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Abstrakt 

V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu, který byl realizován na základních a středních 

školách. Výzkum se týkal drogové problematiky a jednotlivých závislostí. Mezi ţáky a studenty byl 

distribuován dotazník, který slouţil jako podkladový materiál pro následné edukativní-formativní 

záţitkové lekce. Tyto záţitkové programy byly realizovány pro ţáky 6. - 9. tříd na základních 

školách a studenty 1. a 2. ročníků středních škol, v rozsahu tří hodin. Cílem projektu bylo primárně 

zmapovat drogovou situaci na základních a středních školách v olomouckém kraji v kontextu 

optimalizace a zefektivnění primární prevence u dané cílové skupiny. Prostřednictvím 

dotazníkového šetření byly identifikovány některé klíčové oblasti našeho zájmu (jak se ţáci a 

studenti v této oblasti orientují, jaké drogy respondenti znají, zda mají osobní zkušenost s uţivateli 

návykových látek, experimentátory, popřípadě zda jsou oni sami experimentátory, jaké znají 

alternativy uţívání návykových látek apod.). Záměrem vytvořených a následně realizovaných 

terapeuticko-formativních lekcí, které na ţáky působily edukativně, terapeuticky a relaxačně, bylo 

záţitkovou formou zprostředkovat adekvátní informace a umoţnit tak odpovídající orientaci v dané 

problematice. Jedním z dílčích cílů pak bylo zprostředkovat informace o nových fenoménech 

závislostí dnešní doby, které se aktuálně dostávají do popředí. V tomto směru jsme usilovali o 

vytvoření nových náhledů a postojů k závislostem jako takovým. V neposlední řadě jsme věnovali 

pozornost rovněţ přetrvávajícím předsudkům a stereotypům, které jsou se závislostním chováním 

spojeny. Získaná data kvantitativního charakteru poslouţí jako primární sonda slouţící k vytvoření 

odpovídajících strategií pro následný výzkum konkrétně zaměřený na specifické aspekty řešené 

problematiky. 
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Abstract 

Paper present the results of research that has been conducted at primary and secondary schools. 

Research concerned the issue of drug addiction and the particular addictions. Among the pupils 

and the student was distributed the questionnaire, which served as background material for 

subsequent educational-formative experiential lessons. These experiential programs were 

implemented for pupils in 6th - 9th grade at primary schools and the first and second grade of 

secondary school, within three lessons. Primarily, the aim of the project was to map the drug 

situation at primary and secondary schools in the Olomouc Region in the context of optimization 

and streamlining of primary prevention in the target group. Through the survey were identified 

some of the key areas of interest (as pupils and students in this area focus, what drugs respondents 

know, whether they have personal experience with substance users, experimenters, or whether they 

themselves are experimenters, whether they know what alternatives to drug use etc.). The intention 

of subsequently created and implemented Therapeutic formative lessons that the students acted 

educationally, therapeutic and relaxing, the experiential method to convey adequate information to 

allow adequate grasp of the issues. One of the goals was then convey information about the new 

phenomena of addiction today, which is currently coming to the fore. In this way we attempted to 

create new insights and approaches to addiction as such. Last but not least, we also pay attention 

to the persistent prejudices and stereotypes that are associated with addictive behavior. The data 

obtained quantitative nature serve as the primary probe used to create appropriate strategies for 

subsequent research specifically focused on specific aspects of tackle. 
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ÚVOD 

Primární prevence rizikového chování představuje nehomogenní soubor rŧzných přístupŧ 

a intervencí, které jsou dnes obsaņeny v několika rŧzných rezortních koncepcích (Miovský a kol., 

2010). V rámci primární prevence se pohybujeme napříč jednotlivými resorty, které se vzájemně 

překrývají a doplņují. Setkáváme se zde s  rŧznými  obory jako pedagogika, psychologie, 

sociologie, veřejné zdraví atd.  

Tento příspěvek vznikl na základě řeńení projektu s názvem Vyuţití efektivní, edukativní 

a terapeuticko-formativní intervence v primární prevenci, jeņ je řeńen pracovníky Ústavu 

speciálněpedagogických studií v rámci Studentské grantové soutěņe UP, kde jsem hlavním 
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řeńitelem. Cílem příspěvku je seznámit plénum s dosaņenými výsledky dotazníkového ńetření a 

rovněņ představit získaná data ze samotných terapeuticko-formativních lekcí, které byly na 

vybraných základních ńkolách (ZŃ) a středních ńkolách (SŃ) realizovány.  

