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Souhrn 

Článek podává přehled vztahů mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek na 
základě provedených výzkumných šetření a literárních citacÍ. Popisuje fyzické a psychické 
problémy s tím související a nastiňuje možná východiska. 

Autoři uvádějí většinou zahraniční zkušenosti, protože v České republice je tato problema
tika relativně nová a řidčeji sledovaná. Zasluhovala by si více pozornosti nejen při výzkumu, 
ale rovněž při jednání s nezaměstnanými na úřadech práce a jejich návštěvách u praktických 
lékařů . 

K získání detailnějšího pohledu na současný trend zneužívání návykových látek neza
městnanými může posloužit obecný návrh metodiky, dotazníku a výstupů modelového projek
tu cíleného na tuto populační skupinu. 

K I í č o v á s lov a: nezaměstnanost - drogy - návyk - zdravotní problémy - projekt -
prevence 
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P. Kachlík, B. Buchtová: RELATIONS BETWEEN UNEMPLOYMENT 
AND HABIT-FORMING SUBSTANTIONS ABUSE 

Summary 

The topic of relation between unemployment and habit-forming substantions abuse in the 
article is based on surveys and literature citations. The description of the related physical and 
psychical problems is shown as same as the possible outcomes. The authors mostly introduce 
the abroad experience as the issue is quite new and not so closely surveyed in the Czech repu
blic. The issue should be paid more attention not only in the field of research but also in the 
field of encounting the unemployed at the Employment Offices or at their practicians visits. 

For a closer look at the temporary tendency in the habit-forming substantions abuse at 
the unemployed one can usefully source from the general methodics pIan, the questionnare or 
the outcomes of the model project that was specifically aimed at the above mentioned group of 
the population. 

Ke y w o r d s: unemployment - drugs - addiction - health problems - project - preven
tion 

Návrh metodiky k výzkumu drogové scény u nezaměstnaných 

Pro potřeby sestavení konkrétního výzkumně-výchovného programu ke sledo
váni a řešení zdravotních důsledků nezaměstnanosti lze využít návrhů , které autoři 
předkládají jako obecný modelový projekt a popisují jeho základní části. 

Mapování drogové scény u vybraného populačního vzorku lze provádět pomocí 
dotazníků zaměřených na zájmovou skupinu, přizpůsobených respondentům a po
třebám šetření. Autorský kolektiv získal rozsáhlé zkušenosti se sběrem dat u stu
dentů středních (střední zdravotnícké školy, střední odborné školy a učiliště ) a vy
sokých ško!. 

Na brněnské Masarykově uníverzitě byla řešena řada grantových projektů, 
v nichž dotazníkové deskriptivní epidemiologické studie sehrály klíčovou roli pro 
získávání poznatků o zneužívání návykových látek, zvláště pak u mladistvých. 
V rámci výzkumných úkolů i tématické náplně vedených diplomových prací (stu
denti pedagogické fakulty MU v Brně) byly sestaveny manuály, metodické návody 
a pracovní listy pro středoškoláky, kterých by bylo možné po úpravě využít v pre
ventivní práci na školách a centrech pro nezaměstnané . 

Není 'opomíjeno aní oslovení populace pomocí Internetu. Toto nové, dynamické 
komuníkační médium se širokým okruhem uživatelů může rovněž napomoci pri
márně preventivnímu působení jak radami a praktickými informacemi pro neza
městnané, tak i stránkami věnovanými protidrogové výchově. Základní teze byly 
uvedeny v projektu "4 S" (Kachlík a ko!.), což znamená zkratky 4 pojmů (studie, ser
ver, sdružení, spolupráce). Projekt je pojat jako webová (WWW) prezentace na Inter
netu, má oslovit především vysokoškoláky a středoškoláky. Sleduje drogovou scénu 
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na Masarykově univerzitě v Brně, navazuje kontakty s řadou státních a nestátních 
organízací zabývajících se různými typy proti drogové prevence a léčby. 

