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teoretická část, bylo vymezeno několik základních pojmů týkajících se drogové 

problematiky, dále uvedeno dělení drog dle některých kritérií a poté stručně 
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některá opatření, které by mohly být prospěšné při řešení této problematiky. Dále 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále  

č. – číslo 

DD – dětský domov 

LSD – označení látky (drogy) skupiny halucinogenů 

MDMA – označení stimulační drogy známé pod názvem ,,Ecstasy“ 

např. – například 

OV – ochranná výchova 

PCP – označení fencyklidinové drogy 

resp. – respektive 

THC – tetrahydrocannabinol 

tj. – to je 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvaný 

ÚV – ústavní výchova 

WHO (World Health Organisation) – světová zdravotnická organizace 

ZŠ – základní škola 
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ÚVOD 

 V období posledních několika let se setkáváme s rozkrýváním některých 

témat, která byla v minulosti záměrně zamlčována a tabuizována. Jedním 

z takovýchto témat, které se postupem času stalo velkým celospolečenským 

problémem dnešní doby je problematika drog a drogových závislostí. Mohli 

bychom se domnívat, že drogy jsou důsledek dnešní moderní doby, ale to by byl 

velký omyl. Jejich kořeny můžeme nalézt již v minulosti, kdy zpočátku byly 

používány jako léčebné prostředky, nebo se využívaly při různých náboženských 

rituálech. Poté je lidé stále častěji začali zneužívat, a staly se pro určité jednotlivce 

a skupiny zbožím k obchodování. Samozřejmě, že s vývojem lidského poznání a 

vědění se také získávaly různé poznatky i o drogách, a ty se vyvíjely od rostlin až 

po sloučeniny různých chemických látek, které vyvolávaly požadované účinky na 

lidské tělo a hlavně mysl. 

V současné době se každý jistě z médií, nebo dokonce z nějaké zkušenosti ze 

svého okolí, již setkal s problematikou drog a drogových závislostí. Nalezneme 

mezi námi i určité množství lidí, kteří se domnívají, že to není až tak závažným 

problémem pro společnost, než se prezentuje mezi širokou veřejností. Při setkání 

s nějakým takovýmto případem, tyto osoby obvykle jen nezúčastněně přihlížejí a 

dělají, že se jich to netýká. Mnohdy jen do té doby, než se s touto problematikou 

blíže seznámí, nebo se objeví někdo s tímto problémem v jejich blízkém okolí, 

poté mění svůj názor, ale v některých případech může být již pozdě. Domníváme 

se, že lidská nečinnost a lhostejnost v těchto případech podporuje vytvoření 

určitého vhodného klimatu jak pro jednotlivce, tak i pro velmi dobře 

disciplinované a organizované skupiny, které díky této nezákonné činnosti 

získávají nemalé finanční prostředky. 

V naší republice se po roce 1989 změnily poměry a otevřeli jsme se celému 

světu, z tohoto důvodu jsme se stali transportní nebo dokonce cílovou zemí pro 

obchodování s drogami. Tyto látky se bohužel i přes snahu různých, jak státních 

tak i jiných organizací angažovaných v boji proti distribuci a výrobě drog, staly 

velmi snadno dostupnou komoditou pro většinu populace tohoto státu. Není moc 
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příznivé, že v každé době, v každém prostředí se najdou určité skupiny lidí, které 

jsou ochotni i přes všechny rizika a negativní důsledky s drogami stále 

experimentovat. V současnosti je velmi zarážející a znepokojující, že požívání 

drogy se stávají mezi mladou populací jistým důkazem jejich zralosti nebo 

dospělosti, a jsou pro ně v některých případech nezbytnou součástí určité formy 

zábavy. 

Na řešení drogové problematiky se ve většině státech celého světa vynakládá 

nemalé úsilí a nemalé finanční prostředky. Tyto prostředky jsou peníze nás všech, 

které odevzdáváme státu například formou daní, i to můžeme považovat za 

dostatečný důkaz, že problematika drog se dotýká nás všech  a ne jen určitých 

jedinců či skupin. Mohli bychom se domnívat, že takovéto vynaložení finančních 

prostředků, snahy a úsilí určitých lidí je zbytečné, jestliže není zaručen jistý 

výsledek, ale při bližším seznámení se s problematikou drogových závislostí jistě 

musíme změnit tento chybný názor. Z tohoto důvodu si právě tito lidé, kteří 

mnohdy i za cenu jistého obětování svého osobního života a s využitím všech 

dostupných prostředků, se snaží s tímto problémem bojovat, a proto si od nás 

všech zasluhují velký obdiv, úctu a poděkování. 

,,Drogová paleta je nesmírně pestrá. A je vskutku neuvěřitelné, že jsou lidé 

ochotni za krátkodobé obelhání sebe samých platit penězi, ztrátou zdraví, 

destrukcí svých společenských vztahů a nezřídka i smrtí“1. 

Za více než patnáctiletou praxi ve vězeňství, kdy se setkáváme u 

odsouzených s různými druhy závislostí a stali jsme se posluchači mnoha 

životních příběhů, které nám přibližují problematiku závislostí i z „ druhé strany“, 

můžeme říci, že jedna z nejčastějších, a pro jednotlivce i společnost 

nejnebezpečnější,  je závislost drogová. Z tohoto důvodu jsme si za téma 

bakalářské práce zvolili ,,Drogová závislost jako kriminogenní faktor“. 

Cílem této bakalářské práce je působení výchovných vlivů a sociokulturního 

prostředí u drogově závislých ve vztahu ke kriminálnímu chování. Zjištění, jak se 

podílí výchovné vlivy a sociokulturní prostředí na zneužívání drog a na pozdější 

kriminální chování. 

                                                
1 ILLES, 2002, s. 20. 
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Práce je rozdělena do několika částí. První teoretická část seznamuje 

s problematikou drogových závislostí, vlivů a sociokulturního prostředí na 

zneužívání drog. Objasňuje některé základní pojmy z těchto výše uvedených 

oblastí. 

V druhé praktické části této práce nejprve seznamujeme s předpoklady, je 

popsán vzorek a použité metody šetření. Cílem této části je zmapovat zkušenosti 

dotazovaných respondentů s návykovými látkami, v jakém prostředí byli 

vychováni, jejich kriminální zkušenost, a v neposlední řadě ochota podstoupit 

nějaké léčení pro odvykání drogové závislosti. Získané údaje jsou zaznamenány 

do tabulek, doplněny grafy a stručným komentářem. V závěru této části 

srovnáváme předem stanovené předpoklady se získanými výsledky a 

vyhodnocujeme pravdivost nebo nepravdivost těchto hypotéz. 

Třetí závěrečná část poskytuje celkové zhodnocení této vypracované 

bakalářské práce. 

Ve čtvrté části se snažíme o navržení opatření, o kterých se domníváme, že 

by mohly přispět k určitému řešení právě drogové problematiky. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vymezení pojmů 

 Člověk se v průběhu svého života setkává s pojmy u kterých se domnívá, že 

ví co znamenají, ale ony mnohdy znamenají něco jiného. Z tohoto důvodu je 

velmi důležité vymezení základních pojmů v oblasti drogových závislostí. 

 Droga -,,Pojem droga je výpůjčkou z francouzského slova ,,drogue“ 

vyskytujícího se ve 14. století a obecně označuje sušené, tedy živočišné nebo 

rostlinné suroviny. U tohoto pojmu došlo ke změně významu. Jednak se jím 

označují léčivé rostliny, jednak také ve speciálním významu psychoaktivní 

přirozené, polysyntetické a syntetické substance s potenciálem závislosti“2. 

 ,,Drogou se rozumí taková chemická látka, která je-li vpravena do živého 

organismu, dokáže pozměnit jednu nebo více jeho funkcí. Může jí být jen 

dostatečně farmakologicky účinná látka, kterou lze užívat opakovaně. Návyková 

látka nesmí být při jednorázovém požití natolik jedovatá, aby lidský organismus 

hubila, současně však musí být tak účinná, aby výrazně ovlivnila prožívání“3. 

Syndrom závislosti - ,,Je to skupina fyziologických, behaviorálních a 

kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného 

jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. 

Centrální  popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, 

někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být 

lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období 

abstinence často vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je 

tomu u jedinců, u nichž se závislost nevyskytuje. Definitivní diagnóza závislosti 

by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže během jednoho roku došlo ke 

třem nebo více z následujících jevů“4: 

a) silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving, bažení) 
                                                
2 GÖHLERT, KÜHN, 2001, s. 18. 
3 ZÁŠKODOVÁ, 2004, s. 11. 
4 NEŠPOR, 2007, s. 9, 10. 
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b) potíže v sebeovládání při užívání látky 

c) tělesný odvykací stav  

d) průkaz tolerance k účinku látky jako vyžadování vyšších dávek látek, 

aby se dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami 

e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů 

f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků 

Drogová závislost – ,,Závislost znamená celkovou ztrátu svobody, ztrátu 

kontroly nad vlastním životem. Závislý člověk není schopen přiznat si pravdu. Je 

hnán touhou navodit příjemný stav, který byl na začátku drogové kariéry. Je 

pohlcen sebeklamem, nevnímá realitu“5. 

,,Závislost je stav, při kterém absence látky nebo jiného podnětu vyvolává 

v organismu fyzické nebo duševní obtíže. Vzniká po opakovaném nebo 

chronickém užívání látky, ale i při určité činnosti, která přináší nadměrné 

uspokojení. Návyk na léky, drogy nebo alkohol je podle definice WHO (World 

Health Organisation – světová zdravotnická organizace) stav periodické nebo 

chronické intoxikace (otravy) psychotropními substancemi (návykovými látkami), 

jenž je vyvoláván opakovaným užíváním přirozené nebo syntetické drogy a je 

škodlivý pro jednotlivce a společnost“6. 

,,Závislost na droze je chorobou a vystupňovanou formou návyku. Je 

charakterizována potřebou i nutkáním pokračovat ve zneužívání drogy bez ohledu 

na její škodlivost“7. 

Formy závislosti8: 

ð Psychická závislost – je nepotlačitelná touha užívat návykové látky pro její 

účinek, který je povzbuzující, euforizující, stimulující  nebo tlumivý a 

halucinogenní. Touha po droze je velmi silná a konzument má jen malou 

šanci jí odolat. Snaží se ji sehnat za využití všech prostředků, třeba i za 

                                                
5 MARÁDOVÁ, 2006, s. 7. 
6 GÖHLERT, KÜHN, 2001, s. 20. 
7 RIESEL, 1999, s. 10. 
8 NOVOTNÁ, 1989, s. 11. 
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cenu spáchání kriminálního činu9. Tato závislost je mnohem hůře 

ovlivnitelná a dlouhodobá záležitost, kterou jedinec většinou nezvládá 

sám, ale za pomoci odborníků. 

ð Fyzická (somatická) závislost – ,,vzniká při delším zneužívání návykové 

látky, kdy organismus se podávané látce přizpůsobil a tuto zahrnul do 

látkové výměny. Pokud se přísun této látky organismu zastaví, reaguje pak 

odvykacími příznaky“10. 

Úzus – Hovoříme o něm tehdy, jestliže požívání různých látek je jen 

občasné, příležitostné a společensky akceptované, které nemají nepříznivé dopady 

na mezilidské vztahy a nepoškozují lidské zdraví. Může se jednat například o užití 

léku proti bolesti hlavy, příležitostná konzumace alkoholických nápojů 

k vylepšení nálady v rámci nějaké společenské zábavy, pití kávy apod.11. 

Abúzus – Jedná se o zneužívání, nadměrné používání nebo užívání 

v nevhodnou dobu. Ve většině případech přechází v závislost. Může být 

jednorázový, opakovaný, příležitostný, častý a pravidelný, u kterého je největší 

nebezpečí vzniku závislosti12. 

Gateway drug – ,,Tento pojem označuje látku, která tvoří předstupeň 

k užívání jiných, ještě nebezpečnějších drog. Průchozí drogou se nejčastěji míní 

marihuana. Průchozími drogami jsou ovšem v našich podmínkách i alkohol a 

tabák“13. 

Tolerance – Jedná se o přizpůsobení nebo přivyknutí organismu jednotlivce 

na opakované užívaní drogy. Po určité době droga již nevyvolává tak silný účinek 

jako na začátku, a jestliže chce jedinec dosáhnout tohoto účinku, musí použít 

zvýšené množství látky14. 

                                                
9  GÖHLERT, KÜHN, 2001, s. 21. 
10 NOVOTNÁ, 1989, s. 11. 
11 ZÁŠKODOVÁ, 2004, s. 10. 
12 NOVOTNÁ, 1989, s. 12. 
13 NEŠPOR, 2007, s. 45. 
14 ZÁŠKODOVÁ, 2004, s. 11. 
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Abstinenční syndrom (syndrom odnětí drogy) – Je stav, který nastává po 

omezení nebo přerušení užívání drog u závislých osob. Jsou to vlastně negativní 

reakce lidského organismu, který byl již adaptován na určitou toxickou látku a 

přijal ji do metabolismu jako svoji součást. Tyto reakce mohou mít různou 

intenzitu projevů, někdy můžou končit i smrtí15. 

 Harm Redukcion - ,,Se označují přístupy snižování či minimalizace 

poškození drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni 

k tomu, aby užívání zanechali. Snaží se minimalizovat, omezit či zmírnit riziko 

život a zdraví ohrožujících infekce“16. 

