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Úvod 

Jako téma své absolventské práce jsem si zvolila Průzkum vztahu žáků 8. a 9. 

ročníků ZŠ ke kouření a alkoholu. 

Problematika konzumace alkoholu a kouření u nezletilých a mladistvých je 

v České republice velice komplikovaná. Všeobecně jsou známa zdravotní a sociální 

rizika negativního působení alkoholu a látek obsažených v kouři cigaret a marihuany na 

vyvíjející se organismus mladého člověka, jeho osobnost, přístup k různým rolím ve 

společnosti. Současně je česká laická veřejnost značně tolerantní k příležitostné 

konzumaci alkoholických nápojů a má velice benevolentní až lhostejný přístup ke 

kouření dětí. Přes varování odborníků, že působení alkoholu a nikotinu má nepříznivý a 

v mnoha případech nevratný vliv na vývoj nervové soustavy dítěte a že začátky 

závislostí mohou vznikat již v útlém věku, si většinová společnost v České republice 

nebezpečí ohrožující zdravý vývoj dospívajících neuvědomuje, případně nepřipouští. 

Patologii příležitostného popíjení alkoholických nápojů a kouření cigaret zlehčuje a 

bagatelizuje. 

Běžnou součástí života rodiny v ČR je nabízení a podávání alkoholických nápojů 

na různých oslavách, při setkáních, návštěvách, společenských a sportovních akcích. Je 

společensky nemyslitelné nenabídnout skleničku vína, pohárek domácí slivovice, 

sklenici piva, což je vnímáno jako projev náklonnosti, přátelství, jakési úcty, radosti ze 

setkání, přijetí do společnosti. Popíjení destilátu je provázeno slovním přáním „na 

zdraví“. Za nevychovanost se považuje nenabídnutí alkoholu případně jeho odmítnutí 

bez odůvodnění, proč „obdarovávaný člověk“ pít nebude nebo nemůže. Abstinence u 

dospělého je vnímána jako něco nepatřičného a vzbuzuje zvýšený zájem o osobu 

abstinenta, jenž ho většinou vnímá nepříjemně. Prosté sdělení: „Ne, děkuji, já pít 

nebudu“, v české společnosti, až na výjimky, nestačí. 

Děti od svého útlého věku běžně používaný rituál nabídky alkoholu vidí a slyší 

případný verbální doprovod ve svém nejbližším okolí, v rodinném kruhu, kde se cítí 

v bezpečí. Chápou jej jako přirozenou, běžnou a zdraví prospěšnou součást života svých 

nejbližších. Problém příležitostného pití alkoholických nápojů dětmi je společností 

odsouván do pozadí. Je bagatelizován. Není mu věnována patřičná pozornost. I veřejná 
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média se problematikou nebezpečného vlivu alkoholu na rozvoj našich dětí zabývají 

okrajově s menší intenzitou, než jakou by si tento patologický jev zasloužil. 

S výše uvedeným úzce souvisí i relativně lehká dostupnost dětí k alkoholickým 

nápojům, přestože je podávání a prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let 

právní normou zakázáno, a v případě jejího porušení i sankcionováno. Běžně se stává, 

že je alkoholický nápoj dítěti prodán. Část dospělé české populace popíjení piva při 

každé příležitosti nepovažuje za konzumaci alkoholu. Tento postoj k pivu od dospělých, 

v řadě případů jsou to nejbližší členové rodiny, přebírají jejich děti. 

Častým souputníkem alkoholického nápoje bývá cigareta. Rituál zapálení 

cigarety a vdechnutí jejího kouře je čímsi magickým, především očima školáků. Cigareta 

v reklamách navozuje pocit pohody, uvolnění, příjemného zážitku. Dítě se 

zapálenou cigaretou v ruce si připadá dospělejší, důležitější, v kruhu svých vrstevníků 

se zviditelňuje. 

V poslední době je nikotinismu věnována větší pozornost. Světová zdravotnická 

organizace již delší dobu upozorňuje na nebezpečné účinky cigaretového kouře na 

zdraví člověka, zdůrazňuje i patologii pasivního kouření. Jsou vedeny kampaně za zákaz 

reklamy na cigaretové výrobky a zboží s nimi spojené. 

Oba dva popisované patologické jevy konzumace alkoholu a kouření cigaret 

jsou ve spojení s dospělými spotřebiteli legální činností. Vlastní požívání alkoholických 

nápojů a kouření cigaret osobou mladší 18 let není trestná.   

Kouření marihuany, jejíž hlavní účinnou drogou je THC – tetrahydrocannabinol, 

již tento status legality nemá. Stáří konzumentů marihuany se v posledních letech 

snižuje a uživateli marihuany jsou i děti mladší 15 let. Většinová společnost se 

k tomuto faktu nestaví již tak vlažně a lhostejně jako k alkoholu a cigaretě v 

dětských rukách. Tento protispolečenský jev je více sledován. Sílí tlak užívání 

marihuany zabránit, přestože je kouření marihuany obecně vnímáno jako činnost 

nenávyková a marihuana jako neškodná droga. Nepravdivé je tvrzení, že na marihuanu 

nevzniká závislost. 
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Téma své absolventské práce jsem si zvolila po úvaze nad realitou dnešní 

uspěchané doby. Moji volbu značně ovlivnily osobní zkušenosti z mého zaměstnání, 

neboť při jeho výkonu se v současné době stále častěji setkávám s problematikou 

konzumace alkoholických nápojů, kouření cigaret dětmi a následky především vlivu 

alkoholu na jejich jednání. Tyto jevy se staly téměř každodenní skutečností. Běžně lze 

spatřit hloučky dívek a chlapců opouštějící brány základní školy s cigaretou v ruce. 

V městských parcích a dalších veřejných místech není ničím zvláštním zastihnout děti 

s lahvemi piva či vína v bujarém rozpoložení, které nezřídka končí nějakým prohřeškem 

vůči slušnému chování, v závažnějších případech přestupkem proti veřejnému pořádku. 

V  krajních případech se děti posilněné alkoholem dopouštějí i jednání, které nesou 

znaky trestné činnosti. To vše je konáno díky tiché lhostejnosti dospělých. Zamyslela 

jsem se nad touto dnes již téměř rutinou všedního dne a rozhodla jsem se ve své 

absolventské práci zaměřit právě na děti navštěvující osmé a deváté třídy základních 

škol, které jsou ve věku vzpoury proti dospělým a zároveň velice náchylné k různým 

způsobům experimentování téměř se vším, co se jim dostane na dosah ruky. Ráda bych 

se také zaměřila na vliv rodiny a vrstevníků na začínající patologické jednání dětí. 

V praktické části se chci zaměřit na zmapování vlastního přístupu žáků 8. a 9. ročníků 

vybraných základních škol k dané problematice. 
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

 Zjistit, jaký je vztah žáků 8. a 9. ročníků vybraných základních škol ke kouření a 

alkoholu. 

1.2 Dílčí cíle 

 Vytvořit dotazník pro žáky 8. a 9. ročníků vybraných základních škol. 

 Oslovit vybrané ZŠ Mladoboleslavska s žádostí o umožnění dotazníkového 

šetření v 8. a 9. ročnících.  

 Vyhodnotit dotazníkové šetření a výsledky graficky zpracovat pomocí aplikace 

výpočetní techniky.  
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2 Teoretická část 

2.1 Historie sledovaných patologických jevů 

2.1.1 Alkohol ve vývoji lidské společnosti 

Nápoje obsahující určité množství alkoholu konzumovali lidé již ve starověku. 

Tato skutečnost je doložena archeologickými nálezy. Jednoduché pivo lze získat 

rozžvýkáním zralého ovoce, kdy dojde k promísení cukrů obsažených v ovoci se slinami. 

Následně stačí rozžvýkanou hmotu vyplivnout a nechat ji kvasit na vzduchu. Výsledkem 

spontánního kvašení cukrů za přítomnosti kvasinek ze slin je tekutina s nízkým 

obsahem alkoholu. [ESCOHOTADO,2003] 

Dá se s určitou nadsázkou říci, že alkohol, byť v nízkých koncentracích, provázel 

lidstvo od jeho počátku. Z historických pramenů vyplývá, že společnost k alkoholu měla 

v různých historických epochách rozdílné přístupy. Někdy byl považován za polehčující 

okolnost, jindy se jeho požívání, především v nadměrném množství, přísně trestalo, 

dokonce i smrtí.  

Nejstarší dokumenty, ve kterých jsou zmíněny alkoholické nápoje, pocházejí již 

ze 7. až 5. tisíciletí př. n. l. z Blízkého východu. V Egyptě jsou vyobrazení popisující 

výrobu piva a vína, která jsou datována do  3. tisíciletí př. n. l. V Mezopotámii některé 

články  Chammu-rabiho zákoníku, který je datován do 18 století př. n. l., popisují tresty 

za opilství a výrobu alkoholických nápojů. Ve Starém Římě v případě, že manžel zastihl 

svoji ženu opilou, měl právo ji zabít.  

Je historicky doloženo, že ve Spartě jako odstrašující příklad pro dospívající 

populaci opíjeli otroky, které následně mládeži ukazovali. Cílem tohoto konání byla 

snaha v mladé generaci vzbudit odpor k pití alkoholických nápojů a zabránit v jeho 

konzumaci. Lze to považovat za jeden z prvních pokusů dospělé populace o prevenci, 

která byla směřována na dospívající generaci.  

V Řecku za Drakóna a později za Solóna mohl být přistižený opilec i popraven. 

Také představitelé východních filozofií jako Konfúcius a Budha v 6. až 5. století př. n. l. 

ve svých spisech zakazovali pití alkoholických nápojů. Již Galén, Hippokrates či 

Aristoteles ve svých dílech upozorňovali na nebezpečné účinky alkoholu na člověka. 
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Častěji společnost konzumaci alkoholu tolerovala nejen ve starých civilizacích, 

ale i ve středověku, kdy tato tolerance úzce souvisela s rozvojem pivovarnictví a 

lihovarnictví. V řadě zemí jako byly Anglie, Holandsko, Rusko mohli být opilci potrestáni 

tělesnými tresty. V 19. století se v některých zemích pokusili snížit konzumaci alkoholu 

cestou zákazů, jako například ve Spojených státech, kde byl nařízen úplný zákaz 

alkoholu. Výsledek prohibice byl spíše zvýšení konzumu, než jeho snížení. Současně 

s prohibicí se rozjela mašinérie černých palíren a pašování alkoholu do země, čehož se 

zdárně ujala tamní mafie. [ZIMA, MAREČEK, ŠPIČÁK, LUKÁŠ, 1996] 

 

2.1.2 Kouření  

Zlozvyk kouření se na evropský kontinent dostal až po objevení Ameriky. S 

návratem zámořských lodí Kryštofa Kolumba byly s novými plodinami přivezeny i listy 

tabáku. Obyvatelé „starého kontinentu“ na námořníky vydechující kouř z úst při 

kouření tabáku reagovali zděšením a hysterií. Navrátilí mořeplavci, jenž se naučili 

kouřit tabák od domorodců v Americe, byli pokládáni za spřízněnce pekla. Průkopníci 

kouření byli za tento svůj nový návyk často vězněni.  

Později se kouření cigaret, viržinek či doutníků stalo jakýmsi módním doplňkem. 

Kouření tabákových produktů ve střední a vyšší vrstvě společnosti bylo vnímáno jako 

zdůraznění prestiže, stalo se nepostradatelnou součástí společenského bontonu.  

S rozvojem tabákového průmyslu se výroba cigaret zlevnila a tím se stala 

dostupnou širokým vrstvám společnosti. To vedlo k masovému rozšíření cigaret a 

kouření všeobecně. V této souvislosti se dá hovořit o epidemii nikotinismu. Současně 

s rozpínavostí tabákových výrobků se začaly objevovat první náznaky názorů, že 

kouření má  negativní vliv na zdraví člověka. Aby tabákové giganty nepřišly o své tučné 

zisky, začaly vynakládat velké sumy na vývoj tzv. „zdravé“ cigarety. Experimentovalo se 

s obohacováním tabákové směsi různými bylinami, do tabáku se přidávala dokonce i 

čokoláda. Výsledkem však nebyla zdravější cigareta, právě naopak - hořením dalších 

přidaných látek v tabákové směsi vznikalo větší množství zdraví ohrožujících látek. 
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Schopnost konopí, která vede k dosažení stavu změněného vědomí, je lidské 

společnosti známa pravděpodobně od dávných věků. Je historicky doloženo, že konopí 

jako technickou plodinu lidé používali nejméně 10.000 let př. n. l. Existují úvahy, že 

konopí bylo jako způsobu k dosažení změněného stavu vědomí používáno ještě dříve. 

Ze třetího tisíciletí př. n. l. se zachovaly záznamy v asijských kulturách o používání 

konopí k léčebným účelům a jako součást náboženských rituálů. V náboženských 

textech z Persie datovaných do sedmého až šestého století př. n. l je v souvislosti 

s produktem konopí zmínka o „dobrém narkotiku“. Konopí se postupně rozšiřovalo po 

Asii a celé Evropě. Ve 13. století byly poprvé popsány psychoaktivní účinky konopí. Ze 

14. století se dochovalo jedeno z prvních nařízení vladaře, jenž zakazuje pojídání hašiše 

(jeden z produktů indického konopí). I Napoleon v době svých válečných výbojů 

v Africe začátkem 19. století zakázal svým vojákům konzumaci hašiše. V průběhu 19. 

století se s halucinogenními produkty indického konopí legálně obchodovalo. Začátkem 

20. století se objevují první snahy o potlačení konzumace marihuany a hašiše. V roce 

1924 účastníci II. Mezinárodní konference o opiátech zařadili cannabis mezi narkotika a 

doporučili, aby podléhaly přísné kontrole. V první polovině 20. století vlády některých 

zemí zakázaly pěstovat, vyvážet a konzumovat cannabis, např. Čína či USA. V západních 

zemích v 60. letech 20. století vznikla a rychle se šířila vlna Hipeace, mladých lidí, kteří 

hlásali svobodu a lásku. Jejich hnutí bylo spojeno s experimentování s různými 

psychoaktivními látkami, mezi kterými silnou pozici měla marihuana. V druhé polovině 

20. století proběhla snaha některých států legalizovat konzumaci marihuany. 

V Nizozemí v roce 1976 přistoupili k toleranci konzumentů konopných drog. 

V ostatních státech se tato snaha nesetkala s pochopením a konopné drogy jsou v nich 

i nadále zařazeny mezi nelegální, zakázané drogy, a jakákoli manipulace s nimi je 

trestná. [www.konopijelek.eu, 1] K masivnímu rozšíření užívání marihuany ve světě 

došlo v 60. a 70. letech 20. století v souvislosti s hnutím Hipeace, kdy do současné doby 

její obliba mezi uživateli neklesla.  
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2.2 Definice pojmů 

Každá lidská společnost se řídí souborem nařízení. Na prvním místě v hierarchii 

stojí právní normy, které jsou závazné pro každého jednotlivce dané společnosti. Mají 

celospolečenskou platnost a jejich dodržování je vymáháno pohrůžkou potrestání 

v případě jejich porušení. Mezi základní právní normy společnosti se řadí zákony, 

vyhlášky a jiné právní předpisy (jsou vyjmenovány dle právní síly sestupně). Všechny 

právní kodexy by měly být vzájemně provázány a v souladu. Pokud jsou jednotlivé 

právní normy vůči sobě v protikladu, tedy si protiřečí, jsou označovány jako sociálně 

patologické či sociálně deviantní.  

Lidská společnost se vedle právních norem řídí i normami morálními, v případě 

společenstev věřících také normami církevními. Dodržování pravidel vyplývajících 

z těchto norem je na vlastním uvážení každého jedince. V současné době za jejich 

překročení či nedodržení člověku v naší zemi oficielně žádné sankce nehrozí.  

K definici pojmů, které uvádím ve své absolventské práci, využívám několika 

různých zdrojů, včetně právních kodexů. Vzhledem ke skutečnosti, že jeden konkrétní 

pojem může být definován v jednotlivých kodexech a odborných publikacích odlišně, 

přesně uvádím, ze kterého zdroje jsem čerpala. Rozdílnost definicí téhož termínu 

vzniká v souvislosti s problematikou, na kterou se daná odborná publikace zaměřuje. 

Dítětem: „se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví 

jinak.“ [NOVOTNÝ, 2010, s. 237] 

Starší školní věk – takto je označováno období přibližně v rozmezí od 12 do 15 

let. Je pro ni charakteristická emoční kolísavost, přecitlivělost, nepřiměřenost reakcí, 

impulzivita. Dítě staršího školního věku mívá nedostatek sebeovládání. Bývá uzavřené 

do sebe. Nemá potřebu projevovat své city navenek. Mohou se u něj projevovat 

výkyvy v sebehodnocení a pubertální vztahovačnost. Mají sklony polemizovat. 

