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Abstrakt  

Současná společnost je význačná vysokým počtem dospívajících, jejichţ chování má vliv na jejich 

zdraví a omezuje šance na úspěšný budoucí ţivot. Dospívání je přirozeně obdobím experimentování 

a podstupování rizik, avšak někteří mladí lidé vykazují rizikovější ţivotní styl charakterizovaný 

uţíváním návykových látek, problémy ve škole, nebezpečným sexuálním chováním, delikvencí 

a násilím. Mezi mladými lidmi však nalézáme další specifickou skupinu, která vykazuje zvýšenou 

vulnerabilitu – jedince v ústavní péči. U nich navíc stoupá riziko v závislosti na genetických 

predispozicích, nepříznivé rodinné anamnéze, traumatech z dětství, psychickém zdraví a mnohém 

další. Předloţený příspěvek si stanovil za cíl rozšířit aktuální stav poznatků, na základě vlastního 

dotazníkového šetření, týkající se primárně uţívání návykových látek u adolescentů s nařízenou 

ústavní a uloţenou ochrannou výchovou ve dvou krajích České republiky, a to v Plzeňském kraji 

a hlavním městě Praze. 
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Abstract  

Contemporary society is notable for the high number of adolescents whose behaviour has an impact 

on their health and reduces the chance for successful future life. Adolescence is naturally a period 

of experimentation and risk-taking, but some young people exhibit riskier lifestyle characterized by 

substance misuse, problems at school, dangerous sexual behaviour, delinquency and violence. 

However, among young people we can find another specific group, which shows increased 

vulnerability - individuals in institutional care. In addition, the risk for them increases depending 

on the genetic predispositions, adverse family anamnesis, childhood trauma, mental health and 

much more. The paper has established an objective to extend the current state of knowledge on the 

basis of a survey on the primary substance abuse among adolescents with ordered institutional and 

imposed protective education in two regions of the Czech Republic, Pilsen Region and Prague.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Hlavní příčinou velké části morbidity i mortality dospívajících se stává oblast chování, 

čímņ převládá nad problematikou biologickou. Hovoří se o tzv. přesunu rizik vyvíjejícího se 

jedince. Zatímco dříve bylo povaņováno za nejrizikovějńí období novorozenecké a kojenecké, 

v současné době je to v rozvinutých zemích právě adolescence (Kabíček, Hamanová, 2005).  

Významné změny, které v tomto období probíhají a kterými kaņdý jedinec prochází, jej činí 

velmi zranitelným. Z tohoto pohledu je dospívající mládeņ povaņována za jednu z nejohroņenějńích 

skupin v populaci. Část mládeņe přebírá nevhodný ņivotní styl, který je spojený s celou řadou 

negativních zdravotních i sociálních dopadŧ. V současné době navíc mŧņeme pozorovat trend 

v ņivotním stylu, a to nárŧst rŧzných forem rizikového zpŧsobu ņivota u dospívajících.  

Avńak co si lze představit pod pojmem „rizikové chování―? Ńirŧčková (2012, s. 127) ho 

definuje jako „rozmanité formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo 

psychologické fungování jedince anebo ohroţují jeho sociální okolí, přičemţ ohroţení můţe být 

reálné nebo předpokládané―.  

V této souvislosti byl zaveden pojem „syndrom rizikového chování― (Problem behavior 

syndrome). Z hlediska projevŧ je uvedené chování charakterizováno v několika oblastech, přičemņ 

jednu ze tří hlavních oblastí tvoří uņívání návykových látek.  

Mladí lidé jsou obecně povaņováni za ohroņenou skupinu. Mezi nimi navíc existují určité 

skupiny, které označujeme jako vysoce ohroņené. Jedná se například o mladé lidi bez domova, 

mladistvé pachatele trestné činnosti, mladé lidi s nedokončeným vzděláním a dalńí. Experti se 

shodují na tom, ņe adolescenti z ústavních zařízení jsou vzhledem k uņívání návykových látek 

jednou z nejrizikovějńích skupin. Existuje mezi nimi významné riziko, ņe začnou uņívat drogy 

v niņńím věku, častěji a problémovějńím zpŧsobem neņ jejich vrstevníci (EMCDDA, 2010). 