 

VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ – UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

Kaņdým rokem se sniņuje hranice, kdy mladí lidé začínají experimentovat s drogami  a 

kaņdoročně přibývají rŧzné mýty, fámy a vznikají nová tabu s touto problematikou spojené.  

Drogy a jiné závislosti pronikají nejen na střední ńkoly, ale čím dál častěji také na základní ńkoly. 

To do jaké míry studenti drogy a dalńí závislosti znají, popřípadě s nimi experimentují se rŧzní 

podle typu ńkoly, města, zaměření studentŧ, atd.  

Hlavní ideou prezentovaného projektu bylo zmapovat nastíněné aspekty v rámci 

Olomouckého kraje.  Výsledky ńetření nám poslouņily jako podklady pro vytvoření záņitkových 

programŧ, které byly následně realizovány na základních ńkolách v olomouckém kraji. Tento 

projekt vyuņívá prvky experesivních terapii, zejména dramaterapie a aplikuje je do ńkolního 

prostředí, přímo na danou problémovou situaci. Rovněņ jsme sledovali, jak je forma, kterou jsme 

zvolili, konkrétně pak záņitkové terapeuticko-formativní, efektivní a do budoucnosti aplikovatelná 

v rámci primární prevence.   

V rámci projektu se zapojili i studenti speciální pedagogiky (dramaterapie) magisterského 

studia, kteří při realizovaných lekcích pŧsobili jako koolektoři.  

Celý projekt, nejen ņe nastínil drogovou problematiku na základních a středních ńkolách na 

lokální úrovni Olomouckého kraje, ale současně byl vypracován expresivně terapeutický projekt 

včetně metodických poznámek, tak aby byl vyuņitelný dále ve ńkolní praxi.  

 

VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Povědomí o drogové problematice a problematice závislostí jako takové jsme monitorovali 

pomoci dotazníku. Na základě těchto dotazníkŧ jsme zjistili jak se ņáci a studenti v této oblasti 

orientují, jaké drogy respondenti znají, zda znají někoho, kdo s návykovými látkami experimentuje 

popřípadě, jestli oni sami jsou experimentátoři. Zajímavé bylo zjińťování moņných alternativ 

k zneuņívání návykových látek. 

Cílem výzkumného ńetření bylo monitorovat drogovou problematiku a celkové povědomí o 

legálních a nelegálních návykových látkách u ņákŧ a studentŧ základních a středních ńkol. Výzkum 

probíhal v olomouckém kraji a to konkrétně ve městech Olomouc, Kojetín, Přerov a Prostějov. 

Celkem se dotazníkového ńetření účastnilo 8 základních ńkol (celkem 550 ņákŧ) a 4 střední ńkoly 
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(celkem 380 ņákŧ). Danou problematiku jsme pomocí dotazníku monitorovali a následně 

analyzovali.  

Dotazník byl určen pro ņáky 6. – 9. třídy ZŃ, tj. pro ņáky ve věku 12 – 15/16 let. Snaņili 

jsme se, aby se dotazníkového ńetření zúčastnil přibliņně stejný počet dívek i chlapcŧ, aby bylo 

moņné porovnávat i rozdíly mezi jejich odpověďmi. Celkově se výzkumu zúčastnilo 550 ņákŧ 

z toho 269 děvčat a 281 chlapcŧ. Výzkum probíhal na Druhém stupni základních ńkol a zúčastnilo 

se ho 99 ņákŧ ńestých tříd, 138 ņákŧ sedmých tříd, 159 ņákŧ osmých tříd a 154 ņákŧ devátých tříd.  

Dvě základní ńkoly se nachází ve městě Přerov, tři základní ńkoly ve městě Prostějov, jedna 

základní ńkola ve městě Olomouc a dvě základní ńkoly ve městě Kojetín. Z tohoto výzkumného 

vzorku bylo celkem 5 velkých ńkol sídlińtního typu a 3 malé ńkoly.  

Do výzkumného vzorku, jsme rovněņ zařadili i dvě výběrové základní ńkoly. První ńkola je 

sídlińtního typu, kterou ovńem nenavńtěvují pouze děti z přilehlého sídlińtě, nýbrņ i děti, které 

nějakým zpŧsobem sportovně vynikají. Sportovní třídy se zaměřením na atletiku jsou chápány jako 

výběrová ńkolská zařízení, kde zařazení ņákŧ je ovlivněno mírou pohybového talentu jedince. 