1.2 Dělení drog 

Návykové látky můžeme rozdělovat na základě mnoha hledisek, například na 

přírodní a syntetické, podle druhu aplikace, podle účinků apod. Setkáváme se i 

s dělením těchto látek, která jsou považována za ne přiliž vhodná. Jedná se 

například o dělení drog na měkké a tvrdé nebo legální a nelegální (ilegální). 

 Existuje velké množství látek jak přírodních tak chemicky upravovaných, 

splňujících definici drogy, ale přesto se s nimi v průběhu našeho života denně 

setkáváme a mnohdy se stávají i naší každodenní potřebou. I přes jejich škodlivé 

důsledky pro lidský organismus jsou společností tolerované, v některých 

případech až preferované, a jejich konzumace je naprosto běžnou záležitostí. 

Jedná se například o alkohol, tabák a kouření, káva, povzbuzující nápoje, čaj 

apod. O některých těchto látkách se můžeme domnívat, že nezpůsobují závislost, 

ale opak je pravdou17. 

,,Každá droga může být tvrdá, jsme-li na ní závislí a další užívání nás 

psychicky, tělesně, sociálně ničí a zkracuje délku našeho života“18. 

                                                
15 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 175. 
16 MARÁDOVÁ, 2006, s. 8. 
17 PRESL, 1994, s. 11. 
18 GÖHLERT, KÜHN, 2001, s. 19. 
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1.3 Nejčastěji užívané drogy 

1.3.1 Alkohol 

,,Alkohol je jednoduchá chemická látka, která snadno proniká k různým 

orgánům, včetně mozku. Její obsah v alkoholických nápojích kolísá zhruba 

v rozmezí od 2 – 3 % do asi 40 %. Jde o drogu s tisíciletou tradicí, drogu, která je 

přehlížena, podceňována, schvalována. Společnost akceptuje alkohol, společenské 

cítění je proalkoholní. Konzumace alkoholu je zabudována do většiny rituálů, 

které provázejí člověka od narození až po smrt. Odmítnutí konzumace alkoholu 

vzbuzuje pozornost a neadekvátní reakce. Člověk, který odmítá konzumaci 

alkoholu, je považován za patologického“19. 

,,Alkohol (ethanol, etylalkohol, chemicky C5H5-OH) patří do skupiny látek, 

která se nazývá alkoholy. Alkohol je sloučenina získaná kvašením cukru. 

Chemická látka, která je v pivu, vínu, lihovinách tím intoxikujícím prvkem, je 

etylalkohol (ethanol). Pokud mluvíme o alkoholu, máme na mysli nápoje, které 

jsou z největší části směsí ochucené vody a lihu“20. 

Většina dospělých osob se v průběhu svého života s alkoholem již setkala při 

různých společenských událostech a akcích, kde právě alkohol sloužil k uvolnění, 

zlepšení nálady atd., samozřejmě v přiměřeném množství a v určitém časovém 

úseku, ale jen málo lidí si uvědomuje, že právě alkohol je jednou 

z nejrozšířenějších drog. Někdy se setkáváme i s názorem odborné veřejnosti, že 

alkohol je pro lidský organismus v určitém množství i zdraví prospěšný. 

Domníváme se, že právě vymezení termínu přiměřené množství se stává 

problémem, vždyť to co pro jednoho může být dle jeho mínění přiměřené 

množství, pro druhého může být třeba i smrtelná dávka. Právě občané našeho 

státu se v konzumaci alkoholických nápojů, na jednu osobu v celosvětovém 

měřítku, řadí mezi největší spotřebitele. Z důvodu jeho celkem snadného získání a 

velkému počtu konzumentů z řad dospělých osob se stává v poslední době 

bohužel i středem zájmu dospívající mládeže. Často se dospívající mládež právě 
                                                
19 PIPEKOVÁ, 1998, s. 213. 
20 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 138. 
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za pomoci alkoholu snaží například vyrovnat se starším kamarádům, překonávat 

ostych k druhému pohlaví, dokázat svoji určitou dospělost, někdy překonávat stres 

z adolescence a jiné problémy. Mnohdy si ani rodiče neuvědomují, že čím je 

začínající s alkoholem mladší, tím je proces návyku rychlejší. I alkohol, jako 

každá droga, je častým můstkem k přechodu na jinou, mnohdy horší drogu21. 

I u alkoholu se často ve společnosti setkáváme s rozdělením na kategorie 

tvrdý alkohol a měkký alkohol. Za tvrdý alkohol jsou považovány různé destiláty 

s větším obsahem alkoholu, a za měkký alkohol je považováno například pivo, 

víno apod. Domníváme se, že toto rozdělení není vhodné, protože lidskému 

organismu, a zvláště dospívajícímu, při různém množství a frekvenci konzumace 

může uškodit jakýkoliv alkohol. 

Fáze závislosti na alkoholu22: 

1. Stadium iniciální, počáteční – konzument se neliší od svého okolí, pije 

alkohol kvůli jeho  psychotropním účinkům. Překonává v intoxikaci stresové a 

neřešitelné situace. Konzumace se zvyšuje a roste jeho tolerance. 

2. Stadium prodromální, varovné – stále vyšší hladinu alkoholu v krvi způsobuje 

rostoucí tolerance. V tomto stadiu je preferované tajné pití, pití s předstihem a 

konzumuje alkohol rychleji než jeho okolí. Na verbální a nonverbální 

komunikaci s tématikou alkoholu je citlivý. Objevují se palimpsesty, což 

znamená, že si nepamatuje průběh intoxikace. Jeho pocit viny se prohlubuje, a 

zvyšuje se snaha ovládnout účinky alkoholu. Toto stadium je hranicí možnosti 

řešit situaci kontrolovaným pitím a vyřešením původních problémů. 

3. Stadium kruciální, rozhodné – v tomto stadiu stále roste tolerance, dochází ke 

změně kontroly při pití alkoholu, který se již stal součástí metabolických dějů. 

Roste frekvence zjevných stavů opilosti, jež vede k nárůstu konfliktů s okolím. 

Konzument si buduje racionalizační systém, což je systém zdůvodnění, jímž 

svému okolí i sobě vysvětluje a omlouvá své pití. Upadají jeho zájmy, koníčky 

a povinnosti. V tomto stadiu se již objevují i zdravotní poruchy. 

                                                
21 ILLES, 2002, s. 9. 
22 PIPEKOVÁ, 1998, s. 214, 215. 
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4. Stadium terminální, konečné – charakteristickým znakem je nepříjemný stav 

po vystřízlivění, nastupují takzvané ranní doušky, které přechází i 

v několikadenní konzumaci. Vedle alkoholických nápojů jedinec konzumuje i 

technické prostředky. Nastupuje celkový úpadek a degradace osobnosti. 

Klasifikace abúzu (nadužívání) alkoholu23: 

1. Symptomatický abúzus – tento typ je typickým pro ženy. Charakteristickým 

znakem je samotářské užívání, pití. Ve svém vývoji a průběhu je určován 

strukturou osobnosti, chorobou, odchylkou. Vede k závislosti s psychogenním 

podkladem. K navázání komunikace, změny nálady, je prostředkem alkohol. 

Dle individuálních zdravotních podmínek trvá doba vývoje závislosti přibližně 

pět let. 

2. Systematický abúzus – tento typ reprezentuje mužskou populaci. Zakládá se na 

stereotypním užíváním alkoholu s rozvíjejícím se pijáckým chováním a 

s významným časovým fenoménem. Závislost vzniká na podkladě 

společensko – sociálním. 

3. Juvenilní stylismus – jedná se o larvovanou formu, která se často aktivuje do 

závislosti okolo třicátého roku věku. Má brzký začátek, často v dětství. Výskyt 

tohoto typu je regionální a vzácný, je vázán na etnické faktory. 

1.3.2 Nikotin 

,,Nikotin je silně toxická, bezbarvá látka, rostlinný alkaloid obsažený 

v tabáku. Užívání nikotinu jako psychotropní látky je vázáno na tabák, resp. na 

jeho kouření. Jiné aplikační formy (speciální žvýkací tabák, šňupání) nejsou příliš 

rozšířené. Pokusy o užití jinou aplikační formou (např. odvar z cigaret) mohou 

končit i smrtí, nikotin je poměrně toxický“24. 

Kuřák při kouření vdechuje kromě nikotinu i řadu jiných jedovatých látek, 

které mají rakovinotvorné účinky. Při vdechování kouře zůstává v plicích 

rakovinotvorný dehet a další škodlivé látky. Kouřící lid často provází chronické 

                                                
23 PIPEKOVÁ, 1998, s. 215, 216.  
24 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 142. 
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onemocnění dýchacích cest jako jsou například záněty průdušek, zápaly plic apod. 

až po rakovinu plic, na kterou většinou předčasně umírají. Závislými na nikotinu 

se stávají kuřáci zhruba po dvou letech25. 

,,V České republice umírá podle odhadů na následky kouření denně 63 lidí. 

Stejný zdroj uvádí, že v naší populaci kouří 60 % mužů a 40 % žen. Na rozdíl od 

alkoholové závislosti je nikotinová závislost v sestupném trendu a zvyšuje se 

počet nekuřáků. Lze se domnívat, že při stále vzestupné tendenci drogově 

závislých právě ti se již nepovažují za kuřáky. Sestupný trend kuřáctví ovlivňuje i 

moderní postoj k fenoménu nekuřáctví a změna životního stylu“26. 

Právě kouření cigaret je v dětství častým zakázaným a vzrušujícím 

dobrodružstvím, jistou zkouškou dospělosti, ze které se nakonec stává návyková 

droga. Mládež, která začne s kouřením, často přechází od kouření tabáku ke 

kouření marihuany a poté i k silnějším drogám. Samozřejmě to není pravidlo, ale 

je zde vyšší riziko než u nekouřící mládeže27. 

,,Ve školní populaci je kouření ve srovnání s alkoholem ještě výraznějším 

hromadným jevem. Cigareta si prosazuje postavení symbolu mužnosti a 

dospělosti. Kuřáctví je spojeno s prospěchem, jak konstatuje Heller, čím horší 

prospěch, tím více a častěji jsou kouřeny cigarety. Typický silný kuřák je chlapec 

nejvyšší třídy ZŠ s podprůměrným prospěchem. Mezi děvčaty je zřetelně více 

nekuřaček než mezi chlapci a mezi chlapci je zřetelně více především slabých 

kuřáků. Ti vytváří základnu pro další vývoj a s postupnými ročníky narůstá 

množství kuřáků i počet vykouřených cigaret. U chlapců 8. tříd se špatným 

prospěchem lze najít již návykové kouření“28. 

Kouření je činností, kterou se může mladý člověk naučit doma v rodinném 

prostředí. Jestliže dítě denně pozoruje rodiče, že při kouření jsou povzbuzeni a 

uspokojeni, může to být pro něj výzva k napodobování a následování, nemá 

důvod to nezkusit, když to rodiče mají jako normální součást svého života29. 

                                                
25 MARÁDOVÁ, 2006, s. 9. 
26 PIPEKOVÁ, 1998, s. 217. 
27 ILLES, 2002, s. 12. 
28 PIPEKOVÁ, 1998, s. 218. 
29 RIESEL, 1999, s. 25. 
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Typologie kuřáků30: 

ð Příležitostný kuřák – nepociťuje potřebu, pokud se však objeví, tak ji 

uspokojí, pokud ne, nezpůsobuje mu to žádnou komplikaci. Kouří jen 

občas na základě kuřáckých zvyklostí, které stimulují. 

ð Návykový kuřák – nejsou tak zafixovány psychodynamické procesy, aby se 

mohla vyvinout psychická závislost. Kouření může bez větší námahy 

ukončit. Kouří ze zvyku ve vleku kuřáckých zvyklostí a napodobení. 

ð Kuřák s psychickou závislostí – jedná se již o kuřáky, kteří kouří z požitku, 

u  něhož  stojí  v  popředí  vůně,  chuť a  kuřácký  ceremoniál.  Je  možné  sem  

zařadit i ty, kteří jsou motivováni prožívaným uvolněním, uklidněním, 

odstraněním pocitu prázdnoty. 

ð Kuřák s psychickou a fyzickou závislostí – u takovéhoto kuřáka na tělesnou 

závislost upozorňuje bušení srdce, návaly pocení, třes a neklid po absenci 

kouření. Vystupují do popředí farmakodynamické účinky nikotinu, které 

kuřák vyhledává pro emočně vegetativní prožitky. 

Před nikotinem nejsou ochráněni ani lidé, kteří se pohybují v kuřáckém 

prostředí, nebo přicházejí často do kontaktu s kouřem z cigaret, a v těchto 

případech se stávají mnohdy i nedobrovolně pasivními kuřáky31. 

