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Substance use among vulnerable groups of young people from institutional facilities 
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Abstrakt 

Problematika užívání návykových látek je v současné době velmi diskutovaným 

tématem. Významné změny probíhající v období dospívání činí jedince velmi zranitelným. 

Z tohoto pohledu je dospívající mládež považována za jednu z nejohroženějších skupin. Ve 

spojitosti s institucionální výchovou je nebezpečí mnohem větší. Právě jedinci v ústavní péči 

patří k vysoce ohrožené skupině, u které existuje velké riziko, že začnou užívat drogy v nižším 

věku, častěji a problémovějším způsobem. Příspěvek se zabývá užíváním návykových látek 

jako součásti syndromu rizikového chování v dospívání. Cílem je předložit zjištěné poznatky 

z oblasti užívání návykových látek u adolescentů s nařízenou ústavní a uloženou ochrannou 

výchovou. Uvedené výsledky popisují, v jakém věku tito jedinci měli první zkušenost s různými 

návykovými látkami, a porovnávají údaje s celorepublikovou populací. 
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Abstract 

Issues regarding addictive substance usage are being intensively discussed these days. 

Significant changes within growing up periods of every individual make them very vulnerable. 

In this regard, growing up youth is considered as most threatened group. Jeopardy is even 

higher in the context of institutional rising. Particularly individuals in institutional care 

belong to most endangered group, with risk of early age habit-forming substance abuse. This 

article is focused on addictive substance usage as a part of risk-behaviour syndrome while 

growing up. The aim is to introduce new findings in the framework of addictive substance 

usage by adolescents with decreed institutional rising and protection. Presented results 

describe at what age these individuals had their first experience with a variety of addictive 

substances, and compare the data with the majority population. 

                                                            
1Katedra speciální pedagogiky, Univerzita Jana Amose Komenského Praha 
e-mail: gruberova.blanka@seznam.cz 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
37 

  

Key words 

Growing up.Addictive substance.Vulnerable groups.Risk-behaviour syndrome. 

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V průběhu ontogenetického vývoje se můžeme setkat s celou řadou projevů, které lze 

označit jako „neposlušné“ či „problémové“ chování. Jedná se například o neposlušnost, 

vzdorovitost, odmítání autorit, krádeže, záškoláctví a mnohé další (Hutyrová, M. 2006). 

Neopomenutelnou část však tvoří také drogová problematika a zneužívání návykových látek.  

Mezi nejrizikovější skupinu v oblasti abúzu drog patří populace dětí a 

mladistvých(Mühlpachr, P. 1998). Právě období dospívání je komplikovanou životní etapou 

doprovázenou snahou člověka o separaci od rodičů a touhou začlenit se do skupiny 

vrstevníků. Jedná se o období experimentování, testování hranic a odmítání pravidel. Je tedy 

potřeba mít na paměti, že určitý stupeň problémového chování je pro toto období 

charakteristický. Potíže však nastávají tehdy, když problémové chování přetrvává, opakuje se 

a stává se pro jedince či společnost nebezpečné (Karnik, N. S., McMullin, M., Steiner, H. 

2006).  

Významné změny, které v tomto období probíhají, činí jedince velmi zranitelným. 

Z tohoto pohledu je dospívající mládež považována za jednu z nejohroženějších skupin. Část 

mládeže přebírá rizikový životní styl, který je spojený s celou řadou negativních zdravotních i 

sociálních dopadů. V současné době navíc můžeme pozorovat trend v životním stylu, a to 

nárůst různých forem rizikového způsobu života u dospívajících. V této souvislosti zavedl již 

na začátku 90. let profesor Richard Jessor pojem „syndrom rizikového chování“(Marková, M. 

2008). Dle J. Hamanové a P. Kabíčka(2001) k němu řadíme tři hlavní oblasti:  

1. rizikové chování v oblasti reprodukční (předčasný pohlavní život, střídání 

partnerů, pohlavní nemoci, časné těhotenství), 

2. abúzus návykových látek (kouření, konzumace alkoholu a drog), 

3. negativní jevy v oblasti psychosociální (poruchy chování, agrese, delikvence, 

kriminalita, autoagrese v podobě suicidálního chování). 

Bylo prokázáno, že jevy těchto tří uvedených oblastí se u naprosté většiny všech 

adolescentů kombinují, vzájemně usnadňují svůj vznik a do značné míry mají společné nebo 

podobné účinky – tj. společné rizikové a ochranné faktory. Mluvíme tedy o syndromu 

(EMCDDA, 2010). 

