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ÚVOD

„Není důležité místo, které zaujímáme,

nýbrž směr, kterým jdeme.“

HOLMES

Historie  obrany  společnosti  proti  drogám  sahá  daleko  do  minulosti.  Již 

několikrát byly vydány různé zákony, zákazy a předpisy, které se snažily kontrolovat 

drogy a jejich pohyb. Avšak pokusy o úplný zákaz, prohibici zatím nikde, nikdy a u 

žádné  látky trvale  neuspěly a  zkušenosti  jen  dokazují,  že  svět  se  už  nikdy nezbaví 

drogy, s níž se jednou setkal.

Jak dokazuje historická zkušenost lidstva, je velmi nesmyslné domnívat se, že se drogy 

nebo závislost na nich podaří z jakékoliv společnosti odstranit. Navíc zneužívání drog 

nepostihuje  jen  toho konkrétního  jednice,  který  jim propadl,  ale  i  širší  společenské 

celky, v konečném důsledku dokonce celé lidstvo. Z tohoto důvodu jde o téma stále tak 

aktuální a o jev, proti kterému lidé tolik bojují, ve 20. století už dokonce na celosvětové 

úrovni.

Vždy bude existovat jisté procento naší populace, jehož zástupci budou chtít unikat před 

realitou pomocí psychotropních látek. Takové skupiny lidí také existují již od pradávna. 

Nejprve objevily rostliny,  které uvolňovaly fantazii  a umožňovaly dostat se do stavu 

jakési blaženosti. Začaly toho využívat vždy, když chtěly na chvíli utéct od reality. Poté 

se lidé snažily z rostlin vyzískat více a více látek, ať už za pomoci destilace či kvašení. 

Nakonec dospěli  až k syntetické výrobě drog, tedy nezávisle na přírodě.  Následkem 

toho všeho se stal návyk, který si člověk při opakovaném použití psychotropní látky 

vypěstoval. Takové návyky jsou pevné a těžko se ruší.

Když už tedy není v našich silách měnit lidskou přirozenost, můžeme se alespoň pokusit 

hledat příčiny vedoucí k zájmu o drogy a k závisloti na nich a ty se snažit omezovat či 

úplně eliminovat. V žádném z případů není takovou příčinou jen jeden prvek, ale může 

se jednat o celé spektrum vlivů, které působí přímo či nepřímo na jedince.

6



Velmi důležitou roli v této problematice hraje jeden faktor a tím je rodina. Rodina je 

primární společenská skupina, která na člověka působí od narození po celý jeho život a 

tím  ho  zásadně  utváří  a  ovlivňuje.  Totiž  ještě  dávno  před  tím,  než  se  dítě  účastní 

rodinných diskuzí, mohou rodiče na něj působit, a to prostřednictvím smyslů a citů. Až 

poté následuje rozhovor,  dialog atd. Nemalý význam má samozřejmě osobní příklad 

rodičů a  jejich přístup k výchově.  Pravdou zůstává,  že  drogy se mohou vyskytnout 

prakticky v každé rodině. Ať už jde o děti méně či více vzdělaných rodičů, mladších 

nebo starších, věřících či ateistů, z bohatších anebo naopak sociálně slabších rodin.

Má práce se bude zabývat tématem drogové závisloti  mládeže, jejím dopadem na své 

okolí  a  nedílně  taktéž  její  prevencí.  Nastíním  co  všechno  může  společnost,  rodina, 

udělat proto, aby děti drogám nepropadly a pokud se již tak stane, jak se závislostí co 

nejúčinněji bojovat. 

Svou práci rozdělím na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popíši obecné 

poznatky  k  dané  problematice,  fáze  závislosti,  rizikové  faktory  vzniku  drogové 

závislosti,  zásadní vliv rodiny,  způsoby předcházení vzniku závislosti a v neposlední 

řadě  informace  o  odborné  pomoci,  poradenství.  V části  praktické  uvedu  kazuistiku 

drogově  závislé  klientky  a  vyhodnotím  výsledky  dotazníku  týkající  se  drogové 

problematiky.

Téma, drogy versus mládež, jsem si zvolila, protože mě velmi zajímá a také z důvodu 

vlastní zkušenosti s drogově závislým mladistvým v mé širší rodině.
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 1 CÍLE

● zjistit míru informovanosti dětí a mládeže o drogové problematice

● zmapovat přímý nebo nepřímý kontakt dětí s drogou
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 2 TEORETICKÁ ČÁST

 2.1 OBECNÉ POZNATKY O DROGOVÉ PROBLEMATICE

 2.1.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Pojem  droga pochází  z  francouzského  slova  drogue,  které  znamená  sušené 

živočišné  nebo  rostlinné  suroviny.  Tento  význam  se  ale  postupně  posunul  a  nyní 

označuje  léčivé  rostliny  a  ve  speciálním  významu  také  psychoaktivní  přirozené, 

polosyntetické a syntetické substance s potenciálem závislosti. Psychoaktivní substance 

je návyková látka, biochemicky působící na mozek a vyvolávající závislost.

Akutní intoxikace  je přechodný stav po užití  psychoaktivní látky.  Mohou se 

vyskytnout poruchy vědomí, vnímání, chování, emotivity nebo fyziologických funkcí a 

reakcí. Nejsou zde ale přítomny žádné vážnější problémy,  které by mohly mít trvalé 

následky pro organismus intoxikovaného člověka.

Škodlivé  užívání  (abúzus,  zneužívání) je  způsob užívání  návykových  látek, 

který již poškozuje zdraví jedince. Toto poškození může být buď psychické (např. těžká 

deprese) nebo tělesné (např. AIDS, žloutenka).

Odvykací stav je stav, který nastává až po delším užívání určité drogy, kdy buď 

výrazně snížíme dávku nebo ji úplně vysadíme. Odvykací syndromy neboli příznaky 

jsou jak tělesné (křeče, teplota, zvracení, třes), tak duševní (především deprese).

Flashback je další možný stav ve spojitosti s návykovými látkami. Provází ho 

stejné pocity jako po požití drogy, která ale nebyla aplikována. Vyskytuje se za delší 

dobu ( několik měsíců ) po užití halucinogenů, které mohlo být i jednorázové. Může 

nastat i po marihuaně či pervitinu.

Předávkování ( intoxikace ) je vlastně otrava drogou, pokud byla silnější než 

konzument předpokládal nebo pokud se jednalo o úplně jinou drogu, uživatel to nevěděl 

a nebyl na ni zvyklý.

Toxické  psychózy jsou  duševní  onemocnění,  která  mohou  nastat  při  úžívání 

drog a to i poté, co bezprostřední účinek látky odezněl. Délka trvání je individuální a 
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patří sem především halucinace, pocity pronásledování, neklid, třes. Tyto stavy vyžadují 

okamžitou lékařskou pomoc, neboť postižený je nebezpečný jak sobě, tak svému okolí.

Harm reduction je anglický termín a označuje zmírňování škodlivých následků 

užívání  drog  na  jedince  i  společnost  v  případě,  že  klient  není  ještě  dostatečně 

motivovaný  k  léčbě,  která  by  směřovala  k  abstinenci.  Patří  sem např.  poskytování 

čistých injekčních stříkaček pro narkomany, aby se zabránilo používání špinavých jehel 

a  rozšiřování  AIDS a  žloutenky.  Ze stejných důvodů se rozdávají  další  dezinfekční 

pomůcky nebo  prezervativy.  Těmito  aktivitami  se  zabývají  především nízkoprahová 

zařízení  jako  jsou  K-centra,  která  navíc  dokáží  zprostředkovat  sociální  pomoc  a 

poradenství.

Detoxikace je proces, kdy tělo zbavíme toxických látek v poměrně krátké době 

několika  dnů za  pomoci  léků,  aby  pacient  mohl  snadněji  překonat  odvykací  potíže. 

Detoxikační  jednotku  může  závislý  jedinec  vyhledat  buď  v  některých  nemocnicích 

anebo  v  psychiatrických  léčebnách.  Poté  většinou  následuje  dlouhodobá  léčba. 

[GANERI, 2001]

 2.1.2 DROGY V ČR

V ČR s drogami začínají již děti. Ve většině případů je nejprve dostávají zdarma 

a  tím  si  jednoduše  vytvoří  návyk.  Potom  už  si  musí  shánět  finance,  zpravidla 

prostřednictvím krádeží, často také s drogami samy obchodují. S množstvím užívaných 

drog souvisí  i  spotřeba alkoholu,  která je v České republice poměrně vysoká.  Podle 

některých výzkumů časný počátek požívání alkoholu a kouření tabáku u dětí a mládeže 

zvyšuje  riziko  přechodu  k  dalším  návykovým  látkám.  Nejoblíbenější  drogou  je  po 

tabáku marihuana. Hned za ní následuje pervitin a opiáty. 
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 2.1.3 ZÁVISLOST, NÁVYK A ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY

Závislost  (  toxikomanie  )  je  podle  Světové  zdravotnické  organizace  stav 

periodické nebo chronické intoxikace ( otravy ) psychotropními návykovými látkami, 

který je vyvoláván opakovaným užíváním přirozené nebo syntetické drogy a je škodlivý 

pro jednotlivce a společnost. Obecně lze říci, že musí být splněna následující kritéria, 

abychom mohli o člověku říci, že je závislý:

1) pociťuje silnou touhu, žádostivost, bažení po látce = tzv. craving

2) má sníženou schopnost kontroly začátku, konce a množství požívané látky

3) užívá látku ke zmírnění abstinenčních příznaků, které pociťuje

4) rozvíjí se u něj tolerance

5) jeho chování a myšlení při manipulaci s látkou je značně omezené

6) zanedbává a postupně ztrácí přátelé

7) pokračuje v  užívání  látky i  přes jasné škodlivé psychické,  fyzické  a  sociální 

důsledky

Návyk  začíná,  když  se  člověk  pomalu  vzdá  svého  dosavadního  života  a  droga  mu 

vytváří a rozhodujícím způsobem ovlivňuje všední den. Odměňuje sám sebe tím, že si 

požitím  látky  vyvolává  příjemné  pocity  jako  je  např.  zvýšené  sebevědomí  a  tím 

potlačuje ty nepříjemné, kterými mohou být obava, zloba, úzkost atd. Návyk je vytvořen 

učením, zkušeností a opakováním a z lékařského pohledu je to primárně psychický děj s 

možnými  sekundárními  tělesnými,  sociálními  následky,  ke kterým se ještě  přidávají 

bilogicko-organické  faktory  škodlivých  účinků  drog  na  organismus  a  především 

nervový systém.

Máme dva typy závislosti,  které na sebe buď navazují nebo jdou ruku v ruce. Je to 

psychická závislost, která se projevuje jako nepotlačitelná,  neodolatelná touha vzít si 

drogu. A pak závislost fyzická, kdy už jde o nepříjemné až nesnesitelné tělesné pocity. 

Ty se liší u jendotlivých druhů drog, ale v zásadě jde o třes, zvracení, změny tlaku a 

srdečního rytmu, křeče. V nejhorších fázích šok, poruchy dechového centra, poškození 
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mozku atd. Organismus se nastaví na tu látku a po jisté době už může fungovat jen s ní. 

Navíc  dojde  ke  zvýšení  tolerance,  což  znamená,  že  pro  stejný  účinek  konzument 

potřebuje větší množství drogy. Tělesná závislost se v rukách lékaře dá za určitou dobu 

překonat, ale psychická trvá už celý život.

 2.1.4 FÁZE ZÁVISLOSTI

Závislost se vyvíjí zhruba ve čtyřech fázích:

EUFORICKÁ POČÁTEČNÍ FÁZE

Tuto  první  etapu  závislosti  můžeme  ještě  považovat  za  relativně  nevinnou.  Jde 

především o to, že mladý člověk vyzkouší drogu většinou někde v partě mimo rodinu, 

zbaví se nepříjemných pocitů, uvolní se, navíc získá sebevědomí a vzrůstá jeho pocit 

sebehodnocení. 

