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Souhrn 

V roce 1997 proběhlo anonymní dotazníkové šetření, zaměřené na užívání drog 
a na postoje k nim u 1567 posluchačů 6 fakult Masarykovy univerzity v Brně . 

75 % respondentů pilo alkohol alespoň jednou týdně, 30 % alespoň jednou týdně 
kouřilo tabák. Ze zakázaných látek bylo nejčastěji konzumováno konopí , následova
ly halucinogeny, diskotékové drogy, pervitin, kokain a opiáty. V 80 % šlo o 1-2 poku
sy, méně často 3-5, výjimečně i více. K první drogové zkušenosti nejčastěji vedla zvě
davost, touha po příjemných pocitech , potřeba psychické relaxace a družnosti. 

U respondentů existoval silný rozpor mezi znalostmi , vnímáním rizika a ná
sledným chováním. J e třeba podporovat bezdrogovou zónu na akademické půdě, 
prosazovat zásady zdravého životního stylu, studenty vhodně motivovat, v případě 
problémů jim pomáhat. 

K I í č o v á s lov a: dotazník - návykové látky - prevence - program - studie -
uníverzita - vysokoškolští studenti 
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P. Kachlík: A DRUG ABUSE AMONG STUDENTS 
OF MASARYK UNIVERSITY BRNO. 2·NIJ PART 

Summary 

In 1997 was realized a anonymous survey via questionnaire among 1567 univer
sity students from 6 faculties of Masaryk University in Brno. It was focu sed on abu
se of habit-forming substantions and attitudes to them. 

75 % of respondents drinks alcoholic beverages once a week at least , 30 % of re
spondents smokes tobacco once a week at least. From illegal substantions are most 
frequently consumed hemp, hallucinogens, dancing drugs, speed, cocaine and opia
tes. 80 % of consumption were 1 or 2 experiments, less frequently from 3 to 5, rarely 
more. Reasons of first drug experiment were most often curiosity, craving for plea
sant sensations, need of psychological relaxation and gregariousness. 

In fil e of respondents exists a strong contrast among knowledges, risk perception 
and consequent behavior. lt is necessary support drug-free zone at the academic 
ground, promote principles of healthy lifestyle, motivate university students oppor
tunely, help them in their problems. 

K e y w o r d s : questionnaire - habit-forming substances - prevention - program 
- survey - university - undergraduates 

Analýza rozdílů mezi pohlavími u vybraných znaků 

Percentuální vyjádření i výpočet hladiny statistické významnosti zoh
ledňují rozdílné počty respondentů u jednotlivých znaků. Dotazovaní mohli 
některé položky vynechat, nechtěli-li na ně odpovídat. "Prevalencí" je mí
něna dosavadní zkušenost respondentů s návykovými látkami v průběhu je
jich života . Symbol "p" značí hladinu statistické významnosti (p < 0,05 na 
5 %, p < 0,01 na 1 %, NS - rozdíl není významný, pomlčky je použito 
v případě nulových četností u obou pohlaví, výpočet nemá smysl). 

Pití alkoholu (tab. 53, 54 a 55) 

Muži vykazují vyšší úroveň prevalence dosavadní konzumace alkoholic
kých nápojů oproti ženám (p < 0,01 ), rozdílnost ve věku prvního experimen-
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tu nebyla nal ezena , lze pozorovat rozdíl v užití během posledních 6 měsícú : 

ženy pijí častěji příležitostně (p < 0,01 ), muži pravideln ě (p < 0,01 ). 

Tabulka 53. 

N = 1566 osob 

Odpověď 

Nikdy nepili 

Ano, výjimečně 

Ano, pravide lně 

Tabulka 54. 

N = 1560 osob 

Odpověď 

Nikdy nepili 

< 10 let 

10 - 14 let 

15 - 18 let 

> 18 let 

Pití a lkoholu - prevalence 
dle pohlaví 

N = 717 N = 849 

Muži Ženy 
% o/c 

1,7 1,2 

16,4 32,5 

81,9 66,3 

Věk prvního pití alkoholu 
dle pohlaví 

N = 713 N = 847 

Muži Ženy 
% % 

1,4 1,1 

14,3 14,5 

38,3 36,9 

42,8 43 ,7 

3,2 3,8 

p 

NS 

p < 0,01 

p < 0,01 

p 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 
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Tabulka 55. 

N = 1542 osob 

Odpověď 

Dnes 

V posledním týdnu 

V posledních 6 měs . 

Dříve 

Období posledního pití alkoholu 
dle pohlaví 

N = 704 N = 838 

Muži Ženy 
% % 

11,6 3,2 

68,5 64,3 

17,0 29,2 

2,9 3,3 

Kouření tabálw (tab. 56, 57 a 58) 

P 

p < 0,01 

NS 

p < 0,01 

NS 

V případě prevalence dosavadní konzumace tabáku existuje statisticky 
významný rozdíl mezi pohlavími: mezi mu ži je více kuřáků a začali experi
mentovat v mladším věku , rozdíl užití v posledních 6 měsících není mezi 
pohlavími statisticky signifikantní. 

Tabulka 56. 

N = 1565 osob 

Odpověď 

Nikdy nekouřili 

Kouření v anamnéze 
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Kouření tabáku - prevalence 
dle pohlaví 

N = 716 N = 849 

Muži Ženy 
% % 

25,3 39,0 

74,7 61,0 

P 

p < 0,01 

p < 0,01 
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Tabulka 57. 

N = 1554 osob 

Odpověd 

Nikdy nekoul"iIi 

< 10 let 

10 - 14 let 

15 - 18 let 

> 18 let 

Tabulka 58. 