Pro potřeby studie je vhodné sestavit anonymní dotazník. Vzhledem k ochraně 
osobních dat a důvěrných údajů by bylo velmi problematické použití rodného čísla či 

jiných "choulostivých" identifikátorů vyšetřovaných respondentů. Lze vytvořit umělý 
číselný, písmenný nebo kombinovaný znak (kód), který bude jednoznačně určovat 
osobu s dostatečným zabezpečením proti nepovolaným zásahům z prostředí mimo 
šetření a zaručí potřebnou míru soukromí. Pro potřeby populačního šetření postačí 
hromadně sebraná data a jejich analýza vzhledem k místním a časovým podmín
kám, nepůjde o detailní zkoumání jednotlivých záznamů. 

Shromážděná data lze přenést z vyplněných tištěných formulářů do počítačových 
programů, kde budou uloŽena a zpracovávána. Rovněž je nutné nezapomínat na 
pravidelnou a trvalou archivaci sebraného materiálu, průběžných i konečných vý
sledků (např. na CD-R, CD-RW, ZIP médiích aj.), aby byla kdykoli možná zpětná 
kontrola, ověření, přístup k informacím. 

Z konkrétních produktů lze využít volně a zdarma dostupného epidemiologic
kého balíku Epi Info (k dispozici v anglické a české mutaci od verze 5 po nynější 
6.04 pro DOS a ve verzi 2000 pro Windows; originál pochází z CDC Atlanta, Geor
gia, USA). Statistické, tabulkové a grafické výstupy lze produkovat pomocí řady ko
merčních programů dle přání, možností a vlastních zkušeností uživatele. 

Pro prvotní obeznámení s drogovou scénou a autoagresivními návyky u ne
zaměstnaných může dobře posloužit pilotní studie, která rovněž ověří použitelnost 
dotazníku a na základě zpětné vazby umožní jeho korekce . V úvahu by připadala 
adminístrace přibližně 150-300 kusů dotazníků, sledování reakcí respondentů - jak 
jim porozuměli, připomínek, časového limitu na vyplnění , ochoty odpovídat apod. 

Podle výsledků pilotáže lze později uskutečnít populační šetření (deskriptivní 
studii), které výstižně popíše situaci ve zvoleném vzorku jak po stránce místní, tak 
(pokud je potřeba) i časové. Vezmeme-li za základ odhad velikosti skupiny neza
městnaných 470 000 osob a očekávanou frekvenci výskytu nezaměstnanosti v popu
laci asi 10 %, hladinu spolehlivosti 99 %, bude nutné vyšetřit asi 1500 respondentů . 

Při hladině spolehlivosti 99,99 % výběr vzroste již na přibližně 3400 osob. Budeme-li 
chtít hodnotit skupiny nezaměstnaných z hlediska úrovně zneužívání drog, výskytu 
srdečně-cévních chorob, zhoubných nádorů apod., pak musíme výběr vzorku přizpů
sobit četnosti výskytu sledovaného jevu v příslušné skupině, k čemuž orientačně na
pomůže pilotní šetření. 

V naší konkrétní úvaze (drogy) představují zájmovou populační skupinu mladist
ví nezaměstnaní s věkem mezi 16-24 lety. 

V připadě jiného designu výzkumné studie, kdy bude k dispozici vybraná skupi
na nezaměstnaných a porovnávána se zaměstnanými párovanými podle věku, po
hlaví, zájmů apod., se budou hodnotit např . zneužívání návykových látek a jiné fak
.tory životního stylu analytickými studiemi. Ověřuje se zde určitá hypotéza (hy
potézy), plynoucí z dosavadních poznatků . Pracujeme se 2 soubory-jeden je expono
vaný a druhý kontrolní. Průřezové studie mohou srovnat rozdíly prevalence sledo
vaných jevů ve skupině exponované nezaměstnanosti oproti druhé bez expozice. Po-
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skytují obraz víceméně přítomného stavu, dovolují vyšetřit určité regiony, věkové 
kategorie osob. 