Druhá výběrová ńkola je charakteristická   rozńířenou výukou jazykŧ a specializovanými třídami 

pro nadané ņáky. 

 

Graf 1 Skuńenost s tabákem a alkoholem 
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Celkem 31 dívek z dotazované skupiny jiņ ve svém věku zkusilo alkohol i tabákové 

výrobky a pouze 21 dívek nemá osobní zkuńenost, ani zkuńenost z okolí (Graf 1). Z chlapcŧ 

alkohol a tabák vyzkouńelo 21 dotazovaných a 26 nemá osobní, ani jinou zkuńenost. Dívky hodnotí 

rizikovost návykových látek v prŧměru číslem 9,5 a označují je tedy za velmi nebezpečné. Chlapci 

jsou na tom podobně a označují ńkodlivost stupněm 9. 

Nejčastějńí slova, která ņáky napadala v souvislosti se slovem „droga" byly: návykové, 

omamná látka, závislost, tabák, injekce, feťák. Prŧměrná částka na roční léčbu jednoho závislého 

jedince je dle děvčat: 111.000,- Kč chlapcŧ: 38.611,- Kč 

 

Graf 2 Skuńenost s návykovými látkami 

 

Celkem 50 dívek nemá osobní zkuńenost s návykovými látkami, ale 17 z nich má ve svém 

okolí někoho, kdo jiņ zkusil či pravidelně uņívá marihuanu, lysohlávky, kokain či pervitin (Graf 2). 

26 dívek jiņ vyzkouńelo alkohol a také znají někoho, kdo má osobní zkuńenost s návykovými 

látkami. 37 chlapcŧ rovněņ nemá osobní zkuńenost a pouze 6 mají ve svém okolí jedince, kteří mají 

zkuńenost s extází, marihuanou, tabákem a alkoholem. 25 chlapcŧ má osobní zkuńenost s 

alkoholem a 5 dokonce s marihuanou. Tito chlapci bez výjimky mají ve svém okolí zkuńenost s 

nelegálními návykovými látkami, jako jsou lysohlávky, extáze, pervitin. Dívky hodnotí rizikovost 

návykových látek v prŧměru číslem 9, u chlapcŧ je to o pŧl stupně niņńí, tedy 8,5. 
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Nejčastějńí slova, která ņáky napadala v souvislosti se slovem „droga" byly: návyková 

nebezpečná látka, nemoc, závislost, omámení, feťák. Prŧměrná částka na roční léčbu jednoho 

závislého jedince je dle děvčat: 8.947,- Kč chlapcŧ: 35.818,- Kč 

Graf 3 Skuńenost s návykovými látkami 

 

Pouze 16 děvčat zatím nezkusilo nic z pestré ńkály návykových látek, ale mají ve svém 

okolí osoby, které uņívají alkohol a tabákové výrobky. 44 dívek má osobní zkuńenost s alkoholem 

a jedna dívka vyzkouńela i kokain. Tyto dívky také uvedly, ņe mají ve svém okolí někoho, kdo 

aktivně uņívá alkohol, marihuanu a tabák. 

Třicet čtyři chlapcŧ z osmých tříd nemá osobní zkuńenost s návykovými látkami a 15 

chlapcŧ z toho nemá ve svém okolí nikoho se zkuńeností. 65 chlapcŧ má vńak zkuńenost s 

alkoholem a tabákem, 47 z nich pak několikrát vyzkouńelo marihuanu, 5 hańiń, 5 lysohlávky a 2 

vyzkouńeli i pervitin. Vńichni mají ve svém okolí někoho, kdo uņívá některou z návykových látek. 

Dívky hodnotí rizikovost návykových látek v prŧměru číslem 9, chlapci jsou na tom obdobně a 

označují stupněm 8,5. 