N = 1042 osob 

Odpověď 

Dnes 

V posledním týdnu 

V posledních 6 měs. 

Dříve 

Věk prvního kouření tabáku 
dle pohl aví 

N = 713 N = 841 

Muži Ženy 
% q. 

25,1 38,5 

11,4 4,8 

26,5 15,2 

28,4 31,7 

8,6 9,8 

Období posledního kouření tabáku 
dle pohlaví 

N = 533 N = 509 

Muži Ženy 
% % 

21 ,0 18,1 

17,8 20,2 

23,6 23,6 

37,6 38,1 

Konzumace /wnopných produhtů (tab. 59 - 64) 
a halucinogenů (tab . 65 - 67) 

P 

p < 0,0 t 

P < 0,0 t 

P < 0,01 

NS 

NS 

P 

NS 

NS 

NS 

NS 

Prevalence dosavadního užití marihuany je VySSl u mužů než u žen 
(poměr 1,4:1 , p < 0,01), stejně jako užití marihuany v posledních 6 měsících 

(poměr 1,7:1, p < 0,01 ). Obdobnou situaci lze zaznamenat u hašiše a ha
šišového oleje (p < 0,01 ), halucinogenů (p < 0,01). P rvní užití konopných 
látek a halucinogenů se vyskytlo ve věku do 15 let jen výjimečně . 
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Tabulka 59. 

N = 1310 osob 

Odpověď 

Nikdy neužili 

Užití marihuany - prevalence 
dle pohlaví 

N = 618 N = 692 

Muži Ženy 
% % 

44,7 60,8 

Marih. v anamnéze 55,3 39,2 

Tabulka 60 . 

N = 1288 osob 

Odpověď 

Nikdy neužili 

< 10 let 

10 - 14 let 

15 - 18 let 

> 18 let 

Tabulka 61. 

N = 1135 osob 

Odpověď 

Neužili 

Užili 
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Věk prvního užití marihuany 
dle pohlaví 

N = 603 N = 685 

Muži Ženy 
% % 

45,9 61 ,5 

0,0 0,0 

0,3 1,0 

25,9 17,4 

27 ,9 20,1 

Užití marihuany v posledních 6 měsících 
dle pohlaví 

N = 511 N = 624 

Muži Ženy 
% % 

69,1 82,1 

30,9 17,9 

P 

p < 0,01 

p < 0,01 

P 

p < 0,01 

-

NS 

P < 0,01 

p < 0,01 

P 

p < 0,01 

P < 0,01 
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Tabulka 62. 

N = 1208 osob 

Odpověď 

Nikdy neužili 

Užiti hašiše a hašišového oleje - prevalence 
dle pohlaví 

N = 568 N = 640 

Muži Ženy 
% o/c 

81,0 87,3 

Hašiš v anamnéze 19,0 12,7 

Tabulka 63. 

N = 1205 osob 

Odpověď 

Nikdy neuži li 

< 10 let 

10 - 14 let 

15 - 18 let 

> 18 let 

Tabulka 64. 

N = 1157 osob 

Odpověď 

Neužili 

Užili 

Věk prvního užití hašiše a hašišového oleje 
dle pohlaví 

N = 566 N = 639 

Muži Ženy 
% % 

81,3 87,7 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

8,8 6,7 

9,9 5,6 

Užití hašiše a hašišového oleje 
v posledních 6 měsících dle pohlaví 

N = 535 N = 622 

Muži Ženy 
% % 

91,0 96,1 

9,0 3,9 

P 

p < 0,01 

P < 0,01 

P 

p < 0,01 

-

-

NS 

p < 0,01 

P 

p < 0,01 

p < 0,01 
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Tabulka 65 . 

N = 1186 osob 

Odpověď 

Nikdy neužili 

Užití halucinogenů - prevalence 
dle pohlaví 

N = 562 N = 624 

Muži Ženy 
% % 

84,9 93 ,0 

Haluc. v anamnéze 15,1 7,0 

Tabulka 66 . 

N = 1182 osob 

Odpověď 

Nikdy neužili 

< 10 let 

10 - 14 let 

15 - 18 let 

> 18 let 

Tabulka 67. 

N = 1150 osob 

Odpověď 

Neužili 

Užili 

266 

Věk prvního užití halucinogenů 
dle pohlaví 

N = 560 N = 622 

Muži Ženy 
% % 

85,2 93 ,2 

0,0 0,0 

0,0 0,2 

6,6 2,6 

8,2 4,0 

Užití halucinogenů v posledních 6 měsících 
dle pohlaví 

N = 533 N = 617 

Muži Ženy 
% % 

94,0 97,2 

6,0 2,8 

P 

p < 0,01 

p < 0,01 

P 

p < 0,01 

-
NS 

p < 0,01 

P < 0,01 

P 

p < 0,01 

p < 0,01 
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Z ostatních kontrolovaných látek byla zjištěna jen vyšší konzumace per
vitinu (tab. 68). 

Tabulka 68. Užití pervitinu - prevalence dle pohlaví 

N = 1152 osob N = 545 N = 607 P 

Odpověď Muži Ženy 
% % 

Nikdy neuži li 95,2 98,2 p < 0,01 

Pervitin v anamnéze 4,8 1,8 P < 0,0 1 

V případě pravidelného užívání léků dle doporučení/předpisu lékaře 

(tab. 69) byl nalezen statisticky významný rozdíl (p < 0,01 ) mezi pohlavími, 
kdy medikamenty častěji berou ženy (zvláště jde o antialergika-antihista
minika, slabší analgetika a kontraceptiva). 