Po sestavení a aplikaci preventivního programu na vybranou populační skupinu 
(nezaměstnané v určitých okresech , krajích) může řešitelský tým využít experi
mentálního typu studií. 

V každém případě je nutné zabezpečit náhodnost výběru pracovních úřadů a re
spondentů, aby všechny subjekty měla stejnou šanci, že se do výběru dostanou. 

Návrh sldadby anonymního dotazníku 

Pro strukturu dotazníku bylo využito dosavadních zkušeností autorů s průzku
mem na středních a vysokých školách . J ádro obdobných šetření vždy vycházelo ze 
standardizovaných materiálů, takže získané výsledky mohly být vzájemně porov
návány ( např . se studiemi ESPAD, v ČR kolektiv Csémy, Nešpor a Pernícová, Psy
chiatrické centrum Praha a SZÚ Praha). 

Dotazník by mohl obsahovat následující položky: 

1. Umělý identifikační znak 
2. Pohlaví 
3. Věk respondenta při posledních narozeninách 
4. Nejvyšší dosažené vzdělání 
5. Poslední 3 vykonávaná povolání (doba, typ) před ztrátou zaměstnání 
6. Délka nynějšího období bez zaměstnání 
7. Evidence na úřadu práce 
8. Aktivní hledání nového zaměstnání 
9. Způsob trávení volného času (přátelé, gambling, PC hry) 

10. Konflikty se zákonem v době bez zaměstnání 
11. Konzumace tabáku v posledních 30 dnech 
12. Konzumace alkoholu v posledních 30 dnech 
13. Názory na zneužívání návykových látek 
14. Co respondent považuje za "drogy"-volně vyjmenovat 
15. Setkání s drogou, její užití v posledních 6 měsících, věk prvního užití , způsob 

ZÍskání drogy, důvod konzumace u těchto skupin: 
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produkty konopí 
opiáty (morfin, heroin, brown, kodein) 
amfetaminy vč . pervitinu 
halucinogeny (LSD, "houbičky", meskalin) 
diskotékové drogy (Ecstasy) 
anabolické steroidy 
těkavé látky 
látky s tlumivým účinkem (léky, zvl. barbituráty, analgetika, benzodiazepiny) 
kokain a crack 
výherní automaty, hrací automaty, PC hry 
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16. Druh první vyzkoušené drogy (v životě) 
17. Názory na typ látky a typ jejího užívání ve vztahu ke zdravotnímu riziku 
18. Dostupnost návykových látek pro vlastní potřebu 
19. Typ prostředí, kde respondent nejčastěji konzumuje návykové látky 
20. Finanční suma měsíčně vydaná za návykové látky 
21. Nejvyšší dokončené vzdělání otce a matky 
22. Celkový počet osob žijících ve společné domácnosti 
23. Úroveň sebehodnocení v posledním zaměstnání (studiu) 
24. Úroveň sebehodnocení v životě 
25. Osobní postoj respondenta k legalizaci drog 
26. Typ bydlení respondenta (město, vesnice, byt, rodinný dům) 

27. Finance pro vlastní potřebu za měsíc (po odečtení nutných výdajů, jako jsou 
např. nájemné, strava, ošacení, inkaso, školné/kursovné). 

K dotazníku bude užitečné připojit stručný slovníček k pojmosloví návykových 
látek, nebo před dotazováním adekvátně proškolit administrátory a tazatele . Vzhle
dem k udržení pozornosti při vyplňování a k únosnosti ztráty osobního času by mělo 
připadnout max. 20-25 min. na 1 respondenta. Úspěšnost dotazování se zvýší, 
mohou-li respondenti obdržet po vyplnění materiálů drobný dárek jako poděkování 

za ochotu. Respondent má právo dotazování odmítnout, což pro studii znamená 
poněkud nadhodnotit velikost vybíraného vzorku. 

Poznámky: 
1. Při sestavování dotazníku je velmi žádoucí rada sociologa a psychologa, také možnost 

doplnění (změny) otázek, typu odpovědí (uzavřené, otevřené) , zájmových oblastí (charak
teristika osobnosti, typ nezaměstnanosti apod.) 

