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Souhrn 

V le tech 2000 - 2002 byla provedena pilotní kohortová studie na vzorku téměř 

300 dětí (přibližně polovina byla zapojena do intervence , polovina tvořila kontrolní 
skupinu) zlO základnich škol, sledovaných od 7. do 9. třídy. 

Celý projekt byl rozdělen na 3 části. První byla věnována obecným informacím 
o drogách, jejich riziku a vzniku závislosti, nenásilně zaváděla do práce s dětmi 
vrstevnické prvky, druhá se zabývala reklamou, asertivitou, způsoby odmítáni, třetí 
specifickou prevencí a nejběžnějšími návykovými látkami. 

Pilotní vzorek vyšetřený pomocí anonymního dotazniku vykazoval v prvních 
2 letech chodu projektu DDD významné rozdíly mezi postoji a znalostmi respon
dentů ovlivněných programem a dětmi z kontrolniho souboru. Závěrečný rok projek
tu ukáza l, že došlo u některých znaků k vyrovnáni a smazání těchto rozdílů. 

Lze shrnout, že program DDD představuje určitý preventivní nástroj, kte rým lze 
časově odsunout a snížit intenzitu negativních sociálně patologických jevů 
(zneužívání návykových látek) na zájmovou populační skupinu. V řadě případů ne-
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lze zcela negativní trendy zastavit (rostou u skupiny intervenované i kontrolní ), 
avšak v případě cíleného a včasného preventivního zásahu poma leji a s časovým od
kladem. 

Materiály k projektu DDD byly vystaveny na Internetu na adrese 
http: // U'ww.ped.muni. cz/ wsedu/mu/DDD / DDD.htm, kde je mohou všichni zájemci 
zdarma získat. 

K I í č o v á s lov a: dotazník - intervence - kohorta - návykové látky - pilotní 
studie - prevence - škola - program - žáci 

P . Kachlík, H. Matějová : A PILOT INTERVENTlONIST 

PROJECT FOR ELEMENTARY SCHOOLS CALLED 

"DRUGS-REASON-IMPACT" - ANALYSIS OF RESULTS 

AND EV ALUATION 

Summary 

The pilot cohort study realised in the period 200 - 2002 with sample of almost 
300 children (half of them included in intervention, half was a control group) from 
10 elementary schools, 71n and gin classes. 

The whole project was divided into three parts. The first part followed the gene
ral information about drugs, risks and dependence, implemented the peer com po
nents. The second part was engaged in advertisement, assertivity, and ways of refu
se. The third part was aimed on the specific prevention and habit forming substan
ces. 

The pilot sample was realised by anonymous questionnaire embodied significant 
differences in the first two years of the project among attitudes and knowledge of re
spondents innuenced by program and children of the control file . The final project 
year presented equation and elimination of these difTerences. 

We can summarize that program presents a prevention tool which can delay or 
eliminate the intensity of the negative socially pathological innuences (abuses of 
drugs) of the population groups. In many cases is not possible to completely stop the 
negative trends (control groups and groups with intervention), but negative trends 
can be delayed and slow in case of the aimed early preventive interventi on. 

Materials of the project were published and are free on the web page 
http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/DDD/DDD.htm. 

Ke y wo r d s : questionnaire - intervention - cohort - habit-forming substances 
- pilot study - prevention - school - programme - pupils 
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Úvod 

Rychlý životní styl, změny hodnotového žebříčku, nedostatek času věno
vaný dětem v rodinách a glorifikace konzumního způsobu života výrazně za
sahují nejen do dospělé, ale též do dětské části populace. Děti obvykle je ště 
nemají jasně vyhraněné návyky a zkušenosti , aby mohly ihned úspěšně čelit 

tlaku vrstevníků , zvědavosti, nabídce návykových látek. Některé dokonce 
mohou hledat v užívání drog hrdinství a způsob sebeprosazení, identifikace 
(Nešpor, 1994; Nožina, 1997; Hajný, 2001). 