Mladí lidé jsou tedy obecně považováni za ohroženou skupinu. Mezi nimi navíc 

existují určité skupiny, které označujeme jako vysoce ohrožené. Jedná se například o děti 
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v ústavní péči, mladé lidi bez domova, mladistvé pachatele trestné činnosti, mladé lidi 

s nedokončeným vzděláním a další. Mezi nimi existuje významné riziko, že začnou užívat 

drogy v nižším věku, častěji a problémovějším způsobem než jejich vrstevníci. Vzhledem 

k tomu, že riziko rozvoje problémů souvisejících s drogami je u těchto jedinců vyšší, je 

potřeba jim věnovat zvláštní pozornost (EMCDDA, 2010).  

Tato studie zkoumá užívání návykových látek jako součást syndromu rizikového 

chování v dospívání. Cílem je popsat, v jakém věku adolescenti s nařízenou ústavní a 

uloženou ochrannou výchovou začali užívat různé návykové látky, a porovnat údaje 

s celorepublikovou populací.  

 

METODY STUDIE  

Při sběru dat byla použita metoda anonymního dotazníku, který byl distribuován 

respondentům v rámci vybraných ústavních zařízení – tj. v dětských domovech, v dětských 

domovech se školou a výchovných ústavech. Studie zkoumající užívání návykových látek 

byla provedena v celkem 11 ústavních zařízeních v Plzeňském kraji. K získání dat byla 

použita otázka z dotazníku používaného v mezinárodním projektu ESPAD (Evropská školní 

studie o alkoholu a jiných drogách), která je největší celorepublikovou studií zaměřenou na 

zjištění rozsahu užívání návykových látek u 16letých studentů. 

Výzkumný soubor byl tvořen dvěma skupinami respondentů. Ve skupině 1 odpovídalo 

na dotazník celkem 124 respondentů, z toho 88 mužů a 36 žen, které měli nařízenou ústavní 

nebo uloženou ochrannou výchovu. Skupinu 2 tvořil soubor respondentů ze studie ESPAD 

(Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P. 2009) – tj. skupinu 2 tvořilo celkem 3896 

respondentů odpovídajících na sledovanou otázku, z toho bylo 1851 mužů a 2045 žen. 

Jednalo se o reprezentativní vzorek populace.  

Respondentům byla položena následující otázka: „V jakém věku (pokud vůbec) jste 

POPRVÉ zkusil/a následující věci?“. Dotazník se soustředil na věk prvního užití návykové 

látky, a to na škálu od 9 let (a méně) do 16 let (a více). Soubor otázek (návykových látek) byl 

následující: 

1. užití první cigarety, 

2. každodenní užívání cigaret, 

3. pití piva, 

4. pití vína, 

5. pití destilátu, 
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6. opití se alkoholem, 

7. kouření marihuany, 

8. užití pervitinu, 

9. užití léků na uklidnění bez doporučení lékaře, 

10. užití extáze, 

11. čichání prchavé látky (toluen aj.), 

12. užití alkoholu spolu s léky. 

 

VÝSLEDKY STUDIE 

Výsledky studie jsou zobrazeny v Tab. 1 a graficky znázorněny na Obr. 1. Na Obr. 1 

jsou po řádcích vzestupně znázorněny odpovědi na všech 12 výše uvedených otázek ve formě 

procentuálního podílu uživatelů návykových látek.  

 

Tab.1 Věk prvního užití návykové látky 

Otázka 
/ věk nikdy 9- 10 11 12 13 14 15 16+ 

1 9.7 / 20.9 37.9 / 11.8 14.5 / 8.4 8.9 / 8.1 12.1 / 13.1 7.3 / 15.1 6.5 / 14.5 2.4 / 7.5 0.8 / 0.7

2 24.2 / 62.0 11.3 / 1.0 8.9 / 0.9 8.1 / 1.6 8.1 / 3.3 9.7 / 5.8 16.9 / 12.0 8.9 / 11.6 4.0 / 1.7

3 11.3 / 9.5 24.2 / 19.9 9.7 / 11.4 6.5 / 7.8 8.1 / 12.5 16.9 / 14.3 10.5 / 15.3 12.1 / 8.8 0.8 / 0.4

4 17.7 / 12.7 12.1 / 6.3 8.1 / 6.5 4.0 / 7.5 13.7 / 13.6 12.9 / 18.2 17.7 / 22.3 12.1 / 12.1 1.6 / 0.9

5 33.9 / 21.3 4.8 / 2.7 5.6 / 2.3 4.0 / 3.3 11.3 / 8.1 12.9 / 13.3 7.3 / 24.5 17.7 / 22.6 2.4 / 1.8

6 23.4 / 30.5 4.8 / 1.1 4.8 / 1.0 8.1 / 1.4 7.3 / 4.5 16.9 / 9.6 11.3 / 22.6 18.5 / 27.2 4.8 / 2.2

7 36.3 / 54.5 7.3 / 0.5 3.2 / 0.5 6.5 / 0.7 10.5 / 2.1 12.9 / 5.5 9.7 / 16.1 9.7 / 18.5 4.0 / 1.7