2. Bude-li studie zamýšlet celorepublikový popis situace, měl by výzkumný tým kontakto
vat vybrané úřady práce, oznámit jim záměr šetření a požádat je o aktivní pomoc při sběru dat 

3. Při porovnávání rizik životního stylu by mělo jít o kohortovou prospektivní alespoň tříle
tou studii s nutností zajištění výběru populačních vzorků s ohledem na věk, pohlaví, typ ne
zaměstnanosti, sociální zázemí aj., aby se dala sledovat nezaměstnanost jako "čistý" faktor ab
strahovaný co nejvíce od jiných vlivů 

4. Lze porovnávat situaci ve městě a na venkově 
5. Kvůli nedostatku času a menší zátěži respondenta by bylo možné využít kratšího do

tazníku vyplňovaného přímo na pracovním úřadě, podrobnější materiál by pak respondent 
vyplnil doma (větší návratnost poskytuje osobní návštěva respondenta a jeho rodiny po před
chozí dohodě , u administrace poštou se uvádí zpětná návratnost kolem 30 %) 

6. V případě intervenčního projektu by jeho trvání mělo být minimálně tříleté, lépe pěti
leté, aby populační skupiny stačíly působení "vstřebat" a mohly se projevit žádoucí změny po
stojů. 

výstupy 

Dotazník mapující drogovou scénu u nezaměstnaných, příp . rizikové fa ktory je
jich životního stylu 
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Design deskriptivní epidemiologické studie a pilotního šetření 
Výsledky pilotního šetření 
Popis drogové scény mezi nezaměstnanými v ČR, výsledky populační studie 
Porovnání se situací v zahraničí, analýza hypotéz 
Publikace výsledků-články v odborném tisku, příspěvky na konference, postery, 

manuály, rady, doporučení, WWW stránky na Internetu 
Dílčí úkoly i výsledné analýzy projektu lze zadat jako témata diplomových prací 

posluchačů, příspěvky do SVOČ 
Preventivní program, vytvoření či podpora již existujících krizových center pro 

nezaměstnané, telefonických linek, poradenských a psychoterapeutických center 
Spolupráce s úřady práce, orgány státní správy, lékaři, psychiatry, psychology, 

poradnami 
Návrhy na ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí a mi

nisterstvo školství (trénink na nezaměstnanost, aktivní hledání práce, rekvalifikač
ní systém, omezení frustrace, rodinná terapie, nabídka volných míst, vstřícnější 
a lidštější jednání na pracovních úřadech a s nezaměstnanými vůbec). 

Závěr 

V České republice jsou pozorovány nepříznívé trendy ve vývoji nezaměstnanosti 
i ve zneužívání návykových látek a jiných rizikových faktorech životního stylu osob, 
které ztratily zaměstnání . Tento významný stresor působí dlouhodobé a někdy ne
vratné poškození fyzického i duševního zdraví člověka, což prokazují četné zahra
niční zkušenosti. Domácí zdroje vztahu nezaměstnanosti a zdraví věnují menší po
zornost, což je zvláště patrné při jednáních na úřadech práce, u zaměstnavatelů a na 
poučení nezaměstnaných. Zdravotní problémy poškozují nejen jednotlivce, ale i jeho 
rodinu, okolí , celou společnost. Popsaný nepříznívý stav může pomoci zvrátit několi
kaetapový projekt (zde popisovaný jako obecný mode!), který zamýšlí v první fázi po
pis drogové scény a rizikových faktorů životního stylu u nezaměstnaných pomocí pi
lotní studie, ve druhé fázi provedení reprezentativního populačního šetření a ve 
třetí fázi se chce pokusit o sestavení a aplikaci preventivních a ozdravných aktivit 
na vybraném populačním vzorku. V případě úspěšného sestavení, ověření a aplikace 
konkrétního výzkumně-výchovného programu budou návrhy, rady, doporučení 

a materiály poskytnuty nezaměstnaným, úřadům práce a nadřízeným orgánům. 
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