1.3.3 Léky 

V mnoha domácnostech se často nachází velké množství léků, které nám při 

léčbě různých nemocí zajisté pomáhají se s určitým onemocněním vypořádat, ale 

ne každý před užitím léku navštíví lékaře, aby s ním konzultoval vhodnost a 

zejména dávkování léku. Existuje velké množství léků, které se mnohdy nacházejí 

v našich domácnostech, a na které při nesprávném nebo častém užívání a 

nevhodném dávkování  může vzniknout závislost. Každé užití takovéhoto léku by 

měl nejprve doporučit lékař, který by měl uživatele i nadále sledovat, právě 

z důvodu rizika vzniku možné závislosti. 
                                                
30 PIPEKOVÁ, 1998, s. 218. 
31 MARÁDOVÁ, 2006, s. 9. 
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,,Léky patří ke stále využívaným prostředkům na naší drogové scéně, ať už 

jsou surovinami pro výrobu drogy, nebo užívány v původní formě. Mění se jen 

jejich spektrum v souladu s rozvíjením trhu farmaceutických produktů. 

V současné době jsou to zejména“32: 

1) Opioidy – v dnešní době patří k nejrozšířenějším drogám na celém světě. 

Základní surovinou, která je důležitá i pro výrobu léků, je opium. To se 

získává ze šťávy nezralých makovic. Z opia se různými čistícími operacemi 

získává morfin, který je využíván v lékařství pro tlumení bolesti a k výrobě 

léků. Ve světě se ilegálně využívá opium, ale i morfin, který se dále chemicky 

zpracovává na heroin 33. 

® Heroin – jedná se o bílý až po tmavě hnědě zabarvený prášek, který je 

omamně vonící, nebo se může jednat o kameny. Je to jedna 

z nejnebezpečnějších a nejvíce návykových drog. Tuto drogu lze užívat 

inhalací, kouřením, šňupáním, polykáním, ale nejpoužívanější forma je 

nitrožilní – injekčně34. 

Jedná se o látky, které jsou terapeuticky využívány jako analgetika, 

eventuálně anestetika. Podle původu představují dvě skupiny35: 

a) přírodní a semisyntetické – což jsou: tinktura opiová, kodeinová léčiva, 

morfinová léčiva (například hydrokodon, oxymorfon, dihydrokodein, 

kodylan a další). 

b) syntetické – což jsou například: fentanyl, pethidin, naloxol, buprenorfin 

(Subutex), metadon, tilidin. 

® Metadon – se v dnešní době vyrábí pouze legálně pro lékařské účely. 

Využívá se nejčastěji při léčbě závislých na opioidech. Často se však 

dostává na nelegální trh, kde je po něm, vzhledem k účinkům obdobným 

heroinu, značná poptávka36. 

                                                
32 ŠTÁBLOVÁ, BREJCHA, 2006, s. 79, 80, 81. 
33 MARÁDOVÁ, 2006, s. 14. 
34 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 171. 
35 ŠTÁBLOVÁ, BREJCHA, 2006, s. 79. 
36 ŠTÁBLOVÁ, BREJCHA, 2006, s. 80. 
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2) Centrálně stimulační – v současné době zájem o farmaka této skupiny 

nebývale vzrůstá. Terapeuticky jsou využívány především k povzbuzení 

aktivity. Jedná se o efedrin, amfetamin a jejich analogy. K nejrozšířenějším 

patří37: 

® léky s obsahem amfetaminu například: psychoton, benzedrin, ritalin, 

fenmetrazin, mirapront. 

® léky s obsahem efedrinu nebo pseudoefedrinu například: Modafen, Paralen 

plus, Nurofen stopgrip, Ipecarin, Solutan , Tussilen a další. 

3) Centrálně tlumivé - ,,tyto látky, které jsou představovány především 

skupinou benzodiazepinů a barbiturátů jsou terapeuticky využívány při 

poruchách spánku, zmírňování úzkostných stavů a při léčení epilepsie. 

Obecně mají zklidňující účinek a mohou vyvolávat amnézii. V případě 

dlouhodobého užívání se může rozvinout fyzická i psychická závislost 

spojená s abstinenčními příznaky“38: 

® Benzodiazepiny – je poměrně mladá skupina léků, která patří mezi 

nejpoužívanější psychofarmaka. Často jsou zneužívána uživateli drog, ale 

jsou i mnohdy pro jejich účinky nadměrně užívána i běžnou populací. 

Právě tyto preparáty můžeme často nalézt v takzvaných domácích 

lékárničkách. Mají uklidňující, tlumivý účinek, v případě užití většího 

množství vyvolávají spánek. Do této skupiny řadíme například tyto léky: 

Diazepam, Rohypnol, Neurol, Rivotril, Apaurin, Oxazepam, Lexaurin, 

Xanax, Dormicum a mnoho dalších39. 

® Barbituráty – je skupina léků, se sedativním, hypnotickým, 

antiepileptickým a protikřečovými účinky, která se v dnešní době používá 

jen málo. Obsahují je však některé složené preparáty, jako je například 

Spasmoveralgin. Při předávkování jsou nebezpečnější než skupina 

                                                
37 ŠTÁBLOVÁ, BREJCHA, 2006, s. 80. 
38 ŠTÁBLOVÁ, BREJCHA, 2006, s. 81. 
39 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 146 - 149. 
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benzodiazepinů a častěji končí smrtí. Do této skupiny řadíme například 

tyto léky: Thiopental, Phenobarbital a další40. 

1.3.4 Konopné drogy 

® Marihuana - jedná se o jednoletou dvoudomou rostlinu dosahující vzrůstu 

kolem dvou metrů. Jsou to rostliny druhu Cannabis, které patří do skupiny 

látek s halucinogenním účinkem. Její původ je Himaláj, je velmi rozšířena 

v Indii. Pěstovat se může i v našich 

klimatických podmínkách. Mohutnější 

bývají rostliny samičí a obsahují také 

více psychotropních látek. Je užívána 

především kouřením ručně balených 

cigaret, ale může být také součástí 

různých pokrmů nebo nápojů41. 

Marihuana jako droga se získává 

ze sušeného listí, stonků a kvetoucích 

výhonků rostliny Cannabis sativa, 

která obsahuje více než 70 

cannabinoidů, jež nebyly nalezeny 

v jiných rostlinách. Jedním z těchto 

cannabinoidů, který způsobuje pocit intoxikace nebo stav podobný opilosti, je 

delta 9 tetrahydrocannabinol – THC. Síla marihuany je dána právě obsahem 

THC v rostlině, čím více rostlina obsahuje, tím je silnější a také samozřejmě 

škodlivější42. 

® Hašiš - je hnědý, tmavě hnědý nebo černý výtažek z rostliny Cannabis sativa, 

neboli marihuany. Získává se z pryskyřice kvetoucích rostlin. U nás je mezi 

konopnými drogami právě hašiš nejrozšířenější ilegální drogou. Koncentrace 

účinné látky THC – tetrahydrocannabinolu v hašiši je přibližně pětkrát vyšší 

                                                
40 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 146 - 149. 
41 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 153, 154. 
42 ILLES, 2002, s. 15. 

Obrázek č. 1 – Marihuana rostlina 

Zdroj: SANANIM. Marihuana. 
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než v samotné marihuaně. Užívá se kouřením ručně ubalených cigaret 

společně s tabákem, kouřením v dýmkách, inhalováním z vodních dýmek, 

oblíbené je také pečení konopných koláčů a sušenek. Účinek se dostavuje již 

po několika minutách43. 

1.3.5 Těkavé látky 

Jedná se takzvané inhalanty, což jsou veškeré těkavé látky, které jsou často 

dostupné v každé běžné domácnosti. Právě snadná dostupnost těchto látek se 

může stát pro určité osoby jistým lákadlem. Do této skupiny můžeme zařadit 

například benzin, různá ředidla a rozpouštědla, barvy, lepidla a další. Výpary 

těchto látek jsou většinou vdechovány nosem nebo ústy podobně jako při kouření. 

Nejčastěji se vdechuje pomocí igelitového sáčku a textilie, ve které je tato látka 

vložena44. 

Těkavé látky jsou jednou z nejnebezpečnějších skupin látek. Snadno při užití 

těchto látek dochází k předávkování se smrtelným zakončením. Inhalování 

těkavých látek vede k rozsáhlému a hrubému poškození. Dosti časté bývá 

poškození mozku a sním související úbytek rozumových schopností. V těchto 

případech je pravděpodobnost léčebného ovlivnění velmi malá a poškození je 

většinou již nenapravitelné. Jedním z typických zástupců těkavých látek s vyššími 

narkotickými účinky je toluen. Dalšími takovými látkami jsou například 

perchloretylen, aceton, chemopren, styrofix, éter a další. Mnohdy se také můžeme 

setkat s čicháním plynu do zapalovačů a některých aerosolových směsí ze 

sprejů45. 

1.3.6 Stimulační drogy 

Do této skupiny patří látky, které mají povzbuzující účinky jak na lidskou 

psychiku tak na tělesnou aktivitu. Velmi často se užívají šňupáním, aplikují se 

injekčně nebo ve formě tablet.  

                                                
43 GÖHLERT, KÜHN, 2001, s. 51, 52. 
44 ILLES, 2002, s. 40. 
45 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 150. 
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Obrázek č. 2 – Keř Coca 

Zdroj: SANANIM. Kokain. 

Do této skupiny zneužívaných látek řadíme – pervitin, kokain, crack, ecstasy 

a některé léky. Ecstasy je často nazývána jako takzvaná taneční droga a je 

nabízena v tabletách46.  

o Pervitin (metamfetamin) – je tradiční česká droga, jehož výroba v různých 

domácích laboratořích pro ilegální trh byla běžná již před rokem 1989. 

V současné době je pervitin nejvýznamnější látkou na našem drogovém trhu. 

Uvolňuje v těle zásoby energie a zvyšuje výkonnost organismu. 

Metamfetamin, často na úkor kvality, urychluje tok myšlenek člověka. Je to 

bílý, nažloutlý, nebo do fialova zabarvený prášek nebo krystaly. Aplikuje se 

šňupáním, polykáním, méně často kouřením, nejčastější je však aplikace 

injekční.  Dávka účinkuje přibližně 8 – 10 hodin47. 

o Kokain – pochází ze severních svahů And, 

získává se s listů keře zvaného Coca. Poprvé 

vyrobil kokain v roce 1835 lékárník F. 

Gaedcke. V této době byl používán jako první 

lokální anestetikum, které lékaři používali 

k umrtvení při operacích. Je to bílý prášek, 

nebo krystaly, který se užívá zejména 

šňupáním, může se aplikovat i injekčně nebo 

se vtírá do dásní. Účinek trvá od deseti minut 

až po hodinu48. 

o Crack - jedná se o novou, ale zároveň nebezpečnější formu kokainu. Je to bílá 

nebo nažloutlá sraženina, která se vytváří při chemickém zpracování 

kokainového prášku. Poté se formuje do malých krystalků nebo kousků 

podobajících se úlomkům mýdla. Aplikuje se kouřením, dochází k rychlému 

nástupu účinku. Vyznačuje se snadným vznikem závislosti49. 

                                                
46 MARÁDOVÁ, 2006, s. 12. 
47 Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 2007, s. 164. 
48 GÖHLERT, KÜHN, 2001, s. 65. 
49 ILLES, 2002, s. 24. 
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Zdroj: SANANIM. MDMA. 

o Ecstasy (MDMA) – tuto substanci si dala 

v roce 1914 firma Merck patentovat jako 

prostředek k omezení chutě k jídlu, ale 

vzhledem ke zvláštním vedlejším účinkům 

nedošlo k jeho nasazení. Ecstasy patří 

k amfetaminům. Tato droga se velmi často 

zneužívá mezi mládeží například na 

diskotékách, tanečních večerech apod., aby za 

pomoci této drogy měli větší výdrž a 

nepociťovali únavu. Velkým nebezpečím pro 

uživatele je právě ona aktivovaná energie pro 

kterou ji někteří užívají. Ecstasy již mnoho 

lidí  připravila  o  život.  Velmi  často  se  podává  

v podobě tablet nebo kapslí50. 

1.3.7 Halucinogeny  

Jedná se rozsáhlou skupinu jak přírodních, tak i syntetických látek, které 

vyvolávají změny vnímání od pouhého zostření až po halucinace. Přírodní 

halucinogeny můžeme nalézt i v některých houbách (např. lysohlávka), 

v kaktusech (meskalin) a v rostlinách (durman). Nejznámější látkou skupiny 

halucinogenů je LSD51. 

ð LSD – v roce 1943 Albert Hofmann vyrobil synteticky diethylamid kyseliny 

lysergové, zkráceně LSD. Je nejdůležitější mezi halucinogeny a stále 

považována za klasickou drogu, která vyvolává šílenství. S LSD se v 

šedesátých letech hodně experimentovalo v rozšíření oblasti vědomí a zvýšení 

kreativity. Byla také užívána americkou tajnou službou k vymývání mozků. 

V roce 1967 byla tato droga zakázána a upadla v zapomenutí. Tato droga se 

opět rozšířila v souvislosti se scénou techno52. 

                                                
50 ILLES, 2002, s. 30. 
51 MARÁDOVÁ, 2006, s. 13. 
52 GÖHLERT, KÜHN, 2001, s. 59. 

Obrázek č. 3 - Ecstasy 
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Obrázek č. 4 - LSD 

Zdroj: SANANIM. LSD. 

  Je to bezbarvá a nezapáchající 

chemicky zpracovaná droga. Jedná se o 

velmi silnou drogu, a proto je dávka pro 

jedno užití velmi malá. Užívá se orálně, 

nepatrná kapička dána na papírek nebo 

jinou savou a stravitelnou látku. Na 

černém trhu u nás se nejčastěji objevují 

takzvané tripy, což jsou malé čtverečky 

potištěného papíru, napuštěného LSD53. 