KRITICKÉ STÁDIUM NAVYKÁNÍ

Tady už  začínají  problémy s povinnostmi,  ať  už je  to  ve škole  nebo v zaměstnání. 

Připojují se k tomu finanční potíže, protože cena jedné dávky jde mnohokrát až do tisíců 

korun.  Člověk  má  potřebu  zvyšovat  dávky  a  vznikají  zde  zdravotní  problémy.  Je 

porušena  koncentrace,  mozek  i  některé  orgány.  Navíc  závislý  získává  odstup  od 

reálného světa, vytváří si svůj vlastní a přestává se vnímat takový, jaký je.

STÁDIUM ZÁVISLOSTI

V této fázi dochází ke ztrátě kontroly nad užívanou látkou, nad dávkováním, někdy je 

mícháno  více  drog dohromady.  Závislému člověku se rozpadají  vztahy,  většinou se 

uchyluje ke kriminalitě, především tedy ke krádežím. Objevují se výrazné psychické a 
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tělesné  abstinenční  příznaky,  mění  se  celková  osobnost.  Dochází  i  k  výrazným 

zdravotním obtížím, především s imunitou, k viditelnému úbytku váhy atd.

CHRONICKÉ STÁDIUM ROZKLADU

Tato etapa je charkteristická pro těžké narkomany, kteří mají vážně poškozené životně 

důležité  orgány  jako  jsou  játra,  ledviny,  centrální  nervový  systém.  Proběhl  u  nich 

rozchod s nejbližším okolím, tedy s rodinou a přáteli.  Spadly až za hranici chudoby, 

popř. se staly bezdomovci.  Tuto fázi  provází  tzv.  deprivační  syndrom, což znamená 

naprostý  duševní  úpadek  člověka,  lhostejnost  k  vlastní  existenci,  životu  atd. 

[GÖHLERT,KÜHN,2001]

 2.2 RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

K nim řadíme tři základní prvky, které se vzájemně prolínají a doplňují. Je to 

droga,  jedinec  nebo-li  osobnost a  sociální  prostředí.  Nemůžeme  hledat  jen  jednu 

příčinu, vždy jde o souhrn několika faktorů. Mimo tyto tři hlavní tu mohou sehrát roli 

ještě  další  vedlejší  činitelé.  Těmi  jsou  např.  zvědavost,  porucha  sebehodnocení, 

momentální krize, nové trendy atd.[NEŠPOR,CSÉMY,1993]

 2.2.1 DROGA, OSOBNOST A PROSTŘEDÍ

Samotná  droga samozřejmě patří k závažným ohrožujícím činitelům. Sehrává 

zde svou roli její dosažitelnost, způsoby účinku, atmosféra jejího konzumu a požitku, 

potenciál  návyku atd. Jsou látky s tlumivým účinkem, jejichž hlavními zástupci jsou 

opiáty a látky s povzbudivým účinkem jako je např. pervitin.

Různé průzkumy a zkušenosti odborníků prokázaly, že dědičnost nesehrává v procesu 

rozvoje  závislosti  téměř  žádnou  roli.  Snad  jen  konkrétní  dané  vlastnosti  mohou  ve 

spojitosti s vlivem prostředí ke vzniku tohoto problému přispět.
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Predisponované osobnosti můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

1. Jsou  to  osoby  zvýšeně  citlivé,  zranitelné,  úzkostné,  které  mají  problémy  v 

komunikaci  a   v  navazování  vztahů.  Tito  lidé  vyhledávají  především  drogu 

stimulačního  typu,  která  jim  dodá  sebevědomí  a  díky  ní  ztrácejí  zábrany, 

přestávají být pasivními.

2. Druhou  skupinu  tvoří  naopak  lidé  extrovertní  se  sklony  k  impulzivitě  a 

dramatizování. Jsou nestálí a mají zvýšenou dráždivost. Pro takové jedince bývá 

významné setkání s opiáty, po nichž u nich dochází k vnitřnímu klidu, relaxaci a 

harmonii.

Dnes už ale tato vyhraněnost trochu ustupuje a novým trendem se stává tzv. polymorfní 

způsob braní drog, což znamená, že jeden člověk bere více látek najednou. Oblíbený je 

např. tzv. speedball – směs kokainu a heroinu. Často se také můžeme setkat s kombinací 

pervitinu a sedativ. 

V současnosti se ve společnosti objevila specifická drogová skupina mladistvých, tzv. 

třetí  drogová  generace,  jejíž  členové  začínají  na  látkách  jako  jsou  amfetaminy, 

halucinogeny  a  extáze  a  zůstávají  u  nich.  Následující  přechod  na  heroin,  jak  tomu 

doposud bývalo, se u těchto konzumentů vyskytuje zřídka nebo vůbec. Tato skupina 

mladých lidí má velmi dobré finanční zabezpečení, vyznačuje se také vysokou sociální 

integrací a naplno užívá volný čas. Většinou tito závislí pocházejí z dobře situovaných 

rodin, mají veškerou péči a jejich rodiče patří do vrstev středních a vyšších zaměstanců.

Nejvíce ohroženi toxikomanií jsou mladistvý ve věku 12 – 18 let. Procházejí obdobím 

hlubokých změn v kognitivní, sociální a psychické oblasti. Musí se vypořádat s mnoha 

věcmi  najednou.  Jsou  to  především  tělesné  a  sociální  změny,  příprava  a  budování 

vlastního  života,  které  s  sebou  přináší  nové  sociální  zodpovědnosti.  Takový  mladý 

člověk  prožívá  dále  značné  nejistoty  v  povolání  a  musí  si  vytvořit  vlastní  žebříček 

norem a hodnot. Toto období také provází zvědavost kolem nevyzkoušeného a velká 

radost a vzrušení z experimentování.
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Prostředí  je  dalším výrazným faktorem,  který  může  sehrát  klíčovou  roli  v  rozvoji 

závislosti u člověka. Z širšího pohledu hodně záleží na tom, jaká je hospodářská situace 

ve společnosti, jak moc je tato společnost orientována na konzum, jak vůbec vypadá trh 

s drogami a které hodnotové modely převládají. Historie boje s drogou je velmi dlouhá, 

ale až v nedávné době si lidé připustili, že drogy ze světa nezmizí už nikdy. Proto se 

nyní snaží vytvořit víceméně regulační systém, kterým chce udržet mezi drogou a sebou 

stav  určité  rovnováhy.  Je  to  ale  velmi  labilní  systém,  který  se  může  každou  chvíli 

zhroutit.  Stačí  jen,  když  se  např.  na  trhu  objeví  nová  látka.  Společnost  na  ní  není 

připravena, nezná její účinky a stupeň škodlivosti. U toxikomanů nebo potencionálně 

závislých  okamžitě  vzbudí  pozornost,  oni  začnou  s  touto  látkou  experimentovat  a 

situace se opět znatelně zhorší.

Veřejné  mínění  je  vlastně  také  nezanedbatelným  činitelem,  který  ovlivňuje  sociální 

klima a je nutné sledovat postoje, názory a hodnocení populace ke zneužívání drog. V 

posledních  letech  se  v  médiích  diskutuje  poměrně  často   na  toto  téma.  Velmi 

významnou  úlohu  v  oblasti  primární  prevence  mohou  sehrát  pořady,  které  podají 

objektivní a nic nepředstírající pohled na drogy.[NEŠPOR,CSÉMY,1993]

 2.2.2 SPECIFICKÉ RIZIKOVÉ SITUACE U DĚTÍ 

Hyperaktivita

– znamená nadměrnou aktivitu, neposednost, roztěkanost, nepozornost, kolísání nálad, 

impulzivní reakce. To pak vede k problémům ve škole. Pro rodiče je péče o takové 

dítě  velmi  náročná.  Musí  se  ve  výchově  střídat,  aby  mohli  odpočívat,  měli  by 

dodržovat pravidelný režim spánku, jídla a učení. Tresty za chování dítěte jsou beze 

smyslu, protože oni za tuto poruchu nemohou.
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Sklon k násilí

– velmi nebezpečný je v tomto směru vliv médií. Filmová a televizní brutalita na děti 

značně působí. Rodiče by měli své děti chránit a pokud možno jít jim příkladem, 

učit je jak řešit spory nanásilnou formou a na úrovni.

Děti se zanedbanými citovými potřebami

– takové děti jsou chudé na informace,  zkušenosti,  podněty a prostředky ke svému 

rozvoji.  Především  jim  ale  chybí  pevný  citový  vztah  k  rodičům.  Týká  se  to 

především dětí  z dětských domovů,  ale i  z rodin,  kde rodiče na své děti  nemají 

dostatek  času  a  svou  péči  a  lásku  nahrazují  jeslemi,  hračkami  či  televizí. 

Zneužíváním drog se  snaží  takový vztah  nahradit,  což se  jim ale  nikdy nemůže 

podařit.

Děti trpící strachem a úzkostí

– závislost na droze může vzniknout, když se člověk snaží odstranit některou ze svých 

úzkostí či strach. Jejich příčiny můžeme najít v rodinné tradici, v osobní minulosti 

jedince nebo v nějaké jeho zkušenosti. Je tedy nutné nabídnout takovým dětem či 

mladistvým jiné možnosti, jak tyto stavy překonat.

Špatné výsledky ve škole

– mohou mít několik příčin. Někdy jsou způsobeny duševními problémy, poruchami 

chování,  nižším  nadáním,  školní  nezralostí,  špatným  zdravotním  stavem  atd.  V 

důsledku toho se dítě může ocitnout ve špatné pozici v kolektivu, mezi vrstevníky, 

snižuje mu to sebevědomí a tím je drogou ohroženo. Je tedy nezbytné uvědomit si a 

přiznat možnosti dítěte a nenutit ho k něčemu, na co nemá.

Problémy s alkoholem a drogami u rodičů

– statistiky potvrzují vyšší výskyt problémů s alkoholem nebo drogami u dětí, jejichž 

rodiče nebo alespoň jeden z nich pili. Osobní příklad rodičů má totiž velký význam. 

Pokud se takový problém v rodině vyskytuje, dítě to pozná a je k takové závislosti 

automaticky také náchylnější. Je dobré tedy vyhledat odbornou pomoc a především 
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dítěti vysvětlit o co jde. Někdy pomůže, když rodičovskou funkci dočasně přebere 

jiný dospělý příbuzný. Dítě potřebuje předvídatelné prostředí s pravidelnými rituály 

jako  jsou  společná  jídla,  oslavy,  návštěvy  atd.  Dále  by  dítě  mělo  mít  možnost 

vytvořit  si  na  někoho pevné citové  vazby.  Nelze  opomínat  ani  to,  že  dítě  které 

zůstane v rodině s nefungujícím rodičem, je většinou tlačeno do role dospělého a 

přebírá jeho úkoly.

Vleklý problém v rodině

– způsobuje trvalé  napětí,  nepohodu, nepříznivou atmosféru  v celé  rodině.  Takový 

stav neprospívá nikomu a už vůbec ne dítěti. V takovém případě by se měli rodiče 

více zaměřit na řešení vlastních problémů a nesoustředit se přespříliš na své dítě. 

Jednou z možností je např. návštěva manželské poradny.[NEŠPOR,CSÉMY,1993]

 2.2.3 ZÁSADNÍ VLIV RODINY

Základní jednotkou společnosti je RODINA. Rodina vyhovuje sociální potřebě, 

kterou  je  být  s  někým.  Dalšími  funkcemi  rodiny  jsou  funkce:  ochranné,  výchovné, 

ekonomické  a  biologické.  Proto  rodina  jako  instituce  přežila  celé  věky,  i  když 

vybudovat všestranně fungující rodinu patří mezi velmi obtížné úkoly.