Tabulka 69. 

N = 1542 osob 

Odpověď 

Ne 

Ano 

Pravidelné užívání léků na doporučení lékaře 
dle pohlavÍ 

N = 705 N = 837 

Muži Ženy 
% % 

93,2 89,1 

6,8 10,9 

Důvody drogového experimentu (tab. 70) 

P 

p < 0,01 

p < 0,01 

Srovnáme-li výskyt důvodů drogového experimentu se zakázanými lát
kami, pak u obou pohlaví na prvních třech místech dominují zvědavost , tou
ha po navození příjemných pocitů a zvládnutí stresu. U žádného z důvodů 
nebyla zaznamenána statistická významnost rozdílu mezi pohlavími. 
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Tabulka 70. Důvod drogového experimentu 
se zakázanými látkami dle pohlaví 

Důvod drogového experimentu Celkem Muži Ženy 
% %: % 

Touha po uznání ostatními 5,4 6,0 4,5 

Potřeba družnosti 7,9 8,7 6,8 

Potřeba začlenění do skupiny 8,2 8,7 7,8 

Touha po navození příjemných 15,3 15,3 15,3 
pocitů 

Vztah k sexu 6,9 7,2 6,5 

Zvědavost 24,3 23 ,4 25,7 

Utlumení zdravotních obtíží 5,4 4,7 6,1 

Zvládnutí stresu 10,4 9,7 11,3 

Potlačení nepříjemných pocitů 

(žízně , hladu, chladu, únavy) 7,2 6,6 8,0 

Zvýšení výkonnosti 5,5 5,8 5,2 

Jiný důvod 3,5 3,9 2,8 

p 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

Pozn. k tab. 70: Odpovídali pouze respondenti , kteří již sami vyzkoušeli nějakou 
zakázanou látku. 

Postoje k vybraným rizikovým činnostem (tab. 71) 
a k legalizaci drog (tab. 72) 

Ženy byly ve všech postojově zaměřených otázkách opatrnější (p < 0,01), 
lépe vnímaly možná rizika konzumace drog, též méně agresivně prosazovaly 
částečnou či úplnou legalizaci drog (p < 0,05). 
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Tabulka 71. Postoje k vybraným rizikovým činnostem, 
spojeným s konzumací drog dle pohlaví - uvedeny 

pouze odpovědi respondentů, kteří tyto činnosti 
nepovažují za rizikové 

Typ rizikového chování Celkem Muži Ženy 
% % % 

Pravidelné kouření 20 cigaret 9,6 12,9 6,8 
denně 

Pravidelné kouření marihuany 18,6 24,1 14,0 

Experiment s "tvrdými" 8,1 11,8 5,0 
drogami 

Experiment s "měkkými" 19,7 27,0 13,6 
drogami kromě marihuany 

Experiment s marihuanou 49,0 54,3 44,3 

Tabulka 72. Postoje k legalizaci užívání drog - odpovědi 

dle pohlaví 

Odpověď Celkem Muži Ženy 
% % % 

Vůbec nelegalizovat drogy 54,7 49,8 59,1 

Legalizovat některé drogy 39,3 42,5 36,4 

Legalizovat veškeré drogy 6,0 7,7 4,5 

Shrnutí významných rozdílů 

p 

p < 0,01 

p < 0,01 

p < 0,01 

p < 0,01 

p < 0,01 

p 

p < 0,01 

p < 0,05 

p < 0,05 

Na základě provedené analýzy existuje statisticky velmi významný roz
díl v prevalenci dosavadní konzumace alkoholu i tabáku dle pohlaví. 

Byl nalezen velmi významný rozdíl v prevalenci dosavadní konzumace 
marihuany, hašiše a hašišového oleje dle pohlaví. 

Muži a ženy odpovídali významně odlišně na dotazy, týkající se subjek
tivního vnímání drogového rizika. 
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Dis/wse 

Podle dostupných literárních pramenů existují různé popisné a srov
návací studie , zaměřené na užívání legálních i ilegálních drog u různých po
pulačních skupin . Relativně nejlépe je monitorována situace mezi mládeží 
na základních a středních školách , která patří mezi. nejvíce ohrožené skupi
ny. Posluchačům vysokých škol se věnuje již menší pozornost a často zů
stávají skryti ve větších populačních vzorcích - např . 18-35 let (Kolektiv , 
1998a; Kolektiv , 1998b; Kolektiv , 1998c; 1996 Annual Report Center for 
Drug and Alcohol Studies, 1997; Nešpor et al., 1994; Nešpor, Csémy, 1997). 

Kachlík a Šimůnek (1995 , 1998) se zabývali sledováním konzumace drog 
a postojů k nim u vysokoškolských studentů na MU od r . 1993. V období 
1993-1997 provedli. anonymní dotazníkové šetření na vzorku 456 posluchačů 
(177 mužů a 279 žen) 5. ročníku Lékařské fakulty MU v Brně. 

Ukázalo se, že do vybrané skupiny pronikly tzv. "tvrdé" drogy (opiáty, 
kokain , pervitin). Výskyt studentů, kteří již sami tvrdé drogy okusili, byl 
poměrně nízký, kolem 2 %, pouze u kokainu vlastní zkušenost přiznala 
téměř 4 % mužů ve školním roce 1993-94. Misúzus léků se týkal zejména 
tlumivých prostředků , používaných ženami k tišení psychických i fyzických 
potíží. 