ð Fencyklidiny (PCP) - ,,mezi toxikomany je znám jako ,,andělský prach“, 

název historicky souvisí s kalifornskou rockovou skupinou ,,Hells Angels“, 

která tuto drogu uvedla jako první. Fencyklidiny jsou odvozeny od piperidinu 

a uplatňovaly se jako účinná složka farmaceutických preparátů (anestetik) pro 

veterinární medicínu. Doznaly však širokého uplatnění na drogové scéně, kde 

již existuje několik desítek ilegálně vyráběných preparátů s různými 

obměnami v molekulové struktuře, které navozují psychickou aktivitu 

spojenou s halucinogenními účinky. Průběh intoxikace je obdobný jako u LSD 

nebo Messalinu. Výroba fencyklidinových drog je však nesrovnatelně snazší a 

levnější, doba působení delší (až 48 hodin). Způsob aplikace může být různý 

(pilulky, šňupání, spray, injekce)54. 

1.4 Sociokulturní prostředí 

Sociokulturním prostředím rozumíme prostředí, ve kterém se pohybujeme 

v průběhu celého našeho každodenního života. Toto prostředí, jehož jsme každý 

v jistém smyslu aktivním členem,  nás vychovává, ovlivňuje, pomáhá nám, také 

nám samozřejmě může v jistém smyslu ubližovat, atd. Tvoří například vrstevnické 

skupiny, různé sportovní skupiny nebo družstva, školní kolektivy, média apod. 

Jedním ze základních a nejdůležitějších sociokulturních prostředí pro každého 

jednotlivého člověka,  jak dítěte, tak i dospělého, je již od nepaměti rodina. 
                                                
53 ILLES, 2002, s. 38. 
54 ŠTÁBLOVÁ, BREJCHA, 2006, s. 72. 
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1.4.1 Rodina 

,,Na otázku, co je ,,rodina“, nám jinak odpoví právník, jinak sociolog, jinak 

demograf nebo národohospodář“55. 

,,Rodina v podání Všeobecné encyklopedie Diderot (1999) je 

charakterizována jako původní a nejdůležitější sociální skupina a instituce, která 

je základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou. Je 

založena na manželství či pokrevním příbuzenství (rodičovství, sourozenectví 

apod.)“56. 

,,Rodina je zajisté nejstarší lidskou společenskou institucí. Vznikla kdysi 

v pradávných dobách, kdy se člověk ještě moc málo podobal tomu, jak se známe 

dnes. A vznikla nejen z přirozeného pudu pohlavního, jenž vede k plození a 

rozmnožování daného živočišného druhu (k tomu ostatně není třeba rodiny), ale 

především z potřeby své potomstvo ochraňovat, učit, vzdělávat, připravovat pro 

život. Rodina zdaleka není jedinou institucí, která bude pečovat o prospěch, 

ochranu, výchovu a vzdělávání dítěte a která tedy bude mít rovněž vliv na 

utváření osobnosti. Svoji roli tu hraje škola, hřiště, kamarádi, přátelé, zaměstnání 

apod. Ale rodina má mezi všemi přece jen jedinečné a výsadní postavení v 

několika směrech. Rodina by měla znamenat pro dítě základní životní jistotu“57. 

,,Rodina je dnes zakládána výhradně kvůli emočnímu uspokojení dospělých, 

je málo stabilní a mnoho dětí vyrůstá s jedním rodičem, který na výchovu v 

některých případech nestačí. Zážitek rozvodu, případně rozchodu rodičů, 

prokazatelně negativně ovlivní dítě na velmi dlouhou dobu. Některé děti nemají 

oporu v biologických rodičích vůbec, jsou takzvanými sociálními sirotky, část z 

nich je vychovávána v ústavních zařízeních, kde se stávají obětí známých 

deprivačních vlivů disponujících k sociálnímu selhání“58. 

                                                
55 MATĚJČEK, 1994, s. 15. 
56 VESELÁ, 2005, s. 12. 
57 MATĚJČEK, 1994, s. 15, 16. 
58 MATOUŠEK, 2005, s. 267. 
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Základní funkce rodiny - uváděno je nejčastěji těchto pět funkcí59: 

ð funkce biologická a reprodukční – představuje uspokojení sexuální potřeby 

mezi manžely a zajištění reprodukce lidského rodu. Přestože je tato funkce 

stále platnou charakteristikou rodiny, postupem času slábne, protože plození 

dětí a sexuální život nemusí být přímo vázáno na rodinu. 

ð funkce výchovná – i přesto, že rodina není jedinou institucí, která se podílí na 

výchově a utváření osobnosti jedince, má hlavní úlohu a odpovědnost za 

výchovu a péči o dítě. V rodině získává návyky, buduje si své životní hodnoty 

a názory, které jsou velmi důležité pro jeho budoucí život. 

ð funkce ochranná a poskytování bezpečí – rodina je pro každého člena místem 

jistoty, bezpečí, útěchy a ochrany, i při řešení různých problémů a starostí 

okolního světa. Na členy rodiny se obracíme o pomoc, názory členů jsou 

upřímné a bez vedlejších úmyslů. 

ð funkce materiální (ekonomická) – je materiální zabezpečení a zajištění co 

největšího pohodlí všem jejím členům. 

ð funkce emocionální – znamená, že rodina je místem, ve kterém si každý 

jednotlivý člen může uspokojit své psychické a emoční potřeby. V rodinném 

prostředí by měl každý jeho člen nalézt životní jistotu a být přijímán takový, 

jaký skutečně je. 

 Jednotlivé rodiny se od sebe liší v mnoha aspektech, jak kladných tak i 

záporných. Můžeme je rozdělit podle několika kritérií. Rodiny se mohou rozdělit 

dle60: 

složení rodiny: 

a úplná rodin – v takovéto rodině je přítomnost matky, otce a dětí 

a nukleární rodina – je složená z matky, otce a jejich jednoho nebo i více 

dětí 

                                                
59 PRUNNER, MIŇHOVÁ, KUBÍKOVÁ, 1996, s. 57. 
60 PRUNNER, MIŇHOVÁ, KUBÍKOVÁ, 1996, s. 57. 
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a neúplná rodina – je způsobena buď rozvodem nebo úmrtím jednoho 

z rodičů 

a vícegenerační rodina – je soužití dvou rodin, různé generace, s prarodiči 

a širší rodina – je rodina zahrnující prarodiče i jiné pokrevní příbuzné 

funkčnosti rodiny: 

a eufunkční rodina – plní základní funkce a zajišťuje správný vývoj dítěte 

a problémová rodina – objevují se poruchy některých funkcí, které zatím 

vážněji neohrožují vývoj dětí ani její fungování 

a dysfunkční rodina – zde se objevují vážnější poruchy některých nebo 

dokonce všech jejích funkcí, ohrožují vnitřní stabilitu a chod, je ohrožen 

vývoj dítěte 

a afunkční rodina – poruchy již dosahují takové úrovně, že rodina již 

přestává plnit své základní účely 

,,Je-li u populační skupiny ,,děti a mladiství“ významná skupina vrstevníků u 

nealkoholových drog, pak u alkoholu je dominantní pozice přisuzována životnímu 

stylu rodiny a způsobu konzumu alkoholu u rodičů. Heller předpokládá 

nepříznivý vliv na děti v případě závislostí na alkoholu u rodičů či vychovatelů. 

Nevhodné utváření základních sociálních vztahů v rodině se závislostí, 

nedostatečné vytváření základní potřeby životní jistoty, nedostatek vhodných 

identifikačních vzorů a posunutý model rodinného soužití jsou poruchy způsobené 

konzumem alkoholu a vedou k vážným důsledkům ve vývoji osobnosti dítěte“61. 

,,Na úrovni rodiny lze vysledovat řadu rizikových, ale i projektivních 

faktorů. Jinými slovy rodina se může přímo nebo nepřímo podílet na vzniku a 

rozvoji závislostí některého člena, ale rodina také může rozvoji závislostí 

předcházet nebo velmi pomoci při překonávání návykového problému“62. 

Některé rizikové faktory rodiny63: 

F výskyt neléčené a nezvládané návykové choroby u rodičů 

F neexistující jasná pravidla týkající se chování dítěte 

                                                
61 PIPEKOVÁ, 1998, s. 216. 
62 NEŠPOR, 2007, s. 78. 
63 NEŠPOR, 2007, s. 78, 79. 
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F nedostatek času na dítě, málo péče, nedostatečný dohled 

F nesoustavná a přehnaná přísnost, fyzické násilí, týrání dítěte, sexuální 

zneužívání 

F velmi těžké hmotné podmínky rodiny 

F špatné duševní a společenské fungování rodiny  

F nízká očekávání od dítěte a podceňování 

F dítě žije bez rodiny a bez domova 

F rodina špatně funguje, výchova jedním rodičem, který ji nezvládá 

F užívání návykové látky v rodině 

F schvalování pití alkoholu a užívání drog 

Některé protektivní (ochranné) faktory rodiny64: 

F přiměřená péče, dostatek času na dítě 

F jasná pravidla týkající se chování dítěte 

F pozitivní hodnoty 

F spolupráce rodičů na výchově 

F rodiče  odmítají  alkohol,  tabák  a  jiné  drogy  zejména  u  dětí  a  

dospívajících 

F jasná očekávání od dítěte, rodiče vůči němu projevují respekt 

F rodiče pomáhají dítěti nacházet dobré zájmy 

F kvalitní spolupráce mezi generacemi 

 1.4.2 Náhradní rodina 

Pro děti, které nemohou z nějakého důvodu vyrůstat ve vlastní rodině, 

například rodiče emigrují, zahynou apod., dnes máme poměrně bohatý výběr 

možností rodinné výchovy. Jsou případy, kdy se rodiče o své děti nemohou starat 

z důvodu nějaké vážné nemoci nebo postižení, ale existují i případy, kdy se o dítě 

buď starat nechtějí nebo se starají takovým způsobem, že musí být dítě takovým 

rodičům odebráno a svěřeno do náhradní péče65. 

                                                
64 NEŠPOR, 2007, s. 79. 
65 MATĚJČEK, 1994, s. 22. 
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Možnosti náhradní rodinné péče jsou66: 

Ø Osvojení (adopce) – dítě nabývá podle zákona, jako by mělo vlastní rodiče, 

všechna práva a povinnosti. Dostává i jméno svých nových rodičů. Je zde 

zcela zrušen rozdíl mezi vlastní a nevlastní.  

Ø Pěstounská péče – jedná se o volnější svazek, ve kterém dítěti zůstává jméno 

po vlastních rodičích, kteří neztrácejí všechna práva a povinnosti. Stát na jeho 

výchovu pěstounům přispívá. Může se jednat o jednotlivé manželské páry 

nebo i o samotnou ženu či samotného muže, kteří přijímají jednotlivé děti do 

pěstounské péče, ale mohou to být i větší skupiny dětí. Pěstounům je dítě 

svěřováno do péče příslušným soudem. 

Ø Ústavní péče - ,,Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla 

ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí 

soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření 

náhradní výchovnou péči v zájmu jejího zdravého vývoje, řádné výchovy a 

vzdělání“67. 

Þ Ústavní výchova (ÚV) - ,,je opatření, které nařizuje příslušný soud v občansko 

– právním řízení nezletilci do 18 let věku v případech, kdy jiná výchovná 

opatření nevedla k nápravě nebo když rodiče z vážných důvodů nemohou 

výchovu dítěte zabezpečit. Nařizuje se tedy z důvodů sociálních i výchovných. 

V případech ÚV ze sociálních důvodů jsou to dětské domovy nebo zvláštní 

školy internátní s celoročním provozem (zcela výjimečně i jiný typ zařízení, 

např. ústav sociální péče tam, kde se jedná o závažné kombinované postižení 

nebo těžkou mentální retardaci). Pokud jde o nařízení ÚV z výchovných 

důvodů, zabezpečují výkon ÚV výchovné ústavy. Ústavní výchova je 

opatřením, které nemá ze zákona trestný, nýbrž preventivní charakter. Trvá tak 

dlouho, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dosažení zletilosti, tj. 18. 

roku věku, pokud soud nerozhodne jinak (tzn. může být zrušena kdykoliv na 

základě žádosti zákonných zástupců, pokud pominuly důvody, pro které byla 
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ÚV nařízena, nebo pokud splnila svůj výchovný účel před dosažením 18. roku 

věku, avšak může být soudem výjimečně prodloužena i po dosažení zletilosti, 

pokud svůj účel nesplnila, nejdéle však do 19 let)“68. 

Þ Ochranná výchova (OV) - ,,je ochranné opatření, které ukládá příslušný 

soud“69: 

a) ,,v občansko právním řízení, spáchá-li dítě mezi 12. – 15. rokem věku 

čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest“70, 

b) ,,v trestním řízení se ukládá OV mladistvému mezi 15. – 18. rokem 

tehdy, jestliže ochranná výchova podle rozhodnutí soudu splní svůj 

účel lépe než uložení trestu odnětí svobody“71. 

,,Ochranná výchova se realizuje pouze ve speciálních školských 

výchovných zařízeních (výchovných ústavech). Trvá tak dlouho, dokud to 

vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení 18 let. Nebylo-li do této doby 

dosaženo účelu ochranné výchovy, může ji soud prodloužit, nejdéle však do 

19 let věku jedince“72. 