Z toho tedy vyplývá,  že jedním z nejdůležitějších faktorů,  které na člověka výrazně 

působí a ovlivňují ho, je právě RODINA.

Po svém narození toho člověk umí velmi málo a je zcela odkázyný na rodiče. V průběhu 

jednotlivých  období se učí o sebe postarat, osamostatnit se a každý takový věk přináší 

své úkoly.  Nezvládnutý  úkol  raného stádia  vývoje s  sebou nese špatné následky do 

budoucna.  Nejzávažnější,  celoživotní  důsledky  mají  poruchy  vzniklé  v  prvních  5-6 

letech období života dítěte. Buduje si totiž základy emočních postojů, citových vztahů k 

sobě a k okolí a způsoby uspokojování pudových potřeb a s nimi dozrává také nervová 

soustava. Na tom se pak buduje celá složitá výstavba psychiky. Proto některé poruchy 

vzniklé v této etapě jsou již nenapravitelné.[GOODYEAR,2001]
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Ráda bych se také zmínila o jednotlivých vývojových obdobích, čím se vyznačují a k 

jakým chybám zde může dojít.

✔ Základní důvěra  0 – 18 měsíců

Tato fáze plně stojí na vztahu s matkou. Základní důvěra zde znamená, že vše je 

v podstatě  dobré, a když se něco začne dít,  maminka zasáhne.  Dítě důvěřuje 

vnitřnímu i vnějšímu světu. Pokud ne, vytváří si pochybnosti k sobě i druhým, 

vše  příliš  kontroluje,  těžko a  pomalu  se  učí  a  v  budoucnosti  to  pak  pro něj 

znamená velkou překážku.

✔ Rozvoj autonomie  2. – 3. rok

Zde už dítě rozlišuje sebe od okolního světa, budují se základy osobnosti, pocit 

autonomie a k tomu potřebuje pomoc okolí.  Když se rodiče na něj pořád jen 

zlobí, dítě se stane zlostné a agresivní. Chorobné příznaky, které se zde mohou 

objevit, je zvýšená kontrola sebe i druhých, potřeba lidi ovládat.

✔ Iniciativa  4. - 6. rok

Přináší  pokrok  v  intelektovém  vývoji,  směřuje  k  překonávání  překážek  a 

dosahování  cílů.  Dítě má i  větší  zájem o lidi,  především o rodiče,  prarodiče, 

vrstevníky  atd.  Vztahy  se  stávají  komplikovanější,  neboť  se  rodí  žárlivost  a 

soupeřivost, např. boj se sourozenci o mámu, o pozornost. Je zde velká potřeba 

trvalé  přízně matky či  otce,  potřeba důvěry,  že  nás přijme.  Přijímá názory a 

postoje rodičů,  zvnitřuje je spolu  s příkazy a zákazy a tím se vyvíjí  prvotní 

dětská morálka, tedy svědomí. Pokud v tomto období dojde k selhání, dítě ztrácí 

iniciativu,  rezignuje  a  provází  ho  pocity  viny,  které  by  duševně  zdravého 

člověka trápit neměly, pokud se naučí žít v souladu se svým svědomím.

✔ Snaživost  6. - 12. rok

V těchto letech přichází relativní klid, kdy se dítě věnuje rozumovému vývoji 

prostřednictvím školy, zájmů a také rodiny, kde se může naučit řadě činností. Je 
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zde nutná aktivní pomoc rodičů, aby se dítě dokázalo orientovat, ale nesmí si to 

plést s tím, že za něj budou rozhodovat.

Jestliže dítě úspěšně neprošlo předchozími fázemi vývoje pudů a citů, hrozí mu, že bude 

žít hlavně pro práci a povede konzumní život chudý na city. Když zde dítě nevyniká, 

mohou se rozvinout i pocity méněcennosti.

✔ Puberta, hledání identity  

Doposud dítě přebíralo vidění světa od dospělých, nyní si začíná vytvářet vlastní 

hodnoty  a  názory,  což  může  vést  ke  střetům.  Zařazuje  se  do  společenských 

skupin,  přijímá  různé  role,  získává  pocit  vlastní  identity  a  hlavně  si  musí 

vybojovat  svůj  životní  plán  u  rodičů.  Pociťuje  zlost  a  bouří  se.  Tady dělají 

rodiče dvě zásadní chyby:

a) buď se cítí ohroženi agresí, jsou zlostní a tím pádem potlačí celý pubertální 

proces,  který  může  propuknout  později  a  ve  větší  síle  anebo  se  přesune  do 

úzkosti, neschopnosti a dítě z toho má doživotní obtíže

b) anebo vnímají dítě jako směšného bouřliváka, který je nerozzlobí, téměř na 

něj nereagují a dítě si začne myslet, že rodiče nezajímá, že ho nemilují a tím více 

provokuje, někdy až na hranici kriminality

✔ Nedospělý dospělý  

Zde se mladistvý učí navazovat rovnoprávné vztahy, především ty intimní, které 

mu mohou přinášet uspokojení, ale i frustraci při odloučení atd. Velmi často se 

objevuje obava z intimity vztahu, neboť vytvoření takového vztahu je vrcholem 

citového  života  a  k  tomu  je  nutné  zvládnout  všechny  předešlé  úkoly. 

Neschopnost navazovat tyto dospělé vztahy vede k izolaci a k samotě. Takový 

člověk buď rodinu vůbec nezaloží nebo jde z jednoho manželství do druhého 

anebo setrvává v citově chladném manželství,  kde má každý z partnerů svůj 

svět. To ale citlivá duše dítěte dobře vnímá a může ho ho to poznamenat.
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✔ Dospělost  

Dospělým se člověk stává, když zvládne všechny úkoly svého vývoje a to je u 

každého individuální. Snáze přijímají drogu právě nezralé osobnosti, které jsou 

nesamostatné, mívají  problémy se vztahy, s přijetím rolí atd. Hlavním úkolem 

dospělého bývá ve většině případů založení rodiny, výchova dítěte a uvedení ho 

do života. Tvořivý rodič se umí přizpůsobit všem změnám ve vývoji dítěte, dá 

mu najevo, že jej miluje, nutí ho k povinnostem a zároveň ho nechává být, aby si 

samo našlo řešení pro některé své problémy.

✔ Stáří  

V tomto období stárne tělo i duše, pudy ztrácejí naléhavost, city už nejsou tak 

bouřlivé,  snižuje  se  pružnost  a  člověk  celkově  zpomaluje.  Úkolem  stáří  je 

integrita vlastního já, kdy dochází k celkové vyrovnanosti. Příznakem neúspěchu 

při zvládání úkolů stáří je strach ze smrti, zoufalství a z toho plynoucí mrzutost a 

nespokojenost. [ŠIMEK,1995]

Z toho všeho tedy vyplývá, že rodina je poměrně trvalé soužití členů, kteří se neustále 

vzájemně ovlivňují. Děti se v ní učí žít a jejich osobnost zde dostává tvar. Získávají zde 

první  životní  zkušenosti,  které  ho  obohacují  pro  jeho  další  vývoj.  Osobní  vztahy v 

rodině jsou pro nás stále důležité, vzhledem k modernímu, dynamickému a rychle se 

měnícímu světu, který nás v současné době obklupuje.

Velmi  významnou  úlohu  hraje  rodina  při  výchovném  působení.  Opakovanými 

zkušenostmi, kterými dítě při svém růstu prochází, tak utváří návyky, které se v rodině 

opakují den po dni a tím se utvrzují a podtrhují. Asi nejvíce přístupné vlivům a dojmům 

je dítě v pubertě. Jeho flexibilnost a ohebnost dosahuje maxima. Dítě získává většinu 

návyků od způsobu stolování, chůze, řeči, přes držení těla, péče o vzhled až po přístupy 

k lidem a jednání s nimi.

Rodina by jako první měla dítě vyslechnout,  ocenit  jeho začínající  úspěchy,  dát mu 

najevo uznání. Dále také buď souhlasí s jeho chováním, jednáním, činností nebo mu 

něco zakazuje. To všechno zásadně ovlivňuje další výběr cílů dítěte.
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Pokud se rodiče chtějí podílet na utváření a postojů svého syna či dcery,  měli by ho 

povzbuzovat  při  všech  žádoucích  aktivitách.  Všechno  pokazit  mohou  naopak 

shazováním, výsměchem, ale stačí i nedostatečné ocenění. To jsou vlastně situace, kdy 

dítě podává určitý výkon a rodina je jeho prvním svědkem.

Jelikož rodina je skupina dynamická, interakce a vlivy v ní můžeme rozdělit do třech 

úrovní:  rozumovou (slovní),  smyslovou a  citovou.  V socializačním procesu,  tedy ve 

výchově navazuje působení na slovní úrovni až na smyslovou a citovou základnu, které 

se u dítěte staví už v prvních měsících života. Rodiče by tedy rozhodně neměli zmeškat 

období, kdy si malé dítě chovají a dotýkají se ho. Na něj pak plynule navazuje doba, 

kdy  už  mu  můžeme  udílet  vhodným  způsobem  rady,  pochvaly,  domlouváme  mu, 

vysvětlujeme. Zjednodušeně řečeno, vedeme s ním rozumnou konverzaci místo udílení 

prostých zákazů.

 2.3 VAROVNÉ SIGNÁLY ZNEUŽÍVÁNÍ DROG

Je velmi důležité znát alespoň základní účinky drog, protože čím dříve rodina 

skutečnost správně rozpozná, tím pro všechny lépe. Začínající problém se dá ještě řešit 

není důvodem k panice a hysterii. Účinky různých drog se liší, některé znaky jsou však 

společné. Můžeme je rozdělit do třech základních skupin:

Psychické změny

✔ podrážděnost a přecitlivělost

✔ sklon stranit se rodičů

✔ po hádce či konfliktu odchod z domova

✔ časté změny nálad – návaly vzteku nebo stažení do sebe

✔ ztráta zájmu o hodnoty, myšlenky, zájmy a lidi, které byly dříve považovány za 

důležité
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Změny v chování

✔ zhoršená péče o zevnějšek

✔ noví přátelé a známí a sklon těchto lidí vyhýbat se rodičům ohroženého jedince

✔ náhlé zhoršení prospěchu ve škole, žádný zájem o učení a vzdělávání

✔ nošení tmavých brýlí v neobvyklé době

✔ užívání voňavky za účelem zakrytí zápachu z drog

✔ narážky kvůli nedostatku peněz a snaha si je půjčit

✔ užívání slangových výrazů týkajících se drog

✔ tajnůstkářství, tajemné telefonáty

✔ lhaní, uvádění rozporných tvrzení

✔ rozpačitost

✔ problémy s úřady, popř. se zákonem (krádeže, rvačky a výtržnictví atd.)

✔ výskyt dražších předmětů u dítěte, které si nemůže pouze z kapesného dovolit

Předměty

✔ ubývání a ztrácení léků z domácí lékárničky

✔ ztráta peněz a cenností

✔ nalezení  těchto  předmětů  doma:  plastikové  lahve  s  uříznutým dnem,  ohnuté 

kousky trubiček, sirky a zapalovače ve větším množství,  balíčky papírů, které 

slouží jako filtr, kbelíky nebo misky s vodou, injekční jehly a stříkačky
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 2.4 RODINA VERSUS DROGY

 2.4.1  PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Motivací  k  vyhýbání  se drogám by měl  už z  hlediska základních  potřeb  být 

pocit, že jsme zdravější. To zahrnuje celou škálu problémů, které se nám vyhnou, ať už 

jsou to zničená játra, ledviny,  srdce, poškozný imunitní  systém, který nám normálně 

zajišťuje  vyšší  odolnost  vůči  nemocem nebo riziko,  že  se  staneme pachateli  trestné 

činnosti,  oběťmi  otravy  atd.  Dále  také  ušetříme  spoustu  peněz.  Co  se  týče 

psychologických potřeb, zdravý jedinec má lepší vztahy s rodiči, partnerem, přáteli, má 

vyšší  sebevědomí,  je  pánem  sebe  sama,  podává  stabilní  pracovní  výkon  a  je 

spolehlivější a předvídatelnější. Dále je v lepší tělesné i psychické kondici na rozdíl od 

závislého. Paměť a myšlení normálně fungují, stejně tak schopnost soustředění, dokáže 

si uspořádat život a dát mu smysl, a tím mít dobrý pocit. 