Chceme-li dosáhnout trvalejší fixace pozitivních postojů a znalostí o pre
venci zneužívání návykových látek, je třeba začínat již v předškol ním věku 

na úrovni rodiny, později pokračovat ve škole a prostředí , kde dítě žije. 
Primárně preventivní aktivity by rozhodně měly děti nějakým způsobem os
lovit nejpozději do věku 12 - 13 let, neboť potom se již velmi obtížně mění 
jejich vžité návyky a názory (Nešpor, Csémy, 1997, 1999a; Nešpor, Csémy, 
Sovinová, 1998). Preventivní působení nejdříve probíhá na všeobecné (ne
specifické) úrovni, aby dítěti v rodině byla prokazována láska a péče , bylo 
varováno před nástrahami domácího i venkovního prostředí . Dostává zákla
dy postojů a znalostí , které mu pomáhají při uvědomování si rizik, výběru 
alternativ při rozhodování , formování vlastních zásad a hodnotového systé
mu. Všeobecné preventivní působení pokračuje na úrovni mateřské a zá
kladní školy přiměřeně vyspělosti žáků, na úrovni druhého stupně se obje
vují již formy specifické primární prevence, které by měly být vybírány 
a aplikovány citlivě, aby se minimalizovalo riziko návodného jednání 
(Janík, Dušek, 1990; Mečíř, 1990; Heller, Pecinovská, 1996). 

Deskripce zneužívání návykových látek v české populaci dětí a dospíva
jících byla zaměřena spíše na poslední třídy základních škol, střední školy 
a učiliště (studie ESPAD a pod. Csémy et al. , 2000a, 2000b, Mládež a drogy 
- Polanecký a spol., 1999, 2000,2001), kde se předpokládala kombinace rizi
kových faktorů vedoucích k experimentům a ke zneužívání návykových 
látek, k návykovému chování. Ukazuje se však, že pozornost je třeba věno
vat i sledování dětí ještě mladšího věku na rozhraní prvního a druhého 
stupně základní školy (Nešpor, Csémy, Pernicová, 1998; Nešpor, Csémy, So
vinová, 1998). 

Pro ověření těchto skutečností a pomoc pedagogům při školní i mimo
školní výchově vznikl projekt "Prevence škodlivého užívání drog na základ
ních školách", později přejmenovaný na "DDD", tedy Drogy-Důvod-Dopad . 
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Materiál a metodiha 

Jednalo se o tříletou pilotní kohortovou studii (kohorta definována ale 
autorů Janout, 1998; Ticháček , 1989), která si kladla za cíl zmapovat a ov
livnit postoje a názory žáků 7.- 9. tříd základní školy k návykovým látkám. 
Celý projekt byl rozdělen na 3 části. První byla věnována obecným i.nfor
macím o návykových látkách včetně tabáku a alkoholu, jejich riziku a vzni
ku závislosti , nenásilně zaváděla do práce s dětmi vrstevnické prvky, druhá 
se zabývala reklamou, asertivitou, způsoby odmítání, třetí specifickou pre
vencí a nejběžněj šími známými. drogami . Shrnovala a připomínala krátce 
užitečné dovednosti a postoje , které si během programu měly děti osvojit. 

V úvodu programu "DDD" byly na základě dohody s řediteli a učiteli vy
tipovány vhodné základní školy a v nich vždy jedna sedmá třída , rozděleny 

na skupinu intervenovanou (4 školy z Brna, 1 z Blanska ) a kontrolní (4 ško
ly z Brna, 1 z Boskovic). Pilotní intervenční studie byla provedena na vzor
ku více než 300 dětí (tab. 1). Formou anonymního dotazníku byly u interve
nované a kontrolní kohorty zji šťovány znalosti , postoje a vlastní zkušenosti 
s drogami po 3 roky školní docházky. První verze dotazníku obsahovala 
9 otázek, druhá 16. 