Nejčastějńí slova, která ņáky napadala v souvislosti se slovem „droga" byly: návyková 

látka, nebezpečná, závislost, chuť, ńkodlivá látka. Prŧměrná částka na roční léčbu jednoho 

závislého jedince je dle děvčat: 50.614,- Kč chlapcŧ: 27.715,- Kč. 
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Graf 4 Skuńenost s návykovými látkami 

 

Celkem 23 dívek z dotazované skupiny nezkusilo nic vyjma tabákových výrobkŧ a 16 

dívek nezná nikoho ze svého okolí, kdo by návykové látky uņíval (Graf 4). Ostatní dívky znají ve 

svém okolí někoho, kdo uņívá marihuanu, hańiń, alkohol, těkavé látky, lysohlávky, extázi a 

pervitin. 46 dívek má osobní zkuńenost s alkoholem, 9 z toho vyzkouńelo marihuanu a 3 dívky 

pervitin. 16 chlapcŧ nezkusilo nic vyjma tabáku, ale znají ve svém okolí někoho, kdo uņívá alkohol 

nebo marihuanu. 39 chlapŧ jiņ osobně vyzkouńelo alkohol, tabák, 14 marihuanu, 3 hańiń a 1 

pervitin. Dívky i chlapci se v této skupině shodli na nebezpečnosti na stupni číslo 9.  

Nejčastějńí slova, která ņáky napadala v souvislosti se slovem „droga" byly: závislost, pocit 

uvolnění, návyková látka, problémy, feťáci, léčba. Prŧměrná částka na roční léčbu jednoho 

závislého jedince je dle děvčat: 352.710,- Kč chlapcŧ: 123.768,- Kč 

Dále byl dotazník určen pro ņáky prvního a druhého stupně středních ńkol, tj. pro ņáky ve 

věku 16-17 let. Rovněņ jsme se snaņili zachovat podobný poměr dotazovaných dívek a chlapcŧ, ale 

u středních ńkol to bylo náročnějńí vzhledem k jednotlivým typŧm vybraných středních ńkol. 

Celkově se výzkumu zúčastnilo 546 ņákŧ středních ńkol z toho 229 děvčat a 316 chlapcŧ. Výzkum 

probíhal v prvních a druhých ročnících středních ńkol a účastnilo se ho 278 studentŧ prvních 

ročníkŧ a 267 studentŧ druhých ročníkŧ.  

Do výzkumného ńetření se zapojily celkem 4 střední ńkoly. Jedna střední ńkola se nachází 

ve městě Hranice, druhá ve městě Přerov, třetí ve městě Lutín a poslední ńkola se nachází ve městě 
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Kojetín. Do výzkumného ńetření jsme zařadili jedno gymnázium, jednu pedagogickou střední 

ńkolu a dvě technicky zaměřené střední ńkoly.  

 

Graf 5 Skuńenost s návykovými látkami 

 

Dvacet dívek z prvních ročníkŧ osobní zkuńenost s návykovými látkami nemá, i kdyņ znají 

ze svého okolí osoby, které uņívají tabák, alkohol, lysohlávky a marihuanu. Polovina vńech dívek 

jiņ tabák a alkohol osobně vyzkouńelo a 46 dívek zkouńelo i marihuanu. 9 z nich mají zkuńenost s 

hańińem a 1 dle svých slov zkusila jiņ vńe (Graf 5). Ńtvrtina chlapcŧ nemá osobní zkuńenosti s 

návykovými látkami, avńak v okolí znají jedince, kteří uņívají marihuanu, hańiń, pervitin, alkohol a 

tabák. Aņ 68 chlapcŧ zkusilo tabákové výrobky a alkohol, 68 také marihuanu. 4 z nich mají 

zkuńenost s těkavými látkami 15 s hańińem, 3 s LSD a 8 chlapcŧ zkouńelo i lysohlávkami. Dívky 

uvedly nebezpečnost návykových látek stupněm 9, chlapci jeńtě o pŧl stupně výńe, tedy 9,5. 

Nejčastějńí slova, která ņáky napadala v souvislosti se slovem „droga" byly: návyk, 

závislost, smrt, návyková látka, hnus. Prŧměrná částka na roční léčbu jednoho závislého jedince je 

dle děvčat: 94.537,- Kč chlapcŧ: 143.559,- Kč 
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Graf 6 Skuńenost s návykovými látkami 

 

Jenom 16 dívek nezkusilo nic z návykových látek, ale ve svém okolí mají osoby uņívající 

tabák, alkohol, lysohlávky či marihuanu. 96 dívek zkusilo tabák a alkohol a 27 z nich vyzkouńelo 

marihuanu, 3 hańiń a 1 i anabolika. Tyto dívky mají ve svém okolí i někoho, kdo vyzkouńel extázi, 

pervitin a anabolika. 44 chlapcŧ nemá osobní zkuńenost i přes to, ņe ve svém okolí mají jedince se 

zkuńeností s alkoholem, hańińem a marihuanou. Sto jedenáct chlapcŧ má osobní zkuńenost s 

alkoholem a tabákem a 74 z nich s marihuanou, 14 z nich s hańińem a 8 z chlapcŧ vyzkouńelo i 

těkavé látky. Dívky i chlapci shodně uvedli nebezpečnost návykových látek na stupni 8,5. 

