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Abstrakt

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

škole. 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.

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 uknown

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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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. Věnovala

jsem 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.

Velmi důležitou součástí preventivního programu by měl být aktivní nácvik odmítavých postojů

k návykovým látkám využívající metody sociálně-psychologického výcviku v prevenci rizikového

chování.
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