V sedmých třídách byla provedena deskripce pití alkoholických nápojů , 

kouření tabáku , zneužívání dalších návykových látek, analyzovány postoje 
k nim. Poté následovalo první období intervence. V osmých třídách proběhla 
druhá etapa intervence s průběžným hodnocením, v devátých třídách závě

rečná etapa intervence a konečné posouzení projektu. Po každé etapě inter
vence respondenti vždy vyplňovali anonymní ověřovací dotazníky. 

Intervence skloubila individuální i skupinové aktivity a byla spojena 
s využitím 20 pracovních listů pro každého žáka a 20 metodických listů pro 
učitele a lektory. Probíhala ve třídách pod záštitou pedagogů a řešitelského 
týmu, byla orientována na podporu samostatné práce dětí, vyjádření jejich 
názorů , umění hovořit i naslouchat. Lektorsky se podílely diplomantky pe
dagogické fakulty , ve fázi společné práce pak mluvčí skupin ve třídě . 

Soubor 20 metodických a pracovních listů obsahoval tato témata: 
1. Postoje a hodnoty (důležitost a hodnota be~drogového způsobu života). 
2. Pocity povznesené nálady vyvolané jinými způsoby než pomocí návy

kových látek (jak se lze cítit dobře a bavit se bez užívání drog). 
3. Styk s prostředím (autoportrét kladných a záporných vlastností) . 
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4. Od experimentování k závislosti (vznik a vývoj závislosti , tolerance). 
5. Reklama (reklamní triky, pravdivý billboard , reklama pro zdraví). 
6. Umění odmítnout (diskuse , scénky , způsoby odmítání). 
7. Návykové látky (běžně známé drogy, rizika spojená s jejich zneuží

váním). 
8. Kouření I a II ( účinky , rizika , pasivní kouření , argumenty pro neku

řáctví, pomoc při odvykání). 
9. Alkohol I a II ( účinky , rizika , situace, kdy se často pij e, desatero od

povědného pití). 
10. Drogy (pojem, historie, t r adice , medicínské využití ). 
11. Trávení volného času a komunikace v rodině (3 přání , porozuměn í 

a pomoc, volný čas bez užívání drog). 
12. Kolik stojí závislost (konzument tabáku , alkoholu , jiných drog - roční 

ztráta, možnost využití ušetřených financí pro sebe, rodinu , firmu , investice 
do budoucna). 

13. Drogy v silničním provozu I a II (dopravní přestupky páchané řidiči 
a chodci pod vlivem drog, povinná výbava jízdního kola, ovlivnění myšlení 
a chování člověka drogami v silničním provozu). 

14. Jak mohu pomoci I a II (příznaky selhání dechu a oběhu , resuscitace, 
ohrožení života a zdraví užitím návykových látek - jak postupovat, výbava 
l ékárničky a jak ji správně použít). 

15. Jak si zajistit úspěch bez drog (hodnotový žebříček , mé cesty k hod
notám ). 

16. Moje cesta (co je pro mě v životě důležité, sny, plány, jejich realiza
ce). 

Důležité poznatky a zkušenosti s chodem projektu byly sdělovány peda
gogy a lektory při seminářích s řešiteli . Na základě této zpětné vazby 
docházelo ke korekci metodiky, časových rozvrhů , druhů aktivit tak , aby 
vlastní realizace zatížila školy co nejméně . 

Výsledky průzkumu byly vloženy do počítačového epidemiologického pro
gramu Epi Info v. 6.04 (Dean a spol. , 1994 - 2003), kde zůstaly k dispozici 
pro další hodnocení a statistické zpracování, k němuž bylo využito též 
balíku Statistica for Windows v. 6 (Statsoft, 2001 ). Bylo využito x2 testu, je
ho modifikací (Mantel-Haenszel , Yates, Fisher) a metody ANOVA. 

Každá škola obdržela zpětně list s výsledky kolektivního průzkumu ve 
své třídě . výstupy hodnocení znaků intervenovaného a kontrolního souboru 
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včetně elektronických počítačových záznamů a manipulace s nimi respekto
valy zásady ochrany osobních údajů respondentů . 