U některých z nich navíc riziko stoupá v závislosti na genetických predispozicích, nepříznivé 

rodinné anamnéze, traumatech z dětství, psychickém zdraví a jiném. Mnoho mladých lidí tak 

vyrŧstá v podmínkách, které omezují rozvoj jejich potenciálu a obecně omezují jejich ńance na 

úspěńný ņivot. 

Podnětem pro realizaci výzkumu se stala tvrzení expertŧ o velkém výskytu rizikového 

chování u mládeņe v ústavních zařízeních. Z odborné literatury vyplývá, ņe se jedná o rozńířený 

a závaņný problém, který vńak doposud v České republice nebyl dostatečně zmapován.  
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Tato studie zkoumá uņívání návykových látek jako součást syndromu rizikového chování 

v dospívání. Cílem je popsat, v jakém věku, v jakém podílu, a s jakou frekvencí adolescenti 

s nařízenou ústavní a uloņenou ochrannou výchovou uņívají rŧzné návykové látky. Diskutován je 

vliv doby strávené v ústavním zařízení na zpŧsob uņívání návykových látek a rozdíly mezi 

ústavními zařízeními v Plzeņském kraji a v Praze. 

 

METODY VÝZKUMU 

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

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

domovech se ńkolou a výchovných ústavech. Studie zkoumající uņívání návykových látek byla 

provedena v celkem 15 ústavních zařízeních, z toho v 10 zařízeních v Plzeņském kraji v okresech 

Plzeņ-město, Plzeņ-jih, Klatovy, Domaņlice, Tachov a v 5 zařízeních v Praze. K získání dat bylo 

uņito dotazníkového ńetření s otázkami zaloņenými na otázkách z dotazníku pouņívaného 

v mezinárodním projektu ESPAD (Evropská ńkolní studie o alkoholu a jiných drogách), která je 

největńí celorepublikovou studií zaměřenou na zjińtění rozsahu uņívání návykových látek 

u 16letých studentŧ. 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 195 dětí ve věku od 15 do 18 let. Prŧměrný věk byl 

16,42 let (chlapci 16,58 let, dívky 16,12 let). Výzkumu v Hlavním městě Praze se zúčastnilo 

celkem 61 adolescentŧ, z toho 34 chlapcŧ (55,7%) a 27 dívek (44,3%). Nejvíc adolescentŧ bylo ve 

skupině 16letých. Výzkumu v Plzeņském kraji se zúčastnilo celkem 134 adolescentŧ, z toho 92 

chlapcŧ (68,6%) a 42 dívek (31,4%). Nejvíc adolescentŧ bylo ve skupině 15letých. 

Na základě teoretické analýzy byly stanoveny následující výzkumné problémy:  

1. V jakém věku začínají adolescenti s nařízenou ústavní a uloņenou ochrannou výchovou 

uņívat návykové látky? 

2. Jaká je prevalence uņívání návykových látek u adolescentŧ s nařízenou ústavní 

a uloņenou ochrannou výchovou?  

3. Jakým zpŧsobem uņívají adolescenti s nařízenou ústavní a uloņenou ochrannou 

výchovou návykové látky?  

4. Jaký je rozdíl mezi uņíváním návykových látek u adolescentŧ s nařízenou ústavní 

a uloņenou ochrannou výchovou v Plzeņském kraji a hlavním městě Praze? 

5. Má vliv doba strávená v ústavním zařízení na uņívání návykových látek 

u dospívajících?  
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Jako vědecký předpoklad byly stanoveny následující věcné a pracovní hypotézy:  

1. Adolescenti praņských ústavních zařízení začínají uņívat návykové látky v niņńím věku 

neņ adolescenti plzeņských ústavních zařízení. 

(Prŧměrný věk prvního uņití návykových látek je u adolescentŧ s nařízenou ústavní 

a uloņenou ochrannou výchovou v Praze niņńí neņ prŧměrný věk prvního uņití 

návykové látky u adolescentŧ v Plzeņském kraji.) 

2. V praņských ústavních zařízení je vyńńí podíl adolescentŧ uņívajících návykové látky 

neņ v plzeņských ústavních zařízení. 