Rodiče by tedy především měli své děti motivovat ke zdravému způsobu života, a to 

hned několika způsoby:

✔ základem  je  asi  motivace  hmotnými  potřebami  jako  je  dostatek  jídla,  pití, 

oblečení,  ale  patří  sem i  zajištění  tepla  a  bezpečí  domova.  Dále  pak  rodiče 

mohou argumentovat, kolik ušetříme, když nekouříme, nepijeme a nefetujeme a 

jak tím zažehnáme zdravotní rizika

✔ rodiče  dále  motivují  své  děti  psychologickými  potřebami,  ke  kterým  patří 

potřeba sounáležitosti,  respektu,  úspěšnosti,  nezávislosti  atd.  Vysvětlí  jim,  že 

bez  závislosti  na  návykových  látkách  mají  se  všemi  lepší  vztahy,  mohou  si 

navzájem  důvěřovat,  vedou  o  mnoho  pestřejší  a  zajímavější  život,  k  tomu 

zažívají pocit svobody a sebeovládání. Jednoduše řečeno, rodiče by měli umět s 

dítětem o drogách informovaně hovořit

✔ v neposlední řadě sem musíme zařadit motivaci dětí potřebami sebeprosazení, 

kdy  rodiče  rozvíjejí  schopnosti,  možnosti  a  tvořivosti  dítěte.  Sem  by  patřil 

zájem,  když  nás  něco  baví,  flexibilita  myšlení,  schopnost  propojit  zdánlivě 

nesouvisející představy, odvaha a nezávislost na tom, co si myslí druzí. Děti by 

se  měly  postupně  naučit  složitý  problém rozdělit  do  dílčích  kroků,  případně 
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mluvit s někým o problému, který chtějí řešit. Také sem řadíme schopnost vidět 

věci nově a nesamozřejmě.

Další  možný  způsob  zamezení  rozvoji  závislosti  je  zvyšování  tělesné  a  duševní 

odolnosti dětí:

✔ zajištění  dostatečné  sítě  vztahů  ať  už  v  rámci  rodiny  nebo  později  mezi 

vrstevníky (hlavně se vyvarovat vytvoření těsného vztahu dítěte k vrstevníkovi, 

který bere drogy)

✔ vést  dítě  k  vyváženému životnímu stylu,  aby na něj  byla  kladena  přiměřená 

zátěž, aby mělo zájmy pro obnovu svých sil

✔ poskytovat zdravou výživu

✔ směřovat  dítě ke správné hodnotové orientaci,  kde získá pocit  smyslu života, 

zaujme se pro dobrou věc a bude později nacházet smysl ve své práci

✔ dodat mu pocit kompetence a zdravého sebevědomí z toho, že zvládá dobře své 

životní role

✔ zajistit  dítěti  předvídaltelné  a  bezpečné  rodinné  prostředí  s  láskou,  vřelostí  a 

zdravými pravidly

✔ vést dítě i do bezpečného prostředí mimo rodinu, hlavně pak v rámci budoucího 

povolání (tzn. pomoci dítěti ubránit se nevhodné společnosti)

✔ učit dítě dobře zpracovat nepříjemné zážitky a problémy

✔ ukázat dítěti, jak vhodnými způsoby zvládat stres

✔ předcházet nudě u dítěte

Krátce bych se v této části zmínila o sportu, který slouží jako výborná prevence drogové 

závislosti.  Mírní  úzkost  a  depresi,  posiluje  imunitu,  zlepšuje  držení  těla  a  svalovou 

pevnost.  Společnost  a  kluby  zabývající  se  sportovními  aktivitami  odmítají  drogy. 

Člověku se sportem také zvyšuje sebevědomí a je to jeden ze způsobů relaxace. Během 

cvičení se nám v těle uvolňují endorfiny,  což jsou látky navozující  příjemné pocity. 

Proto dostatečně  intenzivní  tělesné  cvičení  přináší  doboru náladu.  Může to  být  běh, 
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plavání,  cyklistika,  aerobik,  bruslení,  kolektivní  sporty,  ale  také  třeba   jóga,  která 

vhodně kombinuje cvičení a relaxaci, učí lépe poznat tělo a i naše psychické reakce.

Další  důležitou  složkou je  rozvíjení  dobré  komunikace.  Rodiče  musí  získat  důvěru 

svého dítěte a měli by mu umět naslouchat. Dítě by se mělo postupně naučit:

✔ způsoby, jak navazovat kontakt s druhými lidmi

✔ umět naslouchat druhým, tzn. neskákat do řeči, dívat se na mluvícího

✔ dávat  najevo  zájem,  sledovat  i  neverbální  komunikaci  a  tím  vším  získáme 

potřebnou informaci a budeme oblíbení a lidé budou naopak naslouchat nám

✔ jak hovoří  –  mít  dobrou výslovnost,  občas  se  podívat  na posluchače,  mluvit 

srozumitelně, upoutat pozornost příběhem či zajímavou informací

✔ jak odmítat – umět odmítnout je důležité pro všechny situace, ale jakmile jde o 

alkohol nebo drogy, odmítnutí pozitivně ovlivní celý další život jedince, existují 

dokonce různé druhy odmítání:

- odmítnutí vyhnutím se

- rychlé způsoby odmítání – např. ignorací, gestem, použitím „Ne“ nebo 

„Nechci“

- společenská odmítnutí – k nim patří odmítnutí s vysvětlením, převedení 

řeči jinam, nabídnutí lepší možnosti či odmítnutí s odložením

- důrazná odmítnutí – protiútokem, porouchaná gramofonová deska

- královské způsoby odmítnutí  – odmítnutí  jednou provždy a odmítnutí  

jako pomoc

Dalším důležitým bodem je také pěstování  zdravého sebevědomí u dětí. To jim totiž 

pomáhá  žít  zdravě  a  vyhýbat  se  právě  návykovým  látkám.  Zdravé  sebevědomí 

umožňuje úspěšně čelit nepříznivým vlivům okolí a smýšlet dobře o sobě a druhých. 

Pro jeho posílení je třeba si uvědomit silné stránky své osobnosti a pojmenovat je, mít 

sociální  dovednosti  jako je umění  naslouchat,  spolupracovat,  hledat kompromis,  přát 

druhým lidem úspěchy,  popř.  někomu  pomoci,  protože  pocit  užitečnosti  nám dává 
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dobrý pocit a tím pádem i zvyšuje i naše sebevědomí. V neposlední řadě je důležité také 

přiměřené oblečení  a zevnějšek, abychom se cítili  příjemně a cvičení,  které zlepšuje 

kondici a držení těla. A pokud se něco nepodaří, měli bychom to kriticky zhodnotit a 

přiznat si, že chybovat je lidské.

Nezbytná  pro život  je  také  relaxace.   Její  pomocí  můžeme mnohdy zahnat  duševní 

nepohodu,  stres,  ale  může  být  i  užitečná  i  při  dlouhodobém a  silném trápení,  kdy 

musíme vyhledat pomoc psychiatra či psychologa. Při relaxaci v těle začnou probíhat 

opačné změny než v průběhu stresu. Odstraňuje stavy vyčerpání a únavy, mírní úzkosti 

a  deprese.  Dokonce  může  pomoci  předejít  různým onemocněním nebo je  léčit.  Jen 

zřídka se dostaví samovolně, proto je dobré použít některou z relaxačních technik. K 

nim patří např. autogenní trénink, jóga, formule atd.

Člověk  nemůže  dost  dobře  v  životě  fungovat  bez  mezilidských  vztahů.  Velmi 

důležitou součástí  prevence je dostatek kvalitních a přiměřeně dobrých mezilidských 

vztahů kolem sebe. V ranějším věku je asi nejpodstatnější vývoj vztahů s rodiči.  Ze 

začátku je dítě na nich závislé, v dospívání je potřebuje, ale zároveň revoltuje proti nim 

a odmítá je. V dospělosti je začne respektovat, ale zároveň má své vlastní názory a cíle.

 2.4.2 PREVENCE NA ŠKOLÁCH

Škola  může  být  také  velmi  užitečným  a  přínosným  činitelem  v  prevenci  a 

napomáhat tak rodinám. Často právě díky ní můžeme rozpoznat, že dítě má problémy s 

návykovými  látkami.  Projeví  se  to  převážně  zhoršeným  prospěchem,  kázeňskými 

problémy,  špatnou  docházkou  do  školy  a  v  důsledku  toho  neomluvenými 

absencemi.Vhodná je dobrá spolupráce s rodiči. Škola by jim měla neprodleně oznámit, 

že něco není v pořádku a oni zas mohou ihned reagovat a v mnoha případech i problém 

ještě včas podchytit. Škola může dále poskytovat prostřednictvím výchovného poradce 

informace  o  vhodné  formě  pomoci.  Většinou  doporučují  návštěvu  pedagogicko  – 

psychologické  poradny či  jiného pracoviště.  To záleží  na druhu a  stupni  závažnosti 

problému.  Velmi  účinné  jsou  preventivní  programy  na  školách,  a  to  především  za 

aktivní účasti předem připravených vrstevníků. V rámci prevence by měla škola zavádět 

různá přiměřená pravidla do svého zařízení. Jde především o zákazy kouření, přinášení 

26



alkoholu a jiných návykových látek  jak do školy,  tak na akce,  které  pořádá.  Pokud 

některý student takové pravidlo poruší, musí následovat sankce a konzultace s rodiči.

[www.substitucni-lecba.cz]

 2.4.3 PRVNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ S DROGOU

Je dost časté, že rodiče své děti podezírají z braní drog. Především poté, co u 

nich najdou nějaký zvláštní  předmět nebo zpozorují,  že je  jejich potomek nejistý v 

kolenou či má lesklé oči. Určitě by ale rodiče neměli své obavy přecházet nebo naopak 

dělat  ukvapené  závěry.  Nejvhodnějším  řešením  je  nějakou  dobu  vyčkávat  a  vše 

pozorovat. Pokud se rozhodnou s dítětem promluvit, neměli by volit taktiku obviňování 

a  výčitek,  ale  spíše  diskuzi.  Nejdůležitější  je,  aby  dítě  pochopilo,  že  kdyby  něco 

potřebovalo, může kdykoliv vyhledat pomoc rodiče a důvěřovat mu. Častou chybou je 

opakované prohledávání pokoje, věcí, kupování testů na rozpoznání přítomnosti drog v 

moči atd. Tohle všechno narušuje komunikaci, staví bariéry, znemožňuje upřímnost a 

dítě se takovým rodičům jen těžko svěří.

Pokud se ale objeví nevyvratitelný důkaz o tom, že dítě opravdu drogy bere, měli by 

rodiče udělat nejprve všechno pro to, aby neztratili nervy a nezpanikařili. Podstatným 

krokem je vše si dobře promyslet, ovládnout své pocity rozčilení a s někým blízkým si 

promluvit. Ideální je buď vyrovnaný dobrý přítel či poradenské centrum. Rozladění a 

hádka nic nespraví, dospívající nebude chtít mluvit nebo se naopak také rozkřičí. Při 

rozmluvě s dítětem je třeba ocenit jeho otevřenost, pokud k ní dojde a zjistit co nejvíce 

informací.  Především jaké bere dávky,  důvod užívání,  zda zná riziko nebo jestli  šlo 

pouze o jednorázový experiment.

