45) respondentů setkalo s alkoholickými nápoji 

ve 13 letech a méně, (byla to třetí nejčastější odpověď na otázku č. 5). Cigaretu poprvé kouřilo  

ve stejném věku 23,8 % (N = 43) a byla to nejčastější odpověď na otázku č. 7. Psychoaktivní látku 

vyzkoušelo ve věku 12-13 let 1,1 % (N = 2) v otázce č. 11 a jednalo se o nejméně označovanou 

odpověď.  H1 tedy nelze vyhodnotit u alkoholu, cigaret a psychoaktivních látek jako celek. Hypotéza 

H1 se potvrdila u cigaret a nepotvrdila u alkoholu a psychoaktivních látek. 

Hypotéza č. 2 

První osobní zkušenost dotazovaných se týkala alkoholu a cigaret. 

K vyhodnocení hypotézy H2 bylo použito dat z položek č. 5 a 7, kdy respondenti od 13 let a méně 

potvrdili svou osobní zkušenost s alkoholem. Otázka č. 7 byla zaměřena na první zkušenosti  

s kouřením cigaret. V této otázce 23,8 % (N=43) respondentů uvedlo, že první cigaretu vyzkoušelo 

ve 13 letech a dříve, ovšem větší podíl studujících (26 %, N=47) nemá žádnou zkušenost s kouřením 

cigaret. Na základě těchto údajů a v provázanosti s odpověďmi vztahujícími se k H1 můžeme  

konstatovat, že se H2 potvrdila. 

Hypotéza č. 3 

Nejčastěji udávaným důvodem užití psychoaktivní látky je zvědavost. 

Z odpovědí na položku 16 jsme zjistili, že nejčastěji udávaným důvodem k vyzkoušení psychoaktivní 

látky, je opravdu zvědavost. Takto odpovědělo 39,8 % (N=72) respondentů, vyšší podíl 52,5 % 

(N=95) získala odpověď „Nikdy jsem to nevyzkoušel/a.“ Z výsledků vyplývá, že žáci střední školy 

častěji užívají alkohol a cigarety v porovnání s jinou psychoaktivní látkou. Na tento výsledek může 

mít vliv dostupnost a cena návykových látek nebo i informovanost díky prevenci. Hypotéza H3  

se potvrdila. 
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Ve své bakalářské práci jsem věnovala velkou pozornost otázkám prevence. Většina dotazovaných 

žáků si je vědoma jejího významu a neodmítá ji. Z výsledků vyplývá, že by měla být poskytovaná 

prevence již od základní školy a napříč střední školou. Pouze 54,7 % dotazovaných (N=99) získalo 

důležité informace na základní škole, na střední škole pak už jen 33,7 % (N=61), na internetu našlo 

informace 51,9 % (N=94). Informace z internetu mohou zkreslovat a studenti můžou získat mylné 

informace o možných rizicích nebo mohou po přečtení získat potřebu návykové látky vyzkoušet. 

Vždy záleží na důvěryhodnosti zdrojů a jejich interpretaci.  

Návrh prevence pro střední školu, v níž se uskutečnilo empirické šetření 

Na základě zjištěných výsledků bychom doporučili zařadit do povinné výuky hodiny zaměřující  

se na návykové látky, minimálně 2x týdně. Témata obsahující prevenci návykových látek je možné 

zahrnovat do probíhajících vyučovacích hodin, například v biologii, chemii, občanské výuce atd.  

Minimální preventivní program by měl být v kooperaci školního metodika prevence a ředitele školy. 

Velmi důležitou součástí preventivního programu by měl být aktivní nácvik odmítavých postojů 

k návykovým látkám využívající metody sociálně-psychologického výcviku v prevenci rizikového 

chování. Žáci si budou moci nanečisto vyzkoušet své sociální dovednosti a získávat nové dovednosti 

a odolnost v rizikových situacích. Škola by měla vybírat z certifikovaných poskytovatelů preventiv-

ních programů, které jsou pro školy dostupné na webových stránkách: http://www.nuv.cz/mo-

dules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15. 

  

http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15
http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15
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