Podstatně horší byla situace u konzumace produktů konopí . Marihuana 
se stala nejrozšířenější drogou v souboru, vlastní zkušenost s ní uvádělo ví
ce jak 30 % mužů a téměř 20 % žen, přibližně 6 % mužů a 1 % žen ji kouřilo 
opakovaně . Po konopí byly druhou nejčastěji zneužívanou skupinou mezi 
vysokoškoláky halucinogeny, a to většinou přírodního původu (lysohlávky). 
K pravidelným kuřákům tabáku patřilo průměrně 30 % mužů a 15 % žen, 
k nekuřákům se řadilo 20 % mužů a 50 % žen, zbytek byli občasní kuřáci 
a exkuřáci. 

Studenti zaujímali velmi tolerantní postoje k vyzkoušení marihuany (ak
ceptovaly dvě třetiny , pouze 15 % jasně odmítlo). Četnost odmítajících 
vzrostla v případě přiležitostné (20 %) a pravidelné konzumace (60 %). Tře

tina dotazovaných nedovedla zaujmout jasné stanovisko, postoje žen byly 
obecně kritičtější. K pravidelnému kouření 20 cigaret denně byli medici 
mnohem kritičtěj ší. Polovina mužů a 65 % žen jasně odmítlo možnou legali
zaci tzv. "měkkých" drog, významnost rozdílů mezi pohlavími s časem rost
la. 

Více než tři čtvrtiny souboru přivedli k užití drogy přátelé či náhodní 
známí, 45 % respondentů bralo drogy ze zvědavosti, k dalším význačným 
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důvodům patřilo hledání požitků , úleva od psychického stresu , potlačení 
zdravotních obtíží (většinou u žen), navození pocitu družnosti a uznání ko
lektivem . Chuť někdy vyzkoušet drogy udala téměř polovina mužů a třetina 
žen. 

Kromě protikuřáckého působení byli medici v rámci stáží na ústavu pre
ventivního l ékařství osloveni též aktivitami, týkajícími se primární preven
ce zneužívání netabákových drog. Prevence závislostí byla probírána též ve 
výuce budoucích pedagogů a zakotvena ve studijních materiálech. Byla po
sílena spolupráce s Poradenským centrem MU a studenti dostali příležitost 
řešit své problémy se závislostmi přímo na univerzitní půdě. 

Hrubá již více než ·10 let úspěšně realizuje komplexní program preven
tivního protikuřáckého působení na studenty medicíny na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně (Hrubá, Kachlík, 1998). Oslovila též klinická 
pracoviště, takže se posluchači lékařství dozvídaj í moderní teoretické 
i praktické poznatky o kouření tabáku a možnostech jeho redukce . Během 

studia dochází k vytváření pozitivního modelu lékaře-nekuřáka , studenti 
jsou školeni , j ak oslovovat a přesvědčovat své budoucí pacienty, aby úspěšně 
zvládli kuřácký problém . Mezi posluchači 5. a 6. ročníku existuje významný 
posun ve znalostech a poradenských dovednostech (ze 30 % na více než 
80 %) a v tomto období dochází také k redukci prevalence kuřáků (z při
bližně 15 % v 1. ročníku , 10 % v 5. ročníku na méně než 5 % v 6. ročníku) . 

Lze říci, že díky programu bylo dosaženo nejnižší prevalence kuřáků mezi 
studenty lékařských fakult v ČR a přibližuje se naplnění jeho hlavního úko
lu - aby studenti medicíny po absolutoriu byli a zůstali nekuřáky. 

Csémy a spol. (2004) zkoumali vzorek 904 pražských vysokoškoláků 

(Univerzita Karlova , Vysoká škola ekonomická, České vysoké učení tech
nické, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická) 
pomocí anonymníh o strukturovaného dotazníku, který byl zaměřen n a zne
užívání drog a postoje k nim. Obsahoval i škály, sledující některé psycholo
gické charakteristiky. 

Rizikové či společensky nežádoucí formy užívání návykových látek byly 
zjištěny u třetiny souboru. Nadměrná konzumace alkoholu byla zjištěna 
u pětiny mužů a 8 % žen. Relativní četnost pravidelných denních kuřáků 
cigaret se nelišila dle pohlaví (14 % mužů, 13 % žen), užívání sledovaných 
drog (marihuana, pervitin, heroin, LSD, extáze) během roku častěji než pět
krát přiznalo 24 % mužů a 12 % žen. Osoby s rizikovým chováním k ná
vykovým látkám vykazovaly vyšší úroveň depresivity, horší duševní zdraví, 
obtížněji se ztotožňovaly s obecně platnými společenskými normami. 
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Studenti, nadužívající alkohol nebo konzumující jiné drogy, zastávali 
smířlivější postoje k užívání návykových látek. Nebyly nalezeny žádné vý
znamné vazby mezi kvalitou rodinného prostředí a rizikovým užíváním 
drog. 

Pavúk a Koščo (1997) publikovali výsledky dotazníkové studie, kterou 
sledovali kuřácké návyky a prevalenci kuřáků mezi studenty Pedagogické 
fakulty v Prešově v období 1982-1995. Osloveno bylo více než 1900 respon
dentů . 

V roce 1982 v celém souboru kouřilo průměrně 31,2 % posluchačů, z toho 
43,4 % mužů a 26,5 % žen. Mezi studenty prvního ročníku byla zazna
menána prevalence kouření 20,3 % (16,6 % u žen, 34,7 % u mužů), mezi stu
denty posledního ročníku 36,7 % (30,9 % u žen a 51 ,6 % u mužů). Data 
z r . 1991, pocházející z další etapy výzkumu, prezentují prevalenci kuřáků 
v prvním ročníku 26,2 % (25,8 % u žen, 27,2 % u mužů), v posledním 
ročníku 44,3 % (39,6 % u žen, 52,0 % u mužů). K dispozici jsou ještě údaje 
o prevalenci kuřáctví u studentů prvního ročníku z r. 1995 (24,5 % celkem, 
23 ,3 % u žen, 29,4 % u mužů). 