O tom, že dítě bere drogy se mohou rodiče dozvědět také prostřednictvím školy. Tady je 

zase  důležité  vyslechnout  nejprve  dospívajícího,  aby  jim  nemohl  vytknout,  že  se 

automaticky přidá na stranu dalších dospělých ze školy.

Může se také stát, že syn nebo dcera přijdou domů znatelně pod vlivem nějaké látky a je 

jim  špatně.  Tady  je  třeba  odložit  rozhovor  až  na  další  den  a  dát  přednost  rychlé 

zdravotní pomoci.
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Je logické,  že  po zjištění  takové  skutečnosti  jakou je  to,  že  dítě  bere  drogy,  rodiče 

propadnou obavám a starchu z neznámého, neboť ve většině případů nemají  žádnou 

představu o drogách nebo vědí jen velmi málo. V takovém případě se musí pokusit své 

obavy  probrat  a  ujasnit  si,  čeho  se  konkrétně  bojí.  Také  nesmí  dojít  do  stádia 

sebeobviňování. Na zneužívání drog se podílí také spousta jiných vlivů a tlaků, někdy 

jde opravdu jen o krátkodobý experiment.

Rozhodně není dobré problém skrývat a zamlčovat. Rodiče by měli zvážit možnost zajít 

do  poradny  nebo  nějakého  zdravotnického  zařízení,  kde  jim  mohou  doporučit 

specializované instituce z protidrogové oblasti. Po takové konzultaci je člověk schopen 

dívat se na věci i z jiného úhlu a přijít na to, jak svému dítěti pomoci.

Nejpodstatnější ze všeho je, uchovat si dobré fungující vztahy a úspěšnou komunikaci. 

K dospívajícímu by se mělo hovořit jako k člověku, kterým býval kdysi, předtím než 

začal brát drogy.

Měly  by  se  zachovat  rituály  jako  jsou  společné  večeře,  oslavy  atd.  Dítě  rozhodně 

neodvrhovat, nepřestávat s ním mluvit a pokusit se najít něco, co by ho zajímalo. Dále 

také nesmí dojít k tomu, aby se drogy staly tématem číslo jedna. Debata má probíhat i o 

jiných věcech, které souvisí se všemi členy rodiny a spojují je. Když pak přijde chvíle, 

kdy se o drogách hovoří, rodiče by měli své dítě podpořit v co nejotevřenějším dialogu, 

poskytovat mu přesné informace, mluvit jak o špatných, tak i o dobrých stránkách braní 

drog. Tady je nezbytné, aby znali všechna možná rizika týkající se drog.

Jedním z významných bodů je také stanovení základních pravidel chování  a způsob 

podpory. Toto může být láska, ochota naslouchat, ale už ne dávání peněz, hrazení škod, 

hledání omluv za nespolehlivost a nevhodné chování dětí atd.

 2.5 ODBORNÁ POMOC A PORADENSTVÍ

Rodiče by se rozhodně neměli pokoušet problémy svého dítěte s drogami řešit 

sami. Většinou ztrácejí hlavu a nejsou schopni objektivního nadhledu. Navíc nemají ani 

odborné předpoklady a mohli by celou záležitost ještě zhoršit.
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Téměř žádné dítě nebo dospívající jedinec nevyhledá léčebné zařízení samo, z vlastní 

iniciativy,  většinou  tento  krok  udělají  rodiče.  Ti  by  se  rozhodně  neměli  ostýchat 

vyhledat  odborníky  z  oblasti  drog  a  hlavně  tuto  situaci  nesmí  brát  jako  rodičovské 

selhání.

Léčba je u nás poskytována v mnoha zařízeních i anonymně. K tomu je každý pacient 

chráněn lékařským tajemstvím.

 2.5.1 KRIZOVÁ POMOC, JEDNORÁZOVÁ PORADA

Tuto pomoc rodina potřebuje většinou ihned poté, co zjistí, že jejich dítě užívá 

drogy. K tomuto účelu dobře poslouží všelijaké linky důvěry a Help lines poskytující 

především  anonymní  telefonickou  poradu.  Dále  jsou  k  dispozici  centra  krizové 

intervence a on-line poradny.

✔ linky  důvěry  –  zajišťují  anonymní  pomoc  v  náhlých  i  trvale  nepříznivých 

životních  situacích.  Dále  jsou  schopny  poskytnout  telefonickou  krizovou 

intervenci,  poradenství a informace v psychosociální  oblasti.  Jsou určeny pro 

zájemce všech věkových skupin. Jde o bezplatnou službu, jejíž provoz zajišťují 

proškolení  a  odborní  pracovníci  z  řad  psychologů,  psychiatrů,  sociálních  a 

pedagogických profesí.

✔ internetové  poradny  –  dají  se  využívat  prostřednictvím  konkrétních  stránek, 

anonymně  a  bez  udání  zpáteční  emailové  adresy.  V  tomto  případě  je  poté 

odpověď zveřejněna opět na těch webových stránkách. Nebo mohou zájemci o 

informace uvést zpáteční emailovou adresu a odpověď dostanou touto cestou.

✔ centra krizové intervence – mají  k dispozici  i  krizová lůžka v případě akutní 

krizové situace. Ubytování je dočasné a není určeno pro lidi pod vlivem drog 

nebo  pro  klienty  s  psychiatrickými  příznaky.  Zprostředkují  kontakt  na  jiná 

odborná zařízení, pomoc při řešení problémů a zajistí krizovou intervenci.

29



 2.5.2 AMBULANTNÍ LÉČBA

Rodiče  mohou vyhledat  v  rámci  tohoto  léčení  ambulanci  dětské  a  dorostové 

psychiatrie,  která  se  nachází  minimálně  v každém okrese.  Tady se odborníci  věnují 

dětem a mladsitvým do 18 let,  ale  nemusí  být dostatečně  kvalifikovaní  konkrétně v 

oblasti alkoholu a drog. Z tohoto důvodu budou pro tuto problematiku vhodnější spíše 

jiné instituce.

Velmi užitečné jsou ale ordinace AT (alkoholu a toxikomanie). Můžeme je najít také ve 

všech okresech a většině pražských obvodů. Nevýhodou je, ža toto zařízení poskytuje až 

na  pár  vyjímek  pomoc  především  dospělým  jedincům.  Jsou  ale  v  tomto  oboru 

dostatečně  zkušeni  a  vyškoleni.  Pracují  zde  psychiatři,  psychologové  a  sociální 

pracovníci.

Výborné jsou i pedagogicko – psychologické poradny, které pracují právě s dětmi od 3 

do 15 let. Tyto instituce mají ale spíše preventivní význam v oblasti drog, protože se 

zabývají obtížemi ve škole, poruchami chování, pomáhají při volbě zaměstnání. Tyto 

faktory  mohou  později  vést  u  dítěte  k  rozvoji  závislosti  a  proto  je  jejich  včasné 

odstranění  velmi  prospěšné.  Poradny velmi  často  spolupracují  se  školami  a  dalšími 

oragnizacemi, pokud to vyžaduje zájem dítěte.

Dále sem patří tzv. nízkoprahová zařízení, kam se mohou anonymně obrátit především 

samotní  mladiství  s  drogovou závislostí,  ale i  jejich rodiče.  Jsou to dost  neformální 

zařízení, je zde k dispozici základní hygienický a zdravotnický servis a samozřejmě také 

individuální konzultace, sociální poradenství atd. Často sem zavítají mladí na útěku, lidé 

žijící na ulici, ale i ti, kteří mají vážný zájem o léčbu. Tento typ instituce najdeme např. 

v rámci občanského sdružení Sananim, Drop-in atd.

U ambulantních forem léčby je výhodou to, že dítě nebo dospívající zůstane ve svém 

přirozeném prostředí, což využívá především k pokračování ve školní docházce. Často 

se to ale může stát i nevýhodou, především když je mladistvý velmi úzce fixován na 

partu, kde užíval drogy nebo pokud jsou vztahy a atmosféra v rodině hodně napjatá, že 

dítěti jedině prospěje pobyt mimo toto prostředí.
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 2.5.3 ÚSTAVNÍ LÉČBA

Tuto formu léčby poskytují psychiatrické léčebny, zařízení při psychiatrických 

klinikách.  U  dětí  a  dospívajících  jsou  to  ale  také  dětská  a  dorostová  lůžková 

psychiatrická  oddělení,  kam jsou  pacienti  posíláni  z  ambulantních  zařízení.  Tady je 

výhodou, že děti mohou pokračovat ve školní docházce.

Protialkoholní a protitoxikomanická oddělení jsou určena především pro dospělé, ale 

některá  přijímají  i  klienty  pod  18  let.  Tady  je  velmi  důležitá  spolupráce  rodiny  a 

následné soustavné doléčování.

Zařízením pro dlouhodobou léčbu, která může trvat 1-2 roky, je terapeutická komunita. 

Sem jsou přijímáni klienti většinou až kolem 18. roku. Klient musí být stabilizovaný, 

tzn. bez odvykacích příznaků a dostatečně motivovaný k této formě léčby. Klienti zde 

žijí mimo rodinu a původní prostředí, učí se sociálním dovednostem a připravují se na 

život bez drog. K nejvýznamnějším terapeutickým komunitám patří Karlov a Němčice 

spadající  pod  Občanské  sdružení  Sananim,  dále  Bílá  Voda,  White  Light  nebo 

Magdaléna.  V některých z komunitních zařízení  je možnost  vykonávat  i alternativní 

trest.

U ústavní léčby je velmi užitečná nepřetržitá odborná péče a zásadní změna prostředí. Je 

zde zajištěn kvalitní léčebný program, klientům se věnují kvalifikovaní pracovníci a to 

má značný vliv na úspěšnost léčby. U dětí nebo dospívajících může nastat problém v 

uspokojení jejich citových potřeb.

Pobyty jsou buď krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé. Ty nejkratší mohou trvat 

někdy jen několik dní k překonání abstinenčních příznaků. Tady jde o tzv. detoxikační 

proces. Dále může pacient nastoupit středně dlouhou léčbu, která trvá několik týdnů až 

měsíců.  U  dlouhodobých  programů  mluvíme  již  o  zmíněných  terapeutických 

komunitách, kterým se také jinak dá říkat léčebná společenství.

Jako úplně zvláštní  forma léčby stojí  i  programy vycházející  z  různých duchovních 

tradic,  protože  jednou z  příčin  rozvoje závislosti  na drogách může  být  i  nedostatek 

hodnot, odcizení, prázdnota. Existuje řada duchovních sdružení a organizací,  která se 

pro některé klienty mohou stát velkou oporou v léčebném procesu. Musí mít ale dobré 
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odborné vedení a klient by měl mít potřebu najít si v životě hodnoty a žít v souladu s 

nimi.

Tento typ sdružení nabízí klientům, kteří se stanou jejich členy duševní i praktickou 

pomoc a snaží se je nasměrovat ke kvalitním zájmům.

Úspěšnost léčby se zvyšuje tehdy, když je poskytnuta co nejdříve a pokud okolí drogově 

závislého, tedy ve většině případů rodina, spolupracuje a aktivně se zúčastní terapie. 

Velká naděje je také v takových případech, kdy je zajištěn opravdu kvalitní odborný 

léčebný  program  s  možností  dlouhodobé  spolupráce  s  léčebným  zařízením.  Asi 

nejdůležitějším faktorem je také spulupráce klienta, který netrpí žádnou jinou duševní 

poruchou.  V  takovém  případě  je  pak  léčebný  proces  mnohem  komplikovanější.