Obranným mechanismem pociťované nejistoty tohoto období může být drzé chování 

vůči dospělým, také únik do vlastního světa fantazie. Děti bývají nekritické vůči své 

osobě a přehnaně kritické vůči světu dospělých. Mají pocit vlastní výjimečnosti, bývají 

egocentričtí. [ZÁKON č. 218/2003 SB. O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE Z POHLEDU 

PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKY, CD-ROM, 2] Navazuje na předchozí období středního 
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školního věku (od 8-9 let do 11-12 let) a je ukončen se základní školní docházkou. Starší 

školní věk je označován jako pubescence. [VÁGNEROVÁ, 1999] 

Pubescence – první fáze dospívání, časově začíná kolem 11. roku věku dítěte a 

končí přibližně 15. rokem věku. Časové rozpětí je dáno individuálním vývojem. V této 

době proběhne celková proměna všech složek osobnosti dospívajícího, nejviditelnější 

je fyzické dospívání spojené s pohlavním. Dochází ke změně ve způsobu myšlení, 

jedinec se snaží vymanit se ze závislosti na rodičích, roste vliv vrstevníků. V závěru 

pubescence je ukončena základní povinná školní docházka spojená s volbou budoucího 

povolání. Objevují se první lásky a první zkušenosti s partnerskými vztahy.  

Adolescence – druhá fáze dospívání je časově vymezena 15. až 20. rokem věku. 

Biologicky je začátek adolescence dán pohlavním dozráním jedince (individuální stav). 

Dochází ke změně osobnosti i sociální pozice. Snaha o osamostatnění se od rodičů je 

většinou ukončena a vztah s rodiči se zklidňuje. Ještě více roste vliv vrstevníků. 

Partnerské vztahy jsou zralejší, jejich normální součástí je pohlavní styk. V závěru 

adolescence je ukončena příprava na budoucí povolání a většinou nastává nástup do 

prvního zaměstnání. Jsou završeny všechny předpoklady pro dospělost. [VÁGNEROVÁ, 

1999] Adolescence je také hledání smyslu, volba negativní identity, negativismus 

k hodnotám, silná emotivita, zamilovanost, příslušnost ke skupině, alternativní kultura 

(roková hudba, grafity, …). [ZÁKON č. 218/2003 SB. O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH 

MLÁDEŽE Z POHLEDU PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKY, CD-ROM, 2] 

Nezletilý – osoby ve věku do 15. roku 

Mladistvý – osoby ve věku 15 – 18 let 

Mládež – nezletilí a mladiství [METODIKA K ZÁK. č. 218/2003 SB. O SOUDNICTVÍ 

VE VĚCECH MLÁDEŽE, CD-ROM, 3] 

OSPOD – odbor sociálně právní ochrany dětí, je zřizován u pověřených obcí, 

zastupuje práva a zájmy dítěte. 

Legální nebo také společensky tolerované drogy - např. alkohol, nikotin, 

kofein, tein. Jsou návykovými drogami, které společnost toleruje. Pro většinu populace 

jsou součástí zábavy spojené s uvolněním, příjemnými zážitky. Současně jsou zdrojem 
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velkých příjmu, jak pro výrobce, tak pro stát, zejména v případě alkoholu a nikotinu. 

[NOVOTNÁ, KREMLIČKOVÁ, 1997] 

Alkohol a nikotin jsou v mnoha případech průchozími drogami, přes které se 

značná část dospívajících dopracuje k užívání jiných návykových látek, jenž spadají do 

kategorie nelegálních drog. [NEŠPOR, PERNICOVÁ, CSÉMY, 1999] 

Sociálně patologické chování – všeobecně nežádoucí společenské jevy, které 

jsou pro společnost velice nebezpečné. Patří k negativní deviaci chování, která je 

společností na základě norem sankcionována. Každá společnost v dané době sama 

určuje, co je za patologické chování považováno.  

Deviace (z latinského deviato – odchylka, úchylka) – není pouze negativním a 

nežádoucím jevem. Deviace může být pro společnost neškodná. Sociologická definice 

deviace má mnohem rozsáhlejší záběr než je chápáno ve smyslu právní nebo etické 

normy. Sociální deviací je každé jednání, které vybočuje od jakékoli sociální normy. 

[EXNEROVÁ, 1999] 

Sociální faktory – jsou považovány za jedny z mnoha činitelů, které se 

závažným způsobem projevují na vývoji a vlastním chování dítěte a adolescenta. 

Jedním z nejvýznamnějších sociálních vlivů působících na vývoj osobnosti dítěte je 

rodina. Nízký socioekonomický status rodiny, neúplná rodina, závislost jednoho 

z rodičů, velký počet sourozenců, nezaměstnanost jednoho nebo obou rodičů - to vše 

se může negativně podílet na rozvoji mladého jedince.  

 

2.3 Vybrané druhy sociálně patologického chování 

2.3.1 Alkohol 

„Alkohol je podivuhodná droga. Je uznávaným destressor, afrodisiakum se 

záludnými účinky, přátelský společník, který navodí srdečnou atmosféru. Je však také 

mimořádné svinstvo, které má spolehlivé účinky genocidní, velmi zručně dokáže 

rozvrátit rodinu, dokáže ireversibilně poškodit řadu vitálně důležitých orgánů a tak 

usmrtit svoji oběť.“ [ZIMA, MAREČEK, ŠPIČÁK, LUKÁŠ, 1996, s. 145] 
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Svůj název získal z arabského základu al-ka-hal, což označovalo zvláštní jemnou 

látku. „Alkohol, přesněji etanol, je chemická látka. Je čirá, bezbarvá, snadno pohyblivá 

kapalina, typické vůně, palčivé chuti, snadno zápalná, hoří bleděmodrým nečadivým 

plamenem“. [TECHNICKÝ NAUČNÝ SLOVNÍ, II. DÍL, s. 89] Jeho chemický vzorec je složen 

z uhlíku, vodíku a kyslíku (C2H5OH). Vzniká prostým kvašením cukru za přítomnosti 

kvasinek. Zajímavostí je, že chemický proces zkvašení cukru v etanolu probíhá pouze do 

koncentrace 14-15% alkoholu v roztoku, protože při zvýšení koncentrace alkoholu 

dochází k zániku kvasinek, které jsou nezbytnou součástí chemického procesu. 

Kvasinky jsou tedy prvními oběťmi vznikajícího alkoholu, na jehož vzniku se podílejí. 

[SKÁLA, 1977] 

Po požití alkohol v lidském organismu nejprve negativně působí na celé trávící 

ústrojí. Není nebezpečný pouze ve své původní podobě, v jaké je konzumován. Zdraví 

škodlivé jsou i látky, které vznikají při procesu jeho trávení. Alkohol je zařazen mezi 

látky s karcinogenními účinky, jeho dlouhodobým působením v organismu se zvyšuje 

možnost rakoviny trávícího a dýchacího systému. Podobné postavení má i nikotin (v 

řadě případů působí alkohol současně s nikotinem).  

Velice závažný je škodlivý vliv alkoholu na centrální nervovou soustavu (dále jen 

CNS) člověka. Alkohol v CNS nejprve napadá vývojově nejmladší části mozku, odkud 

jsou řízeny ty činnosti, kterými se člověk odlišuje od zvířat. [SKÁLA, 1977] 

Spotřeba alkoholu v České republice s mírnými výkyvy neustále roste. Ze 

statistických údajů vyplývá, že od roku 2002, kdy byla spotřeba čistého alkoholu 

v České republice na osobu 10 l, s výjimkami v roce 2004 a 2010 (9,8 l čistého alkoholu 

na osobu), konzumace čistého alkoholu vzrostla až na 10,4 l na osobu. [www.czso.cz, 

4] Pro názornost je v příloze č. 1 zobrazen spojnicový graf znázorňující stav spotřeby 

čistého alkoholu na osobu v letech 2002 až 2010. 

Pro srovnání je to průměrně o jeden litr čistého alkoholu na osobu více než tomu bylo 

v posledním desetiletí 20. století, kdy statistiky uváděly, že v roce 1991 byla spotřeba 

alkoholu v České republice 9,1 litrů čistého etanolu na osobu, včetně kojenců. 

Statistika pracuje s 96% etanolem. A v následujících letech spotřeba čistého alkoholu v 
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České republice ještě vzrostla, v roce 1992 byla 9,4 l etanolu na osobu, v roce 1993 9,2 

l etanolu na osobu. [ZIMA, MAREČEK, ŠPIČÁK, LUKÁŠ, 1996]  

Konzumace alkoholu u dětí je velice nebezpečná již v malých dávkách. 

Organismus dítěte se v porovnání s dospělým jedincem vyvíjí. Má mnohem menší 

tělesnou hmotnost. V organismu děti do 5 let není přítomen jaterní ferment (enzym) 

alkoholoxidáza, který je nutný k oxidaci alkoholu v játrech, kde dochází k  odbourávání 

největší části alkoholu z těla. [cs.wikipedia.org, 5]  

I malá dávka alkoholu u malých dětí znamená značné riziko otravy. Dalším 

závažným problémem je možnost vzniku závislosti. U dospívajících vzniká závislost na 

alkoholu (a dalších drogách) mnohem rychleji než u dospělého. U dospělého se rozvíjí 

závislost na alkoholu řádově roky, u dětí k vzniku závislosti stačí měsíce. Bohužel této 

skutečnosti využívají reklamy, které svými šoty působí především na mládež, které 

podsouvají pocit, že štěstí, pohoda a úspěch v životě je spojen s pohárkem 

alkoholického nápoje. Děti jsou snáze ovlivnitelné, nemohou čerpat z vlastních 

zkušeností. Často podléhají manipulativní reklamě, která je na dospívající populaci 

cíleně směřována producenty alkoholických nápojů, třebaže se tak děje skrytou 

formou.  

Děti jsou působením alkoholu fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně 

zranitelnější. Ze statistik sledujících úrazy, dopravní nehody a fyzické násilí, ve kterých 

figuruje nezletilý nebo mladistvý pod vlivem alkoholu, jasně vyplývá, že požívání 

alkoholu těmito cílovými skupinami obyvatelstva se sledovanými jevy úzce souvisí. 

Následkem popsaného jednání bývá často trvalé fyzické poškození nebo smrt 

dospívajícího. Tyto závěry obecně platí také pro dospělou populaci.  

Společnost se snaží chránit nezletilé a mladistvé před konzumací alkoholu a 

následnými negativními vlivy právními normami. V zákoně o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je 

jasně stanovena věková hranice 18 let, kdy osobám mladším nesmí být v České 

republice prodáván a podáván alkohol a současně nesmí být alkoholické nápoje 

podávány a prodávány „na všech akcích určených osobám mladším 18 let“. 

[portal.gov.cz, § 12 odst. 1, pís. b), 6] Skutečná hranice konzumace alkoholických 
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nápojů dospívajícími, kteří nedosáhli věku 18 let, je výrazně nižší. Děti začínají 

experimentovat s alkoholem už ve starším školním věku, v některých případech i dříve.  

 

2.3.2 Nikotin 

Nikotin patří do skupiny rostlinných alkaloidů. V jeho čisté podobě je jedním 

z nejtoxičtějších vegetativních jedů. Jedovatost neředěného nikotinu je podobná 

kyanovodíku. Jde o čirou, bezbarvou, olejovitou kapalinu bez zápachu, která je 

mísitelná s vodou a alkoholem. [TECHNICKÝ NAUČNÝ SLOVNÍ, V. DÍL, 1983] Za 

smrtelnou dávku je považováno množství 60 mg až 80 mg nikotinu. Poměrně rychle při 

opakované konzumaci dochází ke vzniku tolerance na nikotin. [www.drogy-info.cz, 7] 

V nízkých koncentracích se nikotin nachází v listech lilkovité psychoaktivní 

rostliny tabáku. Nikotin obsažený v usušených tabákových listech lze konzumovat 

 několika způsoby. Sušené tabákové listy jsou základní složkou drcené tabákové směsi, 

společně s dalšími látkami, určené ke kouření či šňupání.  Sušené tabákové listy jsou 

svými konzumenty žvýkány. Nikotin je jedinou látkou obsaženou v tabákové směsi a 

hořením v tabákovém kouři, na kterou vzniká návyk.  

Tabák je velice rozšířená společensky tolerovaná droga. Jedním z důvodů této 

skutečnosti je, že jeho škodlivé účinky na zdraví člověka se projevují po delší době. 

V nízkých dávkách na člověka působí jako mírný stimulant. Při vysokých dávkách se 

projevuje spíše útlumem aktivity, kdy nedochází k násilným, agresivním nebo 

nebezpečným formám chování. [NEŠPOR, PERNICOVÁ, CSÉMY, 1999] 

V České republice jsou běžně k dispozici dva druhy tabáku. Tabák, který hoří, a 

bezdýmý tabák, který se používá šňupáním, vdechnutím do dutiny nosní, nebo orálně, 

žvýkáním v dutině ústní. Tabák, který hoří, je spotřebováván prostřednictvím cigaret, 

doutníků a dýmek. [www.drogy-info.cz, 7] 

Tabák určený k hoření je výrobci obohacován o další přísady, které mají za úkol 

ovlivňovat chuť kouře, plynulost hoření a další vlastnosti především cigaret. Do 

tabákové směsi jsou přidávány zvlhčující látky, které mají prodloužit dobu hoření 

cigarety, a další. Počet aditiv, látek přidávaných do tabákové směsi se liší v závislosti na 
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druhu cigarety. [www.drogy.net, 8] Cigaretový kouř, který je vdechován do lidského 

organismu, kromě návykové látky nikotinu obsahuje čtyři až pět tisíc látek vznikajících 

hořením, z nichž je 700 až 1000 látek přidaných, 60 až 100 karcinogenních látek. 

[PERNÁ, VAŠÁKOVÁ, 2009] 

Kouření je opakováním naučený návyk. K prvotním pocitům začínajícího kuřáka 

patří nevolnost, bolest hlavy, bolest břicha, která může být provázena střevními 

problémy. V některých případech tyto první negativní pocity od opakování kouření 

člověka odradí. Ve větší míře dochází k překonání prvotních negativ kouření. Děje se 

tak především vlivem vnějšího sociálního tlaku, kdy se začínající kuřák, nejčastěji dítě 

středního školního věku, snaží zařadit do komunity svých vrstevníků. Organismus 

začínajícího kuřáka si opakováním návyku rychle vytvoří toleranci a nepříjemné pocity 

spojené s první cigaretou se již neopakují.  

Pravidelným vdechováním tabákového kouře do plic vzniká závislost, která se 

negativně projevuje řadou onemocnění. „Závislost na tabáku je chronické, recidivující, 

preventabilní onemocnění (F 171) a v Evropě a České republice je příčinou každého 

pátého úmrtí.“ [PERNÁ, VAŠÁKOVÁ, 2009, s. 679] Mládež je velice zranitelnou částí 

populace. Tabákový průmysl zaměřuje svou reklamu na tuto cílovou skupinu obyvatel, 

kdy podsouvá mylné představy o kouření, zamlčuje rizika vlivu na zdraví, opomíjí 

nebezpečí vzniku závislosti. Alarmující by měla být data, ze kterých vyplývá, že: 

 v České republice je věk začínajícího kuřáka 9,5 let; 

 68 % dětí ve věku 13 let již vykouřilo první cigaretu; 

 30 % chlapců a 25 % dívek ve věku 16 let je denními kuřáky. [PERNÁ, 

VAŠÁKOVÁ, 2009, s. 681] 

Podobně jako u alkoholu se snaží společnost ochránit svou dorůstající generaci 

před negativními vlivy nikotinu na jejich fyzický, psychický, emocionální a sociální vývoj 

právní cestou. Tato snaha se projevuje v § 6 zákona o ochraně před škodami 

                                                
 

1
 dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 
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působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, kde je 

formulován zákaz prodeje tabákových výrobků „osobám mladším 18 let a zákaz 

prodávat tabákové výrobky na kulturních společenských a sportovních akcích určených 

této skupině obyvatelstva“. [portal.gov.cz, § 6 odst. 1, 2§), 6] 

Pracovníci Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty MU v Brně prováděli 

výzkum se zaměřením na zjištění souvislostí mezi první zkušeností s cigaretou, 

pravidelným kouření a vzniku závislosti na nikotinu mezi žáky 5. tříd základních škol. 

V závěru konstatovali, že: „přes četné vědecké poznatky o zdravotním riziku pasivního 

kouření a vysoké potenci nikotinu a kuřáckého chování vyvolat ztrátu autonomie a 

závislost, začíná v České republice zájem veřejnosti i politické reprezentace o tzv. 

drogovou scénu stále až od marihuany a soustřeďuje se pouze na nelegální drogy. 