(Prevalence uņívání návykových látek u adolescentŧ s nařízenou ústavní a uloņenou 

ochrannou výchovou v Praze je vyńńí neņ prevalence uņívání návykových látek 

u adolescentŧ v Plzeņském kraji.) 

3. Adolescenti praņských ústavních zařízení uņívají návykové látky s vyńńí frekvencí neņ 

adolescenti plzeņských ústavních zařízení.  

(Četnost uņívání návykových látek je mezi adolescenty s nařízenou ústavní a uloņenou 

ochrannou výchovou v Praze vyńńí neņ mezi adolescenty v Plzeņském kraji.) 

4. Adolescenti s kratńí dobou strávenou v ústavních zařízeních uņívají návykové látky 

častěji neņ adolescenti s delńí dobou pobytu v ústavních zařízeních. 

(Prevalence uņívání návykových látek látky je u adolescentŧ s dříve nařízenou ústavní 

a uloņenou ochrannou výchovou niņńí neņ prevalence uņívání návykových látek 

u adolescentŧ s později nařízenou ústavní a uloņenou ochrannou výchovou.) 

Zpracování dat z dotazníkového ńetření pro hypotézy 1 aņ 3 bylo provedeno standardními 

statistickými metodami. Data pro hypotézu 4 byla zpracována statistickým programem SPSS 

s vyuņitím moņností shlukové analýzy. Byla pouņita dvojkroková metoda shlukové analýzy, 

v prvním kroku byly objekty výzkumného souboru hierarchicky shlukovány s cílem určit počet 

shlukŧ. V druhém kroku je provedeno nehierarchické shlukování s daným počtem shlukŧ (metoda 

K-prŧměrŧ). 

 

VÝSLEDKY STUDIE 

Výsledky studie pro hypotézy 1 aņ 3 jsou zobrazeny v tabulce 1, výsledky studie pro 

hypotézu 4 jsou zobrazeny v tabulce 2. Výzkumný soubor je rozdělen na 2 úrovních – na muņe 

a ņeny a na respondenty z Plzeņského kraje a z Prahy, výsledky v tabulce 1 jsou zobrazeny pro 
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6 skupin (částí výzkumného souboru). Tabulka je vizuálně rozdělena na 3 oblasti, které odpovídají 

3 zkoumaným hypotézám. 

Podle shlukové analýzy (Tabulka 2) jsou respondenti z ústavních zařízení rozděleni do tří 

skupin, které se lińí četností uņívání návykových látek a zároveņ dobou strávenou v ústavních 

zařízeních i samotným typem ústavního zařízení. Velikost vńech 3 skupin je srovnatelná. Na 

základě uvedených charakteristik byla skupina 1 charakterizovaná jako „neuņivatelé―, skupina 

2 jako „jednorázoví experimentátoři― a skupina 3 jako „častí uņivatelé―. 

 

Tabulka 1: Vybrané výsledky dotazníkového ńetření. 

Návyková látka [-] 

Výzkumný soubor [-] 

muņi ņeny celkem 

Praha Plzeņ Praha Plzeņ Praha Plzeņ 

Podíl uņivatelŧ s celoņivotní frekvencí uņití alespoņ 40 [%] 

konopné látky 44,4 62,9 38,5 25,0 41,8 51,0 

extáze 25,0 17,6 0,0 0,0 13,9 12,1 

pervitin 33,3 44,4 0,0 0,0 18,6 30,5 

Celoņivotní prevalence uņívání [%] 

konopné látky 60,0 68,9 50,0 47,6 55,4 62,1 

extáze 13,3 18,9 14,8 9,5 14,0 15,9 

LSD/halucinogeny 16,7 30,0 7,4 7,1 12,3 22,7 

pervitin 20,0 30,0 22,2 14,3 21,1 25,0 

opiáty 3,3 11,1 3,7 2,4 3,5 8,3 

těkavé látky 6,7 26,7 11,1 9,5 8,8 21,2 

Prŧměrný věk prvního uņití [roky] 

marihuana 13,44 12,98 14,54 13,00 13,92 12,99 

extáze 15,67 13,89 15,00 14,25 15,37 14,00 

pivo 12,25 11,67 12,12 11,97 12,19 11,76 
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Návyková látka [-] 