V roce 1991 byl zaznamenán nárůst četnosti kuřáků v souboru studentů 
prvního a posledního ročníku , k čemuž výrazně přispěli nově nastupující do 
prvního ročníku , a ženy obecně. V roce 1995 byl zaznamenán v souboru stu
dentů prvního ročníku pokles kuřáků oproti r. 1991, oproti roku 1982 však 
jejich nárůst (obojí bez statistické signifikance). V období 1991-1995 nebyl 
potvrzen trend rostoucí prevalence kuřáctví u žen a poklesu u mužů z let 
1982-1991. 

Výzkum je dlouhodobě prováděn též mezi studenty 3.-5. ročníku Lekár
skej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (Novotný, Kolibáš , 1997; 
Kolibáš, Novotný, 1998). Koncem 90. let sledoval vlastní zkušenosti poslu
chačů s alkoholem a dalšími psychoaktivními látkami a rovněž jejich znalos
ti. Nejčastěji užívanými látkami u respondentů byla černá káva (pravidelně 
ji pije více než 40 %) a alkohol (20 % pravidelných konzumentů). Pravidelné 
kouření tabáku uvádí kolem 10 % dotazovaných. Pravidelné užívání benzo
diazepinů je velmi řídké, avšak zjistilo se častěji jejich opakované užití. Pra
videlná a opakovaná konzumace alkoholu a nikotinu jsou 3-4násobně častěj
ší u mužů, pití kávy a užívání benzodiazepinů se vyskytuje zase častěji 
u žen. Z nelegálních drog se v souboru popisuje nejvíce kontakt s marihua
nou (1,8 % pravidelní konzumenti , opakované užití uvádí dalších 5,5 %). 
Zřídka se užívají psychostimulancia, Ecstasy, halucinogeny. Alespoň jednou 
užila psychostimulancia 2,3 % studentů , LSD asi 1,4 % a Ecstasy asi 0,5 %. 
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Nikdo neuvedl vlastní zkušenost s opiáty. Při hodnocení znalostí studenti 
jako nejznámější uvedli kanabinoidy, následoval heroin , halucinogeny, těka
vé látky. Nejméně známými jsou "designer drugs". 

Další studie (Kolibáš et al., 2003) pomocí anonymního dotazníku zkou
mala soubor celkem 381 studentů 3.-5 . ročníku Lekárskej fakulty Univerzi
ty Komen ského v Bratislavě, dalších fakult Univerzity Komenského (pe
dagogické , přírodovědecké, právnické a filosofické) a studentů Akadémie po
licajného zboru SR. Vysokoškoláci v Bratislavě z návykových látek nejčastě
ji užívají černou kávu (48 % souboru), tabák (14 % pravidelně kouří ) a alko
holické nápoje (12 % je pije pravidelně). Pravidelné pití alkoholu a kouření 
se častěji vyskytovaly u mužů , ženy častěji pravidelně pily černou kávu 
a užívaly léky s návykovými složkami (téměř 4 %, zvl. analgetika). Z ile
gálních látek byly nejčastěji zneužívány produkty konopí (27 % mužů a žen 
s nimi mělo alespoň jednu zkušenost, pravidelně je bralo další necelé 1 % 
dotázaných ). Osoby s vlastní marihuanovou zkušeností častěji patřily k pra
videlným konzumentům tabáku a alkoholu, samy většinou zkusily i jiné 
drogy, měly přátele, užívající návykové látky. V menší míře oslovení uvedli 
vlastní zkušenost s LSD, ojediněle s těkavými látkami a opiáty. 

Poslední výsledky prezentovali Novotný a Kolibáš (2004) z anonymního 
dotazování v roce 2002, získané v souboru 230 studentů (157 žen, 73 mužů) 
3. a 5. ročníku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě . Pra
videlně kouřilo 11 % souboru (7 % žen, 21 % mužů), 11 % oslovených pravi
delně pilo alkohol (8 % žen, 16 % mužů) a dalších 68 % sice nepravidelně, 
ale opakovaně . Pravidelně pilo černou kávu 46 % osob (polovina mužů , třeti

na žen). Z ilegálních látek jsou nejčastěji zneužívány konopné drogy (jednu 
zkušenost s nimi mělo 15 %, 12 % opakovanou, ojediněle se vyskytla pravi
delná konzumace konopí). Jedno nebo opakované užití konopí uvedlo 22 % 
žen a 42 % mužů (rozdíl statisticky významný). Téměř 3 % měla jednu zku
šenost s LSD, opakovaná byla řídká, podobná situace byla popsána též u ex
táze. 

Porovnáním dat z let 2002 a 1997 vyplývá, že v r. 2002 vzrostl signifi
kantně počet konzumentů tabáku, počet pravidelných a občasných konzu
mentů alkoholu se významně nezměnil. Významně vzrostla četnost drogové 
zkušenosti s konopím (jednorázové i opakované), mírně poklesl podíl pravi
delných konzumentů . 