Pokud nebude společnost akceptovat reálné nebezpečí konzumace alkoholu a kouření 

s vyvozením adekvátních preventivních a terapeutických opatření, lez čekat, že 

nepříznivý vývoj užívání legálních i nelegálních drog bude dál pokračovat.“ [HRUBÁ, 

ŽALOUDÍKOVÁ, 2011, s. 17]  

 

2.3.3 Marihuana 

Marihuana (hlavní účinnou drogou je THC – tetrahydrocannabinol) patří mezi 

konopné drogy, je halucinogenem. Obsahuje přes 400 chemických látek. Je nejvíce 

užívanou nelegální drogou na světě. V kouři marihuany je o 50 až 70 % více 

karcinogenních látek než v tabákovém kouři. 

Hlavním zdrojem marihuany je rostlina s názvem Cannabis sativa. Její jednotlivé 

části obsahují THC v rozdílném množství. [TIERNEY, MCPHEE, PAPADAKIS, SCHROEDER, 

1995] 

Na rozdíl od alkoholu a nikotinu nemá marihuana v České republice status 

legální, společensky tolerované drogy v případě konzumace dospělou populací.  

Marihuanu může její konzument přijímat několika způsoby. Nejčastějším 

způsobem zneužívání je kouření ve směsi s tabákem v tzv. jointech nebo v dýmkách. 

Vzhledem k tomu, že typický uživatel marihuany se snaží vdechovat velké množství 
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kouře do plic a tento zde co nejdéle udržet pro zvýšení účinku halucinogenu, 

v porovnání s kuřákem cigaret, dochází k intenzivnějšímu působení karcinogenních 

látek z jointu v plicích, až pětinásobně vyššímu než u klasické cigarety. Méně často je 

marihuana přidávána do pečených konopných koláčků nebo sušenek, případně 

uvařena jako čaj.  

Zdravotní následky užívání marihuany jsou veřejnou populací podceňovány. Je 

to především proto, že s nimi není dostatečně obeznámena. Marihuana má vliv na 

psychiku člověka. Dochází ke zhoršení rovnováhy, jsou zpomaleny reakce a snížena 

schopnost reagovat, je deformováno smyslové vnímání. Mohou se projevit úzkostí, 

deprese, apatie, závratě. Konzument THC má horší paměť, nižší mentální schopnosti 

než člověk, který vlivu THC nebyl vystaven, má problém se studiem, naučit se a 

zapamatovat si nové skutečnosti. Poškození mozkových buněk může být nevratné. 

Dochází ke změně osobnosti a nálad. THC narušuje imunitní systém. Člověk se stává 

méně odolným běžným nemocem, jako je nachlazení apod. Způsobem kouření jointu 

dochází k rychlému poškození a ničení tkáně plic. K vyloučení THC z organismu dochází 

řádově během několika týdnů i měsíců, to závisí od intenzity kouření. [www.drogy.cz, 

9]  

„V akutním stavu se vyskytuje porucha orientace časem, emoční labilita, 

psychomotorické problémy, zhoršení okamžité paměti, zarudlé spojivky.“ [TIERNEY, 

MCPHEE, PAPADAKIS, SCHROEDER, 1995, s. 751] Při chronickém užívání marihuany 

dochází ke snižování hladiny testosteronu a zmenšuje se četnost spermií, čímž může 

dojít k neplodnosti u muže. U žen se mohou objevit poruchy menstruace a ovulace. 

[TIERNEY, MCPHEE, PAPADAKIS, SCHROEDER, 1995] 

U jedinců, kteří mají genetickou dispozici, může dojít k nastartování psychických 

poruch, které jsou ve většině případů nevratné, a jediným způsobem je stálá 

(doživotní) léčba postiženého (např. manio-depresivní psycházy).  

Marihuana je světovou zdravotnickou organizací (WHO), na rozdíl od alkoholu, 

zařazena k aktivním drogám. Po požití většinou zesiluje již existující pocity. Typická je 

veselá nálada s neodůvodněnými a nekontrolovatelnými výbuchy smíchu. Člověk 

pociťuje uvolněnost, intenzivně prožívá náladu. Při vyšších koncentracích v organismu 
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dochází k nekritičnosti skutečností a může dojít k nekontrolovatelnému jednání. 

Rizikem je možnost vzniku psychických poruch, které mohou být doprovázeny iluzemi a 

halucinacemi. Obecně je na marihuanu pohlíženo jako na neškodnou drogu, na kterou 

nevzniká závislost. Toto tvrzení je nepravdivé a tím je velice nebezpečné. [GÖHLERT, 

KÜHN, 2001] 

Pro obyvatele České republiky by mělo být alarmující konstatování výroční 

zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), 

v němž se uvádí, že mladí lidé ve věku od 15 do 24 let v České republice jsou na prvním 

místě v experimentování s marihuanou v porovnání s vrstevníky v Evropské unii. 

Výroční zpráva EMCDDA potvrdila skutečnost, že cannabis patří k nejrozšířenější 

ilegální droze na evropském kontinentě. Pro porovnání výroční zpráva předkládá 

skutečnost, že ve sledovaném vzorku mladých lidí ve věku od 15 do 24 let má 

zkušenost 30 % všech Evropanů. Češi daného věkového rozmezí s konopím 

experimentovali v počtu 54 % sledované populace. Druhé místo obsadili Francouzi, 

kterých konzumovalo marihuanu 42 %. Na třetí pozici jsou Španělé, kde průzkum zjistil 

zkušenost s THC u 39 %. [www.novinky.cz, 10] 

 

2.3.4 Závislost a příčiny jejího vzniku 

Užívání drog je formou úniku od reality. Ze začátku se jeví jako dobré řešení 

problémů. Bohužel následuje bludný kruh závislosti, ze kterého je složité se dostat. 

Obecně lze říci, že závislost na určité látce vzniká v okamžiku, kdy její nepřítomnost 

v organismu člověka působí obtíže v rovině tělesných a psychických problémů. 

Současně si je uživatel drogy vědom nebezpečí, kterému se vystavuje. Pokouší se drogu 

znovu neužívat, ale ve svém počínání je neúspěšný, a ke své závislosti se vrací.  

Návykové látky lze rozdělit do dvou základních skupin podle toho, jakou 

závislost u člověka způsobují. Tělesnou závislostí rozumíme stav, kdy při absenci drogy 

dochází k silným bolestem, třesu, problémům se žaludkem, pocení atd. Duševní neboli 

psychická závislost se projevuje silnou touhou po droze, kdy v době abstinenčních 

příznaků není uživatel schopen bez drogy zvládnout základní činnosti v běžném životě, 

a většinou sám nemá dostatek vůle nevzít další dávku. [MELGOSA, 2000] 
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Součástí brožury „Nadace pro svět bez drog“ (Foundation for Drug Free World), 

která se mimo jiné zabývá problematikou nikotinismu, alkoholismu a zneužíváním 

cannabisových produktů, je výčet důvodů, „proč mladí lidé berou drogy: 

 Zapadnout do kolektivu. 

 Uniknout od reality a odpočinout si. 

 Zahnat nudu. 

 Udělat něco dospěláckého. 

 Vzbouřit se. 

 Experimentovat.“ [www.drogy.cz, 9] 

K výše uvedeným důvodům konzumace drog mladými dospěla Nadace pro svět bez 

drog po provedeném průzkumu v širokém vzorku mladé populace v různých zemích 

světa. Příčiny konzumace drog sdělovali v průzkumu sami uživatelé. 

 

2.4 Prevence sociálně patologického chování 

Na vzniku a vývoji sociálně patologického chování se současně podílí několik 

faktorů. K nejdůležitějším se řadí genetická výbava jedince, sociální prostředí, ve 

kterém se vyvíjí, psychosociální vlivy včetně negativních životních událostí, v poslední 

době roste vliv socioekonomické situace původní rodiny. Prvotním činitelem působícím 

na dítě je jeho rodina, ve které získává první zkušenosti a od rodičů odpozorovává 

vzorce chování, učí se rolím. Na vliv rodiny navazují školská vzdělávací zařízení, která 

tvarují osobnost žáka souběžně s rodinou.  

Jednou z důležitých činností školských zařízení v České republice je primární 

prevence patologických jevů ve společnosti, včetně předcházení konzumace alkoholu a 

kouření žáky základních škol. Součástí Školního řádu každé základní školy je obvykle 

sdělení, že „nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně 

alkoholických nápojů a kouření v areálu školy je žákům zakázáno. Za porušení tohoto 

ustanovení budou vyvozeny přísné sankce.“ [www.zsbela.cz, s. 3, 11] Jako jeden 
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z možných prostředků, jak předcházet těmto negativním jevům mezi žáky, využívají 

školská zařízení formy zákazu a následného trestu v případě neuposlechnutí. Tento 

způsob prevence většinou končí za branami školy, kde školní řád nemá působnost. 

Samozřejmostí dnešní doby jsou skupinky žáků před budovami škol se zapálenou 

cigaretou v ruce, čemuž přítomní dospělí většinou lhostejně přihlíží. 

Je důležité, aby spolupráce těchto dvou institucí – rodiny a školy byla v souladu, 

aby vzájemně komunikovaly a podílely se na hledání přijatelných řešení vzniklých 

problémů. Pokud se někteří rodiče domnívají, že nástupem jejich potomka do základní 

školy tato přebírá veškerou zodpovědnost za výchovu dítěte, dochází k nežádoucím 

střetům a vyhroceným situacím. Obě výchovné složky vůči sobě brojí a výsledkem je, že 

se na pozitivní působení na dítě zapomíná. Nejhorší eventualitou je, že rodina se řídí 

protichůdnými pravidly než škola. Potom musí do výchovného procesu vstoupit 

OSPOD, jehož pracovník má hájit nejlepší zájmy dítěte. 

 

2.4.1 Způsoby prevence 

Prevence je předcházení nežádoucím jevům, nehodám, úrazům, nemocem aj. 

Rozlišuje se: 

 „Prevence primární – předcházení ohrožujícím situacím v celé sledované 

populaci. Je buď nespecifická, která podporuje žádoucí formy chování obecně, 

nebo specifická zaměřená proti konkrétnímu riziku, např. předcházení 

prvnímu kontaktu jedince s drogou; zdravotní výchova ve školách, např. 

pomocí besed, peer-programů, příruček, plakátů apod. 

 Prevence sekundární – zaměřuje se na rizikovou skupinu zvlášť ohroženou 

negativním jevem; např. prevence AIDS mezi prostitutkami a prostituty. 

 Prevence terciární – zaměřená na jedince, u nichž se už negativní jev projevil, 

snaha o zmírnění následků problémového jevu.“ [HARTL, HARTLOVÁ, 2000, s. 

450] 
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Primární prevence by měla být zaměřena na celou populaci dětí a dospívajících 

a měla by být na prvním místě prováděna jak vzdělávacím zařízením, tak rodinou. 

Současně působícími činiteli prevence jsou stát zastoupený zejména Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími orgány zajišťující sociálně právní ochranu 

dítěte, místní samosprávy, organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže. Do 

problematiky prevence vstupují i obyvatelstvem vnímané represivní složky státu jako je 

Policie České republiky a Městská nebo Obecní policie.  

Společným cílem všech aktérů na poli prevence by mělo být maximální oddálení 

prvního kontaktu dítěte s drogou. Domnívám se, že základní problém v České republice 

je ve velice laxním přístupu rodiny zejména k příležitostnému popíjení alkoholu a od 

jistého věku (kolem 15. roku věku) i ke kouření cigaret.  
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3 Praktická část 

3.1 Charakteristika regionu Mladá Boleslav 

 

Region Mladá Boleslav se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje. 

Rozkládá se na území o rozloze 102 282 ha. Toto území je součástí tzv. České křídové 

tabule, pro které je charakteristická mírná pahorkatina. Je vytvořeno ze tří bioregionů 

plochou pahorkatinou Mrlinské tabule v severovýchodní části Středolabské tabule, 

Jizerskou tabulí podél dolního toku řeky Jizery a členitou Turnovskou pahorkatinou. 

[NĚMEC, 2000] Jeho střední částí protéká řeka Jizera v délce 70,6 km. Na východní a 

severozápadní části regionu se rozkládají hluboké lesy. Na severozápadě se území 

Mladoboleslavska částečně překrývá s chráněnou krajinnou oblastí Českého ráje. 

V podzemí severozápadního území regionu se nalézají největší zásoby podzemních 

vod. [HERČÍK, KRÁLÍK, 2005] 

V regionu žije přes 123.000 obyvatel, kteří bydlí ve sto dvaceti územně a 

samosprávně samostatných obcích. Součástí uvedeného počtu obcí je osm měst. 

Průměrný věk obyvatelstva je 40 let. Charakteristické po skladbu populace regionu 

Mladá Boleslav je skutečnost, že necelé ¾ obyvatel se nachází v produktivním věku a 

14 % celkového počtu jsou děti ve věku do 14 let. Míra registrované nezaměstnanosti 

je 4,69 %. Uváděná data jsou aktuální k 31.12.2010. [www.czso.cz, 12] 

Oblast Mladoboleslavska je protkána sítí mateřských a základních škol, 

středních odborných učilišť a středních škol. Nachází se v ní vyšší odborná škola a 

vysoká škola. Správou mateřských a základních škol v regionu je pověřen odbor 

školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví Magistrátu města Mladá Boleslav. 

V regionu je zřízeno devět samostatných základních škol prvního stupně a dvacet čtyři 

základních škol prvního a druhého stupně, čímž je dostatečně zajištěna dostupnost 

školních vzdělávacích zařízení dětem v regionu. Na prvním stupni základní školy získává 

ve školním roce 2011/2012 vzdělání 4.862 žáků a žaček ve 238 třídách. Na druhém 

stupni základní školy se vzdělává 3.070 žáků ve 154 třídách. [STATISTICKÉ VÝKAZY 

2011, CD-ROM, 13]  
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3.2 Hypotézy absolventské práce 

 Žáci a žákyně žijící na vesnice kouří a konzumují alkoholické nápoje méně než 

jejich spolužáci bydlící ve městě. 

 Děti z neúplných rodin častěji kouří a pijí alkoholické nápoje. 

 

3.3 Použité metody  

K získání dat k mé absolventské práci jsem použila metody dotazníku. Pro 

získání informací týkajících se charakteru regionu Mladá Boleslav včetně základních dat 

o struktuře vzdělávacího systému této lokality jsem prostudovala dokumentace a 

příručky týkající se uvedené oblasti. K empirickému vyhodnocení dat získaných 

dotazníkovým šetřením jsem využila popisné statistiky. 

 

3.3.1 Metoda dotazníku 

Jako vhodný způsob sběru dat pro svoji absolventskou práci jsem zvolila 

dotazníkové šetření. Pro svoji absolventskou práci jsem vytvořila písemnou formu 

dotazníku. V dotazníku jsem uvedla dvacet jedna jednoduchých otázek, které jsem 

formulovala tak, aby byly žákům druhého stupně základní školy srozumitelné. Použila 

jsem tři druhy dotazů: otevřené, uzavřené a otázky s možností výběru odpovědi 

z nabízené škály odpovědí včetně možnosti vlastního sdělení. Časová náročnost pro 

vyplnění dotazníku respondentem byla do 15 minut. 

 

3.3.2 Studium dokumentace  

Pro získání informací, kterých jsem využila k vytvoření charakteristiky regionu 

Mladá Boleslav, jsem prostudovala: 

 publikace týkající se geografického popisu cílové oblasti;  

 demografické studie pro získání dat o věkovém rozložení obyvatelstva a 

jeho materiálním zabezpečení; 
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 zprávy odboru Odbor školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města 

Mladá Boleslav o struktuře vzdělávacího systému zkoumané lokality; 

 výroční zprávy základních škol, které se zúčastnily mého průzkumu. 

 

3.3.3 Empirické vyhodnocení dotazníkového šetření 

Po shromáždění dat z dotazníků jsem zpracovala jejich analýzu pomocí aplikace 

programu Microsoft Excel, kdy jsem informace z jednotlivých dotazníků vložila do 

tabulky rozdělené dle sledovaných jevů. Sebraná data jsem vyhodnotila za použití 

statistických metod. Výsledky jsem pro názornost vyjádřila grafy.  