[www.substitucni-lecba.cz]

 2.5.4 RESOCIALIZACE

Jedná se  o  velmi  důležitou  fázi  léčby klienta  a  navazuje  na  několikaměsíční 

ústavní  pobyt  nebo  úspěšné  zvládnutí  terapeutické  komunity.  Klient  dochází  do 

resocializačního zařízení na různé skupinové terapie nebo volnočasové aktivity a je tak 

ještě po určitou dobu pod dohledem.

Tuto doléčovací pomoc nabízejí např. střediska pro mládež a rodinnou terapii nebo AT 

poradny. Jde vlastně o ambulantní formu doléčování, kde si klient s terapeutem dohodne 

resocializační plán. Určí si, jak často bude docházet na individuální a skupinová sezení.

 2.5.5 OCHRANNÁ LÉČBA

Soud může uložit ochrannou léčbu člověku, který pod vlivem nějaké návykové 

látky spáchá trestný čin.  Ochranná léčba  může být  uložena  i  vedle  trestu  anebo při 

upuštění od potrestání. Tato léčba se většinou vykonává v léčebném zařízení. Pokud by 

účel splnila i ambulantní léčba, je možné aby ji soud nařídil.
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 2.5.6 INFORMOVANOST

Jedním z nejdůležitějších faktorů drogové oblasti,  tak jako ve všech ostatních 

problémových  okruhů je  dostatek  informací.  Už v  dětském věku by  se  lidé  měli  o 

drogách dozvídat. Čerpat poznatky o návykových látkách a jejich účincích a následcích 

můžeme z několika zdrojů.

✔ literatura – dnes již existuje celá řada publikací na toto téma, ať už odborných, 

napsaných  kvalifikovanými  profesionály,  tak  i  od  samotných  bývalých  nebo 

současných narkomanů. Jde nejen o naučné knihy,  ale vybrat si můžeme i ze 

široké  škály  beletrie,  kde  je  například  demonstrován  celý  proces  drogové 

závislosti, někdy velmi drsným a naturalistickým pohledem.

✔ internet –  jde  o   moderní  zdroj  informací  a  z  hlediska  aktuálnosti  zdaleka 

nejlepší.  Pokud  k  němu  sami  nemáme  přístup,  můžeme  využívat  služeb 

veřejných knihoven,  škol,  kaváren  atd.  Najdeme na něm nespočet  webových 

stránek, z nichž mnohé jsou provozovány jednotlivými lidmi, kteří se zajímají o 

tuto  problematiku  a  pak  jsou  některé  zaměřené  čistě  odborně  a  vědecky. 

Většinou reprezentuje postoje a názory, ale také spolehlivé informace, u nichž je 

vysoká pravděpodobnost, že jsou správné.

✔ tisk a média – tyto zdroje jsou velmi dostupné pro širokou veřejenost a také ji 

asi  dokáží  nejvíce  ovlivnit.  Jde  o  články  v  novinách,  časopisech,  pořady  v 

rozhlase a televizi, filmy, DVD atd.

✔ organizace  a odborníci  – pokud se opravdu blíže  zajímáme o problematiku 

návykových látek, ať už z osobních důvodů, pro naši práci či čistě kvůli větší 

informovanosti,  pak  je  možné  navštívit  konkrétní  instituce,  dohodnout  si 

konzultaci, požádat o určité materiály, letáky, příručky atd.

✔ škola –  pro  děti  a  mladistvé  je  určitě  hlavním  informátorem  škola,  a  to 

prostřednictvím různých preventivních programů, přednášek, besed, doporučené 

literatury, příruček, letáků apod.

Prostřednictvím  všech  těchto  zdrojů  si  poté  veřejnost  vytváří  svůj  postoj  k  dané 

problematice. Po celém světě existuje řada zcela různorodých názorů k užívání drog. 
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Např. v USA je vytvořeno velmi tvrdé zákonodárství, drogy představují velké zlo pro 

mladé lidi a pořádají se velkolepé kampaně. Je zde rozvinutý názor, že drogy užívají 

lidé  s  nedostatečně  vyvinutou  a  silnou  osobností  a  prodejci  jsou  chápáni  jako 

nemilosrdní zločinci, kteří z dětí vychovávají narkomany.
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 3 PRAKTICKÁ ČÁST

 3.1 KAZUISTIKA

„Náš život má takovou cenu,

jakým úsilím jsme za něj zaplatili.“

MAURIAC

OSOBNÍ ANAMNÉZA

Slečna M. se narodila v roce 1984 v Praze. Prodělala běžné dětské nemoci, žádné úrazy 

ani operace.

Vystudovala devítiletou základní školu s výborným prospěchem a gymnázium pouze do 

prvního  ročníku.  Poté  nastoupila  do  zaměstnání  ve  stavební  firmě  jako  asistentka. 

Začala mít problémy s drogami, zaměstnání po nějaké době musela opustit a asi dva 

roky byla bez práce. Poté dostala místo v Židovské obci u starých lidí, kde se jí moc 

líbilo a byla velmi spokojená. Odtud po dvou měsících přešla do Domu pečovatelské 

služby a zabývala se především nemocnými starými lidmi.

Po nějaké době sama onemocněla, začala trpět astmatem. Změnila místo a pracovala 

jako ošetřovatelka. Do toho navštěvovala kurz autoškoly a přemýšlela o dostudování 

gymnázia. Několik měsíců se pečlivě připravovala na přijímací řízení, dokonce začala 

docházet na doučování z matematiky a do knihovny. Rozdílovými zkouškami nakonec 

prošla a příštím rokem má nastoupit do dalšího ročníku.

Nyní  bydlí  s  matkou   a  mladším  bratrem  v  bytě  2+1  v  Praze,  hledá  si  dočasné 

zaměstnání. Bylo jí nabídnuto hlídání dětí, ale jen na několik hodin týdně, takže shání 

ještě další práci. 

Je spíš samotářské povahy, dlouhou dobu neměla přítele ani žádné kamarády. Nechtěla 

se s nikým stýkat. V současné době je už otevřenější, dobře spolupracuje, ale je z  ní 

cítit vnitřní napětí. Je citově dost labilní a nutně potřebuje uznání a sebeprosazení.
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RODINNÁ ANMNÉZA

Jejímu otci je 47 let a pracuje jako soudce. Je zdravý. Matka je stejně stará jako otec, je 

právnička a trpí maniodeepresivní psychózou. Bratrovi je 21 let, vystudoval gymnázium 

a v současné době je nezaměstnaný.

Vyrůstala s oběma rodiči, kteří se ale před čtyřmi lety rozvedli.

Matka ji v dětství rozmazlovala, otec byl zase naopak dost přísný, což je typický příklad 

nejednotné výchovy, která může dříve či později vyústit v problém dítěte.

S matkou měla velmi často velké neshody, neboť ta v důsledku své psychózy utíkala z 

domova a několikrát byla na léčení v Bohnicích. Slečna M. jí nedůvěřuje a necítí se 

dobře v její přítomnosti. 

S otcem se stýká i po rozvodu, docela si rozumí. Začali spolu navštěvovat posilovnu a 

on jí také dost pomáhal během jejích problémů s drogami.

VÝVOJ PROBLÉMU A LÉČBA

Klientka od svých 15ti let kouří. Alkohol pije pouze příležitostně a v malém množství, 

závislost se tedy u ní nevytvořila.

Závislost  na  heroinu  u  ní  trvá  od  roku  2002.  Krátkodobě  zkusila  i  jiné  drogy,  ale 

nezaujaly ji.

V roce 2004 byla na pár dní hospitalizována na interním oddělení v nemocnici. Dva dny 

před tím utekla z domova a našli jí pod silným vlivem drog a poraněnou. Odvykací 

léčbu ale nenastoupila.

V červnu 2005 ji přivedla matka do ordinace pro alkohololismus a toxikomanii. V té 

době  už  byla  s  otcem  slečny  M.  rozvedená  a  žila  spolu  s  dcerou.  Klientka  před 

příchodem do OAT pobyla 2 měsíce ve Středisku pro děti a mládež Alternativa, ale to jí 

nevyhovovalo.  Zájem  o  ústavní  léčbu  neměla.  Množství  heroinu,  který  užívala,  se 

odvíjelo od peněz. Žila v podstatě od výplaty k výplatě a musela si nechat předepsat 

léky na spaní a zvládání abstinenčních příznaků. Bohužel ambulantní léčba probíhala 

bez efektu.
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V  březnu  2006  se  pokoušela  opravdu  poctivě  abstinovat.  Dvakrát  se  do  poradny 

dostavila bez objednání s tím, že to nevydržela a dala si zase dávku.

V půlce roku 2006 se dobrovolně rozhodla pro nástup do psychiatrické léčebny. Byla 

přijata s naprosto zdevastovaným žilním systémem, četnými abscesy, bolestmi svalů a 

výrazným neklidem. Diagnózou byl syndrom závislosti na heroinu. V té době brala 0,5 

–  1g  dvakrát,  někdy  třikrát  denně.  Vydržela  základní  tříměsíční  léčbu  a  ještě  si  ji 

prodloužila o měsíc. Den před řádným propuštěním zrecidivovala s alkoholem, přesto 

odešla na revers. Poté nastoupila doléčování v OAT. Zde jí předepsali léky a jednou 

týdně se dostavovala na individuální terapie. 

Na  konci  tohoto  roku  už  byla  velmi  spokojená  a  projevovalo  se  na  ní  zvýšené 

sebevědomí. Cítila se dobře, abstinence se dařila bez problémů a začala shánět práci. 

Také přemýšlela o nástupu do komunity.  Jediným problémem, který v té době hodně 

řešila, byla její matka. Neustálé konflikty, které měly, jí někdy přiváděly k myšlenkám 

na drogu.

Na začátku roku 2007 byla velmi klidná, často se vídala s otcem a začali spolu chodit do 

posilovny. 

V únoru došlo ke zhoršení díky výpovědi,  kterou dostala  v zaměstnání.  Krátkodobě 

pracovala jako sekretářka a kvůli neschopnosti práce na počítači byla propuštěna. Také 

se zintenzivněly výstupy s matkou. Mívala často chuť na drogu a také přestala uvažovat 

o komunitě.

Během března trpěla výraznými stavy úzkosti, nemohla sehnat novou práci, ale přišla na 

to, že by si ráda dokončila gymnázium. 

V dubnu drogám znovu podlehla, byla hospitalizována po úraze na interním oddělení, 

utrpěla zhmožděninu hrudníku, otřes mozku a několik odřenin. Také u ní byly patrné 

stavy zmatenosti a absolutní dezorientace. Byla jí doporučena ústavní léčba. Tentokrát 

byla  přijata s diagnózou syndromu kombinované závislosti s psychotickou reziduální 

poruchou s pozdním nástupem. Od minulého pobytu přešla na alkohol a léky, zejména 

benzodiazepiny, Rivotril, Lexaurin.

Úspěšně prošla znovu léčbou. Od září nemusela brát žádné léky a přesto se cítila velmi 

dobře.
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V říjnu si konečně zase našla práci v Židovské obci, kde jí to uspokojovalo. 

Během listopadu se objevily opět neshody s matkou, protože ta začala pít. Slečna M. se 

jí stranila a více se stýkala s otcem a babičkou, což matce evidentně vadilo.

V prosinci  nastoupila  do pečovatelské  služby.  Jediným problémem tu bylo  ohrožení 

léky. Slečna M. si to ale nepřipouští.

Na počátku roku 2008 se klientka cítí klidně a vyrovnaně. 

V únoru si našla přítele. Matka více pije a trpí úzkostmi,ale M. si toho snaží nevšímat. 

V březnu je stále v pohodě, v práci se jí líbí, s partnerem vše vychází a dokonce si našla 

novou kamarádku. Otec ji přesvědčil, aby začala navštěvovat kurz angličtiny, což ji také 

hodně bavilo. Je usměvavá, jen jí trochu trápí poruchy spánku. 