Čaplová a spol. (1997) zjišťovali postoje posluchačů vysoké školy k pro
blematice návykových látek pomocí vlastního dotazníku s 22 položkami. 
Výzkumu se zúčastnilo 112 studentů 4. ročníku Lékařské a Právnické fa -
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kulty Univerzity Komenského v Bratislavě . Kostru dotazníku tvořily výroky 
z médií, k nimž dotazovaní vyjadřovali různě silnou míru souhlasu či ne
souhlasu. Významně více žen (81 %) než mužů (71 %) vnímá pravidelné 
kouření marihuany jako riziko. Ženy přisuzují větší váhu při vzniku závislo
sti rodinnému prostředí a věří, že s užíváním drog lze přestat pouze na 
základě vlastního rozhodnutí a silné vůle. Respondenti prokázali dobrou 
úroveň informovanosti o drogovém problému, spíše ale v teoretické rovině. 
Scházejí jim přesnějšÍ informace o léčbě a doléčování závislých osob. 

Práce Kovářové a Dóciho (2004) zkoumala vztah mezi kouřením a těles
nou aktivitou studentů Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
(UPJŠ) v Košicích. Byly analyzovány odpovědi, ZÍskané dotazováním v rám
ci kardiovaskulárního monitoringu CINDI, jejichž součástí byly položky, tý
kající se kouření a fyzické aktivity. Soubor představovali 1104 studenti me
dicíny (426 mužů a 678 žen) 5. ročníku, oslovení v období 1996-2001. V ce
lém vzorku kouřilo 17,5 %, z toho tři čtvrtiny představovali pravidelní a asi 
pětinu občasní kuřáci. Prevalence kouření byla vyšší u mužů a muži též 
kouřili déle než ženy. Průměrná denní spotřeba cigaret činila u mužů 11 
kusů , u žen 7. Pravidelně začali studenti kouřit až po nástupu na vysokou 
školu. Subjektivně muži hodnotili svou fyzickou kondici lépe než ženy, nej
častějším typem pohybové aktivity byla rychlá chůze (uvedlo více než 60 % 
respondentů) , čtvrtina oslovených se vícekrát týdně věnovala rekreačnímu 
pohybu, asi 2 % vzorku aktivně sportovala. Nebyl prokázán obecný vztah 
mezi kuřáctvím a fyzickou aktivitou vysokoškoláků, zato byla nalezena vý
znamná souvislost mezi denní spotřebou cigaret a tělesným pohybem. Stu
denti , kteří vykouři více cigaret denně, mají tendenci být méně fyzicky ak
tivnÍ. Vzhledem ke kardiovaskulární prevenci a prevenci závislostí bude 
velmi užitečné posílení role tělesné výchovy v rozvrhu a uplatňování růz
ných metod boje s kouřením. 

Orosová a Schnitzerová (1997) referovaly o komunikativním výcvikovém 
programu prevence závislostí pro studenty Pedagogické fakulty UPJŠ v Ko
šicích. V připravenosti studentů na protidrogové aktivity hrají podstatnou 
roli jejich dosavadní zkušenosti s návykovými látkami, postoje k nim a ak
ceptace programů primární prevence závislostí, což mapovala i dotazníková 
studie. Bylo osloveno 77 budoucích učitelů a 125 posluchačů neučitelských 
směrů. Asi desetina budoucích pedagogů kouří, 8 % příležitostně pije alko
holické nápoje, 8 % vyzkoušelo marihuanu, nikdo "tvrdé" drogy. Mezi ostat
ními posluchači je třetina kuřáků, čtvrtina příležitostných konzumentů alko
holu, 16 % má vlastní zkušenost s marihuanou, nikdo s "tvrdými" drogami. 
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Ke drogám projevilo 47 % dotazovaných výrazně negativní postoj (zvláš
tě budoucí učitelé), 52 % mrně negativní až neutrální , 1 % mírně pozitivní . 
Negativní postoje ke drogám byly významně častěji zaznamenány u žen, 
u nekuřáků a u abstinentů. U studentů existují závažné rozdíly mezi názo
ry na jednotlivé oblasti preventivní práce a hodnocením vlastní připrave
nosti na práci se žáky, proto je klíčové začlenění informací a dovedností 
z oblasti prevence závislostí do pregraduální výuky. 

Efektivní programy prevence závislostí by měly obsahovat odborně pre
zentované informace , zvl. o dlouhodobých negativních účincích drog, posi
lování přiměřeného sebeocenění a příležitostí pro realizaci životních cílů, 
přípravu mladých lidí na zvládání konfliktů , tlaku vrstevníků , rozvoj so
ciálních dovedností a umění odmítat drogy. 

Reprezentativní studie zaměřená na konzum marihuany u vysokoškolá
ků byla provedena v USA (Bell a spol., 1997; Novotný, Kolibáš, 2003). 
V souboru více než 17 500 studentů ze 150 amerických vysokých škol téměř 
čtvrtina uvedla, že v posledním roce konzumovala marihuanu. Užívání bylo 
vyšší u studentů, kteří současně pili alkoholické nápoje a kouřili, dále 
u těch , kteří bydleli v kampusech, kde byly dostupné hospody . Konzum ma
rihuany souvisel s horšími studijními výsledky. 

Univerzity v USA se brání růstu zneužívání návykových látek mezi 
svými studenty mimo vlastních preventivních programů také realizací tzv. 
"čistého" (substance-free nebo alcohol-free) bydlení v kampusech. Absolutně 
znemožnit dostupnost drog není prakticky možné, ale tento způsob bydlení 
vede ke snižování problémů, spojených s konzumací drog (Wechsler a spol., 
2001; Novotný, Kolibáš, 2003). 