Nejčastějńí slova, která ņáky napadala v souvislosti se slovem „droga" byly: závislost, 

nebezpečí, feťák, zničený ņivot. Prŧměrná částka na roční léčbu jednoho závislého jedince je dle 

děvčat: 154.523,- Kč chlapcŧ: 165.285,- Kč. 

 

VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO  ŠETŘENÍ – FORMATIVNĚ-TERAPEUTICKÉ 

ZÁŢITKOVÉ LEKCE 

Dalńí fáze tohoto projektu byla tvorba a realizace záņitkových lekcí ve vybraných 

základních a středních ńkolách. Hlavním zdrojem pro vytváření daných lekcí byla dramaterapie a 

dalńí expresivní terapie. Cílem bylo vytvořit terapeuticko - formativní lekci, která bude pŧsobit na 

ņáky a studenty edukativně, terapeuticky a relaxačně.  

Jako konkrétní cíle jsme si stanovili: 
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- správnou informovanost a odpovídající orientaci v dané problematice, 

- uvědomění si nových fenoménŧ závislostí, které se u nás vyskytují, 

- nalezení nových souvislostí a propojení dané problematiky, 

- vytvoření nových náhledŧ a postojŧ k závislostem jako takovým,  

- v neposlední řadě odbourávat předsudky či mýty, které se kolem ńetřené problematiky 

hojně vyskytují.  

 

Ņáci a studenti byli sami aktéry a realizátory dané lekce. Při koordinaci a samotné realizaci 

jednotlivých lekcí byla velmi dŧleņitá spolupráce s vedením ńkoly a s pedagogy.  

Terapeuticko-formativních záņitkové lekce se realizovaly celkem na 15-ti ńkolách.  Z tohoto 

výzkumného vzorku bylo 11 ńkol Základních a 4 střední ńkoly (gymnázium, odborné učilińtě 

technické, střední pedagogická ńkola, střední ńkola strojírenská). v olomouckém kraji.  Jednotlivé 

záņitkové lekce se rovněņ realizovali v olomouckém kraji a to konkrétně ve městě (Olomouc, 

Prostějov, Přerov, Kojetín, Hranice). Do projektu byly zapojeny velké základní ńkoly sídlińtního 

typu, malé základní ńkoly rodinného typu i vzorek jednotlivých středních ńkol.  

Celkem jsme realizovali 40 programŧ, které se týkají dané problematiky a to drog a 

závislosti. Cílovou skupinu jsme si rozdělili na celkem dvě podskupiny. Ņáky 6-tých a 7-mých tříd 

a ņáky a studenty 8-mích, 9-tých tříd základních ńkol a prvních ročníkŧ SŃ, gymnázií a odborných 

učilińť. V jednotlivých podskupinách, jsme realizovali odlińné programy, které byly tvořeny 

vzhledem k rozlińnému ńkolnímu věku, informovanosti jednotlivých ņákŧ a v neposlední řadě jsme 

se opírali o vyhodnocení dotazníkového ńetření.  

U ņákŧ 6-tých a 7-mích tříd jsme realizovali terapeuticko-formativní záņitkovou lekci 

s názvem Drogy a já celkem v 11-ti skupinách. Lekci závislost a její podoby jsme realizovali u 

starńích ņákŧ a studentŧ a to celkem 29x. V období květen – říjen 2012 jsme realizovali celkem 40 

programŧ na jednotlivých ńkolách. 

Velikost jednotlivých skupin ņákŧ a studentŧ byla odlińná. Nejmenńí skupiny byly o 12-ti 

ņácích a v největńích skupinách bylo aņ 31 ņákŧ. Celkem lekcemi prońlo 868  ņákŧ a studentŧ, 

z toho 285 ņákŧ 6- tých a 7- mích  tříd základních ńkol a 583 ņákŧ 8-mích, 9-tých tříd základních 

ńkol a prvních ročníkŧ středních ńkol, gymnázií a odborných učilińť. 