,,Speciální školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy lze 

rozdělit do čtyř skupin“73: 

Ø Diagnostický ústav – jedná se vstupní diagnostické zařízení, kterým prochází 

každý jedinec, jestliže má být umístěn v kolektivní péči v rámci výkonu 

ústavní nebo ochranné výchovy. V odůvodněných případech, například děti 

bez poruch chování, děti po ukončení pobytu v kojeneckém ústavu apod., 

může být dítě umístěno do tohoto zařízení bez předchozího diagnostického 

pobytu. Diagnostické ústavy vyšetřují děti a mládež z určitých spádových 

oblastí, dosud přetrvává území bývalých krajů. Po diagnostickém pobytu, 
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který trvá zpravidla 8 týdnů, jsou pak děti rozmisťovány na základě výsledků 

komplexního vyšetření, do příslušných zařízení pro výkon ÚV nebo OV74.  

Jedinci jsou do diagnostického ústavu příjímání na základě75: 

a) žádosti rodičů nebo zákonných zástupců – jedná se tedy o dobrovolný 

pobyt 

b) rozhodnutí soudu 

Diagnostické ústavy plní dle zákona následující úkoly76: 

® diagnostické – jedná se o vyšetření úrovně dítěte formou 

pedagogických a psychologických činností 

® vzdělávací – zjišťuje se úroveň dosažených znalostí a dovedností, 

stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje 

osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku 

® terapeutické – prostřednictvím pedagogických a psychologických 

činností směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování 

dítěte 

® výchovné a sociální – vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné 

situaci a nezbytné sociálně právní ochraně 

® organizační – souvisejí s umisťováním dětí do jednotlivých zařízení  

® koordinační – směřují k prohloubení a sjednocení odborných postupů 

ostatních zařízení v rámci daného územního obvodu 

,,Základní organizační jednotkou v diagnostickém ústavu je výchovná 

skupina, kterou tvoří nejméně 4, nejvíce 6 dětí. Pro účely komplexního 

vyšetření jsou v diagnostickém ústavu zřizovány nejméně tři výchovné 

skupiny“77. 

Ø Dětský domov (DD) – ,,patří do systému školských zařízení pro výkon ústavní 

výchovy. Dětský domov zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, 

které nemají závažné poruchy chování, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, 

v odůvodněných případech do ukončení přípravy na povolání, nejdéle však do 
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26 let. Do dětských domovů mohou být přijímány i nezletilé matky spolu se 

svým dítětem. Dětský domov plní ve vztahu k dětem zejména úkoly 

výchovné, vzdělávací a sociální. Jedná-li se o dítě zdravotně či mentálně 

postižené, zajistí mu DD vhodné podmínky úpravou denního režimu a 

vybavenosti zařízení a dále odpovídající vzdělávací, terapeutický a sociálně 

rehabilitační program. Základní organizační jednotkou domova je rodinná 

skupina, kterou tvoří 6 až 8 dětí, přičemž v DD lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 

6 rodinných skupin. Sourozenci se zařazují do stejné skupiny. Děti navštěvují 

běžnou školu mimo domov. Pobyt dítěte v DD může být ukončen soudním 

rozhodnutím o zrušení ústavní výchovy, dosažením zletilosti nebo 

přemístěním do jiného typu zařízení“78. 

Ø Dětský domov se školou – ,,je určen pro výkon ústavní výchovy, výjimečně 

ochranné výchovy. Účelem DD se školou je zajišťovat komplexní péči o dítě 

zpravidla ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky, mají-li 

závažné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou 

duševní poruchu vyžadují léčebně výchovnou péči. Zároveň jsou zde 

umisťovány matky s dětmi, které vzhledem ke svému chování nesplňují 

podmínky přijetí do dětského domova. Součástí dětského domova je v tomto 

případě škola, v níž se zřizují třídy s maximálním počtem 8 žáků. Dětem je 

poskytováno vzdělání v rozsahu programů základní školy, zvláštní školy, 

výjimečně pomocné školy. Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní 

docházky pro pokračující poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo 

zařízení a nebo není-li zrušena ústavní výchova, je přeřazeno do výchovného 

ústavu“79. 

Ø Výchovný ústav – ,,pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami 

chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná 

výchova. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li 

uloženou ochrannou výchovu nebo ústavní výchovu, a v jeho chování se 

projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se 
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školou. Součástí výchovného ústavu je škola, jejíž třídy se naplňují do 8 žáků. 

Škola poskytuje podle potřeby možnosti ukončení povinné školní docházky a 

další střední vzdělávání. Při výchovném ústavu se nejčastěji zřizuje praktická 

škola, odborné učiliště, střední odborné učiliště. Pro děti, které se po ukončení 

povinné školní docházky dále nepřipravují na budoucí povolání, může být ve 

výchovném ústavu třízena samostatná výchovná skupina se zaměřením na 

pracovní činnosti – tzv. pracovně – výchovná skupina. Pobyt ve výchovném 

ústavu je ukončen buď soudním rozhodnutím nebo dosažením plnoletosti“80. 

1.4.3 Vrstevnická skupina  

,,Dospívající si svou osobní identitu musí během dospívání vytvořit 

v průběhu dramatických střetů s rodiči, případně s jinými představiteli světa 

dospělých. Hlavním prostředkem tohoto hledání vlastního já má být vrstevnická 

skupina, jež se na prahu dospělosti stane nejvýznamnější referenční skupinou, 

zastiňující svým vlivem všechny ostatní skupiny, včetně původní rodiny. Kromě 

tohoto psychologizujícího vysvětlení, jež počítá i se spontánním spuštěním 

biologického programu pro dospívání (tj. s příslušnými změnami hormonální 

rovnováhy), působí na odborníky i sociologické úvahy o formativním vlivu 

vrstevnických skupin na průběh dospívání ve všech společnostech, který 

v současných společnostech západního typu očividně stále sílí. Děti tráví čím dále 

tím více času ve formativních skupinách v kolektivních zařízeních (ve škole, 

v zájmových organizacích) i v neformálních skupinách v místě bydliště. Tyto 

skupiny jsou mnohem větší než rodina a vliv učitelů, resp. vychovatelů na děti je 

v nich výrazně menší než v rodině. Díky tomu se dítě dostává dříve a na delší 

dobu než kdysi do intenzivní interakce s vrstevníky“81. 

,,Jistá část mladých lidí má k dobrému společenskému uplatnění horší přístup 

než jiná část mladých lidí. Hendikepem jsou zatíženy děti narozené málo 

                                                
80 VÍTKOVÁ, 2004, s. 382. 
81 MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 2003, s. 81, 82. 



 

 39

kvalifikovaným rodičům, děti, o něž rodiče málo dbali, děti žijící na přelidněných 

periferiích velkoměst, děti docházející do nepříliš dobrých škol apod.“82. 

,,Pro rizikovou mládež z dysfunkčních rodin je vrstevnická skupina 

důležitější než pro mladé lidi vyrůstající v rodinách, jež dětem poskytují 

přiměřenou míru podpory a vedle toho jim přiměřeně vytyčují meze dovoleného 

chování. Vrstevnická skupina však není pro nikoho jen neproblémovým zázemím, 

tím spíše jím není pro mladé lidi vyrůstajících bez rodičovského zájmu, bez 

jasných pravidel, ohrožované despotickým trestáním rodičů apod. I pro dítě 

vychovávané funkční rodinou představuje každá vrstevnická skupina více nebo 

méně stresující nárok: obstát v očích vrstevníků jako někdo, kdo je ,,v pořádku“, 

kdo plně sdílí její hodnoty“83. 

Ve vrstevnických skupinách mládeže jsou obvykle vyšší nároky na 

konformitu než ve všech jiných skupinách. Tyto skupiny mohou jedince 

ovlivňovat v mnoha oblastech například ve způsobu vyjadřování, úpravy 

zevnějšku, druhu preferované hudby, způsobu chování k opačnému pohlaví, 

postoji ke škole,  k práci, k rodičům, k penězům, k sexualitě, ke kouření,  

k alkoholu, k drogám atd. U dětí frustrovaných nízkou podporou rodiny je 

pravděpodobné, že potřeba kladného přijetí vrstevnickou skupinou bude ještě 

silnější než u dětí s dobrým rodinným zázemím“84. 

,,Časné uvolňování rodinných vazeb v nefunkčních rodinách a celkové 

oslabování sociálních vazeb nezdárných mladých lidí vede k tomu, že si některé 

vrstevnické skupiny mládeže vytvářejí svoje vlastní, na první pohled nezávislé 

ideologie, jež mohou být živnou půdou delikventního chování. Jiné skupiny je pak 

jenom kopírují. Vznikají tak postupně celé sítě podobně zaměřených skupin, jež 

přesahují i hranice států. Ze skupiny se může stát hnutí, které se může 

proměňovat, sílit, slábnout a může i zaniknout. Svou příslušnost k určité skupině, 

případně k ideologii určitého hnutí mládež demonstruje zejména způsobem 

úpravy zevnějšku, zvláštním jazykem, uctíváním určitých symbolů apod. 

Ideologie subkultury má logiku v kontextu součastných společenských vztahů a 
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zároveň vyjadřuje sociální postoje příslušné skupiny mládeže. Ideologie 

subkultury mládeže se obvykle inspiruje aktualizovanými ideologiemi 

z minulosti“85. 

Drogové subkultury 

,,K základním typům kriminogenních skupin bývají ještě někdy přidávány 

skupiny pokoutní (retreatist gangs), skládající se z mladých lidí, kteří neuspěli ani 

podle měřítek spořádané většinové společnosti, ani podle měřítek stabilních 

delikventních skupin. Dvojitý neúspěch z nich udělal outsidery. Ale tím, že se 

spojují do skupiny, se navzájem posilují. Typické je pro ně holdování alkoholu, 

drogám a sexuální promiskuitě; prostředky získávají žebráním, půjčkami, 

drobnými krádežemi, prodejem drog apod. Někteří autoři mluví o těchto 

skupinách přímo jako o drogové subkultuře“86. 

,,Zneužívání drog je pro část mládeže generační záležitostí tím, že 

představuje to, co je nezbytné k životu. Objevují se skupiny mládeže, jejichž 

životní styl je úzce spojen s abúzem drog. Tyto specifické skupiny – subkultury – 

se odlišují od dominantní kultury, navzájem se prolínají a vytvářejí skupinky, 

které se liší v mnoha dimenzích, zejména v míře odmítání majoritní společnosti. 

Specifickým prvkem každé subkultury je stupeň intenzity společného sdílení 

hodnot, cílů, a zájmů, včetně způsobů chování a životního stylu“87. 

Některé drogové subkultury: 

o Punk – ,,je projevem snahy městské mládeže o autenticitu a přirozenost ve své 

cítění a projevu. Punk doposud nejradikálněji ze všech skupinových životních 

stylů vyjádřil odcizenost před dominantním světem a současně i odlišnost této 

konkrétní společenské skupiny. Mládež, která se obrátila k punku s nadějí, že 

s jeho pomocí vyřeší své problémy, tedy nezaměstnanost, rasismus, nebezpečí 

světového konfliktu se pokouší dostat nad subjektivně pociťovanou svou 

nicotu, svou opuštěnost, svou závislost, bezmoc, svou prázdnotu pomocí šoku 

ve svém okolí. Provokovali vším, co lze k provokaci použít. Nejznámějším 
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představitelem punku je Malcom McLaren, který založil kapelu Sex Pistols. 

Když budeme chtít pojmenovat kořeny vzniku Sex Pistols, musíme nutně 

zabrousit do společenského klimatu poloviny sedmdesátých let, abychom našli 

živnou půdu. Dobový tisk budiž důkazem, že anglická společnost prožívala 

objektivní krizi, která se bezprostředně dotýkala mládeže. V té době utrpěla 

spoustu porážek a zklamání, ať už jde o klesající počet pracovních míst, krizi 

hudebního průmyslu či zahořknutí z toho, kam až to nedotáhly máničky ze 

sedmdesátých let, které se vzbouřily proti předešlým generacím, ale nedovezly 

prohnilou drogovou káru dále, než k výstřednostem a zničení sebe sama. 

S důsledky se ti méně výbojní vyrovnávali pěknou řádku let“88. 

o New Age (nový věk) - ,,Jde o náboženské hnutí, které se objevilo na Západě 

roku 1975. New Age působí prostřednictvím různých sekt, které se k jeho 

programu hlásí. Některé vypadají neškodně, propagují jen jógu a tzv. 

makrobiotickou stravu, jiné však jsou neskrývavě satanské. Součástí jejich 

působení jsou i psychické manipulace pomocí drog a rockové hudby. Člověk 

se stává předmětem manipulace druhých a tím bytostí nesvobodnou, lehce 

ovladatelnou, pouhým kolečkem ve stroji, ačkoliv New Age mu slibuje 

zbožštění a vštěpuje falešnou ideu.89“ 

,,Poutníci New age, rozhodnutí žít v souladu s přírodou, se při hledání 

spirituality uchylovali k drogám přírodním, marihuaně a hašiši. Stoupenci 

usilují o změnu lidského myšlení a to u jednotlivce i v celosvětovém rozměru. 