 

3.3.3.1 Popisná statistika 

Při práci se získanými daty jsem k jejich zpracování použila metody popisné 

statistiky. Pracovala jsem s numerickými údaji četnosti jednotlivých jevů, na které jsem 

se ve svém dotazníku zaměřila. K vyhodnocení sledovaných jevů, jejich vzájemného 

porovnání jsem použila následujících charakteristik – metod popisné statistiky: 

 maximum: je nejvyšší hodnota numerické (číselné) řady souboru sledovaného jevu 

(dále jen souboru); 

 minimum: je nejnižší hodnota číselné řady souboru; 

 střední hodnota (aritmetický průměr): je průměrnou hodnotou sledované číselné 

řady (vznikne sečtením numerických hodnota všech členů souboru a následným 

vydělením počtu členů souboru); 

 modus: je hodnota nejčastěji se vyskytujícího číselného prvku souboru (doplňuje 

informace o charakteristice souboru při asymetrickém rozdělení numerických 

hodnot). [BRABENEC, ŠAŘECOVÁ, HOŠKOVÁ, PROCHÁZKOVÁ, LOUDA, 2006] 

  

http://www.mb-net.cz/?page=cz,odbory-useky#skolstvi
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3.3.3.2 Histogram 

Je statistickou metodou analýzy dat, která umožňuje sledovaný soubor rozdělit 

do předem nadefinovaných tříd. Umožňuje zjistit četnost konkrétní třídy (sledovaného 

jevu v souboru). 

 

3.4 Dotazníkové šetření 

3.4.1 Forma dotazníku 

Samotný dotazník jsem koncipovala do čtyř na sebe navazujících částí. V úvodu 

první části jsem vložila stručný a jasný popis, jak má respondent s dotazníkem 

pracovat. Otázky jsem řadila se zvyšující se závažností. První dvě otázky jsem 

formulovala tak, aby uvolnily atmosféru. Navázala jsem na ně dotazy, v nichž se 

zaměřuji na volný čas a jakým způsobem jej odpovídající prožívá.  

Ve druhé části dotazníku se specializuji na problematiku kouření. Položenými 

otázkami se snažím získat od respondenta informace, které se týkají kouření cigaret 

v jeho okolí, zda má vlastní zkušenost s cigaretou a okolnosti, za kterých se s cigaretou 

setkal. Současně se v druhé části dotazníku ptám na zkušenosti náctiletých 

s marihuanou. 

Třetí část směřuji na problematiku alkoholu. Začínám dotazem, zda respondent 

sám již konzumoval alkoholický nápoj. Následují otázky, kterými jsem zjišťovala 

okolnosti pití alkoholického nápoje náctiletým a důvody, proč alkohol konzumoval. 

Třetí část dotazníku jsem uzavřela otázkou, zda prodávající odmítl respondentu prodat 

cigarety nebo alkoholický nápoj. 

Čtvrtou závěrečnou část jsem zaměřila na zjištění informací o náctiletém, jeho 

věku, pohlaví, základních rodinných poměrů a místa bydliště. Podobu dotazníku 

přikládám jako přílohu č. 2 absolventské práce.   
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3.4.1 Sběr dat 

Za účelem získání dat cestou dotazníkového šetření jsem se rozhodla pro přímé 

oslovení ředitele případně zástupce ředitele2 vybraných základních škol regionu Mladá 

Boleslav s dotazem, zda by byli ochotni umožnit dotazníkové šetření v jejich školních 

zařízeních. Pro zachování objektivity průzkumu a zahrnutí co nevětší variability 

respondentů jsem oslovila tři základní školy různých typů - základní školu se sídlem na 

vesnici, v malém městě a výběrovou základní školu se zaměřením na rozšířenou výuku 

cizích jazyků v Mladé Boleslavi.  

Zástupce dané základní školy jsem při prvním kontaktu seznámila s mojí žádostí 

o provedení dotazníkového šetření na jeho základní škole se zaměřením na 

problematiku alkoholu a kouření. Po následném souhlasu, že mohu provést průzkum, 

jsem si domluvila osobní schůzku v každé ze zúčastněných základních škol. Na schůzce 

jsem předložila vyhotovený dotazník. Se zástupcem základní školy jsem se domluvila na 

postupu při vyplňování dotazníku žáky. Jediným mým požadavkem bylo, aby 

respondenti mohli dotazník vyplnit ve škole, čímž jsem se chtěla vyhnout možnosti 

ovlivnění odpovědí dalšími osobami, např. rodiči. Mému požadavku ve všech třech 

školách vyhověli.  

Ve třech zúčastněných třídách jsem dotazníky žákům předkládala k vyplnění 

sama. Na úvod, ve smyslu předem dohodnutého postupu s představitelem dané 

základní školy, jsem respondenty seznámila s důvodem své přítomnosti ve vyučovací 

hodině. Následně jsem je požádala, zda jsou ochotni vyplnit dotazník se zaměřením na 

průzkum vztahu žáků 8. a 9. ročníků ke kouření a alkoholu. Současně jsem osloveným 

respondentům sdělila, že jejich účast na mém průzkumu je dobrovolná a ujistila jsem 

je, že dotazníkové šetření je anonymní a výsledky budou použity pouze pro potřebu mé 

absolventské práce. V závěru jsem žáky a žákyně vyzvala, aby na otázky dotazníkového 

šetření odpovídali pravdivě, a vysvětlila, že v otevřených otázkách mohou vyjádřit svůj 

vlastní názor.  

                                                
 

2
 dále jen zástupce základní školy 
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V ostatních třídách tiskopis dotazníku s úvodním vysvětlením podal žákům 

určený vyučující, který byl předem seznámen s domluveným postupem. Všichni 

oslovení žádosti vyhověli a dotazník vyplnili. Díky tomuto přístupu žáků všech tří 

základních škol jsem dosáhla 100% návratnosti vyplněných dotazníků od přítomných 

žáků. Vyplněné dotazníky jsem v jednotlivých základních školách převzala osobně od 

vyučujících, kteří dotazníky žákům předložili.  

 

3.4.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Mého dotazníkového šetření se zaměřením na průzkum vztahu žáků 8. a 9. 

ročníků ke kouření a alkoholu se zúčastnili respondenti ze tří základních škol: 

 Masarykova základní škola Debř; 

 Základní škola Bělá pod Bezdězem; 

 Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91. 

Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo dvě stě devatenáct respondentů, 

z nichž: 

 dvacet osm bylo žáky Masarykovy základní školy Debř, což odpovídá 13 % 

zkoumaného vzorku;  

 osmdesát žáků navštěvovalo Základní školu Bělá pod Bezdězem – 36 % 

zkoumaného vzorku;  

 sto jedenáct žáků bylo na Základní škole Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 – 

51 % zkoumaného vzorku. 

Procentuelní zastoupení respondentů jednotlivých základních škol prezentuji 

grafem 1. 3 

                                                
 

3
 Vysvětlivky používané v grafech 1 a 2: 

BB – Základní škola Bělá pod Bezdězem; 
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Graf 1 

Zastoupení základních škol 

Sledovaný vzorek populace byl současně 

složen ze sto dvaceti dvou žáků a žákyň 

navštěvující 8. ročníky základní školy (56 

%) a devadesáti sedmi žáků a žákyň 

navštěvující 9. ročníky základní školy 44 

%).  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podrobnější rozvrstvení respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, 

znázorňuji grafem 2. Sledovaný vzorek všech zúčastněných respondentů jsem rozdělila 

podle četnosti chlapců a dívek v jednotlivých základních školách. Z grafu 2 názorně 

vyplývá rozložení zkoumaného vzorku populace podle pohlaví, a kterou z uvedených 

základních škol navštěvují. Celý sledovaný vzorek populace je segmentován:  

 6 % chlapců a 7 % dívek z Masarykovy základní škola Debř; 

 17 % chlapců a 20 % dívek ze Základní školy Bělá pod Bezdězem; 

 17 % chlapců a 33 % dívek ze Základní školy Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 

  

                                                                                                                                          
 

MB - Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91; 
Debř - Masarykova základní škola Debř; 
ZŠ – základní škola. 

BB 
36% 

Debř 
13% 

MB 
51% 
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Graf 2 

Složení sledovaného vzorku populace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zkoumaný vzorek populace žáků a žákyň 8. a 9. ročníků tří základních škol, kteří se 

zúčastnili dotazníkového šetření, je segmentován na 40 % chlapců a 60 % dívek.  

 

3.4.2.1 Masarykova základní škola Debř 

Jedná se o malou základní školu sídlící v obci Debř. V devíti třídách této základní 

školy, které jsou rozděleny do dvou stupňů, se vzdělává sto šedesát žáků. Vzhledem ke 

skutečnosti, že větší počet žáků pochází z romských rodin, pracuje v základní škole 

poradce pro romskou problematiku, který je nápomocen svou radou nejen dětem, ale i 

jejich zákonným zástupcům při řešení různých problémů.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo: 

 11 dívek a 6 chlapců  8. ročníku; kteří se vzdělávají v jedné třídě základní školy; 

 4 dívky a 7 chlapců  9. ročníku; kteří se vzdělávají v jedné třídě základní školy. 

  

17% 

20% 

17% 

33% 

6% 
7% 

BB chlapci 

BB dívky 

MB chlapci 

MB dívky 

Debř chlapci 

Debř dívky 
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3.4.2.2 Základní škola Bělá pod Bezdězem 

Dvě budovy této základní školy se nacházejí v menším městě, ve kterém žije 

necelých pět tisíc obyvatel. Základní škola Bělá pod Bezdězem ve dvanácti třídách I. 

stupně a v osmi třídách II. stupně poskytuje vzdělávání čtyři sta padesáti čtyřem žákům 

a žákyním. Na I. stupni základní školy se vzdělávají děti převážně z Bělé pod Bezdězem. 

II. stupeň základní školy navštěvují současně děti, které ukončily I. stupeň základní 

školy Bělá pod Bezdězem, a děti z okolních vesnic, které výuku prvního stupně 

získávaly na základních školách v okolních obcích, kde probíhá výuka pouze do pátého 

ročníku. Dotazníkového šetření se účastnilo: 

 22 dívek a 17 chlapců  8. ročníku, kteří se vzdělávají ve dvou třídách základní školy; 

 22 dívek a 19 chlapců  9. ročníku, kteří se vzdělávají ve dvou třídách základní školy. 

 

3.4.2.3 Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 

Rozsahem poskytovaného vzdělání je Základní škola Mladá Boleslav, 

Komenského náměstí 91 řazena mezi výběrové základní školy se zaměřením na 

rozšířenou výuku cizích jazyků. Výuka cizího jazyka je součástí vzdělávacího schématu 

již od prvního ročníku. Od šestého ročníku mají žáci možnost začít studovat další cizí 

jazyk dle nabízené škály. Ve škole se vzdělává šest set třicet žáků, kteří jsou rozděleni 

do čtrnácti tříd I. stupně a dvanácti tříd II. stupně. 

Dotazníkového šetření se účastnilo: 

 47 dívek a 19 chlapců  8. ročníku, kteří se vzdělávají ve třech třídách základní školy; 

 26 dívek a 18 chlapců  9. ročníku, kteří se vzdělávají ve dvou třídách základní školy. 

Na jednom dotazníku, který zpracovávali respondenti 9. ročníků, nebylo vyplněno 

pohlaví respondenta.  
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Graf 3 

Zastoupení dívek a chlapců v jednotlivých třídách ZŠ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafem 3 jsem znázornila procentuelní zastoupení dívek a chlapců v jednotlivých 

třídách všech tří zúčastněných základních škol4 vztaženo k celkovému počtu 

zúčastněných respondentů. Z grafu 3 vyplynulo, že nejpočetněji byly zastoupeny dívky 

v 8. třídách ZŠ Ml. Boleslav a nejméně žačky 9. třídy ZŠ Debř.  

  

                                                
 

4 Pro zjednodušení budu v následujícím textu používat označení:  

 ZŠ Debř, v grafech a tabulkách pouze Debř místo Masarykova základní škola Debř; 

 ZŠ Bělá p. B., v grafech ZŠ BB, v tabulkách pouze BB místo Základní škola Bělá pod Bezdězem; 

 ZŠ Ml. Boleslav, v grafech ZŠ MB, v tabulkách pouze MB místo Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91. 

 

8% 
10% 

9% 

10% 

9% 
21% 

8% 

12% 

3% 
5% 

3% 2% 

BB chlapci 8.tř BB dívky 8.tř BB chlapci 9.tř BB dívky 9.tř 

MB chlapci 8.tř MB dívky 8.tř MB chlapci 9.tř MB dívky 9.tř 
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3.5 Empirické zpracování dat 

3.5.1 Práce s písemnou formou dotazníku 

Data shromážděná dotazníkovým šetřením jsem převedla do tabulky. Pro 

možnost zpětné kontroly přepisu dat jsem každý vyplněný dotazník označila 

pořadovým číslem, pod kterým jsou konkrétní data daného dotazníku vedena 

v tabulce. Po ukončení přepisu dat z dotazníků do tabulky jsem provedla nahodilé 

kontroly 25 vylosovaných očíslovaných dotazníků, zda jsem se při převodu informací do 

tabulky nedopustila chyby. Data všech 25 vylosovaných dotazníků souhlasila s údaji 

v tabulce. 

Výsledky z  jednadvaceti položených otázek dotazníku jsem pro názornost 

zpracovala do jednotlivých grafů prezentující závěry, které z dotazníkového šetření 

vyplynuly. Při vytváření většině grafů jsem pracovala s procentuelním zastoupení 

sledovaného jevu, aby bylo možné vzájemně porovnávat jednotlivé základní školy 

v souvislosti s danou zkoumanou problematikou. Vybrané grafy jsem vložila do 

vlastního textu absolventské práce s patřičným slovním doprovodem.  

V komentářích, pokud hovořím o smíšeném vzorku respondentů (chlapci i 

dívky), pro zjednodušení používám pouze mužského rodu „respondent, žák …“, nikoli 

formulace „respondent/respondentka, žák/žákyně …“. 

 

3.5.2 Analýza jednotlivých otázek dotazníku 

První dvě otázky dotazníku jsem formulovala tak, aby pomohly uvolnit 

atmosféru ve třídě. Navázala jsem na ně dotazy, ve kterých jsem se žáků zeptala na 

jejich volný čas a jakým způsobem jej trávili.  
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3.5.2.1 Volnočasové aktivity 

Na otázku č. 1 „Jak se dneska máš?“, kterou jsem použila v úvodu dotazníku pro 

uvolnění atmosféry, 23 % respondentů odpovědělo „super“, 63 % žáků vybralo 

variantu „normálně“ a 14 % dotázaných označilo odpověď „nic moc“.  

K otázce č. 2 „Co nejraději děláš ve svém volném čase?“ se respondenti 

vyjadřovali volnou formou. U této otázky jsem nenaznačovala žádnou možnou 

variantu. Současně odpovídající mohli uvést více jak jeden oblíbený způsob trávení 

svého volného času. Respondenti zformulovali patnáct aktivit, které rádi provozovali ve 

svém volném čase. Na otázku č. 2 odpovědělo dvě stě třináct respondentů a šest dětí 

na otázku neodpovědělo. (graf 4). 

Graf 4 

Volný čas (v absolutních číslech) 

Vyhodnocením dotazníku vyplynulo, 

že se jeden respondent průměrně 

věnoval 2,23 aktivitám. Nejčastěji se 

jeden respondent věnoval dvěma 

činnostem. Analýzou volnočasových 

aktivit jsem zjistila, že chlapci se 

věnovali maximálně čtyřem z uvede-

ných činností a dívky šesti.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při vyhodnocení otázky č. 2 jsem některé činnosti žáky uváděné částečně zobecnila. 

Konkrétně všechny popisované pohybové aktivity jsem zahrnula pod společný termín 

„pohyb“. Četnost volnočasových aktivit, kterým se žáci jednotlivých základních škol 

věnovali, jsem znázornila grafem 5.  
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Graf 5 

Volný čas 

(porovnání výsledků v jednotlivých ZŠ v absolutních číslech) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Grafem 6 jsem prezentovala tytéž skutečnosti v procentuelním zastoupení. Pro 

možnost srovnání zjištěných údajů jsem graf 6 doplnila tabulkou č. 1, ve které jsem 

uvedla četnosti jednotlivých volnočasových aktivit na všech třech zúčastněných 

základních školách.  

 

Tabulka č. 1 – četnost volnočasových aktivit respondentů v procentech 
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Debř 35,7 39,3 17,9 60,7 0 3,6 3,6 3,6 0 0 0 3,6 7,1 0 0 0 0 
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Graf 6 

Volnočasové aktivity respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z porovnání obou vyobrazení je patrné, že grafické znázornění v absolutních počtech je 

zavádějící, protože jednotlivé základní školy jsou zastoupeny různým počtem 

respondentů. Pro možnost srovnání sledovaného jevu je nezbytně nutné vycházet 

z údajů v procentuelním zastoupení. 

Jako nejoblíbenější činnost žáci uváděli, že chodí ven se svými kamarády. Druhou 

nejčastější aktivitou byly různé pohybové a sportovní činnosti. Jako třetí v pořadí 

oblíbenosti děti uváděly čas strávený u počítače.  

V otázce č. 3 jsem se dotazovala, zda se respondent stará o nějakého zvířecího 

mazlíčka. Vyhodnocením této otázky jsem zjistila, že většina respondentů měla doma 

nějaké zvíře, o které se starala, což jsem prezentovala grafem 7.  