  

6. a 7. třída Základních škol 

Brainstorming na téma Drogy a já 

DROGA, ALKOHOL, NEMOC, CIGARETY, SMRT, RAKOVINA, TROSKA, BEZDOMOVEC, 

MÁLO PENĚZ, LSD, NEBEZPEČÍ, TRÁVA, NEZÁJEM, ZÁŃKOLÁCTVÍ, HEROIN, 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

49 

 

INEKČNÍ STŘÍKAČKY, JÍDLO, SMUTEK, KOKAIN, ŅÁDNÉ ZÁJMY – KONÍČKY, 

SAMOTA, ČLOVĚK BEZ KAMARÁDU, TOUHA, VELIKÉ NEBEZPEČÍ, NĚCO CO JE 

ZAKÁZANÉ. 

Ņáci 6. a 7 tříd, zprvu nevěděli, jak toto téma uchopit a co mají říkat. Některé třídy byly 

bystřejńí a v této oblasti znalejńí (říkali konkrétní názvy drog), jiné třídy se více zaměřily na 

emoční dŧsledky a negativní sociální kontext. Jednotlivé pojmy-hesla se opakovaly nejčastěji a 

často ńlo o pouhé slovo, za kterým se nic neskrývalo. Ņáci neuměli jednotlivé pojmy zařadit či 

vysvětlit kontext. Rovněņ jim chyběla propojenost a ucelenost. U spousty uvedených termínu byli 

ņáci ovlivněny médii, coņ jsme se dozvěděli při diskusi. Ta byla velmi dŧleņitá, prohlubovala 

dŧvěru a otevírala příjemnou atmosféru pro následují práci. Ņáci měly hodně zkreslené představy o 

tom co to vlastně droga je a jaké má účinky. Některé pojmy byly tabuizovány a to, jak se strany 

rodičŧ, spoluņákŧ tak i samotných učitelŧ.   

 

Závěrečná reflexe 

V závěrečné reflexy jsme zjistili, ņe ņáci uměli jednotlivé pojmy rozdělit, uměli k nim přiřadit 

správné přídavné jména. Jejich poznatky o Drogách měly větńí souvislost a návaznost. Celkově se 

u těchto ņákŧ zvětńila kapacita pojmové banky a po tříhodinové práci i komunikační dovednosti. 

Sami ņáci začali vyhodnocovat i dalńí moņná rizika a novodobé fenomény, které začali povaņovat 

za závislost –drogu. Mezi tyto jejich  nové poznatky patřil zejména počítač – konkrétně pak 

sociální sítě, počítačové hry a animace.. Sami ņáci vymýńleli návrhy na vyplnění volného času 

jinou interaktivní činností, která by neměla patologické dŧsledky.  Celkově byli jednotlivé skupiny 

více tvořivějńí a dŧslednějńí při konečné reflexy, neņ při úvodním brainstormingu. Součástí 

závěrečné reflexe byla i evaluace lekce, kde ņáci velice pozitivně hodnotili celý prŧběh lekce, 

otevřený přístup lektorŧ, moņnost projevit svŧj názor či zeptat se na nesrovnalosti, které se tématu 

týkaly. Hodně kladných ohlasŧ měl rovněņ fakt, ņe si ņáci lekci mohli vytvářet do jisté míry podle 

sebe a podle toho s čím na lekci zrovna přińli. Nezískali informace, ņe droga je ńpatná, ale spolu 

s lektory se zaměřovali na moņnosti řeńení, na alternativní moņnosti a na samotném vyjasnění 

daných pojmŧ.  

 

8., 9. třída základních škol a první ročníky SŠ, odborných učilišť a gymnázií 

Brainstorming na téma Závislosti 

DROGY, ALKOHOL, POČÍTAČE, JÍDLO, SEX, HRY, AUTOMATY, KONOPÍ, HAŃIŃ, 

HOUBIČKY, LSD, CIGARETY, PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA, TABLETKY, SMRT, 

SLADKOSTI, VĚZENÍ, MÁLO PENĚZ, KRÁDEŅE, PROSTITUCE, NEBEZPEČÍ, SLABÍ 
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JEDINCI, NEMOC, AIDS, BENZÍN, HEROIN, KOKAIN, BEZDOMOVEC, SAMOTA, 

KAMARÁDI – NEJSOU, UVOLNĚNÍ, DOBRÝ POCIT, STÍHY, CHUTĚ, NEREÁLNÉ 

PŘEDSTAVY – ŅE UMÍ LÍTAT atd. 