8 72.6 / 96.9 0.0 / 0.1 0.8 / 0.1 0.8 / 0.1 1.6 / 0.1 4.0 / 0.0 8.1 / 0.8 8.1 / 1.5 4.0 / 0.4

9 85.5 / 92.1 0.8 / 0.4 2.4 / 0.1 0.0 / 0.2 0.0 / 0.5 0.8 / 0.8 3.2 / 2.6 2.4 / 3.0 4.8 / 0.4

10 83.1 / 95.8 0.8 / 0.2 0.0 / 0.1 0.8 / 0.1 0.0 / 0.1 4.0 / 0.4 5.6 / 1.0 3.2 / 2.0 2.4 / 0.5

11 78.2 / 93.6 0.8 / 0.3 1.6 / 0.2 1.6 / 0.3 0.8 / 0.5 4.0 / 1.1 2.4 / 2.0 4.8 / 2.0 5.6 / 0.1

12 84.7 / 82.1 0.0 / 0.4 0.8 / 0.1 2.4 / 0.2 1.6 / 0.4 1.6 / 1.1 3.2 / 5.6 3.2 / 8.9 2.4 / 1.3
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Obr.1 Procentuální podíl uživatelů návykových látek 

 

Průměrný věk respondentů skupiny 1 (17,5 roku) byl vyšší než u skupiny 2, ale 

kumulativní hodnoty 16+ jsou stejně spolehlivé u obou skupin, protože na grafu je u všech 

otázek stejný trend odpovědí u skupin 15 a 16+. Z tohoto důvodu jsou učiněny následující 

závěry na základě podílu kladných odpovědí ve všech věkových skupinách: 
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‐ Otázka 8: devítinásobek uživatelů návykových látek ve skupině 1 vůči skupině 2. 

‐ Otázka 10: čtyřnásobek uživatelů návykových látek ve skupině 1 vůči skupině 2. 

‐ Otázka 11: 3,4 násobek uživatelů návykových látek ve skupině 1 vůči skupině 2. 

‐ Otázky 2 a 9: dvojnásobek uživatelů návykových látek ve skupině 1 vůči skupině 2. 

‐ Otázka 7: o 40% vyšší podíl uživatelů návykových látek ve skupině 1 než u skupiny 2.  

‐ Zbylé otázky: rozdíl mezi oběma skupinami do 16 %, u skupiny 1 je celkový podíl 

uživatelů návykových látek nižší pro otázky 3, 4, 5 a 12. 

Velké rozdíly jsou znázorněny u otázek č. 8 a 10, tj. u pervitinu a extáze. U obou 

otázek je výrazně vyšší podíl uživatelů návykových látek skupiny 1, navíc s dynamičtějším 

růstem během dospívání, kdy podíl uživatelů ve skupině 1 roste exponenciálně s věkem a ve 

skupině 2 roste pouze lineárně. 

U většiny otázek byl procentuální podíl uživatelů ve všech věkových kategoriích vyšší 

u jedné skupiny respondentů, výjimkou jsou otázky č. 3, 4, 5 a 12. U těchto čtyř otázek je u 

mladších respondentů vyšší podíl uživatelů návykových látek u skupiny 1, zatímco u starších 

respondentů převažují uživatelé skupiny 2.  

 

DISKUSE 

Vzhledem k situaci, že odpovědi na otázky týkající se návykových látek jsou velmi 

citlivé a byly získány dotazníkovou metodou, je u nich vysoké riziko zkreslení skutečného 

stavu. 

Výsledky mohou být ovlivněny geograficko-sociálním výběrem obou skupin. Zatímco 

skupina 1 pocházela z Plzeňského kraje, skupina 2 pocházela ze všech krajů České republiky. 

V případě rozšíření skupiny 1 na další kraje České republiky by pravděpodobně rozdíly mezi 

skupinami 1 a 2 byly výraznější.  

Na základě budoucího výzkumu bude zjištěna míra nekonzistence při vyplňování 

dotazníku. V dotazníku ESPAD bylo nekonzistentních odpovědí od 0,4% do 2,4%. I v případě 

shodné míry nekonzistentních odpovědí u skupiny 1 by neměla nekonzistentnost dat výrazně 

ovlivnit kvantitativní výsledky studie.  

 

SHRNUTÍ 

Cílem studie je poskytnout odborné i laické veřejnosti informace, ve kterém věku 

měly děti s nařízenou ústavní a uloženou ochranou výchovou v Plzeňském kraji první 

zkušenosti s návykovými látkami.  
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U skupiny 1 byl pozorován vyšší počet otázek s výrazně vyšším podílem kladných 

odpovědí (hlavně otázka 8 – pervitin), v případě nižšího podílu kladných odpovědí byly 

rozdíly mezi oběma skupinami pod 16%. 
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