Je třeba procitnutí, jež se má uskutečnit probuzením skrytých psychických sil 

člověka“90. 

o Šamanismus - ,,Užívání drog se v kontextu psychotropního šamanismu stává 

prostředkem nápravy společnosti – ne-li záchrany lidstva. To jsou imperativy, 

které mládež zejména v adolescentním věku neobyčejně silně oslovují – jsou 

součástí jejího naturelu“91. 
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o Acid house, techno - ,,Na tanečních zábavách v rave-klubech, při poslechu 

technohudby a v house-klubech se o víkendech scházejí tisíce mladých lidí. 

Jednotvárná, rytmická hudba se střídá s citovými, pomalými dojemnými 

ploužáky. Atmosféru podbarvují světelné blesky, různé efekty, stroboskopické 

světlo a laserové show. Mladí tancují, tancují a tancují, rozhazují rukama, 

křičí. Celé hodiny, celé noci. Při tanci neexistují taneční kroky, neexistují 

pravidla. Každý si může dělat co ho napadne. Extáze je klíč k euforii, radosti. 

S extází je člověk takový jakým by vlastně rád byl. Může se chovat podle 

svých představ a přání. Dobrou party dělá hojné množství drog – LSD, extáze, 

marihuana – čím je jich více, tím je nálada lepší“92. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíl 

Působení výchovných vlivů a sociokulturního prostředí u drogově závislých 

ve vztahu ke kriminálnímu chování. Cílem tohoto šetření bylo dokázat, že 

nedostatečné výchovné vlivy a sociokulturní prostředí má vliv na zneužívání drog 

a na pozdější kriminální chování.  

2.2 Předpoklady 

ð Předpokládáme, že nevhodné sociokulturní prostředí je jednou z hlavních 

příčin u drogových závislosti.  

ð Předpokládáme, že drogová závislost je v úzkém kontaktu s trestnou činností 

drogově závislých.  

2.3 Použité metody 

Pro toto šetření jsme si zvolili jako první metodu analýzy produktů činnosti - 

studium osobních charakteristik odsouzených, ve které jsme se zaměřili na výběr 

odsouzených, kteří splňovali naše požadavky, zejména v oblasti jejich věku a 

jejich drogové zkušenosti. Jako druhou jsme zvolili metodu dotazníku vlastní 

konstrukce (příloha č. 1), který vypracovávali odsouzení umístění ve Věznici 

Plzeň, což bylo na základě naší písemné žádosti povoleno ředitelem Věznice 

Plzeň – Bory, a tito odsouzení  byli ochotni s námi dobrovolně na tomto šetření 

spolupracovat. V dotazníku jsme použili kombinaci používaných položek – 

z důvodu získání co nejpřesnějších informací, jsme převážně použili uzavřené 

dotazy, ale v některých dotazech, ve kterých jsme se domnívali, že by mohl být 

větší okruh odpovědí, byly vloženy otevřené otázky. Dotazy jsme strukturovali 

tak, že v první části jsou dotazy týkající se konkrétní dotazované osoby, jeho 

rodiny a výchovného prostředí. Poté jsme se již zaměřili na jeho trestnou činnost a 

drogovou závislost. Do závěru dotazníku jsme vložili dotazy ohledně dalšího 
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možného řešení jejich drogové závislosti. Po předchozích zkušenostech 

s odsouzenými jsme předpokládali, že se některé s rozdaných dotazníků nevrátí 

zpět. Z tohoto důvodu jsme rozdali třicet dva dotazníku, a z tohoto počtu se nám 

jeden nevrátil, a jeden nebyl vyplněn, byl někým jen celý přeškrtnut. 

2.4 Popis vzorku šetření 

Při tomto šetření jsme spolupracovali se skupinou třiceti dvou respondentů - 

mužů, ve věkové hranici od dvaceti do třiceti let jejich věku. Pro potřeby tohoto 

výzkumu jsme si vybrali vzorek respondentů mladšího věku, z důvodu zohlednění 

sociálních podmínek dnešní doby. Předpokládáme, že při výběru starší generace 

respondentů, by jejich společenské prostředí nemuselo korespondovat 

s prostředím dnešní doby. Tito respondenti vykonávají, nebo v době šetření 

vykonávali soudem uložený trest odnětí svobody ve Věznici Plzeň. Z osobních 

charakteristik vypracovávaných zaměstnanci jak této, tak i jiné věznice bylo 

jednoznačně prokázáno, že již mají jistou zkušenost s drogovou závislostí. 

Převážně se jednalo o odsouzené, kteří se dobrovolně přihlásili do intenzivního 

terapeutického programu zacházení pro drogově závislé odsouzené – muže, 

probíhajícím ve Věznici Plzeň. Na etnickou nebo národnostní příslušnost, místo 

trvalého bydliště, druh trestné činnosti a délku uloženého trestu nebylo v žádném 

případě při výběru vhodných respondentů přihlíženo. Tento dotazník byl 

respondenty vypracováván zcela anonymně, a proto z důvodu zachování jejich 

anonymity a zejména z důvodu ochrany osobních údajů zúčastněných 

odsouzených respondentů, v této práci nebudeme uvádět jména a jiné osobní 

údaje zúčastněných, které by se mohli stát určitým vodítkem k jejich 

možnému identifikování, na což byli všechny zúčastněné osoby předem 

upozorněny jak zaměstnancem věznice,  tak i v úvodu samotného dotazníku. Byli 

také seznámeni s tím, že jimi vyplněné dotazníky budou použity pouze pro účely 

této bakalářské práce a uchovány pouze po nutnou dobu k vypracování a obhájení 

této práce, poté budou znehodnoceny. 
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2.5 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

Při výběru respondentů z řad odsouzených jsme si stanovili věkovou hranici 

od dvaceti do třiceti let jejich věku. Což jsme si prověřili v otázce číslo jedna - 

,,Jaký je Váš věk?“. Tuto otázku jsme zařadili do tohoto dotazníku z důvodu, že 

odsouzení ho vypracovávali na oddíle, kde se mohou volně v rámci daného oddílu 

pohybovat a mohlo by se stát, že si některý z nich spolupráci rozmyslí a přenechá 

vyplnění dotazníku jinému, staršímu zájemci. Výsledek této otázky nám potvrdil, 

že věková hranice byla dodržena, ale spíše při horní hranici námi stanovené 

věkové hranice. 
Tabulka č. 1 – Věk respondentů 
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Graf č. 1 - Věk respondentů
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 V otázce číslo dva, jsme se respondentů dotazovali - ,,Jaký je Váš rodinný 

stav?“. Její výsledek byl pro nás určitým způsobem překvapující, protože před 

jejím vyhodnocením jsme předpokládali, že v této otázce bude dominovat 

odpověď – rozvedený. Ve skutečnosti ovšem nejpočetnější skupinou o počtu 

devatenácti respondentů, což je z celkového počtu třiceti dotazovaných 

nadpoloviční většina, odpovědělo, že jsou svobodní. Jen osm respondentů uvedlo, 

že jsou rozvedení. Dva dotazovaní uvedli, že jsou vdovci, a pouze jeden z celé 

Věk respondentů Počet respondentů 

20 let 1 

25 let 3 

26 let 1 

27 let 5 

28 let 5 

29 let 7 

30 let 8 
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skupiny dotazovaných uvedl, že je stále ženatý, což dle našeho názoru není 

výsledek nikterak pozitivní. 
Tabulka č. 2 – Rodinný stav 

V otázce číslo tři jsme se dotazovali respondentů - ,,Kolik máte 

sourozenců?“. Předpokládali jsme, že nejpočetnější skupinu budou tvořit 

dotazovaní, kteří uvedou dva nebo tři sourozence. Opět se tento předpoklad 

nepotvrdil. Nejpočetnější skupinou, což bylo jedenáct respondentů uvedlo, že mají 

jednoho sourozence. Druhou skupinu o počtu osmi respondentů tvořili 

respondenti, kteří uvedli dva sourozence, třetí skupinu o počtu sedmi respondentů 

tvořili ti co uvedli dva sourozence. Další čtyři skupiny o stejném počtu jednoho 

respondenta uvedli, že mají čtyři, pět, šest a dokonce i dvanáct sourozenců. 
Tabulka č. 3 – Počet sourozenců 

0

2

4

6

8

10

12

Graf č. 3 - Počet sourozenců

jeden 

dva

tři

čtyři

pět

šest

dvanáct

Rodinný stav Počet respondentů 

svobodný 19 

ženatý 1 

rozvedený 8 

vdovec 2 

Počet 
sourozenců 

Počet respondentů 

jeden 11 

dva 7 

tři 8 

čtyři 1 

pět 1 

šest 1 

dvanáct 1 

0

5

10

15

20

Graf č. 2 - Rodinný stav 

svobodný

ženatý

rozvedený

vdovec



 

 47

 Za jednu ze zásadních a dosti významných otázek tohoto šetření jsme 

považovali otázku číslo čtyři, ve které jsme se dotazovali - ,,Kolikátý jste v pořadí 

mezi sourozenci?“. Vzhledem k výsledku předchozího dotazu a věku respondentů, 

jsme předpokládali, že nejpočetnější skupinu budou tvořit respondenti, kteří 

uvedou, že jsou v pořadí druzí. Tento předpoklad potvrdil výsledek této otázky, ve 

kterém skutečně nejpočetnější skupinu o počtu čtrnácti dotazovaných tvořili 

respondenti, kteří uvedli, že jsou v pořadí mezi sourozenci druzí. Druhou 

nejpočetnější skupinou o počtu šesti respondentů byly ti, co uvedli, že jsou 

v tomto pořadí první. Třetí a čtvrtou skupinu o stejném počtu čtyř respondentů 

uvedlo, že jsou v tomto pořadí třetí a čtvrtí. Pátou a šestou skupinu opět o stejném 

počtu, ale pouze jednoho respondenta uvedli, že jsou v pořadí pátý a dokonce až 

třináctý. 
Tabulka č. 4 – Pořadí mezi sourozenci 
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 U otázky číslo pět, ve které jsme se dotazovali - ,,Jaké je Vaše ukončené 

vzdělání?“, jsme předpokládali, že výsledek nebude nikterak povzbudivý, ale že 

bude až takto znepokojivý jsme ve skutečnosti ani netušili. Domnívali jsme se, že 

nejpočetnější skupinou budou respondenti s ukončeným středním odborným 

vzděláním, ale výsledek této otázky dokazuje, že naše domněnka byla mylná. 

Dvacet dotazovaných z celkového počtu třiceti respondentů uvedlo, že mají 

dokončené pouze základní vzdělání. Druhou skupinu o počtu sedmi respondentů 

uvedlo, že mají dokončené střední odborné vzdělání. Třetí, čtvrtou a pátou 

Pořadí mezi 
sourozenci 

Počet respondentů 

první 6 

druhý 14 

třetí 4 

čtvrtý 4 

pátý 1 

třináctý 1 
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skupinu o shodném počtu jednoho respondenta uvedlo, že mají dokončené úplné 

střední, vyšší odborné a dokonce i vysokoškolské vzdělání. Jediným pozitivem u 

této otázky je, že žádný z respondentů nemá nedokončené základní vzdělání. 
Tabulka č. 5 – Ukončené vzdělání 
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Graf č. 5 - Ukončené vzdělání
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 Po předchozím zjištění o dosti nízké úrovni dosaženého vzdělání těchto osob 

nás zajímal výsledek otázky číslo šest, ve které jsme se dotazovali - ,,S čím jste 

měl během studia problémy?“. Předpokládali jsme, že dotazovaní buď uvedou, že 

žádné problémy během studia neměli, nebo budou uvádět problémy s učením, ale 

problémy s chováním nepřiznají. Výsledek nás v jistém smyslu celkem kladně 

překvapil, protože čtrnáct z dotazovaných respondentů uvedlo, a tím si přiznalo, 

že měli během studia problémy s chováním. Druhou nejpočetnější skupinou o 

počtu devíti respondentů byli ti, kteří uvedli, že neměli během studia žádné 

problémy. Třetí skupina o počtu sedmi respondentů uvedla, že měli během studia 

problémy s učením. 
Tabulka č. 6 – Problémy během studia 
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 Z důvodu zjištění přibližné představy o prostředí v jakém byli respondenti 

vychováváni, jsme do tohoto dotazníku zapracovali několik následujících otázek. 

Jedním z těchto dotazů je i otázka číslo sedm, ve které jsme se respondentů 

dotazovali - ,,V jaké rodině jste byl vychováván?“. U této otázky jsme 

předpokládali, že převážná většina respondentů uvede, že pochází z neúplných 

rodin, což nám potvrdil i výsledek. Tento výsledek považujeme za nikterak 

pozitivní, ale pro nás v současné době také nijak překvapující. Početní rozdíl mezi 

jednotlivými hodnotami jsme ale předpokládali větší, což se nám nepotvrdilo. 