Ņáci ročníkŧ 8. a 9. ZŃ měly velmi ńiroký repertoár pojmŧ, které na lektory horlivě chrlily. 

Jejich znalosti do určité míry vycházeli z jejich osobních zkuńeností. Pojmy byly velmi konkrétní a 

často se za nimi skrýval příběh. Ņáci si velmi dobře uvědomovali ńiroký záběr závislostí a zajímavé 

bylo, ņe to co jedni povaņovali za závislost tak druzí vyvraceli. Velké diskuse byly setměnu u 

závislostí na počítačových hrách a sociálních sítích. Někteří otevřeně přiznali počet hodin, které u 

počítače dobrovolně stráví. Tyto hodnoty se pohybovali ve dvou výrazných rovinách. Prŧměr ņákŧ, 

kteří u počítače sedí velmi často byl zhruba 38 hodin týdně. Prŧměr u ambivalentní skupiny byl 

kolem 4 –5 hodin týdně. Rovněņ ņáci vyńńích ročníkŧ měly zkreslené představy o účincích 

jednotlivých drog zejména pak marihuany. Dalńí závislost, která se u starńích ņákŧ téměř pokaņdé 

objevovala byla závislost na druhých lidech, na lásce a sexu. Bohuņel i zde při brainstormingu 

padaly jen jednotlivé hesla bez větńího vysvětlení, či určitějńího zařazení. Spoustu informací bylo 

skreslených starńími kamarády či médii. Z této aktivity bylo zřejmé, ņe ņáci vyńńích ročníkŧ jsou 

v této problematice zběhlejńí, ņe se více orientují v jednotlivých pojmech se kterými jsou poměrně 

často v kontaktu. Horńí to ovńem bylo s oblastmi novými či s pojmy, které měli ńpatně ukotvené 

nebo vŧbec nerozuměli jednotlivým výrazŧm.  

 

Závěrečná reflexe 

Při závěrečné reflexi u několika ņákŧ vyplynula osobní zkuńenost s návykovými látkami 

zejména pak s marihuanou, substitučními drogami a tanečními drogami. Diskuse nad jednotlivými 

tématy nepŧsobily od ņákŧ vychloubačně a ani nedělali reklamu na zneuņívání výńe jmenovaných 

drog. Ńlo o popis negativních stavŧ a symptomŧ, které jednotlivé zneuņívání drog doprovází. Díky 

proběhlé lekci si ņáci ujasnili jednotlivé pojmy a zejména účinky a dělení návykových látek.  Opět 

ņáci pracovali na jednotlivých fámách a mýtech s tímto tématem spojených, které se v závěrečné 

reflexy uņ neobjevovaly (např. marihuana je jen lehká droga, po prvním uņití návykové látky se 

stanu závislý/á, při předávání marihuanové cigarety se mŧņu nakazit pohlavními chorobami, 

kamarád by mi nedal nic, co by mi ublíņilo. atd.). 

Dalńí velké téma, které si ņáci na začátku lekce neuvědomovali, byl fyzický stav uņivatele 

návykových látek po delńí době pravidelného zneuņívání. Ņáci začali jmenovat rŧzné viditelné 

změny na těle jedince, který dlouhodobě kouří, zneuņívá heroin či pervitin, je závislý na 

počítačových hrách atd. 
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Ņáci si na konci lekce zvnitřnili dva pro ně nové pojmy a to netolismus a stolking. Oba 

pojmy uměli vysvětlit, coņ na začátku lekce nebyli schopni, pouze v ojedinělých případech (zhruba 

12 studentŧ z 530). Opět ņákŧm na konci lekce začali docházet rizika s těmito jevy spojenými, o 

kterých na začátku lekce vŧbec neuvaņovali. (zejména v případě komunikace na sociálních sítích, 

nebezpečí zneuņívání osobních dat nevhodnými lidmi, hraní počítačových her agresivního a 

násilného charakteru v kombinaci s návykovými látkami atd..). Také si ņáci začali vńímat 

nepatrných a často neuvědomělých nebezpečí, která se pojí s rizikovými místy a situacemi. (párty, 

noční potulování městem, parkem atd.). Ņáci vyjadřovali velmi zajímavé, rozumné a vyzrále úvahy 

nad jednotlivými situacemi a nad tématem jako takovým. Na konci lekce ņáci uměli velmi pěkně 

pracovat s mapou závislostí, do které uměli zařadit i rŧzné formy pomoci a konkrétní instituce, 

které nabízejí pomoc, léčbu či terapii. Rovněņ uměli definovat několik příčin, kdy jedinec  propadl 

konkrétní závislosti. Ņáci uměli velmi pěkně rozlińit, kdy se jedná o zájem a kdy tento zájem přeńel 

do závislosti (to zejména u počítačových her a komunikace na sociálních sítích). Velké téma, které 

na začátku lekce ņáky vŧbec nenapadalo, bylo nalézání variant a náhrad ņivota bez závislostí. 