Výzkumný soubor [-] 

muņi ņeny celkem 

Praha Plzeņ Praha Plzeņ Praha Plzeņ 

víno 11,89 12,26 13,31 12,69 12,52 12,39 

destilát 13,33 12,82 14,40 12,68 13,81 12,77 

opilost 13,63 13,00 14,44 13,21 13,99 13,07 

pervitin 15,60 14,34 14,60 13,17 15,16 13,98 

cigarety poprvé 10,85 10,60 11,79 10,74 11,26 10,64 

cigarety denně 12,39 12,47 13,00 11,59 12,66 12,19 

 

Tabulka 2: Vybrané charakteristiky výzkumného souboru a výsledky shlukové analýzy. 

Charakteristika Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Počet respondentŧ [-] 67 54 66 

Prŧměrná doba strávená v zařízení [měsíce]  52,4 38,1   25,4 

Podíl typu zařízení dětský domov ve skupině [%]  85,1 63,0   30,3 

Podíl typu zařízení výchovný ústav ve skupině [%]    1,5 13,0   54,5 

Celoņivotní prevalence marihuany [%]    0,0 87,0 100,0 

Prevalence marihuany v posledním roce [%]    0,0 44,4 100,0 

Uņili marihuanu alespoņ 40x v ņivotě [%]   0,0   3,7   83,3 

Uņili marihuanu alespoņ 40x v posledním roce [%]   0,0   0,0   56,1 

Výsledek – označení skupiny [-] neuņivatelé 
jednorázoví 

experimentátoři 

častí 

uņivatelé 

 

Statisticky podloņené odpovědi na hypotézy jsou následující: 

1. Hypotéza H1: Adolescenti praņských ústavních zařízení začínají uņívat návykové látky 

v niņńím věku neņ adolescenti plzeņských ústavních zařízení.  
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Platnost H1: Ne, neplatí. Výjimkou jsou muņi s vínem nebo denním kouřením. Ve vńech 

ostatních případech je věk prvního uņití niņńí v ústavních zařízeních Plzeņského kraje, u ņen 

v prŧměru cca o 1 rok, u muņŧ v prŧměru cca o 0,5 roku. 

2. Hypotéza H2: V praņských ústavních zařízení je vyńńí podíl adolescentŧ uņívajících návykové 

látky neņ v plzeņských ústavních zařízení. 

Platnost H2: Platí pro ņeny, neplatí pro muņe. U vńech hodnocených návykových látek je vyńńí 

prevalence pro ņeny podle očekávání v Praze. Pro muņe byla hypotéza vyvrácena, 

u hodnocených návykových látek je vyńńí prevalence pro muņe v Plzeņském kraji. Rozdíly 

mezi kraji jsou vyńńí u muņŧ (prŧměrně dvojnásobně více uņivatelŧ v Plzeņském kraji) neņ 

u ņen (prŧměrně o třetinu více uņivatelŧ v Praze). 

3. Hypotéza H3: Adolescenti praņských ústavních zařízení uņívají návykové látky s vyńńí 

frekvencí neņ adolescenti plzeņských ústavních zařízení.  

Platnost H3: Platí pro ņeny, neplatí pro muņe. U vńech hodnocených návykových látek je vyńńí 

prevalence pro ņeny podle očekávání v Praze. Pro muņe byla hypotéza vyvrácena, 

u hodnocených návykových látek je vyńńí prevalence pro muņe v Plzeņském kraji. Rozdíly 

mezi kraji jsou vyńńí u ņen (prŧměrně o 50 % více uņivatelŧ v Praze) neņ u muņŧ (prŧměrně 

o třetinu více uņivatelŧ v Plzeņském kraji). 

4. Hypotéza H4: Adolescenti s kratńí dobou strávenou v ústavních zařízeních uņívají návykové 

látky častěji neņ adolescenti s delńí dobou pobytu v ústavních zařízeních.  