Velká studie byla též realizována ve Velké Británii (Webb a spol., 1996; 
Novotný, Kolibáš , 2003). Ve vzorku více než 3000 studentů z 10 univerzit 
bylo zjištěno, že 89 % má nějakou zkušenost s alkoholem (61 % mužů a 48 % 

žen pije pravidelně, rizikově pije 15 %), 20 % užívá konopí pravidelně aspoň 
jednou týdně , 33 % má zkušenost s jinými nelegálními látkami (většinou 

LSD a extází). 46 % osob začalo užívat návykové látky ještě na střední ško
le, 13 % po vstupu na univerzitu. 

V USA byly porovnávány 3 přístupy k protialkoholní výchově: program 
zaměřený na poznání rizik, program soustředěný na správné rozhodnutí 
a program cílený na objasnění životních hodnot. Nejlépe byl přijímán a nej
více zvyšoval znalosti program zaměřený na poznání rizik, jako nejméně 
efektivní se jevily strategie cílené na hodnotový žebříček, což se potvrdilo 
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též při hodnocení dopadu na současnou a očekávanou spotřebu alkoholu 
u respondentů (Goodstadt, Sheppard, 1983). 

Program, počítající se zapojením amerických vysokých škol do prevence 
problémů působených alkoholem, zkoumal účinnost kampaně uskutečněné 
pomocí reklamní pošty. Sledovala se ochota studentů podílet se, získat zna
losti , snížit konzumaci alkoholu a výskyt řízení v opilosti. Průzkum ukázal , 
že 93 % osloveného vzorku poštu četla, jejich znalosti se zlepšily, avšak je
jich chování se nezměnilo (McCarty a spol., 1983). 

Ústav preventivního lékařství Jihokalifornské univerzity zmiňuje 6 bodů 
důležitých v oblasti výzkumu a protidrogové prevence. Jde o: společné 

snížení nabídky a poptávky, volbu strategií prevence , které zasáhnou popu
lační skupiny s vysokým rizikem, komplexní nebo rozšířenou prevenci , 
která v několika liniích a obdobích osloví cílovou populaci, přenos nových 
technologií, rozvoj výzkumu preventivních metod a využití styčných ploch 
základního výzkumu se sociálními vědními disciplínami (Pentz, 1994). 

Univerzitní studenti, zvláště ti, jež intenzivně pijí alkohol, mají sklon 
nadhodnocovat frekvenci výskytu konzumace nadměrného množství alkoho
lu mezi svými vrstevníky. Autoregulační model předpovídá, že zpětná vazba 
informující o skutečném výskytu nežádoucí odchylky od normativního stan
dardu může být důvodem korekce chování žádoucím směrem, tj. k akcepto
vaným normám. Model byl využit ve studii 568 amerických vysokoškolských 
studentů University of New Mexico, Albuquerque, z nichž 64 byli identifi
kováni jako silní pijáci a byla jim nabídnuta příležitost podílet se na studii 
o alkoholismu. Zhruba třetina studentů (26) účast přijala a poskytla de
tailní informace o jejich konzumních zvyklostech. Část z nich obdržela poš
tou zpětnou vazbu, zaměřenou na porovnání jejich pití alkoholu s obecnými 
společenskými normami. V následném dotazování subjekty ovlivněné zpět
nou vazbou vykazovaly redukci týdenní konzumace alkoholu a typických 
znaků intoxikace oproti kontrolám. Tato jednoduchá intervence se zpětnou 
vazbou , nevyžadující osobní kontakt, může představovat účinnou strategii 
pro snížení rizikového pití (Agostinelli a spol., 1995). 

V Anglii využil preventivní program proti nadměrné konzumaci alkoholu 
obecní organizace při otevření experimentálního pohostinství v univerzitní 
koleji, vedeného studenty vyšších ročníků absolvujících kurz protialkoholní 
výchovy (Mills, 1983). Cílem programu byla modifikace průměrné spotřeby 
alkoholu na hlavu. Vstupní data a prospektivní studie sledovaly úroveň spo
třeby alkoholu, frekvenci problémů a postoje související s pitím. Účast na 
akcích spojených s projektem byla vysoká. U studentů vzrostla spotřeba 
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nealkoholických nápojů, změnily se jejich postoje k nadměrnému pití, ke 
vztahů alkoholu a řízení auta, na pojetí kolejní zábavy. Výsledky však uká
zaly, že spotřeba piva, vína ani tvrdého alkoholu výrazněji nepoklesla, po
dobně nebyla ovlivněna frekvence výskytu problémů s nadměrným konzu
mem alkoholu souvisejících (kocoviny, řízení v opilosti, výtržností, nepo
řádku) . 

Průzkum NHSDA a SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Ser
vices Administration) ukázal, že v USA je v populaci 12-34-letých bílých 
mužů 28 % závislých na nikotinu, 6 % na alkoholu, 9 % na marihuaně a 8 % 
na kokainu. U bílých žen pak u 31 % existuje závislost na nikotinu, u 3 % 
na alkoholu, 6 % na marihuaně a 11 % na kokainu (Gfroerer a spol., 1997; 
1996 Annual Report Center for Drug and Alcohol Studies, 1997). 

Sledování populačního vzorku 13-48letých v Austrálii (Lenton et al,1997) 
s průměrným věkem 18,9 roku prokázalo, že kontakt s alkoholem mělo ales
poň jedenkrát v životě téměř 99 % dotazovaných, s konopím přes 96 %, ha
lucinogeny (LSD) přes 90 %, s inhalanty 83 %, amfetaminy 69 %, s barbi
turáty bez lékařského předpisu 37 %, kokainem 19 % a heroinem 7 %. Prá
vě ve škole užilo alkohol 92 %, cannabis 89 %, LSD 67 %, inhalanty 57 %, 
amfetaminy 46 % a barbituráty 35 %. 