Výsledek této otázky je, že nejpočetnější skupinu o počtu patnácti respondentů 

tvořili ti dotazovaní, kteří uvedli, že byli vychováváni v neúplné rodině. Druhou 

nejpočetnější skupinou o počtu třinácti respondentů tvořili ti, co uvedli, že 

pochází  z  úplných  rodin,  a  třetí  skupinu  tvořili  dva  respondenti,  kteří  uvedli,  že  

byli vychováváni v náhradní rodině. 
Tabulka č. 7 – Typ rodinné výchovy 
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 Další otázkou, která má souvislost s prostředím, ve kterém byli dotazovaní 

vychováváni, je otázka číslo osm, ve které jsme se dotazovali - ,,Kolik členů měla 

rodina, ve které jste byl vychováván?“. Předpokládali jsme, že nejpočetnější 

skupinu budou tvořit respondenti, kteří uvedou čtyři nebo pět členů, což se nám 

ve vyhodnocení tohoto dotazu potvrdilo. Nejpočetnější skupinu o počtu jedenácti 

respondentů tvořili ti dotazovaní, kteří uvedli, že rodina, ve které byli 

vychováváni měla čtyři členy. Druhou nejpočetnější skupinu o počtu osmi 

respondentů tvořili ti, co uváděli členů pět. V pořadí třetí skupinu o počtu čtyř 

respondentů tvořili ti, co uvedli členy tři, další dva respondenti uvedli členů šest. 

O shodném počtu jednoho respondenta uvedli, že rodina v níž byli vychováváni 

měla počet jejich členů – dva, osm, devět, deset a dokonce i čtrnáct. 

Typ rodiny Počet 
respondentů 

úplná rodina 13 

neúplná rodina 15 

náhradní rodina 2 
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Tabulka č. 8 – Počet členů rodiny 

Žádným překvapením pro nás nebyla otázka číslo devět, ve které jsme se 

dotazovali - ,,Jak hodnotíte Vaší výchovu?“. Nejpočetnější skupinu o počtu 

patnácti respondentů tvořili ti, co sami hodnotili svoji výchovu jako běžnou. Dále 

pak osm dotazovaných hodnotili svoji výchovu jako volnou a sedm respondentů 

jako přísnou. 
Tabulka č. 9 – Hodnocení výchovy 

0

5

10

15

Graf č. 9 - Hodnocení výchovy

volná
výchova
přísná
výchova
běžná
výchova

 V otázce číslo deset, ve které jsme se dotazovali - ,,Ke které osobě jste měl 

v dětství nejbližší vztah?“, jsme předpokládali, že většina dotazovaných uvede 

rodiče jak matku, tak otce, což se nám ve vyhodnocení tohoto dotazu potvrdilo. 

Nejpočetnější skupina o počtu dvanácti dotazovaných uvedla, že nejbližší vztah 

měli ke své matce. Druhou nejpočetnější skupinu o počtu sedmi respondentů 
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tvořili ti, co uváděli otce. Třetí skupina o počtu šesti dotazovaných uvedlo 

babičku, poté o shodném počtu dvou respondentů uvedli, že nejbližší osoba pro ně 

byly sourozenci a vychovatelky. Jeden respondent dokonce uvedl, že nejbližší 

osoba pro něj byla sousedka. Dědečka za nebližší osobu nepovažoval žádný 

z dotazovaných. 
Tabulka č. 10 – Nejbližší osoba 
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Výsledek další, v pořadí jedenácté otázky, ve které jsme se dotazovali - ,,Byl 

někdo z Vaší rodiny soudně trestán?“, pro nás byl jistým překvapením. 

Předpokládali jsme, že nadpoloviční počet dotazovaných uvede, že již někdo 

z rodiny byl v minulosti soudně trestán, ale výsledek hodnocení náš předpoklad 

nepotvrdil, ale ukázal, že opak je pravdou. Nadpoloviční počet všech 

dotazovaných, celkem osmnáct respondentů uvedlo, že nikdo z jejich rodiny v 

minulosti soudně trestán nebyl. Z celkového počtu dotazovaných, dvanáct 

respondentů uvedlo, že již v jejich rodině byla osoba, která byla v minulosti 

soudně trestána.  
Tabulka č. 11 – Soudně trestán v rodině 
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 V otázce číslo dvanáct jsme se dotazovali - ,,Po kolikáté jste soudně 

trestán?“. Výsledek této otázky nám doložil, že převážná většina dotazovaných 

jsou respondenti s jistými, celkem bohatými kriminálními zkušenostmi. 

Tabulka č. 12 – Počet soudních trestů 
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 Po předchozím zjištění, že převážná většina dotazovaných respondentů má 

již vzhledem k jejich věku celkem bohaté kriminální zkušenosti, předpokládali 

jsme, že u otázky číslo třináct, ve které jsme se dotazovali - ,,V kolika letech jste 

spáchal první trestný čin?“, bude tato věková hranice dosti nízká, což se také 

potvrdilo. Z výsledku je jasné, že nadpoloviční většina o počtu osmnácti 

respondentů spáchalo svůj první trestný čin ve věkové hranici od čtrnácti do 

šestnácti let jejich věku. Dokonce byli i tři respondenti, kteří uvedli, že ke 

spáchání jejich prvního trestného činu došlo ve věku deseti a dvanácti let. Devět 

dotazovaných respondentů uvedlo, že ke spáchání jejich prvního trestného činu 

došlo ve věku od sedmnácti do dvaceti tří let. Celkově výsledek prokazuje, že 

první trestný čin do osmnáctého roku jejich života spáchalo z celkového počtu 

třiceti respondentů, dvacet tři dotazovaných.  

Počet trestů Počet respondentů 
1 krát 3 
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6 krát 2 
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13 krát 1 
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Tabulka č. 13 – První trestný čin 
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 Po zjištění, že dotazovaní mají již určité kriminální zkušenosti, dotázali jsme 

se respondentů v otázce číslo čtrnáct, zda - ,,Souvisela Vaše trestná činnost 

s drogovou závislostí?“. Předpokládali jsme, že trestná činnost převážné většiny 

dotazovaných souvisela s drogovou závislostí. Výsledek této otázky náš 

předpoklad potvrdil, nadpoloviční většina devatenácti respondentů uvedla, že 

jejich trestná činnost souvisela s drogovou závislostí a jen jedenáct respondentů 

uvedlo, že u nich nesouvisela s drogovou závislostí. 
Tabulka č. 14 – Souvislost trestné činnosti 
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 U další otázky číslo patnáct jsme se respondentů dotazovali - ,,V kolika 

letech u Vás došlo k prvnímu kontaktu s drogou?“. Předpokládali jsme, že věková 

hranice dotazovaných jejich prvního kontaktu s drogou se bude pohybovat 

v rozmezí šestnáctého, sedmnáctého roku. Výsledek této otázky náš předpoklad 

nepotvrdil. Překvapila nás nízká věková hranice prvního kontaktu s drogou, která 

byla uvedena respondenty. Tento výsledek není nikterak příznivý. Nadpoloviční 

většina dotazovaných respondentů (22 dotazovaných) uvedlo, že první zkušenost 

s drogou měli do šestnácti let jejich věku, ostatní respondenti uváděli věkovou 

hranici vyšší, od 17 do 25 let jejich věku. Z výsledku tohoto dotazu lze označit za 

rizikovou skupinu osoby ve věkové hranici 14 – 15 let věku. Jeden dotazovaný 

respondent uvedl, že měl první kontakt s drogou dokonce již ve třinácti letech. 
Tabulka č. 15 – první kontakt s drogou 
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 V otázce číslo šestnáct jsme se dotazovali - ,,S jakou drogou jste měl první 

kontakt?“. Domnívali jsme se, že droga se kterou měli respondenti první kontakt, 

bude jednoznačně marihuana, což se nepotvrdilo. Nejpočetnější skupinou o počtu 

patnácti dotazovaných uvedlo, že první drogou se kterou se setkali byl pervitin. 

Poté teprve druhá nejpočetnější skupina o počtu třináct respondentů uvedla, že 

jejich první drogou byla marihuana. Jeden dotazovaný respondent uvedl, že jeho 

první drogou byl toluen a též jeden uvedl za crack. Z tohoto výsledku lze vyvodit 

závěr, že nejvíce rozšířenou, zřejmě snadno dostupnou pro mládež, a možná na 

První 
kontakt  

Počet 
respondentů 

ve 13 letech 1 

ve 14 letech 8 

v 15 letech 7 

v 16 letech 6 

v 17 letech 4 

v 18 letech 1 

ve 22 letech 1 

ve 23letech 1 

v 25 letech 1 



 

 55

drogovém trhu i nejžádanější drogou na území našeho státu se stal zřejmě v první 

řadě pervitin a hned poté následuje konopná droga - marihuana.  
Tabulka č. 16 – první droga 
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 Výsledek otázky číslo sedmnáct - ,,V jakém prostředí došlo k prvnímu 

kontaktu s drogou?“, nebyl pro nás nikterak překvapující. První nejpočetnější 

skupinu o počtu dvaceti jedna respondentů uvedlo, že poprvé se setkali s drogou 

ve skupině vrstevníků. Druhou nejpočetnější skupinou byly čtyři respondenti, 

kteří uvedli, že prvním místem kontaktu s drogou byla základní škola. Dva 

respondenti dokonce označili jako místo prvního kontaktu svoji rodinu. Shodně 

po jednom dotazovaném určili místo prvního kontaktu učiliště nebo střední školu, 

náhradní rodinnou péči a vězení. 
Tabulka č. 17 – Prostředí prvního 
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 U otázky číslo osmnáct, ve které jsme se dotazovali zda - ,,Užíval někdo 

z Vašeho okolí (rodiče, prarodiče, sourozenci apod.) návykové látky (např. 

alkohol, drogy apod.)?“, nejpočetnější skupinou o počtu devatenácti respondentů 

uvedlo, že v jejich rodině nebyl nikdo, kdo by užíval nějaké návykové látky. 

Ostatních jedenáct respondentů uvedlo, že byla v jejich rodině osoba, která 

užívala návykové látky. Z tohoto počtu jedenácti dotazovaných, kteří uvedli, že 

v rodině měli osobu, která užívala návykové látky, osm respondentů uvedlo, že 

tato osoba užívala alkohol a tři respondenti uvedli, že tato osoba užívala pervitin. 
Tabulka č. 18 – Návykové látky v rodině 
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 V otázce číslo devatenáct - ,,Domníváte se, že jste na nějaké látce závislý?“, 

jsme si chtěli prověřit, kolik z dotazovaných přizná určitou závislost na nějaké 

látce, i když již při výběru výzkumného vzorku bylo přihlíženo na to, aby všichni 

měli jistou drogovou zkušenost. Domníváme se, že tento výsledek se nezakládá na 

pravdě, někteří dotazovaní si zřejmě ještě sami nepřipustili, že by právě u nich 

mohla být závislost na určité látce. Toto naše tvrzení dokládá výsledek otázky 

číslo dvacet jedna a dvacet dva. U této otázky šestnáct respondentů odpovědělo, 

že se nedomnívají, že by byli závislí na nějaké droze. Jedenáct dotazovaných se 

domnívá, že jsou závislí na pervitinu, a tři respondenti se domnívají, že jsou 

závislí na heroinu. 
Tabulka č. 19 – Závislost na droze 
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 V otázce číslo dvacet jsme se dotazovali - ,,Absolvoval jste nějaký program 

pro odvykání závislostí?“. Výsledek pro nás nebyl nikterak překvapující. Dvacet 

jedna z celkového počtu třiceti respondentů uvedla, že neabsolvovali žádné léčení 

pro odvykání závislostí a devět dotazovaných uvedlo, že již takovéto léčení 

absolvovalo. 
Tabulka č. 20 – Absolvovaná léčení 
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 U otázky číslo dvacet jedna, ve které jsme se dotazovali - ,,Neobáváte se 

onemocnění spojených s drogovými závislostmi?“, nadpoloviční většina o počtu 

devatenácti respondentů odpovědělo, že mají z onemocnění spojených 

s drogovými závislostí obavy. Menší skupina jedenácti respondentů uvedlo, že se 

takovýchto onemocnění neobávají. 
Tabulka č. 21 – Obava z onemocnění 
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 Na otázku číslo dvacet dva - ,,Byl by jste ochoten v budoucnu absolvovat 

nějaký program určený k odvykání drogových závislostí?“, dvacet jedna 

dotazovaných respondentů odpověděla, že by byli ochotni absolvovat v budoucnu 

nějaký program pro odvykání drogových závislostí a devět dotazovaných by 

ochotno nebylo. 
Tabulka č. 22 – Ochota absolvovat léčení 
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2.6 Vyhodnocení provedeného šetření 

 Šetření, které jsme pro účely vypracování této bakalářské práce provedli ve 

Věznici Plzeň – Bory, bylo zaměřeno na osoby odsouzené k výkonu trestu odnětí 

svobody, u kterých již odborní zaměstnanci, buď této nebo jiné věznice, předem 

prokázali závislost na nějaké látce, splňující kriteria drogy, měl potvrdit nebo 

naopak vyvrátit námi předem stanovené předpoklady. 