Studenti se v závěrečné reflexi nesoustředili jen na rizika a negativní dŧsledky, které jsou se 

zneuņíváním spojeny, ale hledaly předevńím moņnosti, jak takovému chování předejít a rovněņ část 

diskuse věnovali samotným formám pomoci. Jak jiņ bylo řečeno celkově ņáci uměli více definovat 

pojem závislost a do této definice zařadit i kategorie a dalńí jevy, které při úvodním brainstormingu 

zařadit neuměli.  

 

Srovnání dvou výzkumných skupin 

Obě skupiny (mladńí i starńí ņáci základních ńkol a víceletých gymnázií), měly o této 

problematice nemalé znalosti. Často jejich informace byly neúplné, zkreslené či mylné. Neuměli 

jednotlivé informace a pojmy propojit do ńirńích souvislostí. V mladńí skupině se často 

vyskytovaly přejaté názory od rodičŧ či pedagogŧ samotných. Starńí ņáci získávali informace 

zejména od svých vrstevníkŧ či starńích kamarádu a ve velké míře i ze svých vlastních zkuńeností. 

Také rozlińné u těchto skupin bylo hlavní téma, která prolínalo celou lekci a které si skupina vņdy 

vybrala dle jejich aktuální potřeby. U mladńích ņákŧ se to hodně týkalo cigaret a počítačových her. 

U starńích ņákŧ ńlo o samotné účinky jednotlivých drog a dŧsledky s rizikovým chováním 

spojenými. Dále se starńí ņáci hodně věnovali netolismu a rizikŧm kiberńikany. Názory mladńích 

ņákŧ byly velmi útrņkovité a neucelené. Ņáci byli velmi hraví a kreativní. Záņitková činnost 

vítězila nad diskusí. Vńe jsme v těchto skupinách simulovali přes hru. U starńích ņákŧ naopak 

převládala diskuse a prŧběņné reflexe nad jednotlivými tématy. Názory a postřehy starńích ņákŧ 

byly více uváņenějńí, konstruktivnějńí a opíraly se o osobní proņitky, zkuńenosti či dojmy. Tento 
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jev jsme očekávali a je normální vzhledem k psychickému, socializačnímu a emočnímu vývoji 

ņákŧ. Obě skupiny vńak spoustu informací na téma drog mají ze ńkoly či z rŧzných dílčích 

přednáńek, které realizuje metodik prevence na dané ńkole. Ņáci jsou větńinou tímto tématem 

otráveni a proto je třeba hledat pořád nové a nové témata a přináńet jim nové podměty a fenomény 

dneńní doby. Obě skupiny ņákŧ nám v závěrečných evaluacích pozitivně hodnotili celý prŧběh 

lekce, volnost ve vybraných tématech, hravý přístup, nemoralizování, otevřenost vŧči jejím 

názorŧm a postojŧm a v neposlední řadě ukotvení a upřesnění jednotlivých informací. 

 

ZÁVĚR 

V rámci příspěvku byly prezentovány výsledky výzkumného ńetření, které probíhalo mezi ņáky a 

studenty základních a středních ńkol. V rámci dotazníkového ńetření jsme zjistili, ņe problematika 

závislostí je aktuální, jak pro mladńí ņáky základních ńkol, tak pro starńí ņáky a studenty. Samotná 

primární prevence závislosti a rizikových projevŧ chování je při správném vedení rovněņ pro tyto 

věkové kategorie podstatná. Je dŧleņité brát v potaz věk ņákŧ, místo, kde se samotná ńkola nachází 

a individuální přístup k jednotlivých třídním skupinám. Jednotlivé lekce byly pozitivní zejména v 

oblasti informovanosti, prohloubení znalostí v dané problematice a posílení koheze třídního 

kolektivu. Velký vliv na ņáky a studenty mají v současné době média a sociální sítě. 
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