Tabulka č. 2 – četnost odpovědi ano/ne na otázku: „Máš nějakého zvířecího mazlíčka?“ 

Graf 7 jsem doplnila tabulkou č. 2 s údaji četnosti odpovědi ano/ne 

žáků jednotlivých základních školách. Ve svém volném čase se o 

zvířecího mazlíčka staralo 75 % respondentů ze ZŠ Bělá p. B. (60 dětí),  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 7 

Máš nějakého zvířecího mazlíčka?  

83 % ze ZŠ Ml. Boleslav a 93 % ze ZŠ Debř. 

Analýzou odpovědí na otázku č. 3 jsem dále 

zjistila, že v rodinách žáků je chováno až šest 

různých druhů zvířat. Na všech třech 

základních školách se děti shodly, že 

nejčastěji pomáhají starat se o dva domácí 

mazlíčky.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tomto bodě se shodlo 65 % žáků ZŠ Bělá p. B. a ZŠ Ml. Boleslav a 75 % žáků ZŠ Debř. 

Otázkou č. 4 „Věnuješ se nějakému sportu?“ jsem se snažila zmapovat situaci 

v jednotlivých základních školách se zaměřením na pravidelnou tělesnou aktivitu 

dotázaných. Na otázku týkající se pravidelné sportovní činnosti neodpovědělo sedm 

dětí ze ZŠ Bělá p. B (což jsou 4 % respondentů této základní školy). Ostatní respondenti 

celého sledovaného vzorku populace na otázku č. 4 odpověděli. Zjištěný poměr 

sportujících k nesportujícím žákům jednotlivých základních škol jsem vyjádřila grafem 

8. 

Ve všech zúčastněných základních školách více než 60 % dotázaných odpovědělo, že se 

každý týden pravidelně věnovalo nějakému způsobu sportovní aktivity. Vyhodnocením 

této otázky jsem došla ke zjištění, že nejvíce sportovaly děti na ZŠ Mladá Boleslav, 

konkrétně 79 % respondentů. Pro srovnání předkládám, že sportem se aktivně 

zabývalo 72 % žáků ZŠ Bělá p. B. a 61 % žáků ZŠ Debř. Naproti tomu 24 % dětí ze ZŠ 

Bělá p. B. uvedlo, že se nevěnovalo žádné fyzické aktivitě, totéž odpovědělo 21 % 

dotázaných ze ZŠ Ml. Boleslav a 11 % ze ZŠ Debř. 
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Graf 8 

Poměr sportujících a nesportujících  (porovnání jednotlivých ZŠ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dalším rozborem získaných dat k otázce č. 4 jsem došla k závěru, že 

procentuelně nejvíce sportovali chlapci ze ZŠ Bělá p. B. (86 %). Na ZŠ Ml. Boleslav se 

pravidelnému sportování věnovalo 79 % chlapců. Nejméně sportovali chlapci ze ZŠ 

Debř (46 %).  

Graf 9 

Pravidelně sportuje 

 

Zdroj: vlastní zpracování   
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Porovnáním přístupu ke sportovním aktivitám dívek jsem došla k odlišným výsledkům. 

Nejvíce z celého sledovaného vzorku sportovaly dívky ze ZŠ Ml. Boleslav (79 %). Za nimi 

byly žačky ze ZŠ Debř (73 %). Nejméně se sportovním činnostem věnovaly 

respondentky ze ZŠ Bělá p. B. v zastoupení 61 %. Tyto skutečnosti znázorňuje graf 9. 

 

3.5.2.2 Problematika kouření cigaret 

Na otázku č. 5 „Víš, že kouření, alkohol a drogy jsou nebezpečné, že poškozují 

zdraví?“ odpovědělo všech dvě stě devatenáct respondentů kladně. Tato otázka 

otevřela druhou část dotazníku, ve kterém se zaměřuji na zjištění názorů a vlastních 

zkušeností s cigaretou, marihuanou a alkoholem. 

Otázky č. 6 „Kouří někdo ve tvém okolí?“ a č. 7 „Zkoušel (-a) jsi kouřit?“ na sebe 

navazují a jejich vzájemným porovnáním jsem zjišťovala, zda měla přítomnost kuřáka 

v rodině a mezi kamarády vliv na kouření samotného respondenta. V otázce č. 6 si 

respondenti mohli vybrat více než jednu ze čtyř nabízených odpovědí. Vyhodnocením 

jsem zjistila, že 94 % všech respondentů odpovědělo, že někdo z jeho nejbližšího okolí 

je kuřákem. Pouze 5 % odpovídajících si vybralo variantu, že v jejich okolí nikdo nekouří 

a 1 % na tuto otázku neodpovědělo. Vizuální srovnání skutečností, které jsem zjistila od 

žáků na jednotlivých základních školách, jsem vyjádřila grafem 10.  

Graf 10 

Kuřáci v okolí respondenta 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Žáci měli na výběr z variant odpovědí "kouří rodiče, sourozenci, spolužáci, kamarádi". 

Více jak 50 % žáků všech tří základních škol tvrdilo, že v jejich okolí kouří jejich 

kamarádi a spolužáci. Jeden nebo oba rodiče jsou kuřáky u 46 % dětí ze ZŠ Bělá p. B., 

33 % ZŠ Ml. Boleslav a 39 % ZŠ Debř. Sourozenci kouří u 21 % respondentů ZŠ Bělá p. 

B., 15 % ZŠ Ml. Boleslav a 11 % ZŠ Debř.  

Vlastní zkušenost s cigaretou přiznalo sto čtyřicet šest dětí (67 %) z celého 

sledovaného vzorku, 70 % respondentů ze ZŠ Bělá p. B., 59 % ze ZŠ Ml. Boleslav a 89 % 

ze ZŠ Debř. Za pravidelné kuřáky se označilo: 

 25 % žáků ze ZŠ Bělá p. B., což je 36% z počtu dětí, které přiznalo první zkušenost 

s cigaretou; 

 9 % žáků ze ZŠ Ml. Boleslav, což je 15% z počtu dětí, které přiznalo první zkušenost 

s cigaretou; 

 25 % žáků ze ZŠ Debř, což je 28% z počtu dětí, které přiznalo první zkušenost 

s cigaretou. (graf 11) 

Celkem se za pravidelné kuřáky označilo třicet sedm dětí (17 %) celého sledovaného 

vzorku populace. 

Graf 11 

Zkušenost s cigaretou (porovnání jednotlivých ZŠ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pravidelným kuřákem ve smyslu tohoto dotazníku byl jedinec, který vykouřil denně 

alespoň jednu cigaretu. Žáci, kteří do svého dotazníku uvedli, že kouří pravidelně, 

napsali i počet vykouřených cigaret za den. Analýzou podotázky, kolik cigaret vykouří 

respondent denně, jsem zjistila, že denní spotřeba cigaret se pohybuje od jedné do 

dvaceti kusů za den. Nejčastěji děti uváděly, že vykouřily jednu až tři cigarety denně. Po 

jednom respondentu ze ZŠ Bělá p. B. a ZŠ Ml. Boleslav odpovědělo, že denně vykouřili 

20 kusů cigaret. Zjištěnou skutečnost jsem zobrazila grafem 12. 

Graf 12 

Počet vykouřených cigaret za den (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rodinách, kde respondenti ve své odpovědi uvedli, že rodiče nekouří, je dle jejich 

vlastního vyjádření v dotazníku 8 % pravidelných kuřáků vzdělávajících se na ZŠ Bělá p. 

B., 5 % pravidelných kuřáků navštěvujících ZŠ Ml. Boleslav a 4 % pravidelných kuřáků ze 

ZŠ Debř. Jiná situace byla u dětí žijících v rodině, ve které jeden nebo oba rodiče kouří. 

Analýzou přítomnosti tohoto negativního činitele přímo v rodině jsem zjistila, že 16 % 

žáků ZŠ Bělá p. B., 5 % žáků ZŠ Mladá Boleslav a 21% žáků ZŠ Debř sami sebe označilo 

za pravidelné kuřáky. (Procentuelní zastoupení bylo počítáno vůči celkovému počtu 

respondentů dané školy.) Grafem č. 13 jsem prezentovala stav sledovaného jevu 

na jednotlivých základních školách.  
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Graf 13 

 Vliv rodičů a kamarádů na můj postoj ke kouření  

(dle jednotlivých škol) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázkou č. 8 jsem se pokusila zmapovat, proč děti kouří. Nabídla jsem jim devět 

konkrétních variant odpovědí. Pokud si respondenti žádnou odpověď nevybrali, mohli 

u desáté možnosti odpovědi sami napsat důvod, proč kouří. Nejčastější odpovědí žáků 

jednotlivých základních škol byly varianty, že kouření respondenta uklidňuje, takto 

odpovědělo 20 % žáků ZŠ Bělá p. B. a 25 % ZŠ Debř, a že respondentovi kouření 

„chutná“, což odpovědělo 24 % žáků ZŠ Bělá p. B. Negativní vliv kamarádů se projevil 

v případě žáků ZŠ Debř, kde 18 % respondentů uvedlo jako důvod svého kouření fakt, 

že kouří všichni v partě. 

Při vyhodnocení otázky č. 8 z pohledu celého zkoumaného vzorku jsem dospěla ke 

stejnému závěru jako při vyhodnocení odpovědí respondentů zúčastněných základních 

škol, tedy že ke dvěma nejčastěji uváděným odpovědím patřila skutečnost, že kouření 

respondenta uklidňuje (17 % všech zúčastněných), a že kouření respondentovi 

„chutná“ (15 % všech zúčastněných). Dalším důvodem kouření bylo sdělení 

skutečnosti, že se dětí nudí a proto sáhnou po cigaretě (7 % všech zúčastněných). 

Zjištěné výsledky pro možnost vzájemného porovnání jsem vyjádřila grafem 14, který 

jsem doplnila tabulkou č. 3.  
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Graf 14 

Proč kouřím? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3 – četnost důvodů, proč respondent sahá po cigaretě v % 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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podobná u varianty, že cigarety respondent dostával (19 % ZŠ Bělá p. B, 12 % ZŠ Ml. 

Boleslav a 32 % ZŠ Debř). Výsledky jsem prezentovala grafem 15. 

Graf 15 

Jak získávám cigarety? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5.2.3 Problematika kouření marihuany 

V otázkách č. 10 a 11 jsem se zaměřila na problematiku nelegální drogy – 

marihuany. Na otázku č. 10: „Nabízel ti někdo marihuanu?“ odpovědělo šedesát čtyři 

respondentů kladně, což je 29 % celého sledovaného vzorku populace. Skutečnost, že 

respondentu byl nabídnut joint, uvedlo dvacet čtyři dětí ze ZŠ Bělá p. B. (30 % 

dotázaných této základní školy), třicet dva dětí ze ZŠ Ml. Boleslav (29 %) a osm dětí ze 

ZŠ Debř (29 %).  

Na otázku č. 11: „Zkoušel (-a) jsi někdy kouřit marihuanu?“ odpovědělo „ano“ 

osmnáct žáků, tedy 8,2 % celkového počtu zúčastněných. Porovnáním odpovědí 

v jednotlivých základních školách jsem zjistila, že zkušenost s marihuanou již měli: 

 2 dívky a 4 chlapci ze ZŠ Bělá p. B. (7,5 % respondentů dané základní školy); 

 3 dívky a 6 chlapců ze ZŠ Ml. Boleslav (8,1 % respondentů dané základní školy); 

 2 dívky a 1 chlapec ze ZŠ Debř (10,7 % respondentů dané základní školy). 
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Podrobnějším rozborem problematiky THC jsem zjistila, že osobní zkušenost a 

marihuanou mají častěji chlapci než dívky zúčastněných základních škol. Součástí 

dotazníku k problematice zneužívání THC cílovou skupinou žáků základních škol nebyla 

otázka, v kolika letech ke kontaktu s marihuanou došlo. Přesto jsem ze shromážděných 

dat zjistila, že jedna třináctiletá respondentka uvedla, že již měla osobní zkušenost 

s THC. Totéž uvedlo šest čtrnáctiletých dětí (čtyři dívky a dva chlapci), devět 

patnáctiletých dětí (tři dívky a šest chlapců), jeden sedmnáctiletý respondent a jeden 

žák, který svůj věk neuvedl.  

 

3.5.2.4 Problematika konzumace alkoholických nápojů 

Blok mapující zkušenosti náctiletých s alkoholickými nápoji jsem začala otázkou 

č. 12 „Zkoušel (-a) jsi někdy alkohol?“, kterou jsem rozšířila o čtyři podotázky. U 

jednotlivých podotázek jsem uvedla několik variant možných odpovědí, ze kterých si 

žáci vybírali. V některých dotaznících byla označena více než jedna možnost. Analýzou 

otázky jsem dospěla k výsledku, že alkoholický nápoj již konzumovalo dvě stě sedm 

respondentů celého sledovaného vzorku, to odpovídá 94,5 %. Toto zjištění považuji za 

alarmující, třebaže je v něm obsažen i počet dětí, které uvádějí, že alkoholický nápoj 

konzumují pouze jako přípitek na oslavách, což sdělilo sto dvacet dva respondentů (56 

% z celého sledovaného vzorku populace). Ve svém dotazníku jsem nezjišťovala, jak 

často k přípitkům dochází. V jednotlivých základních školách svůj souhlas žáci vyjádřili 

v zastoupení 91 % ZŠ Bělá p. B., 97 % ZŠ Ml. Boleslav a 93 % ZŠ Debř. Pouze dvanáct 

dětí uvedlo, že ještě neměly žádnou zkušenost s alkoholem, což je 5,5 % všech 

zúčastněných.  

Na podotázku „Kolik ti bylo let, když jsi poprvé pil (-a) alkohol?“ neodpovědělo 

13 žáků (6 %) a 11 dotázaných (5 %) sdělilo, že neví, v kolika letech poprvé konzumovali 

alkoholické nápoje. Vyhodnocená data jsem vyjádřila grafem 16.  
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Graf 16 

Věk první konzumace alkoholu (porovnání jednotlivých škol) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro přehlednější orientaci v grafickém ztvárnění analyzovaného jevu jsem graf 16 

doplnila tabulkou č. 4, do které jsem vložila absolutní hodnoty četnosti první 

konzumace alkoholického nápoje v jednotlivých věkových kategoriích. 

 

Tabulka č. 4 - četnosti první konzumace alkoholického nápoje respondenty 

věk 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

BB 1 0 1 2 0 3 2 7 4 12 21 8 7 

MB 0 1 5 6 2 5 3 11 1 18 25 10 6 

Debř 0 0 0 0 0 0 1 5 2 5 5 4 1 

suma 1 1 6 8 2 8 6 23 7 35 51 22 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejčastěji respondenti uváděli jako věk první konzumace alkoholického nápoje 13. rok 

svého života, tuto informaci sdělilo 23 % celého sledovaného vzorku populace. Tuto 

skutečnost sdělilo necelé 17,5 % dívek a 6% chlapců. Druhým nejčastěji uváděným 

údajem první konzumace alkoholického nápoje byl 12. rok věku respondenta (16 % 

celého sledovaného vzorku populace). Zjištěné závěry prezentovala grafem 17. 
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Graf 17 

Věk první konzumace alkoholu ve vztahu k pohlaví respondenta 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Druhou podotázkou jsem se ptala, kdo alkohol dítěti nabídl? Respondenti 

nejčastěji uváděli, že požití alkoholického nápoje jim umožnil někdo z rodiny.  

Tuto skutečnost sdělilo 49 % respondentů z celého sledovaného vzorku. Na jednotli-

vých základních školách výše uvedenou variantu označilo: 

 38 % žáků ZŠ Bělá p. B.; 

 58 % žáků ZŠ Ml. Boleslav; 

 46 % žáků ZŠ Debř. 

Jako druhým nejčastějším subjektem, který umožnil dětem konzumaci alkoholu, byl 

podle výsledků dotazníkového šetření kamarád. Tuto skutečnost sdělilo 30 % všech 

respondentů. Na jednotlivých základních školách takto odpovědělo: 

 33 % žáků ZŠ Bělá p. B.; 

 27 % žáků ZŠ Ml. Boleslav; 

 32 % žáků ZŠ Debř. 

Popisovaná fakta jsem vyjádřila grafem 18. 
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Graf 18 

Kdo nabídl alkoholický nápoj 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář k této podotázce doplňuji informací, že sto devadesát respondentů 

sledovaného vzorku označilo jednu variantu odpovědi, sedmnáct respondentů si 

vybralo dvě možnosti odpovědí, devět respondentů zaškrtlo tři subjekty, které jim 

umožnily konzumaci alkoholu, a tři respondenti uvedli čtyři varianty z pěti nabízených 

odpovědí.  