 Prvním takovým námi předem stanoveným předpokladem bylo: 

,,Domníváme se, že nevhodné sociokulturní prostředí je jednou z hlavních příčin u 

drogových závislostí“. Na základě výsledků, získaných pomocí metody analýzy 

produktů činnosti – studium osobních charakteristik odsouzených a dotazníku 

vlastní konstrukce lze konstatovat, že tento náš předpoklad byl potvrzen. Tuto 

naši hypotézu zejména potvrzuje výsledek otázky číslo sedmnáct, ve které 

dotazovaní respondenti odpovídali na otázku, ve kterém prostředí u nich došlo 

k prvnímu kontaktu s drogou a dvacet jedna z celkového počtu třiceti 

dotazovaných shodně odpovědělo, že k tomuto prvnímu kontaktu došlo ve 

skupině vrstevníků. Dokonce dva respondenti uváděli, že k prvnímu kontaktu 

došlo v rodině. Tento předpoklad stvrzuje i výsledek otázky číslo sedm, kde bylo 

zjištěno, že z celkového počtu jich bylo patnáct vychováváno v neúplné rodině a 

dva v náhradní rodině. Samozřejmě, že tuto hypotézu potvrzují i výsledky dalších 

otázek například návykové látky v rodině, ve které téměř polovina dotazovaných 

uvedla, že měli v rodině osobu, která užívala návykové látky, nebo v otázce ve 

které jsme se dotazovali na věkovou hranici prvního kontaktu s drogou a 

nejpočetnější skupiny byly ve věku čtrnáct a patnáct let. 

 Druhým stanoveným předpokladem bylo: ,,Předpokládáme, že drogová 

závislost je v úzkém kontaktu s trestnou činností drogově závislých“. I u tohoto 

našeho druhého předpokladu lze na základě získaných informací konstatovat, že 

byl také potvrzen. Zejména to dokládá výsledek otázky číslo čtrnáct, ve které jsme 

se přímo respondentů dotazovali, zda jimi páchaná trestná činnost souvisela 

s drogovou závislostí. V tomto dotazu devatenáct dotazovaných, což byla 

nadpoloviční většina z celkového počtu třiceti respondentů odpověděla, že 

souvisela. Tuto naši hypotézu také v určitém smyslu stvrzuje výsledek otázky 
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číslo třináct, ve které bylo doloženo, že převážná většina respondentů ( dvacet dva 

ze třiceti) měla první drogovou zkušenost do šestnácti let jejich věku a otázky 

číslo třináct, ve které bylo zjištěno, že nadpoloviční počet (osmnáct 

dotazovaných) spáchal svůj první čin ve věkové hranici od čtrnácti do šestnácti let 

jejich věku. U těchto dvou dotazů je zřejmá shodnost věkových hranic, které byly 

respondenty uvedeny. Jestliže ještě přihlédneme k otázce číslo dvanáct, ve které 

jsme se dotazovali po kolikáté jsou respondenti soudně trestáni výsledek dokládá, 

že většina dotazovaných je již opakovaně soudně trestána, nadpoloviční většina 

více než pětkrát, je také určitým doložením našeho druhého předpokladu, že 

drogová závislost je v úzkém kontaktu s trestnou činností drogově závislých. 
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3 ZÁVĚR 

Problematika drog se během několika let stala závažným problémem naší 

společnosti, kterým je velmi nutné se neustále zabývat. Nelze jen spoléhat na 

různé organice jak státní, tak i nestátní, které se tímto problémem zabývají a snaží 

se s ním bojovat. V některých případech se tento boj vyplácí a v některých ne, ale 

důležité je vytrvat a nevzdávat to. Tito lidé, kteří se snaží s drogami určitým 

způsobem vypořádat, si od nás zasluhují úctu a vděk. 

Většina lidí této společnosti se buď stane, nebo již se stali rodiči. Jak 

prokázalo šetření provedené v této práci, věková hranice prvního kontaktu 

s drogou je velmi nízká, a jak vyplývá z této bakalářské práce je ovlivnitelná 

sociokulturním prostředím, jehož základní článek tvoří rodina. Právě výchovné 

vlivy rodiny a poté i blízkého sociokulturního prostředí, ve kterém se jedinec 

pohybuje, mohou být určitou předzvěstí jeho chování v období dospívání a poté i 

v dospělosti. Chování jedince v rodině neovlivňují jen jeho vlastní rodiče, ale také 

ve značné míře jeho sourozenci a další osoby žijící ve společné domácnosti. 

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že nadpoloviční většina dotazovaných 

respondentů byla vychovávána v neúplné rodině, kde počet jejích členů byl čtyři a 

více. Téměř u poloviny respondentů byla členem rodiny také osoba, která již byla 

soudně trestána, a nebo užívala alkohol nebo návykové látky. Všichni dotazovaní 

uvedli, že mají jednoho a více sourozenců, zejména věkově starších. Právě 

takovéto rodinné prostředí může být příčinou určitých problémů respondentů 

v průběhu jejich studia a tím i nízkého dosaženého ukončeného vzdělání.  

Důležitým vývojovým obdobím každého člověka je období dospívání, ve 

kterém když právě rodina neplní své funkce může docházet k identifikaci 

k různým závadovým skupinám a partám. Šetřením bylo zjištěno, že právě 

v tomto vývojovém období a zejména ve vrstevnických skupinách dochází 

k prvnímu kontaktu s drogou. U nadpoloviční skupiny respondentů bylo také 

zjištěno, že páchání trestné činnosti úzce souviselo s pácháním trestné činnosti, 

kterou si buď konkrétní drogu pořizovali, vyráběli, nebo si tímto pácháním 

opatřovali finanční prostředky na její koupení.  
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Z tohoto důvodu by se měl každý rodič, ale i další členové rodiny zamyslet 

jak nad vlastním chováním, tak nad působením jejich vlivu  v rodině. Jestliže se 

zamyslíme, musíme si sami sobě přiznat mnoho chyb, které jsme před svými 

vlastními dětmi nevědomě provedli, aniž bychom si uvědomovali, že vlastně i pro 

nás mnohdy nepodstatné maličkosti, jako je konzumace alkoholu, kouření apod., 

mohou určitým způsobem vézt k možnému vzniku závislosti. Dle našeho názoru 

je naší přirozenou povinností v roli rodiče ochraňovat své děti před možnými 

hrozícími nebezpečími, mezi které rozhodně drogy patří. 

V současné době je velmi smutné to, že drogy se stávají pro mladé lidi 

nezbytným prostředkem a jistým symbolem dobré nálady při různých 

společenských akcích. Na základě informací získaných z různých časopisů, knih, 

denního tisku atd., se můžeme domnívat, že takzvanou ,,startovací drogou“ je jistě 

marihuana, ale toto provedené šetření nám prokázalo, že je to omyl a tou 

startovací drogou je pervitin, což pro nás bylo v jistém smyslu překvapivé zjištění. 

V této bakalářské práci je uvedeno více podobných informací, které pro nás byly 

nové, celkem zajímavé a překvapující. Doufáme, že tyto informace budou 

zajímavé a přínosné i pro případného čtenáře této práce. 

Cílem této bakalářské práce bylo, ač nepatrným dílem, přispět k již výše 

zmiňovanému boji proti drogám. 
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4 NAVRHOVANÁ DOPORUČENÍ 

 Jak vyplívá z výsledku provedeného šetření v této bakalářské práci, 

nejrizikovější a nejohroženější skupinu, kdy dochází k prvnímu kontaktu 

s drogou, tvoří mladí lidé ve věku od čtrnácti do šestnácti let jejich věku. 

Vzhledem k tomuto zjištění se domníváme, že jsou velmi důležitá preventivní 

opatření jak v rodinách tak i ve školských zařízeních. Práce s rodinami může být 

v některých případech velmi problematická, ale měli bychom se snažit o co 

největší informovanost v oblasti negativních důsledků zneužívání drog a 

návykových látek obecně, s využitím různých médií, zejména rádií a televize. 

Domníváme se, že právě dostatečná informovanost by mohla být určitým článkem 

v celkovém procesu řešení drogové problematiky. Z tohoto důvodu jsou velmi 

důležitá masová média, které v součastné době bývají mnohdy až nadměrně 

sledovány a poslouchány a zasahují do většiny domácností i mimo ně. Mnohé 

pořady, diskuze atd. se již této problematice věnují, ale dle našeho názoru, 

v nedostatečné míře. Zejména bychom doporučovali častější zařazování pořadů 

s touto problematikou do programu. 

 Za velmi důležité v rámci preventivních opatření považujeme práci 

s rodinami, zejména rizikovými. Jedná se o zlepšení spolupráce mezi různými 

rezorty státních organizací jako je například Policie, Sociální úřad, škola, 

zdravotní zařízení apod. Připouštíme, že v některých případech této snadnější 

spolupráci brání i velmi složitá legislativa naší republiky, ale mnohdy se nelze 

ubránit dojmu, že se mnohé složky na toto právě jen vymlouvají a v jistém smyslu 

toho i využívají. 

 Na prevenci proti zneužívání drog se v nemalé míře podílí i škola. Školy se 

již snaží v této problematice podnikat určité kroky, například pořádají přednášky, 

exkurze do různých zařízeních apod. Úsilí školy je zajisté nemalé, ale přesto se 

domníváme, že by měla být problematika závislostí přímo zakotvena do osnov 

nějakého předmětu, který se na základní škole vyučuje, například občanská 

výchova, výchova ke zdraví apod. Tuto výuku bychom doporučovali již na 

počátku druhého stupně základních škol. 
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 V problematice zneužívání drog hraje významnou úlohu i skupina 

vrstevníků, což doložilo i naše provedené šetření v této bakalářské práci. Jedná se 

zejména o trávení volného času mládeže. V této oblasti by měl být dle našeho 

názoru aktivnější náš stát. Často se setkáváme ze situací, kdy by děti rády dělaly 

nějakou zájmovou činnost, ale rodiče na to jednoduše nemají finanční prostředky, 

někteří si půjčí a druzí to dítěti jednoduše neumožní. Obě tyto možnosti jsou 

v určitém smyslu pro rodinu nedobré, mnohdy i zatěžující. I toto se může stát 

určitou příčinou vzniku závislosti na droze. V těchto případech bychom 

navrhovali pomoc státu těmto rodinám, například za dodržení určitých podmínek 

poskytnutí nějakého finančního příspěvku, třeba na zaplacení potřebného 

vybavení, pomůcek apod. Samozřejmě, aby nedocházelo ke zneužívání, musely 

by se posuzovat jednotlivé případy. Věříme, že by se takováto investice 

v budoucnosti zajisté vyplatila. 
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6 SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 - Dotazník vlastní konstrukce ....................................................... I 



 

I 

Příloha č. 1 - Dotazník vlastní konstrukce 

Dotazník 

 Tento dotazník je zcela anonymní, a určen pouze pro účely výzkumné části 

bakalářské práce. Správnou odpověď označte křížkem S, v dotazech, ve kterých 

nejsou uvedeny možnosti doplňte. Děkuji Vám za spolupráci. 

 

1) Jaký je Váš věk? …………………….. 

2) Jaký je Váš rodinný stav? 

c svobodný 

c ženatý 

c rozvedený  

c vdovec 

3) Kolik máte sourozenců? 

c jednoho sourozence 

c dva sourozence 

c tři sourozence 

c více sourozenců, kolik? ……………………… 

4) Kolikátý jste v pořadí mezi sourozenci? 

c první 

c druhý 

c třetí 

c čtvrtý 

c jiný, kolikátý?.................................................... 

5) Jaké je vaše vzdělání?  

c nedokončené základní  

c dokončené základní  

c střední odborné  

c úplné střední  

c vyšší odborné  

c vysokoškolské  



 

II 

6) S čím jste měl během studia problémy?  

c s učením 

c s chováním 

c neměl 

7) V jaké rodině jste byl vychováván?  

c v úplné rodině 

c v neúplné rodině 

c v náhradní rodině 

8) Kolik členů měla rodina, ve které jste byl vychováván? 

c dva 

c tři 

c čtyři 

c pět 

c šest 

c více, kolik?........................................................ 

9) Jak hodnotíte Vaší výchovu? 

c jako volnou výchovu 

c jako přísnou výchovu 

c jako běžnou výchovu 

10) Ke které osobě jste měl v dětství nebližší vztah? 

c k otci 

c k matce 

c k sourozenci 

c k babičce 

c k dědečkovi 

c k jiné osobě, ke které?……………………… 

11) Byl někdo z Vaší rodiny soudně trestán? 

c ano 

c ne 



 

III 

12) Po kolikáté jste soudně trestán?  

c poprvé 

c podruhé 

c potřetí 

c počtvrté 

c popáté 

c vícekrát, pokolikáté?......................................... 

13) V kolika letech jste spáchal první trestný čin? ……………………………... 

14) Souvisela Vaše trestná činnost s drogovou závislostí? 

c ano 

c ne 

15) V kolika letech u Vás došlo k prvnímu kontaktu s drogou? ………………. 

16) S jakou drogou jste měl první kontakt? …………………………………….. 

17) V jakém prostředí došlo k prvnímu kontaktu s drogou? 

c v rodině 

c na základní škole 

c na učilišti nebo střední škole 

c ve skupině vrstevníků 

c v náhradní rodinné péči 

c ve vězení  

c v jiném prostředí, v jakém? ………………... 

18) Užíval někdo z Vašeho blízkého okolí (rodiče, prarodiče, sourozenci 

apod.) návykové látky (např. alkohol, drogy apod.)? 

c ne 

c ano, na jaké?...................................................... 

19) Domníváte se, že jste na nějaké návykové látce závislí? 

c ne 

c ano, na jaké?………………………………... 

20) Absolvoval jste nějaký program pro odvykání drogových závislostí? 

c ne 

c ano, jaký?.......................................................... 



 

IV 

21) Neobáváte se onemocnění spojených s drogovými závislostmi? 

c ne 

c ano 

22) Byl by jste ochoten v budoucnu absolvovat nějaký program určený 

k odvykání drogových závislostí? 

c ne 

c ano 
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