Během dubna je v takovém stavu, že dokonce začala uvažovat o založení rodiny. Vše se 

ale  obrátilo  v  polovině  května,  kdy  se  jí  vrátilo  vnitřní  napětí,  nervozita,  opět  se 

znásobily konflikty a pomýšlela na heroin.

V červnu změnila práci, byla zaměstnaná jako ošetřovatelka. Zamilovanost s partnerem 

stále trvá a v tomto ohledu je spokojená. Přes léto probíhalo všechno normálně až na 

běžné problémy s matkou. 

V září  začala  s  autoškolou.  V práci  byla  trochu  nespokojená  a  pociťovala  potřebu 

změny.  Často se u ní objevovaly pocity nudy, což bylo nebezpečné z hlediska drog. 

Stále ale myslela na to, že chce dostudovat.

V říjnu se  stupňovaly konflikty s  nadřízenou v zaměstnání,  stejně tak myšlenky na 

drogy, ani jí nenapadla opakovací léčba. Také se dusila ve vztahu s partnerem, což jí 

také vyděsilo.  Zkusila  tedy víc chodit  do knihovny,  trochu plavat a občas si vyjít  s 

kamarádkou. 

Ke konci roku opět nastaly velké hádky s matkou, která dceru pronásleduje, neustále jí 

kontroluje a podezřívá. Přitom sama výrazně popíjí a má problémy se sebou. Slečna M. 

je z toho vzteklá. 

Začátkem roku 2009 přišla také nová práce, ale nástup byl  pro klientku náročný. Po 

tolika zaměstnáních už dostala strach, že se opět dostane do konfliktu s nadřízenými a 
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bála se také nových tváří a vztahů. Stále uvažovala o přijímacím řízení na gymnázium. 

Přestože jí matka nedůvěřuje a má s ní konflikty, cítí závislost jak na ní, tak na svém 

partnerovi a to ji zneklidňuje. Je zmatená ze svých pocitů. Vyhrotily se poruchy spánku 

a celkové naladění se zhoršilo.

Díky tomu se během února a března objevily krom konfliktů s matkou také neshody s 

partnerem. Snaží se rozptýlit se intenzivní přípravou na přijímačky. 

V květnu se slečna M. rozhodla , že přestane kouřit a jíst po nocích. Necítí se dobře, má 

pocit opuštěnosti a nenachází v ničem smysl. Stále však zůstává s přítelem, ale stalo se 

jí, že prožila vrácenku na heroin, když sledovala v televizi pořad o drogách. Začala opět 

docházet na doučování z matematiky. 

Červen byl pro ni šťastný, protože se jí podařilo složit rozdílové zkoušky na gymnázium 

a zároveň si najít novou práci.

V červenci dochází ke krizi s partnerem, projevila se u něj velká závislost na práci. Ona 

i  přes  pokus  se  s  ním  rozejít  zjišťuje,  že  nedokáže  být  sama  a  zůstává  s  ním. 

Rozčarování si vylévá na matku. Abstinence jí ale stále nedělá problém. V říjnu je už 

opět  nespokojená  v  zaměstnání,  opět  se  dostavily  konflikty s  vedoucí.  Klientka  má 

strach z nepochopení a nepřijetí.

PROGNÓZA

Klientka M. je mladá žena se značnou inteligencí.  Podle její terapeutky je na velmi 

dobré cestě, je značně motivovaná k normálnímu životu a odhodlaná okamžitě nastoupit 

do komunity v případě opětovných problémů s drogami.

Za dobu, kterou dochází do OAT, se mnohem více otevřela, stala se komunikativnější a 

snáze řeší problémy a konflikty. Spolupráce s ní je bezproblémová, postupně se lepší i 

pocity nejistoty, nervozity a napětí. Slečna M. se stala sebejistější a stanovila si určité 

cíle, kterých by chtěla v budoucnu dosáhnout. 

Má spoustu koníčků a v poslední době i pár přátel. Upřímně se snaží vyřešit situaci s 

partnerem a upravit svůj postoj k matce. 

Bude nadále docházet na sezení, už ale jen jednou za tři týdny.
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ZDROJE PRO VYPRACOVÁNÍ KAZUISTIKY

– spis klientky

– rozhovory s terapeutkou klientky

 3.2 SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

TECHNIKY VÝZKUMU

Jedinou technikou je zde dotazník. Zahrnuje 11 otázek. 6 z nich je uzavřených, u nichž 

respondenti  pouze  zakroužkovali  zvolenou  odpověď.  Zbylých  5  dotazů  je 

polouzavřených  a  u  těch  respondenti  dostali  možnost  se  více  rozepsat.  První  část 

dotazníku se zabývá konkrétně drogou, další oddíl se týká blízkých osob a rodiny dětí a 

poslední otázky se snaží zjistit, jak jsou dotazovaní o této problematice informováni a 

jak velký je jejich zájem. 2 otázky posuzují prevenci drogové závislosti na škole. 

VÝZKUMNÝ SOUBOR

Tvoří ho žáci základní školy v Bakově nad Jizerou. Dotazníkové šetření probíhalo v 

dubnu 2010. Dotazovanými respondenty byli žáci ze tří ročníků ve věku 13 – 15 let. 

Zhruba polovinu tvoří chlapci a polovinu dívky. Všichni dotazovaní jsou ze tříd bez 

specifického zaměření.
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Tabulka číslo 1 :   počet respondentů podle pohlaví  

CELKOVÝ POČET RESPONDENTŮ 44

počet dívek 20

počet chlapců 24

Výzkumný soubor, který jsem si vybrala, se skládá ze 44 respondentů sedmých až 

devátých tříd ZŠ. Zhruba polovinu tvoří dívky, polovinu chlapci.

Tabulka číslo 2 :   věkové složení respondentů  

DÍVKY CHLAPCI

13 let 3 7

14 let 14 14 

15 let 3 3

Většinu respondentů tvoří děti ve věku 14 let, zbytek pak v podobném poměru 13tiletí a 

15tiletí.
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Tabulka číslo 3 :   význam drogy pro respondenty  

DÍVKY CHLAPCI

zvědavost 2 2

obava 3 14

únik 7 4

relaxace 3 0

nic to pro mě neznamená 5 6

nic mi to neříká 1 0

V této  otázce se dost výrazně projevily rozdíly v postojích dívek a chlapců. Dívky v 

drogách nejvíce spatřují únik nebo pro ně nemá žádný význam. Vyjímkou byla jedna 

respondentka, která napsala, že droga pro ni znamená zvědavost i relaxaci. Naopak 

většina chlapců v návykové látce vidí obavu. Jeden dokonce uvedl obavu i únik, druhý 

zvědavost a únik dohromady.

Tabulka číslo 4 :   zkušenost s drogou  

DÍVKY CHLAPCI

ano 3 3

ne 17 21

Osobní zkušenost s drogou má jen minimální počet respondentů, ve stejném poměru 

chlapci i dívky.
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Tabulka číslo 5 :   narkoman v okolí  

DÍVKY CHLAPCI

ano 12 10

ne 8 14

Zde je patrné, že více jak polovina dívek má ve svém okolí člověka, který drogy užívá. 

Na rozdíl od nich větší část chlapců takovou osobu v blízkosti nemají.

Tabulka číslo 6 :   první setkání s pojmem droga  

DÍVKY CHLAPCI

škola 7 5

doma 4 12

kamarádi 5 5

jiné 4 2

Na otázku, kde se děti poprvé setkali s pojmem droga, odpověděly dívky a chlapci dost 

rozdílně. Chlapci jednoznačně uvedli, že to bylo doma, v menší míře pak ve škole a u 

kamarádů, dva z nich napsali,  že z televizních pořadů. U odpovědí dívek převládala 

škola a kamarádi a čtyři dívky napsaly média, buď časopisy nebo také televize.
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Tabulka číslo 7 :   důvěra k rodičům  

DÍVKY CHLAPCI

ano, ve všm 14 17

jen někdy 6 7

ne 0 0

Většina dotázaných odpověděla, že stoprocentně důvěřuje svým rodičům a asi čtvrtina 

respondentů, že důvěřuje  jen někdy. Chlapci v tomto případě důvěřují více než dívky. 

Ani jeden žák neuvedl, že by rodičům nevěřil vůbec.

Tabulka číslo 8 :   koho žádat o pomoc  

DÍVKY CHLAPCI

rodiče 8 15

sourozence 2 4

kamaráda 9 6

jiné 1 1

Zajímavé jsou odpovědi na otázku, koho by děti v případě většího problému požádaly o 

pomoc. U chlapců vedou rodiče, v menší míře potom kamarádi a jeden žák uvedl dědu. 

Dva chlapci uvedli současně rodiče a kamarády. Za povšimnutí stojí odpověď jedné 

dívky, že by se svěřila osobě ne moc blízké.

44



Tabulka číslo 9 :   rozhovor o drogách s rodiči  

DÍVKY CHLAPCI

ano - jednou 4 11

ano - vícekrát 11 9

ne 5 4

Na otázku, kde jsem se snažila zjistit, jaká je prevence v rodinách dětí, jsem dostala dost 

různorodé odpovědi. Většina dívek si s rodiči na toto téma povídá, asi čtvrtina vůbec. U 

chlapců je poměr povídání si s rodiči o drogách podobný  v odpovědích, zda ano – 

jednou či ano – vícekrát.

Tabulka číslo 10 : účast na přednášce

DÍVKY CHLAPCI

ano – ve škole 17 20

ano - jinde 3 2

ne 0 2

Převážná část dotázaných respondentů se někdy účastnila přednášky na téma drogy ve 

škole, minimum z nich pak v jiné instituci a jen dva chlapci odpověděli, že nikdy na 

žádné přednášce nebyli.
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Tabulka číslo 11 : drogy jako součást výuky

DÍVKY CHLAPCI

ano 20 22

ne 0 2

Opět až na dva žáky se všechny děti ve škole v rámci výuky učí o závislostech.

Tabulka číslo 12 :   znalost zařízení zabývajících se drogami  

DÍVKY CHLAPCI

ano 8 9

ne 12 15

Co se týče znalosti zařízení týkajících se toxikomanie, tu děti moc nemají. Tři čtvrtiny 

respondentů odpovědělo, že nezná žádnou takovou instituci. Osm dívek a devět chlapců 

napslo většinou Drop-In nebo K-centra. Tři respondenti uvedli protidrogovou léčebnu, 

dva detoxikaci.
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Tabulka číslo 13 :   další zájem o tuto problematiku  

DÍVKY CHLAPCI

ano 12 7

ne 8 17

Překvapivě dopadly výsledky poslední otázky, která se zaměřila na zájem dětí o tuto 

problematiku. Téměř všichni chlapci nemají zájem vůbec, více než třetina dívek taktéž. 

Zbylé děti většinou chtějí vědět, jak drogy vznikly, proč tu jsou a co s lidmi dělají a pak 

také, jaké jsou následky jejich užívání.

„Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal.“

VERHAEREN
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 4 DISKUZE

V této absolventské práci jsem se zabývala  problematikou drogové závislosti 

dětí a mladistvých, dopady z toho plynoucími a taktéž prevencí toxikomanie.

Z použitých materiálů jsem zjsitila, že tento problém ohrožuje celosvětovou společnost 

a  je  potřeba  proti  němu  co  nejúčinněji  a  nekompromisně  zasáhnout.  Mezi  hlavní 

prostředky v boji s drogovou závislostí je včasná prevence. Té by se dětem a mládeži 

mělo dostávat v hojné míře, zejména doma v rodině a ve škole.