Třetí podotázkou jsem zjišťovala, zda si žáci sami kupují alkoholické nápoje. 

Z analýzy vyplynulo, že 9 % náctiletých z celkového vzorku si samo kupuje alkohol. Sto 

osmdesát pět (84 %) odpovídajících sdělilo, že alkoholické nápoje nekupuje, 2 % 

respondentů na tuto podotázku neodpovědělo a 11 % dětí alkohol nezkoušelo 

kupovat.  

Čtvrtou podotázkou jsem se respondentů zeptala, jaký druh alkoholu 

konzumují, na výběr měli z možností: „pivo, víno, destilát“. Na tuto část otázky č. 12 

neodpovědělo 18 % celkového vzorku a 5 % (jedenáct žáků) všech respondentů uvedlo, 

že alkohol nezkoušelo. Jako nejoblíbenější alkoholický nápoj sledovaného vzorku jsem 

vyhodnotila pivo, které označilo 48 % celkového počtu zúčastněných. Jako druhý 

nejvíce konzumovaný alkoholický nápoj vybrali žáci víno (necelých 36 %) a 22 % 

respondentů uvedlo, že pije destiláty. Analýza výsledků popisovaného jevu v porovnání 

jednotlivých škol jsem vyjádřila grafem 19.  
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Graf 19 

Četnost variant konzumovaného alkoholického nápoje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Využitím analýzy dat pomocí statistické metody histogramu jsem docílila číselného 

vyjádření počtu variant z nabízené škály alkoholických nápojů, které respondenti 

konzumovali. Z celého zkoumaného vzorku populace sto sedmdesát dětí uvedlo, že 

požily jeden druh z nabízené škály alkoholických nápojů (78 %). Třicet pět dětí označilo 

dva druhy alkoholických nápojů z nabízené škály (16 %). Čtrnáct dětí svojí odpovědi 

sdělilo, že konzumovaly všechny tři nabízené druhy alkoholických nápojů (6 %). 

Součtem všech respondentů, kteří na tuto část otázky č. 12 odpověděli kladně 

tedy, že konzumovali některý z nabízených druhů alkoholických nápojů, jsem došla 

k výsledku dvě stě devatenáct dětí, což je počet všech zúčastněných v dotazníkovém 

šetření. Toto zjištění nesouhlasí s výsledky na úvodní dotaz otázky č. 12, kde osobní 

zkušenost s konzumací alkoholických nápojů přiznalo dvě stě sedm dětí.  

Pátou podotázkou jsem se pokusila zmapovat, za jakých okolností a v jakém 

prostředí děti alkoholické nápoje konzumují. Nabídla jsem jim čtyři konkrétní 

odpovědi: přípitek na oslavě, po škole v partě, jen na diskotéce, v hospodě, baru a 

podobně a sám, aby nikdo nevěděl. 

Pátou podotázku doplňovala možnost uvést, zda alkoholický nápoj respondent 

konzumoval pravidelně a kolikrát týdně. Součástí nebyla otázka, jaké množství 

alkoholického nápoje respondent konzumoval. 
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Nejčastěji žáci odpovídali, že alkoholický nápoj konzumují jako „přípitek na 

oslavě“. Takto odpovědělo 70 % všech respondentů. Současně sto dvacet dva dětí 

označilo přípitek jako jediný způsob jejich požívání alkoholu, což je 56 % 

odpovídajících. Jako druhou nejčastější odpověď si vybrali variantu „na diskotéce, 

v hospodě, baru a podobně“ (20 % odpovídajících). 11 % respondentů na tuto 

podotázku odpověď neoznačilo. Variantu „po škole se spolužáky“ si vybralo deset 

žáků, to jsou 4,5 %, a jedenáct dětí přiznalo, že alkohol požívají „sami, aby o tom nikdo 

nevěděl“, což je 5 % sledovaného vzorku.  

Za pravidelného konzumenta alkoholických nápojů se označilo padesát pět 

respondentů z celého zkoumaného vzorku (25 %). V jednotlivých základních školách 

tuto skutečnost sdělilo osmnáct dětí (23 %) ze ZŠ Bělá p. B., třicet dětí (27 %) ze ZŠ Ml. 

Boleslav a sedm dětí (25 %) ze ZŠ Debř. Žádný z těchto padesáti pěti respondentů 

neuvedl, jak často, případně kolikrát týdně alkohol popíjí. Závěry pro porovnání stavu 

tohoto sledovaného jevu na jednotlivých základních školách znázorňuji grafem 20, 

který jsem pro přehlednost doplnila tabulkou č. 5.  

Graf 20 

Při jaké příležitosti respondent alkohol konzumuje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 5 – při jaké příležitosti respondenti jednotlivých ZŠ konzumují alkoholické nápoje 

Za pravidelného konzumenta alkoholických 

nápojů byl pro účel tohoto šetření považován 

respondent, který uvedl, že požil alkoholický 

nápoj alespoň dvakrát za týden. 

 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č. 13 jsem se žáků tázala, proč pijí alkoholické nápoje, jaký k tomu mají 

důvod? Nabídla jsem jim možnost označit více variant nabízených odpovědí. Jako 

možné odpovědi jsem uvedla devět konkrétních možností a u desáté varianty měli děti 

možnost napsat jiný důvod své konzumace alkoholických nápojů. Vyhodnocením 

získaných dat jsem zjistila, že na otázku č. 13 neodpovědělo necelých 24 % 

respondentů celého sledovaného vzorku populace.  

Žáci, kteří na otázku č. 13 odpověděli, nejčastěji uváděli, že alkohol konzumují proto, že 

jim chutná. Tuto skutečnost uvedlo 42,5 % odpovídajících. Druhou nejčastější odpovědí 

byla varianta, že pijí alkohol „pro srandu“ (14 %). Z nudy popíjelo alkoholické nápoje 6 

% respondentů celého zkoumaného vzorku a 5,5 % dětí zvolilo jako odpověď sdělení, 

že je alkohol uklidňuje. Zjištěný stav zkoumaného jevu na jednotlivých základních 

školách prezentuji grafem 21. 

  

                                                
 

5 Popis v tabulce je zkrácen vzhledem k použitému textu v dotazníku: 

přípitek – přípitek na oslavě;  

diskotéka – jen na diskotéce, v hospodě, baru a podobně;  

v partě – po škole se spolužáky;  

sám – sám, aby nikdo nevěděl. 
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Graf 21 

Proč konzumuji alkoholické nápoje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Analyzovala jsem také skutečnost, kolik nabízených odpovědí jeden respondent 

označil. Zjistila jsem, že 83 % dětí uvedlo pouze jednu odpověď, 13 % zaškrtlo dvě 

možnosti, 1 % označilo tři varianty a 0,5 % čtyři nabízené možnosti.  

V otázce č. 14 jsem se zaměřila na zjištění reálného stavu dodržování zákazu 

prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Rozborem 

první části této otázky, kterou jsem nasměrovala na problematiku dostupnosti 

tabákových výrobků, jsem došla k závěru, že 21 % žáků ZŠ Bělá p. B., 11 % ZŠ Ml. 

Boleslav a 29 % ZŠ Debř si samo cigarety kupuje. Tuto skutečnost sdělilo třicet sedm 

žáků a žaček z celého sledovaného vzorku respondentů, což tvoří 17 %. Pouze deset 

dětí uvedlo, že jim někdy bylo odmítnuto zakoupení cigaret, což odpovídá 5% z celého 

sledovaného vzorku a 27 % respondentů celého sledovaného vzorku přiznalo, že si 

cigarety sami kupují  

Druhou částí otázky č. 14 jsem mapovala skutečný stav dostupnosti 

alkoholických nápojů zúčastněným respondentům. Zjistila jsem, že jednaosmdesáti 
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nápoje nezkoušelo kupovat čtyřicet dva žáků (19 %) a čtyřicet tři respondentů na tuto 

otázku neodpovědělo. Zjištěnou skutečnost znázorňuji grafem 22.  

Graf 22 

Odmítl ti prodavač prodat alkoholický nápoj? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Problematiku jsem analyzovala i z pohledu zkušenosti s nákupem alkoholu mezi 

dívkami a chlapci všech tří základních škol. Výsledkem je zjištění, že: 

 40 % dívek a 32 % chlapců ze ZŠ Bělá p. B.; 

 shodně 14 % dívek a chlapců ze ZŠ Ml. Boleslav;  
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prodávající odmítl prodat alkoholický nápoj.  

Třicet sedm dětí – 17 % všech zúčastněných uvedlo, že si sami kupují cigarety. Pouze tři 

respondenti celého sledovaného vzorku populace mají osobní zkušenost s tím, že jim 

prodávající odmítl krabičku cigaret prodat, což odpovídá necelému 1,5 %.  
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č. 15 dotazníku, ve kterém byla formulována informace: „Jsem chlapec/dívka“, jsem 

zjistila složení zkoumaného vzorku populace dle pohlaví. Výsledná data jsem použila 

v kapitole „3.4.2 Charakteristika zkoumaného vzorku“ společně s údaji získanými v 

době č. 17 dotazníku: „Chodím do 8. ročníku/ 9. ročníku“. (str. 31 - 35) 

V bodě č. 16 respondenti uvedli svůj věk v době, kdy se zúčastnili 

dotazníkového šetření. Stáří respondentů sledovaného vzorku populace bylo v rozmezí 

od 13 do 17 let věku. Grafem 23 jsem vyjádřila složení sledovaného vzorku populace 

z pohledu věku, pohlaví a na které základní škole se jednotliví žáci vzdělávají 

v absolutních číslech.  

Graf 23 

Věkové rozložení respondentů (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro úplnost analyzovaného jevu jsem vytvořila graf 24, kterým jsem dokumentovala 

procentuelní zastoupení respondentů sledovaného vzorku populace podle věku a 

pohlaví, bez rozdělení na žáky jednotlivých základních škol.  

Výstupem takto zaměřené charakteristiky sledovaného vzorku populace bylo zjištění, 

že ve zkoumaném vzorku byly nejpočetněji zastoupeny žákyně ve věku čtrnácti let (36 

%) a žáci ve věku patnácti let (19 %). Nejméně byli zastoupeni žáci ve věku šestnáct a 

sedmnáct let a žákyně ve věku šestnácti let. 
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Graf 24 

Věkové rozložení respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č. 18 jsem se žáků ptala, zda opakovali ročník a pokud ano, tak 

kolikrát. Na tuto otázku odpověděli kladně pouze dva respondenti z celého 

sledovaného vzorku, což činí 1 %, a opakovali ročník každý jednou. 

Konstatováním v bodě 19: „Bydlím společně s oběma rodiči“ s možnostmi 

odpovědí ano/ne, jsem chtěla zjistit, zda existuje souvislost neúplné rodiny s četností 

sledovaných jevů. Kladně na uvedené konstatování odpovědělo sto šedesát dva 

respondentů, což je 74 %. Záporně odpovědělo padesát osm dětí (26 %). Nejvíce žáků, 

kteří odpověděli, že žijí v neúplné rodině, sdělilo, že vyrůstají ve společné domácnosti 

s matkou (čtyřicet šest respondentů – 21 %). Osm dětí uvedlo, že žijí u otce (4 %) a dvě 

děti vychovávají prarodiče (1 %).  

Jeden respondent ve svém dotazníku označil současně možnost ano i ne. Pro rozbor 

sledovaného jevu jsem tento dotazník vyloučila, protože nelze určit, zda respondent 

žije ve společné domácnosti s oběma rodiči či nikoli. Dále jeden žák sdělil, že nebydlí 

s oběma rodiči, ale neoznačil žádnou z dále nabízených možností, s kým žije. Data 

z tohoto dotazníku jsem zohlednila ve vyhodnocení první části sledovaného jevu, u 

koho respondent bydlí. 

Konkrétní stav úplnosti či neúplnosti rodiny, ve které vyrůstají jednotliví respondenti, 
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zobrazuje testovaný stav každého respondenta všech tří zúčastněných škol. U 

základního sdělení: „Bydlím u obou rodičů“ měli žáci na výběr z možností: ano/ne. 

V případě negativního konstatování následoval výběr z variant: u matky/u otce/u 

prarodičů.  

Graf 25 

Bydlím u obou rodičů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V  otázce č. 20 dotazníkového šetření jsem se zaměřila na zjištění informace, 

zda má respondent sourozence či nikoli. Třicet čtyři dětí z celého sledovaného vzorku 

sdělilo, že nemá žádného sourozence (16 %). Sto sedm respondentů uvedlo, že má 

jednoho sourozence (49 % všech odpovídajících). Padesát žáků napsalo, že má dva 

sourozence (23%). Osmnáct dotázaných odpovědělo, že má tři sourozence (8 %). Sedm 

dětí uvedlo, že má čtyři sourozence (3 %) a dva respondenti sdělili, že mají pět 

sourozenců (necelé 1 %). Stav sledovaného jevu na jednotlivých základních školách 

zobrazuji grafem 26. Shodně jako u předchozího sdělení u dotazu č. 19 jeden 

respondent zaškrtl obě nabízené varianty ano i ne. Jedná se o stejného žáka (chlapce). 

Jedna respondentka uvedla, že má dvanáct sourozenců. Tento údaj jsem zpětně 

konzultovala s příslušnou základní školou, kterou navštěvuje, a zjistila jsem, že se 

informace nezakládá na pravdě. V této škole není žák ani žákyně, kteří by měli dvanáct 

sourozenců. Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě jednalo o nepravdivé 

sdělení, vyjmula jsem ho v této části z analyzovaných dat a není zobrazeno ani 

v grafické prezentaci testovaného jevu. 
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Graf 26 

Počet sourozenců respondenta 

(v absolutních číslech, zobrazen stav na jednotlivých ZŠ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V posledním bodě dotazníku č. 21 jsem mapovala skutečnost, kde respondent 

bydlí, zda na vesnici nebo ve městě. Rozborem získaných dat jsem zjistila, že sto dvacet 

devět dětí bydlí ve městě, sedmdesát osm dětí bydlí na vesnici a dvanáct dětí tuto část 

dotazníku nevyplnilo. Grafem 27 jsem dokumentovala výsledky analýzy sdělených 

informací obsažených v bodě č. 21. 

Graf 27 

Poměr respondentů bydlících ve městě a na vesnici 

Podrobnějším rozborem jsem dospěla 

k výsledku, že ve městě bydlí 71 % žáků ZŠ 

Bělá p. B, 59 % žáků ZŠ Ml. Boleslav a 25 % 

žáků ZŠ Debř. Na vesnici bydlí 28 % žáků ZŠ 

Bělá p. B, 34 % žáků ZŠ Ml. Boleslav a 64 % 

žáků ZŠ Debř. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Součástí vyhodnocení získaných dat bylo porovnání četnosti konzumentů dané 

drogy (nikotinu, alkoholu a THC) a místa jejich bydliště. Analýzou všech tří fenoménů 

jsem zjistila, že větší počet pravidelných kuřáků, dětí opakovaně konzumujících 

alkoholické nápoje a respondentů, kteří mají osobní zkušenost s marihuanou, bydlí ve 

městě. Zjištěné skutečnosti jsem prezentovala grafem 28, kde jsem procentuelním 

zápisem vyjádřila poměr počtu konzumentů jednotlivé drogy vůči celému sledovanému 

vzorku populace. Z celkového počtu dvou set devatenácti respondentů testovaného 

vzorku populace se k problematice pravidelného nikotinismu, opakované konzumaci 

alkoholu a osobní zkušenosti s marihuanou průměrně nevyjádřilo 1 % respondentů. 

Graf 28 

Vztah konzumenta dané drogy k místu jeho bydliště 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 29 

Bydliště respondenta z neúplné rodiny 

(porovnáno s celkovým počtem respondentů z neúplných rodin dané ZŠ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzájemným porovnáním vstupních dat týkajících se místa bydliště, rodinného 

zázemí a  výskytu sledovaných patologických jevů pravidelného kouření cigaret, osobní 

zkušenosti s marihuanou a opakovanou konzumací alkoholických nápojů jsem zjistila, 

že z neúplných rodin jsou:  

 pravidelnými kuřáky cigaret bylo dvanáct dětí vyrůstajících v neúplné rodině, 6 

% celého sledovaného vzorku populace; 

 experimentátory s marihuanou bylo šest dětí vyrůstajících v neúplné rodině, 3 

% celého sledovaného vzorku populace;  

 opakovanými konzumenty alkoholických nápojů bylo patnáct dětí vyrůstajících 

v neúplné rodině, 7 % celého sledovaného vzorku populace. 