V řadě ukazatelů drogové scény se česká populace srovnává s vyspělými 
západními zeměmi, zvláště pak v nižších věkových skupinách, což je obecně 
považováno za velmi varující a nepříznivé znamení (Presl, 1995; Nešpor 
a spol., 1994; Nešpor, 1995; Nešpor, Csémy, 1996; Nešpor, Csémy, 1997). 

U vysokoškolských studentů se jako klíčové jeví pozitivní ovlivnění jejich 
postojů a modelů chování, poněvadž byl zaznamenán rozpor mezi jejich (vět
šinou kvalitními) znalostmi a schvalováním rizikových aktivit, směřujících 
ke drogovým experimentům. Varující jsou zejména velmi benevolentní po
stoje ke konzumaci alkoholu a tabáku, podobně mylná argumentace bezrizi
kovostí zkoušení a příležitostného užívání konopí. 

Závěr 

V roce 1997 proběhlo anonymní dotazníkové šetření, zamerené na UZl

vání drog a na postoje k nim u 1567 posluchačů 6 fakult Masarykovy uni
verzity v Brně. 

75 % respondentů pilo alkohol alespoň jednou týdně, 30 % alespoň jed
nou týdně kouřílo tabák. Z kontrolovaných látek bylo nejčastěji konzu-
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mováno konopí , následovaly halucinogeny, diskotékové drogy, pervitin, ko
kain a opiáty. V 80 % šlo o 1-2 pokusy, méně často 3-5, výjimečně i více. 
K první drogové zkušenosti nejčastěji vedla zvědavost, touha po příjemných 
pocitech, potřeba psychické relaxace a družnosti . 

Drogová scéna na MU se nijak dramaticky nevymyká výsledkům ob
dobných populačních studií, užívání zakázaných látek ve sledovaném vzor
ku se pohybuje v rozmezí 0,5-4 % s výjimkou u konopí: 15-25 %. Existuje 
však silný rozpor mezi znalostmi, vnímáním rizika a následným chováním 
(drogovým experimentem), lehkomyslnost, vysoká úroveň syndromu osobní 
imunity. 

Je nutné dbát na důsledné dodržování bezdrogové zóny na MU, posi
lování pozitivních postojů studentů, kvalifikovanou prezentaci informací, 
propagaci zdravého způsobu života, zdůraznění vyšší úspěšnosti a kreditu 
absolventů v zaměstnání i v životě, neberou-li drogy. Podobné studie, 
výchovné a vzdělávací aktivity je třeba zaměřit zvláště na postoje a hodnoty 
posluchačů . 

Opatření uskutečněná na MU v Brně 

V rámci tohoto projektu byl uskutečněn ,,Projekt 4 S ", jehož název byl od
vozen od 4 klíčových kroků, charakterizujících jeho hlavní náplň : 

1) Studie - provedena deskriptivního šetření na reprezentativním vzorku 
(cca 2000) studentů MU v Brně ke zjištění stavu zneužívání drog a postojů 
k nim, 

2) Server - vytvořeny www stránky s protidrogovou tématikou, informu
jící o nejčastěji zneužívaných látkách, návykovém chování (sekty, gambling, 
workholismus), jejich účincích zdravotních i sociálních, prevenci a možno
stech pomoci v nouzi vč. anonymního e-mailového poradenského servisu, 

3) Sdružení - sestaven dočasný poradenský tým s výhledem na jeho 
trvalé začlenění do struktury poradenského centra MU a nabídku stálých 
konzultačních hodin pro všechny studenty MU, 

4) Spolupráce - kontaktovány státní i nestátní subjekty, zabývající se 
protidrogovou prevencí, léčbou a resocializací, dále jiné vysoké školy, data 
posloužila jako jeden z podkladů při tvorbě protidrogové politiky státu a by
la prezentována na kolegiu rektora. 

Byla rozšířena nabídka volnočasových aktivit na kolejích, fakultách i mi-
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mo rámec MU, posílena výchova ke zdravému životnímu stylu, pregra
duální a postgraduální výchova v souladu s MPP (Minimálním preven
tivním programem) MŠMT ČR (Kolektiv, 1998a). Půda MU byla vyhlášena 
bezdrogovou zónou, a to včetně zákazu konzumace alkoholu a tabáku. 

Ve výuce studentů i při ostatních univerzitních aktivitách se nyní silněji 
prosazuje zdravý životní styl bez užívání drog a je kladen důraz na to, aby 
jej studenti vnímali jako hodnotu. Byla posílena komunikace MU s poten
ciálními zaměstnavateli posluchačů, zvýšila se preference přijímání ne
kuřáků a osob, které nemají problémy s jinými návykovými látkami. Zásady 
prevence, podpory a ochrany zdraví jsou aktivně uplatňovány též ve 
výzkumných aktivitách MU, zvláště pak lékařské a pedagogické fakulty, 
které dlouhodobě řeší společné projekty. 

V současnosti probíhá na MU nový tříletý (2005-2007) projekt, mapující 
drogovou zkušenost studentů, postoje k návykovým látkám a k prevenci, 
který bude završen posílením protidrogových aktivit na Univerzitě . 

Autor aktivně spolupracuje s Poradenským centrem MU v Brně, které 
zamýšlí rozšířit činnost studijního, profesního a psychologického pora
denství i o protidrogové primárně preventivní aktivity. 

Grantová podpora 

Výsledky byly získány za pomoci grantového projektu MZd ČR ,,Pora
denské protidrogové centrum pro studenty VŠ". Projekt byl příspěvkem MU 
k řešení protidrogové politiky státu, identifikační číslo 1911/97. 
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