Prevenci drogových závislostí je ovšem třeba brát z mnohaoborového pohledu. Už byly 

vypracovány mnohé programy, do kterých jsou zapojeny různé zdravotnické a sociální 

instituce, odborníci, zdravotní výchova, osvěta a řada pedagogů. V některých zemích se 

do této  problematiky  vkládají  i  církevní  sdružení  a  charitativní  spolky.  Při  realizaci 

takovýchto  programů  se  musí  využít  maximum  odborných  publikací,  kterých  dnes 

existuje nepřeberné množství a jenž se zabývají všemi druhy závislostí, způsoby jejich 

léčby,  duševní  hygienou,  správnou  životosprávou  a  zdravým  způsobem  života.  Při 

prevenci je nutné zaměřit se na věkové skupiny mladistvých, často už i na děti mladšího 

školního věku, aby se zamezilo rozvoji nežádoucích jevů. Velký význam má i orientace 

na rodinné a interpersonální vztahy, kde často nacházíme důvody stresu a frustrace.

Z  uvedené  kazuistiky  drogově  závislé  klientky  vyplývá,  že  tento  problém  velmi 

ovlivňuje vztahy v rodině,  okolí  a  zaměstnání  závislého jedince.  V životě  takového 

člověka,  který se  podřídí  vlivu  omamných  látek,  nastanou změny k horšímu  a to  v 

mnoha  případech  už  nenapravitelné.  Pokud  už  dojde  k  tomu,  že  člověk  drogám 

propadne,  je  potřeba  podat  mu  pomocnou  ruku a  snažit  se  mu  pomoci  se  z  tohoto 

nepříznivého vlivu vymanit. Nezáleží ale pouze na okolí tohoto jedince, ale v první řadě 

pouze na něm samém. Musí to být on, kdo se k problému postaví čelem a nebude se 

před ním schovávat. Poté je léčba a terapie z velké části učinná.

Z provedeného dotazníku,  který jsem provedla,  bylo zjištěno,  že osobní zkušenost s 

návykovou  látkou  má  jen  menší  část  dotazované  mládeže,  ale  ve  svém okolí  se  s 

toxikomanem setkává polovina dotázaných. Prevence v rodině je poměrně častá, děti s 

rodiči  na  toto  téma  diskutují  a  to  ne  jen  jednou,  ale  ve  většině  případů  zřejmě 

opakovaně. Rodičům jejich potomci důvěřují bez vyjímky všichni, i když ne u všech 
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dívek  a  chlapců  stoprocentně.  Také  v  případě  závažného  problému  by  se  zhruba 

polovina dotázaných obrátila o pomoc na rodiče.  Informace týkající se drog jsou ve 

škole  také  dostupné.  Všichni  respondenti  až  na  dvě  vyjímky  uvedli,  že  problém 

toxikomanie  probírali  ve  školním  předmětu.  Dokonce  drtivá  většina  dotázaných  se 

účastnila ve škole přednášky zabývající se touto problematikou.

Problematika drogové závislosti, je dle mého názoru velmi diskutována. Při psaní této 

práce, jsem se setkala  s širokou nabídkou literatury týkající se daného problému. Jedná 

se o literaturu jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost. Existuje i velké množství 

článků, webových stránek, diskuzí na internetu, který je dnešní mládeži velmi dostupný. 

Proto  se  domnívám,  že  šíření  prevence  nejen  drogové  závislosti  nemusí  být  až  tak 

velkým problémem.
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ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo  zjistit  rozsah informovanosti  dětí  a mládeže  o drogové 

problematice a zmapovat jejich přímý či nepřímý kontakt s drogou.

Z  dostupných  zdrojů  jsem  získala  spoustu  informací,  které  jsem  uvedla  v  části 

teoretické.  V praktické části jsem uvedla kazuistiku, která se zabývá drogově závislou 

osobou.  Dále  pak  dotazníkové  šetření  mezi  dětmi  na  základní  škole,  kde  jsem 

respondentům položila celkem jedenáct otázek týkajících se daného tématu.

Došla jsem k závěru, že společnost, škola a hlavně rodina se tedy může výrazně podílet 

na vzniku a rozvoji závislosti některého člena, většinou dítěte či mladistvého. Stejně tak 

ale společnost, škola nebo rodina může tomuto jevu předcházet nebo být nápomocná při 

překonávání  návykového  problému.  Mnohdy  chybí  jen  přiměřená  péče,  dohled  a 

výchova, dostatek času na dítě, pevné citové zázemí a pozitivní hodnoty. Rodiče musí 

své  dítě  především  respektovat  jako  individuální  bytost  s  vlastními  dispozicemi, 

schopnostmi a dovednostmi,  které mu pomáhají  nadále  se rozvíjet.  Důležitou roli  tu 

tedy hraje podpora, ochrana, bezpečí a přiměřené uspokojování potřeb dítěte. Díky tomu 

všemu ho vedou k dobrým zájmům a k vytváření kvalitních mezilidských vztahů.

Jak již  bylo  několikrát  řečeno,  rodina není  jediným činitelem,  který může přispět  k 

vytvoření  závislosti  na  drogách  u  dítěte.  Jsou  to  i  vrozené  a  dědičné  činitele, 

individuální  zkušenost  jedince,  kterou  získává  při  vstupování  do  společenského 

prostředí, při řešení životních, ale i běžných situací.

Tím se dostávám k prevenci, která je klíčovým bodem v boji proti drogám. Domnívám 

se, že se v posledních letech stala aktuální záležitostí, ale musí se stále propracovávat a 

věnovat by se jí mělo dostatek pozornosti. A to nejen prevenci v rámci celé společnosti, 

ale  velmi  významná  je  také  prevence  např.  na  školách.  Přístup  na  nich  je  velmi 

individuální  a  liší  se  na  každé  škole.  Myslím,  že  by  bylo  potřeba  stanovit  nějaká 

pravidla v těchto institucích, aby se dosáhlo ještě lepších výsledků.

První  signály  zneužívání  drog  v  mnoha  případech  zjišťují  pedagogové,  výchovní 

poradci atd. Bývají to jednotlivci,  častěji ale i skupiny mladých lidí,  kteří  se začnou 

formovat za účelem zneužívání návykových látek. Ve výuce by se měla pozornost také 
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zaměřit  na  budování  správného  životního  stylu,  neboť  ten  je  ve  všech  směrech  v 

rozporu  se  závislostí  na  drogách.  Návykové  látky  souvisí  s  nevhodnými  zásadami, 

nezdravým životním programem a  špatnou duševní hygienou.

Správné  a  kvalitní  informace  o  drogových  závislostech  musí  být  zveřejňovány, 

především pak pro rodiče. Počáteční prevence by totiž měla proběhnout v nejbližším 

okolí  dítěte,  tedy v rodině.  Většina rodičů ovšem není  dostatečně  znalá  problému a 

pokud ano, nevyužívá svých znalostí u svých dětí, protože si mnohdy takové nebezpečí 

nechtějí připustit. Rodiče mohou díky své informovanosti často korigovat své chyby ve 

výchově, včas rozpoznat začínající problém, vhodným způsobem informovat své děti o 

drogách, konverzovat s nimi na toto téma a tím získat jejich důvěru.
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ZUSAMMENFASSUNG

Meine  Arbeit  befasst  sich  mit  der  Drogenproblematik  von  Kindern  und 

Jugendlichen.  Sie  soll  aufzeigen,  wie  die  Drogensucht  am  wirksamsten  bekämpft 

werden kann. Welche präventiven Maßnahmen getroffen werden können und wie man 

jenen  helfen  kann,  die  bereits  drogenabhängig  sind.  Das  Ziel  meiner  Arbeit  war 

herauszufinden, wie die heutige Jugend bezüglich Drogenabhängigkeit aufgeklärt wird 

und in welchem Ausmaß die Jugendlichen direkt oder indirekt mit Drogen in Berührung 

kommen.

Über die Drogenproblematik gibt es heutzutage viele Publikationen in der Fachliteratur, 

in den Medien, im Internet oder in Suchtberatungsstellen.

Die theoretischen Angaben in meiner Arbeit stammen aus den oben erwähnten Quellen 

–  überwiegend  aus  literarischen  Werken.  Darüber  hinaus  habe  ich  meine  eigenen 

Erfahrungen  und  Erkenntnisse  verwendet,  die  ich  im  Umgang  mit  einem 

Familienmitglied erworben habe, das leider auch drogenabhängig ist.

In  einem  Fallbeispiel  erzählt  meine  Arbeit  die  Geschichte  einer  jungen, 

drogenabhängigen  Frau.  Daraus  wird  ersichtlich,  wie  problematisch  und  ernst  eine 

Drogenabhängigkeit  ist,  und  dass  es  schwierig  ist,  sich  davon wieder  zu  befreien. 

Drogenabhängige  benötigen  nebst  professioneller  Hilfe  auch  Unterstützung  von  der 

eigenen  Familie,  von  Verwandten,  Freunden  und  Bekannten.  Ich  habe  von 

Grundschülern  einen  Fragebogen  über  das  Thema  Drogen  ausfüllen  lassen.  Das 

Ergebnis liegt meiner Arbeit bei und zeigt auf, in welchem Ausmaß die Grundschüler 

über die Drogenproblematik informiert sind und was sie davon denken.

Die Drogenproblematik ist ein aktuelles Thema, über das sich jedermann problemlos 

informieren  kann.  Diese  Informationen  können  für  die  Bewältigung  der 

problematischen Lebenssituation hilfreich sein. Allen, die ihren Beitrag zur Lösung der 

Problematik helfen, gebührt Anerkennung und Dank.
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Příloha č. 1

DOTAZNÍK

Věra Kubátová

studentka VOŠ  a Střední zdravotnické školy Mills, s.r.o.

Čelákovice

Ráda  bych  vás  požádala  o  vyplnění  tohoto  dotazníku.  Pracuji  na  průzkumu, 

který je zaměřen na drogovou problematiku a který bude sloužit  jako jeden z podkladů 

pro mou absolventskou práci. 

Pozorně si prosím přečtěte otázky a u každé z nich zakroužkujte možnost, pro kterou se 

rozhodnete, pouze u otázky č. 1 jich můžete vybrat více, u některých dalších otázek 

svou odpověď vypište dle instrukcí.

Děkuji vám za ochotu a spolupráci.

Věk:...................

Pohlaví: a) dívka

    b) chlapec

1) Co pro tebe znamená pojem „droga“?

a) zvědavost

b) obava

c) únik

d) relaxace

e) nic to pro mě neznamená

f) nic mi to neříká



2) Máš osobní zkušenost s drogou?

a) ano

b) ne

3) Znáš někoho ve svém okolí, kdo užívá drogy?

a) ano

b) ne

4) Kde jsi poprvé o drogách slyšel(a)?

a) ve škole

b) doma

c) od kamarádů

d) jinde (uveď kde) - .............................................................................................

5) Důvěřuješ svým rodičům?

a) ano, ve všem

b) jen někdy

c) ne

6) Kdybys měl(a) velký problém, koho by jsi požádal(a) o pomoc?

a) rodiče

b) sourozence

c) kamaráda/kamarádku

d) jiného člověka (uveď kterého) - .......................................................................



7) Mluvil(a) jsi o drogách s rodiči?

a) ano – jednou

b) ano – vícekrát

c) ne

8) Účastnil(a) jsi se někdy přednášky nebo diskuze na téma drogy?

a) ano – ve škole

b) ano – v rámci jiné instituce

c) ne

9) Učili jste se o drogách v některém předmětu?

a) ano (napiš ve kterém) - .....................................................................................

b) ne

10)  Znáš nějké zařízení zabývající se problematikou drog?

a) ano (uveď které) - ..............................................................................................

b) ne

11)  Chtěl(a) by jsi se o drogách dozvědět více informací?

a) ne, nezajímá mě to

b) ano (napiš co konkrétně) - .................................................................................

Ještě jednou děkuji za čas a spolupráci.
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