Grafem 30 jsem znázornila procentuelní četnost zjištěného výskytu sledovaných 

patologických jevů u respondentů z neúplných rodin. 
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Graf 30 

Výskyt sledovaných patologických jevů  

u respondentů z úplných a neúplných rodin 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Četnost výskytu sledovaných patologických jevů jsem vyjádřila v procentech 

vztažených k celkovému počtu všech zúčastněných respondentů. Pro názornost jsem 

graf doplnila daty, která uvádějí celkový počet konzumentů daného drogy z celého 

sledovaného vzorku populace. Výsledkem provedeného šetření byla skutečnost, že děti 

vyrůstající v neúplných rodinách méně kouří cigarety, méně konzumují alkoholické 

nápoje a mají menší zkušenost s užíváním marihuany než děti vychovávané v úplných 

rodinách. 

Pro doplnění výskytu sledovaných patologických jevů u respondentů na jednotlivých 

základních školách jsem zpracovala graf 31, kterým jsem dokumentovala procentuelní 

zastoupení dětí z neúplných rodin konzumující sledované drogy vůči celkovému počtu 

uživatelů dané drogy na jednotlivých základních školách (nikoli vůči celkovému počtu 

respondentů z jednotlivých základních škol).  
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Graf 31 

Zastoupení konzumentů z neúplných rodin 

(vztaženo k celkové sumě poživatelů dané drogy na jednotlivých ZŠ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při porovnání získaných dat, která jsem prezentovala grafem 31, jsem zjistila, že 

nejméně konzumentů z neúplných rodin všech tří sledovaných drog navštěvovalo ZŠ 

Mladá Boleslav. Situace na obou zbývajících základních školách v analýze zkoumaných 

patologických jevů dětmi z neúplných rodin byla téměř stejná. Rozdíly byly pouze 

v prvenství konzumace jednotlivých drog, kde docházelo ke vzájemnému střídání. 

Nejvíce pravidelných kuřáků – dětí z neúplných rodin se vzdělávalo na ZŠ Debř (57 %) a 

67 % žáků ze ZŠ Bělá p. B. z neúplných rodin přiznalo kouření marihuany.  
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4 Diskuze 

Zneužívání psychoaktivních látek mladistvými a v nemálo případech i 

nezletilými je všeobecně známým jevem v české společnosti. V případě konzumace 

alkoholu a nikotinu populací mladší 18 let je tento stav vnímán většinou bez zájmu, 

který by si ze strany dospělých zasloužil. Prvním impulsem pro zvolení tématu své 

absolventské práce byly moje osobní zkušenosti, které jsem získala při výkonu svého 

zaměstnání, pracuji jako policistka na OO PČR. V mé volbě mě utvrdily i nové poznatky, 

kterých jsem nabyla v průběhu odborné praxe na pracovišti OSPOD Mladá Boleslav a 

PMS Mladá Boleslav. Zde jsem se opakovaně setkala s kauzami nezletilých a 

mladistvých, jejichž prvotním spouštěčem byl pozitivní přístup klienta k alkoholu, 

většinou doprovázený cigaretou, případně kombinovaný s užíváním marihuany. Při 

zjišťování příčin, proč s alkoholem a dalšími látkami začali experimentovat, mne 

zarazila často se opakující odpověď, že o klientově pití alkoholických nápojů věděli jeho 

rodiče, případně mu přístup k alkoholu umožnili a jeho následné nevhodné chování 

zprvu omlouvali. Uvědomila jsem si, že mnoho dospělých značně podceňuje nebezpečí 

konzumace psychoaktivních látek, ke kterým alkohol a nikotin patří. Současně si 

nepřipouští možnost vzniku závislosti u dětí, zvláště u svých potomků.  

Při zpracovávání teoretické části absolventské práce jsem měla potíže se 

zajištěním odborné literatury, která by se specializovala pouze na problematiku 

konzumace alkoholu a kouření dětmi staršího školního věku. Sledování těchto 

patologických jevů je součástí odborných publikací, které se zabývají danou 

problematikou z hlediska celé populace a často jsou zaměřeny na dospělou klientelu. 

Průzkum cílený na nejvíce ohroženou část populace, tedy nezletilé a mladistvé, je 

pouze okrajovou součástí. Existuje velké množství odborných publikací, které se 

soustřeďují na řešení vzniklých následku dlouhodobého působení psychoaktivních 

látek, a relativně málo těch, které směřují na primární prevenci zaměřenou především 

do řad populace mladší 18 let. Ve snaze získat relevantní odborné informace ke své 

absolventské práci jsem se obrátila na knihovnu Psychiatrické léčebny Kosmonosy, kde 

mi vyšli maximálně vstříc a zapůjčili mi literaturu týkající se tématu mé absolventské 

práce. Se stejným záměrem jsem kontaktovala lékařskou knihovnu Oblastní nemocnice 
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Mladá Boleslav, kde mi bylo umožněno prostudovat si odborné materiály v jejích 

prostorách. Z důvodu získání aktuálních dat v regionu jsem kontaktovala Odbor 

školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví Magistrátu města Mladá Boleslav. 

Základem praktické části absolventské práce bylo dotazníkové šetření. K získání 

dat jsem použila originální dotazník, který jsem pro svůj průzkum vytvořila. Šetření 

jsem provedla ve třech základních školách regionu Mladá Boleslav. Záměrně jsem 

vybrala tři základní školy, které se od sebe liší jednak počtem svých žáků, ale i 

rozsahem poskytované výuky. Šetření se zúčastnily jednak děti z vesnické školy, která 

vzdělává větší počet dětí z rómské komunity. Dále základní škola sídlící v menším 

městě a základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Domnívám se, že tento výběr 

základních škol mi umožnil porovnat přístup dětí ke sledovaným patologickým jevům 

z širšího hlediska.  

V úvodu  praktické části absolventské práce jsem formulovala dvě hypotézy, že 

žáci a žákyně žijící na vesnici kouří a konzumují alkoholické nápoje méně než jejich 

spolužáci bydlící ve městě, a že děti z neúplných rodin častěji kouří a pijí alkoholické 

nápoje. V průběhu vyhodnocování dat jsem se rozhodla rozšířit původní formulaci 

druhé hypotézy. Napadla mne možnost rozpracovat sdělení respondentů z neúplných 

rodin týkajících se osobní zkušenosti s marihuanou samostatně. Původně jsem dvě 

otázky zaměřené na marihuanu do písemného dotazníku vložila jako orientační sondu. 

Po rozšíření hypotézy č. 2 její formulace zněla, že děti z neúplných rodin častěji kouří a 

pijí alkoholické nápoje a mají častější zkušenost s marihuanou, než z rodin úplných.  

Analýzou dat jsem zjistila, že s  cigaretou má zkušenost sto čtyřicet šest 

respondentů z celkového počtu dvě stě devatenácti respondentů ve věku od 13 do 17 

let, což je 67 %. Třicet sedm dětí ze sledovaného vzorku populace sdělilo, že jsou 

pravidelnými kuřáky, což je 17 % (str. 43). S marihuanou již experimentovalo osmnáct 

žáků, tedy 8,2 % celkového počtu zúčastněných respondentů (str. 47). Alkoholický 

nápoj (dle údajů získaných z odpovědí na otázku č. 12) již konzumovalo dvě stě sedm 

respondentů celého sledovaného vzorku, to odpovídá 94,5 %. Pouze dvanáct dětí 

uvedlo, že ještě nemají žádnou zkušenost s alkoholem, což je 5,5 % všech zúčastněných 
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(str. 48). Nejčastěji respondenti uváděli jako věk první konzumace alkoholického 

nápoje 13. rok svého života.  

Křížovým porovnáním odpovědí na otázku č. 12 a č. 13 jsem zjistila, že někteří 

respondenti na jednu z těchto otázek odpovídali nepravdivě. Celkovým vyhodnocením 

otázky č. 13 jsem došla k závěru, že všech dvě stě devatenáct respondentů 

konzumovalo alkoholické nápoje, což je v rozporu s odpovědí na otázku č. 12, kde 

dvanáct dětí sdělilo, že alkoholické nápoje nekonzumovalo. Domnívám se, že 

pravdivější jsou údaje, které jsem získala vyhodnocením otázky č. 13. Jsem 

přesvědčena, že si respondenti při vyplňování dotazníku neuvědomili, že tyto dvě 

otázky spolu korespondují. Otázkou č. 12 jsem se přímo dotázala, zda již alkohol 

respondent konzumoval, a otázkou č. 13 jsem chtěla zjistit důvod případné konzumace 

alkoholických nápojů. Mezi odpovědí na hlavní část otázky č. 12 a zněním otázky č. 13 

jsem vložila čtyři podotázky k otázce č. 12. Při systematickém odpovídání si respondent 

neuvědomil, jakou odpověď označil v úvodu otázky č. 12, přestože je doplněna 

poznámkou, že pokud odpoví negativně, má respondent pokračovat otázkou č. 14. 

Hypotézou č. 1 jsem předpokládala, že žáci a žákyně žijící na vesnici kouří a 

konzumují alkoholické nápoje méně než jejich spolužáci bydlící ve městě. 

Vzájemným porovnáním sebraných dat se zaměřím na potvrzení nebo vyvrácení 

hypotézy č 1 jsem zjistila, že respondenti bydlící ve městě tvoří početně větší skupinu 

pravidelných kuřáků (9 % celého zkoumaného vzorku populace), totéž platí pro skupinu 

dětí opakovaně konzumující alkoholické nápoje (15 % celého zkoumaného vzorku 

populace). Ke shodnému závěru jsem dospěla i vyhodnocením problematiky aktivního 

experimentování s marihuanou, kdy 4 % dětí ze všech zúčastněných s osobní 

zkušeností s účinky THC bydlí ve městě.  

Analýzou zaměřenou na respondenty z neúplných rodin, kdy jsem dospěla 

k závěru, že 19 % respondentů vyrůstajících v neúplné rodině a současně bydlících ve 

městě je pravidelnými denními kuřáky. Tutéž charakteristiku jsem konstatovala u 11 % 

respondentů bydlících na vesnici. Rozborem informací týkajících se osobní zkušenosti 

s marihuanou jsem získala informaci, že 17 % respondentů vyrůstajících v neúplné 

rodině a současně bydlících ve městě již aktivně vyzkoušelo účinky marihuany a tutéž 
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zkušenost získalo 11 % respondentů bydlících na vesnici. Dále jsem zjistila, že 20 % 

respondentů vychovávaných v neúplné rodině a současně bydlících ve městě 

opakovaně konzumuje alkoholické nápoje. Tentýž jev jsem zjistila u 6 % respondentů 

bydlících na vesnici.  

Na základě výsledků provedeného průzkumu se zaměřením na celý sledovaný 

vzorek i na respondenty vyrůstajících v neúplných rodinách mohu konstatovat, že 

hypotéza č. 1 byla potvrzena.  

V hypotéze č. 2 jsem konstatovala domněnku, že děti z neúplných rodin častěji 

kouří a pijí alkoholické nápoje. 

Provedeným šetřením jsem zjistila, že padesát šest respondentů z celého 

sledovaného vzorku populace vyrůstalo v neúplné rodině (26 % z celkového počtu 

dotázaných). Porovnáním skutečnosti, že respondent vyrůstal v neúplné rodině, s 

výskytem sledovaných patologických jevů kouření, konzumace alkoholu a užívání 

marihuany jsem došla k následujícím faktům. 

Čtyřicet čtyři respondentů z neúplných rodin (20 % celého sledovaného vzorku 

populace) mělo zkušenost s cigaretou. Dvanáct dětí z neúplných rodin uvedlo, že 

cigarety kouří pravidelně (6 % celého sledovaného vzorku populace). Analýzou tohoto 

jevu jsem došla k závěru, že dvanáct respondentů, kteří uvedli, že pravidelně každý den 

kouří alespoň jednu cigaretu, tvoří 32 % z celkového počtu respondentů všech tří 

základních škol, kteří sdělili, že denně kouří.  

Nepředpokládala jsem, že by ve sledovaném vzorku respondentů staršího 

školního věku byla větší odezva na otázku, zda respondent někdy zkoušel kouřit 

marihuanu. Analýzou získaných dat k problematice experimentování s marihuanou 

jsem zjistila, že osmnáct žáků z celého zkoumaného vzorku populace, tedy 8,2 % 

celkového počtu všech zúčastněných respondentů, již má osobní zkušenost s 

marihuanou. Následným rozborem tohoto jevu jsem dospěla k závěru, že šest dětí, 

které již užívaly marihuanu, vyrůstalo v neúplné rodině, což je 33 % z celkového počtu 

experimentujících s marihuanou z tohoto prostředí. Získané výsledky v této části 

průzkumu mě nemile překvapily. 
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Souhrnně na základě získaných dat jsem konstatovala, že se část hypotézy č. 2 

týkající se marihuany nepotvrdila.  

Vyhodnocením dat týkajících se konzumace alkoholických nápojů dětmi, které 

byly vychovávány v neúplné rodině, jsem zjistila, že alkoholické nápoje opakovaně 

konzumovalo patnáct dětí z neúplných rodin (7 % všech respondentů), což současně 

představovalo 27 % z celkového počtu konzumentů alkoholu vychovávaných 

v neúplných rodinách.  

Výše prezentované výsledky provedeného rozboru získaných dat nepotvrdily 

původní znění hypotézy č. 2, že děti z neúplných rodin častěji kouří a konzumují 

alkoholické nápoje. Současně po vyhodnocení dat týkající se problematiky pro analýzu 

rozšířeného znění hypotézy č. 2, že děti z neúplných rodin častěji kouří a pijí 

alkoholické nápoje a mají častější zkušenost s marihuanou, než z rodin úplných, se 

hypotéza č. 2 také nepotvrdila. Platí tedy negace hypotézy č. 2, že děti z neúplných 

rodin méně často kouří a pijí alkoholické nápoje a mají méně zkušenost s marihuanou, 

než z rodin úplných. Popisované závěry byly prezentovány grafem 29 (str. 62). 
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Závěr 

Absolventskou prací jsem sledovala problematiku sociálně patologického jevu 

zneužívání psychoaktivních látek konkrétně nikotinu, alkoholu a marihuany (THC – 

tetrahydrocannabinolu) v populaci dětí staršího školního věku ve vybraných základních 

školách Mladoboleslavska.  

Na začátku teoretické části absolventské práce jsem si stanovila hlavní cíl, 

kterým bylo zjistit, jaký je vztah žáků 8. a 9. ročníků základních škol ke kouření a 

alkoholu. Dále jsem formulovala tři dílčí cíle, vytvořit dotazník pro tyto žáky vybraných 

základních škol, oslovit vybrané základní školy Mladoboleslavska s žádostí o umožnění 

dotazníkového šetření v 8. a 9. ročnících a vyhodnotit dotazníkové šetření včetně 

grafického zpracování výsledků pomocí aplikace výpočetní techniky. Teoretickou část 

absolventské práce jsem zpracovala na dvaceti stranách. Praktickou část, kterou jsem 

zpracovávala na základě získaných dat z dotazníkového šetření, jsem prezentovala na 

čtyřiceti čtyřech stranách, její součástí je grafické znázornění sledovaných jevů se 

slovním komentářem. (Obsahuje třicet jedna grafů a pět tabulek, jejichž seznam jsem 

vložila do přílohy č. 3). Do dotazníkového šetření se zapojilo dvě stě devatenáct 

respondentů ze tří základních škol. Tento testovaný vzorek populace tvořil 15 % 

z celkového počtu všech žáků 8. a 9. tříd základních škol Mladoboleslavska ve školním 

roce 2010/2011. Od každého respondenta jsem získala minimálně třicet tři údajů a 

maximálně padesát osm údajů. Toto rozpětí bylo způsobeno tím, že u několika otázek 

mohl respondent označit více možností volit z několika nabízených odpovědí včetně 

sdělení vlastního názoru, čehož respondenti využívali.  

V souvislosti s vlastním zpracováním své absolventské práce se domnívám, že 

v jednotlivých etapách jejího vyhotovení jsem splnila všechny cíle, které jsem si 

stanovila. Rozborem výstupů jednotlivých analýz jsem provedla konfrontaci obou 

formulovaných hypotéz. Hypotézu č. 1, že žáci a žákyně žijící na vesnici kouří a 

konzumují alkoholické nápoje méně než jejich spolužáci bydlící ve městě, jsem 

analýzou sebraných dat potvrdila. Hypotézu č. 2, že děti z neúplných rodin častěji kouří 

a pijí alkoholické nápoje a mají častější zkušenost s marihuanou, než z rodin úplných 

jsem vyhodnocením shromážděných dat vyvrátila.  
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Zjištěné závěry z provedeného dotazníkového šetření jsem poskytla k dispozici 

k dalšímu využití Odboru školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví Magistrátu 

města Mladá Boleslav v písemném vyhotovení zprávy pro jmenovaný odbor, která je 

součástí absolventské práce v příloze č. 4.  
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Резюме 

Исследование отношения школьников 8-ых и 9-ых классов основной школы к 

курению и алкоголю 

 

Bыпускной работой я следовала проблему социально патологического 

явления злоупотреблéния психоактивных веществ, конкретно никотина, алкоголя 

и марихуаны в народнонаселению детей старшего школьного возраста на 

избранных основных школaх региона Млада Болеслав, это значит в возрасте c 13 

до 17 лет. Целью этой выпускной работы было устaновить, какое отношение к 

перечисленным психоактивным явлениям имеют сами школьники. 