Platnost H4: Ano, platí. Podle shlukové analýzy jsou respondenti z ústavních zařízení rozděleni 

do tří skupin, které se lińí četností uņívání návykových látek a zároveņ dobou strávenou 

v ústavních zařízeních i samotným typem ústavního zařízení. 

 

DISKUZE 

Na základě dělení výzkumného souboru na 3 skupiny podle shlukové analýzy bylo zjińtěno, 

ņe v prŧměru je umístění do ústavního zařízení dŧsledkem uņívání návykových látek u těch 

adolescentŧ, kteří před umístěním do ústavního zařízení začali uņívat návykové látky. Na druhé 

straně byla identifikována skupina adolescentŧ, kteří před umístěním do ústavních zařízení 

návykovou látku neuņívali, nebo pouze jednorázově zkusili, a u kterých umístění do ústavního 

zařízení nebylo příčinou uņívání návykových látek. Spojitost mezi umístěním v ústavním zařízení 

a uņíváním návykových látek lze proto definovat jako dŧsledek (umístění dŧsledkem uņívání), ale 

nikoliv jako příčinu (umístění není příčinou uņívání). 

Umístění jako dŧsledek uņívání podporují předevńím vlastnosti skupiny 3 „častí uņivatelé― 

ve výsledcích shlukové analýzy. To, ņe umístění není příčinou uņívání, podporuje předevńím 
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skupina 1 „neuņivatelé― a skupina 2 „jednorázoví experimentátoři―, která v ústavních zařízeních 

v prŧměru strávila nejvyńńí dobu, ale časté uņívání návykových látek se u nich neprojevilo. 

Adolescenti ze skupin 1 a 2 byli do ústavních zařízení umístění převáņně z jiných dŧvodŧ, neņ je 

uņívání návykových látek, nebo bylo uņívání návykových látek pouze jeden z dŧvodŧ jejich 

umístění. 

Na umisťování do ústavního zařízení lze nahlíņet z dalńího pohledu. Umístění do ústavního 

zařízení mŧņe být řeńením problému zneuņívání návykových látek. Klienti zařízení mají častou 

zkuńenost s návykovými látkami jiņ před umístěním do ústavního zařízení zejména v podobě 

experimentování s drogami či mají za sebou trestnou činnost v souvislosti s drogovou kriminalitou. 

Pro skupinu 1 „neuņivatelé― a skupinu 2 „jednorázoví experimentátoři―, které byly 

charakterizovány vyńńí prŧměrnou dobou strávenou v ústavních zařízeních a zároveņ niņńím 

stupněm uņívání návykových látek, jsou ústavní zařízení řeńením zneuņívání návykových látek. 

Naopak pro skupinu 3 „častí uņivatelé― není umístění do ústavního zařízení řeńením, za 

předpokladu, ņe úspěch v umístění se dostaví v dostatečně krátké době. Při prŧměrné době 2 let 

strávené v ústavních zařízeních je předpoklad splněn. 

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

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

 

SHRNUTÍ 

Cílem studie je poskytnout odborné i laické veřejnosti informace, jakým zpŧsobem mají 

děti s nařízenou ústavní a uloņenou ochranou výchovou v Plzeņském kraji a v Praze zkuńenosti 

s návykovými látkami.  

Shlukovou analýzou byl výzkumný soubor rozdělen na 3 skupiny. Skupina 1 je 

charakterizovaná jako „neuņivatelé―, skupina 2 jako „jednorázoví experimentátoři― a skupina 

3 jako „častí uņivatelé―. 

Skupina 1 má negativní postoj k uņívání návykových látek a nikdy nezkusila marihuanu. 

Skupina je tvořena převáņně respondenty z dětských domovŧ (přes 80%). 

Skupina 2 má mírně pozitivní postoj k uņívání návykových látek, 93% respondentŧ z této 

skupiny vyzkouńelo marihuanu, z toho polovina v posledním roce. Skupina je tvořena převáņně 

respondenty z dětských domovŧ (cca 60%). 

Skupina 3 má pozitivní postoj k uņívání návykových látek a zkusila marihuanu, více neņ 

polovina respondentŧ kouřila marihuanu alespoņ 40x v posledním roce. Skupina je tvořena 

převáņně respondenty z výchovných ústavŧ. 
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