Злоупотребление психоактивных веществ несовершеннолетними и в 

немало случаях малолетними в чешском обществе стaлo общеизвестным 

явлением.  

К выбору темы меня привели мои личные опыты из работы. В моём 

выборе меня утвердили тоже новые опыты, которые я получила в течениe 

професиональной практики на месте работы-практики ОСПОД - Департамент 

социальной защиты детей Млада Болеслав а ПМС - Пробация и медияция службы 

Млада Болеслав. При выяснении причин, почему дети начинают эксперимен-

тировать с алкололем и другими веществами, меня озадачил ответ, что детям 

первую возможность употреблять алкоголь дали родители или кто - нибудь из 

семьи.  

В теоретической части я описала историческое развитие исследованных 

явлений, определила понятия, которые я в своей выпускной работе 

использовала, употребила. Я занималась возможностью возникновения 

зависимости у детей и описала способы профилактики. 

Основой практической части является собственное исследование 

избранной части народнонаселения детей. Исследование я реализировала с 

помощью письменного опросного листа. Я обратилась к представителям трёх 
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основных школ в регионe Млада Болеслав: Oсновнoй школы имени Масарыкa 

Дебрж, Oсновнoй школы Бела под Бездезем и Oсновнoй школы Млада Болеслав, 

Коменского плошадь 91. С согласием представителей этих основных школ я 

предложила опрoсный лист детям к выполнению. Двести девятнадцать детей 

приняло участие в исследовании. 

Данные из опрoсного листа я статистически разработала и результатом 

являются факты, что опыт с сигаретой имеет сто сорок шесть детей, это 

шестьдесят семь процентов из исследованого рисунка детей. Тридцать семь 

детей назвалoсь правильными /ежедневными/ курильщиками (семнадцать 

процентов).  Личный опыт с марихуаной признало восемнадцать детей (восемь и 

две десятых процентов). Алкогольные напитки ещё не употребляло только 

двенадцать детей (пять и пять десятых процентов). Я интересовалась тоже, в 

каком возрасте употребляли ребята алкогольные напитки в первый раз. Самым 

частым ответом была информация, что в возрасте тринадцати лет, девушки и 

мальчики отвечали в возрасте тринадцати лет. Пятьдесят пять детей (двадцать 

пять процентов) исследованного рисунка детей сказало, что они употребляют 

алкогольные напитки правильно. 

Своим исследованием я выяснила, что защита молодёжи перед отрицательным 

влиянием никотина, алкоголя и марихуаны недостаточна. Продажа алкоголя и 

табачных продуктов по закону запрещена лицам в возрасте до восемнадцати лет 

под угрозой наказания. Несмотря на это запрещение его преступают. Грустным 

является факт, что уже школьники старших классов основной школы имеют 

личный опыт с марихуаной, которая считается нелегальным наркотиком. 

Ключевые слова: 

aлкоголь, никотин, марихуана, школьники старших классов основной школы, 

личный опыт, правильный ежедневный курильщик, злоупотребление наркотиков, 

недостаточная защита. 
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Příloha č. 1: Tabulka spotřeby alkoholických nápojů včetně přepočtu na spotřebu 

čistého lihu na osobu za rok a spotřeba cigaret na osobu za rok v České republice. 

Tabulka doplněna grafem 28, kde je znázorněn vývoj spotřeby čistého alkoholu 

v litrech na osobu za rok v období od r. 2002 do r. 2010. 

Tab. 2 Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret (na obyvatele za rok) 

  
Consumption of alcoholic beverages and cigarettes (annual per capita averages) 

 02 
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, 
CIGARETY 

        
Měrná 

jednotka 
Unit 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

 02.1 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
 

litry 184,4 186,4 184,6 188,1 184,3 185,8 183,2 177,6 170,9  

  (a - celkem, b - v hodnotě čistého lihu) litry 10,0 10,2 9,8 10,2 10,2 10,4 10,4 10,4 9,8  

  
 

Lihoviny (40%) 
  

litry 8,3 8,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,1 8,2 7,0  

  
      

litry 3,3 3,4 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3 2,8  

  
 

Víno celkem 
  

litry 16,2 16,3 16,5 16,8 17,2 18,5 18,5 18,7 19,4  

  
      

litry 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2  

  
  

víno 
hroznové 

 
litry 13,7 13,9 14,1 14,4 14,8 16,1 16,3 16,5 17,3  

  
  

víno 
ostatní 

  
litry 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1  

  
 

Pivo celkem 
  

litry 159,9 161,7 160,5 163,5 159,1 159,1 156,6 150,7 144,4  

  
      

litry 4,8 4,9 4,9 5,2 5,0 5,0 5,2 5,0 4,8  

 02.2 CIGARETY     ks 1893 2192 2243 2275 2338 2345 2107 2071 2028  
Zdroj: www.czso.cz 

Graf 32 

Spotřeba čistého alkoholu v litrech na osobu za rok 

 

Zdroj: vlastní zpracování dat z www.czso.cz 
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Příloha č. 2: Písemná podoba 

dotazníku, který byl předložen 

respondentům k vyplnění (str. 1). 

 

Dotazník 

Zaškrtni zvolenou odpověď křížkem 

nebo na řádek napiš svůj názor. 

 

1) Jak se dneska máš? 

      super 

      normálně 

      nic moc 

2) Co nejraději děláš ve svém 

volném čase? (napiš) 

…………………………………………………

………………………………………………… 

3) Staráš se o nějakého zvířecího 

mazlíčka? 

      ano 

Jakého:…………… ……………………… 

Jak se jmenuje:………………………… 

      Ne 

4) Věnuješ se nějakému sportu? 

      ne 

      ano 

Jakému: ………………………………….. 

Kolikrát týdně? ……………………….. 

5) Víš, že kouření, alkohol a drogy 

jsou nebezpečné, že poškozují 

zdraví? 

      ano 

      ne 

6) Kouří někdo ve tvém okolí? 

      ne 

      ano: 

Kdo?       rodiče 

      sourozenci 

      spolužáci 

       kamarádi 

 

7) Zkoušel (-a) jsi kouřit? 

          ne 

(pokud odpovíš  - NE- pokračuj 

otázkou č. 10) 

      ano 

- Kolikrát? ………………. 

- Kouříš pravidelně? 

      ano 

Kolik cigaret denně? ………… 

       ne 

 

8) Proč kouříš? (můžeš zaškrtnout 

víc možností): 

      z nudy 

      připadám si dospělý 

      cítím se důležitě 

      pro srandu 

      je to moderní 

      kouří všichni v partě 

      potřebuji to 

      uklidňuje mě to 

      chutná mi to 

      jiný důvod, jaký?.………… 

………………………………………………… 



Příloha č. 2: pokračování písemné 

podoby dotazníku (str. 2). 

 

9) Jak cigarety získáváš? 

      kupuji si je sám 

      dostávám je od kamaráda 

      beru je doma  

      jinak …………………..……………………. 

 

10) Nabízel ti někdo marihuanu? 

       ano 

      ne 

11) Zkoušel (-a) jsi někdy kouřit 

marihuanu? 

      ano 

      ne 

 

12) Zkoušel (-a) jsi někdy alkohol (i 

pivo, víno)? 

      ne 

(pokud odpovíš  - NE- pokračuj 

otázkou č. 14) 

       ano 

Kolik ti bylo let, když jsi poprvé 

pil (-a) alkohol? ………………………. 

Kdo ti alkohol nabídl? 

      kamarád/kamarádka 

      spolužák/spolužačka 

      někdo z rodiny 

      zkusil jsem to sám 

      cizí člověk 

Kupuješ si alkohol sám? 

      ne 

      ano  

 Jaký alkohol piješ?  

      pivo 

      víno 

      „tvrdý“ alkohol  

Alkoholické nápoje konzumuji: 

      přípitek na oslavě 

      na diskotéce, v hospodě  

      po škole se spolužáky  

      sám, aby nikdo nevěděl  

      pravidelně …………x týdně 

 

13) Proč piješ alkoholické nápoje? 

(můžeš zaškrtnout víc 

možností): 

      z nudy 

      připadám si dospělý 

      cítím se důležitě 

      pro srandu 

      je to moderní 

      pijí všichni v partě 

      potřebuji to 

      uklidňuje mě to 

      chutná mi to 

      jiný důvod, jaký?               

………………………………………………..



Příloha č. 2: pokračování písemné 

podoby dotazníku (str. 3). 

 

14) Odmítl ti prodavač někdy prodat 

cigarety nebo alkoholické 

nápoje? 

- cigarety       ano 

      ne 

- alkohol       ano 

      ne 

 

15) Jsem:      chlapec      dívka   

 

16) Je mi        13 let 

      14 let 

      15 let 

       16 let 

       17 let 

 

17) Chodím do:       8. ročníku 

      9. ročníku 

 

 

18) Opakoval/a ročník: 

      ano 

kolikrát: …………………… 

      ne 

 

19) Bydlím společně s oběma rodiči: 

      ano 

        ne:  

      u matky  

        u otce 

      u prarodičů 

20) Mám sourozence: 

      ano 

kolik: …………. 

       ne 

 

21) Bydlím: 

      na vesnici 

      ve městě 
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Zpráva pro Odbor školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví 

Magistrátu města Mladá Boleslav 

Průzkum vztahu žáků6 8. a 9. ročníků ZŠ ke kouření a alkoholu 

Absolventskou prací jsem sledovala problematiku sociálně patologického jevu 

zneužívání psychoaktivních látek konkrétně nikotinu, alkoholu a marihuany (THC – 

tetrahydrocannabinolu) v populaci dětí staršího školního věku ve vybraných základních 

školách Mladoboleslavska, tedy ve věku 13 až 17 let. Cílem této práce bylo zjistit, jaký 

vztah k vyjmenovaným psychoaktivním látkám mají sami žáci. 

Dotazníkového šetření se zaměřením na průzkum vztahu žáků 8. a 9. ročníků ke 

kouření a alkoholu se zúčastnili respondenti ze tří základních škol, konkrétně 

Masarykova základní škola Debř, Základní škola Bělá pod Bezdězem a Základní škola 

Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91. Dotazníkové šetření se zúčastnilo dvě stě 

devatenáct žáků jmenovaných základních škol, což odpovídá 15 % celkového počtu 

žáků 8. a 9. ročníků celého regionu Mladá Boleslav.  

K popisu sledovaného vzorku populace uvádím, že byl složen ze sto dvaceti 

dvou respondentů 8. ročníků a devadesáti sedmi respondentů 9. ročníků. Současně byl 

sledovaný vzorek populace segmentován na 40 % chlapců a 60 % dívek.

                                                
 

6
 Vysvětlivky používané textu: 

- v komentářích, pokud hovořím o smíšeném vzorku respondentů (chlapci i dívky), pro zjednodušení 

používám pouze mužského rodu „respondent, žák …“, nikoli formulace „respondent/respondentka, 

žák/žákyně …“. 

BB – Základní škola Bělá pod Bezdězem; 
MB - Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91; 
Debř - Masarykova základní škola Debř; 
ZŠ – základní škola. 
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Grafem 1 vyjadřuji rozložení respondentů podle pohlaví, a kterou z uvedených 

základních škol navštěvují. Celý zkoumaný vzorek populace je rozdělena následujícím 

způsobem:  

 6 % chlapců a 7 % dívek z Masarykovy základní škola Debř; 

 17 % chlapců a 20 % dívek ze Základní školy Bělá pod Bezdězem; 

 17 % chlapců a 33 % dívek ze Základní školy Mladá Boleslav, Komenského nám. 91. 

Graf 1 

Složení sledovaného vzorku populace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dalšími sledovanými charakteristikami zkoumané části populace bylo místo 

bydliště respondenta a počet respondentů vyrůstajících v neúplné rodině. Šetřením 

jsem zjistila, že sto dvacet devět dětí bydlí ve městě (59 %), sedmdesát osm dětí bydlí 

na vesnici (36 %) a dvanáct dětí tuto část dotazníku nevyplnilo (5 %). Padesát šest 

respondentů z celého sledovaného vzorku populace vyrůstá v neúplné rodině (26 % 

z celkového počtu dotázaných). Z těchto padesáti šesti dětí žije třicet
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osm (68 %)7 ve městě a čtrnáct dětí na vesnici (25 %). Čtyři respondenti na své bydliště 

nespecifikovali (7 %). 

Informace z dotazníků jsem statisticky vyhodnotila a došla jsem k  závěrům, že 

zkušenost s cigaretou mělo sto čtyřicet šest dětí, což představovalo 67 % sledovaného 

vzorku. Třicet sedm dětí se označilo za pravidelné kuřáky8 (17 %).  

Osobní zkušenost s marihuanou přiznalo osmnáct dětí (8,2 %). Podrobnějším 

rozborem problematiky THC jsem zjistila, že osobní zkušenost a marihuanou měli 

častěji chlapci než dívky zúčastněných základních škol. Součástí dotazníku 

k problematice zneužívání THC cílovou skupinou žáků základních škol nebyla otázka, 

v kolika letech ke kontaktu s marihuanou došlo. Přesto jsem ze shromážděných dat 

zjistila, že jedna třináctiletá respondentka uvedla, že jíž měla osobní zkušenost s THC. 

Totéž uvedlo šest čtrnáctiletých dětí (čtyři dívky a dva chlapci), devět patnáctiletých 

dětí (tři dívky a šest chlapců), jeden sedmnáctiletý respondent a jeden žák svůj věk 

neuvedl.  

Alkoholický nápoj dosud podle vlastního sdělení nekonzumovalo pouze dvanáct 

dětí (5,5 %) z celého sledovaného vzorku populace. Zajímala jsem se i o věk 

respondenta při první konzumaci alkoholického nápoje, kdy děti nejčastěji odpovídaly, 

že při první konzumaci alkoholu jim bylo 13 let. Padesát pět dětí (25 % ze sledovaného 

vzorku populace) uvedlo, že pravidelně konzumují alkoholické nápoje. 

Součástí vyhodnocení získaných dat bylo porovnání četnosti konzumentů dané 

drogy (nikotinu, alkoholu a THC) a místa jejich bydliště. Analýzou všech tří fenoménů 

jsem zjistila, že větší počet pravidelných kuřáků, dětí opakovaně konzumujících 

alkoholické nápoje a respondentů, kteří měli osobní zkušenost s marihuanou, bydlelo

                                                
 

7
 porovnáno s celkovým počtem respondentů z neúplných rodin dané ZŠ 

8
 pravidelný kuřák – denně vykouří minimálně jednu cigaretu 
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ve městě. Zjištěné skutečnosti prezentuji grafem 2, kde uváděná procenta vyjadřují 

poměr počtu konzumentů jednotlivé drogy vůči celému sledovanému vzorku populace. 

Graf 2 

Vztah konzumenta dané drogy k místu jeho bydliště 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Při vyhodnocování dat jsem se zaměřila na možnou souvislost výskytu 

sledovaných patologických jevů a skutečnosti, že respondent vyrůstal v neúplné 

rodině. Vzájemným porovnáním vstupních dat týkajících se místa bydliště, rodinného 

zázemí a  výskytu sledovaných patologických jevů pravidelného kouření cigaret, osobní 

zkušenosti s marihuanou a opakovanou konzumací alkoholických nápojů jsem zjistila, 

že z neúplných rodin jsou:  

 pravidelnými kuřáky cigaret je dvanáct dětí vyrůstajících v neúplné rodině, 6 % 

celého sledovaného vzorku populace; 

 experimentátory s marihuanou je šest dětí vyrůstajících v neúplné rodině, 3 % 

celého sledovaného vzorku populace; 

 opakovanými konzumenty alkoholických nápojů je patnáct dětí vyrůstajících 

v neúplné rodině, 7 % celého sledovaného vzorku populace.  
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Výše uvedený komentář k četnosti výskytu sledovaných patologických jevů u 

respondentů z neúplných rodin znázorňuji grafem 3.  

Graf 3 

Výskyt sledovaných patologických jevů 

u respondentů z úplných a neúplných rodin 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Četnost výskytu sledovaných patologických jevů jsem vyjádřila v procentech 

vztažených k celkovému počtu všech zúčastněných respondentů. Výsledkem 

provedeného šetření byla skutečnost, že děti vyrůstající v neúplných rodinách méně 

kouřily cigarety, méně konzumovaly alkoholické nápoje a měly méně často osobní 

zkušenost s užíváním marihuany než děti vychovávané v úplných rodinách.  
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