Tabulka 1. Počty dětí zapojených do pilotní studie "DDD" 

Zařazení škol Počet dětí ve studii 
ve studii 

Hochů Dívek Celkem 

Intervenované 81 76 157 

Kontrolní 85 75 160 

K návrhu materiálů pro vlastní intervenci byly shromážděny tuzemské 
(Nešpor, 1999; Nešpor, Csémy, Pernicová, 1998 a 1999; Nešpor, Csémy, 80-
vinová, 1998) i zahraniční (Hol stein a spol., 1996; Raynerová , 1997) literár
ní zdroje , analyzovány diplomové práce a doporučení pro učitele posluchačů 
Pedagogické fakulty MU v Brně (katedra speciální pedagogiky a biologie) 
a využity metodické pokyny MŠMT ČR, zvl. pak "Metodichý pohyn h preven
ci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j. 14514 /2000-51" (Ko
lektiv, 2000). 

Po skončení a vyhodnocení projektu všichni jeho účastníci obdrželi kom
plet metodických i pracovních listů , řešitelé též připravili pro zájemce jejich 
elektronickou verzi , která je volně k dispozici na webové adrese: 

http://www.ped.muni.cz/wsedulmu/DDDIDDD.htm (Kachlík, 2002a). 

Výsledky 

Přehled výsledků dotazování na školách s probíhajícím programem 
"DDD" (P ) a na školách kontrolních (K ) ve 4 obdobích studie je prezentován 
v tab. 2 - 11. Ve sloupci "Léto 2000" je u skupin P a K vždy tučným písmem 
uvedena relativní četnost znaku, v dalších sloupcích k ní vztažené změny 
v čase pomocí přírůstku (+) nebo úbytku (-). 

Výsledky statistické analýzy rozdílů mezi intervenovanou a kontrolní 
skupinou jsou v tabulkách znázorněny pomocí hvězdičky u skupin a znaků , 

jichž se týkají (* statisticky významný rozdíl mezi skupinami na hladině 
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5 %, tzn . p<0,05 ; ** statisticky významný rozdíl mezi skupinami na hladině 
1 %, tzn. p<O,Ol). Rozdíl bez statistické významnosti mezi skupinami (NS) 
není zvlášť vyznačen. 

Statistická významnost rozdílů při srovnání 3 období (léto 2000 - zima 
2000, zima 2000 - léto 2001, léto 2001 - léto 2002) u stejné kohorty (P-P, 
K-K) je uvedena v komentáři pod jednotlivými tabulkami. 

Kouření respondentů 

Situace se na počátku sledování jevila j ako relativně vyrovnaná , vý
razněj ší změny mezi programem a kontrolou byly pozorovatelné až v letním 
období 2001 , kdy u kontrol významně (p<O,O l ) vzrostl počet pravidelných 
týdenních a denních kuřáků a poklesl počet nekuřáků oproti dětem 

začleněným do projektu DDD. Postupem času klesaly počty nekuřáků v pro
gramové i kontrolní kohortě , téměř se neměnily počty odvykajících a experi
mentujících , v 9. třídě už byly rozdíly mezi oběma skupinami statisticky 
nevýznamné. Intervence tedy dokázala pozitivně ovlivnit kuřácké chování 
dětí ve smyslu odkladu začátku pravidelné konzumace tabáku na konec do
cházky do ZŠ , avšak nedokázala zcela zvrátit nepříznivý trend vyššího vý
skytu pravidelných kuřáků a úbytku nekuřáků v posledním ročníku zá 
kladní školy. 

Tabulka 2. 

Nabízené 
možnosti 

Nekuřák 

Odvykám 

J en pokusně 

Každý týden 

Denně 

Kouření tabáku v posledních 6 měsících 

před dotazováním 

Relativní četnost (%) a její pohyb během sledování kohort 

Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

78,8 77 ,7 -1,7 +6,5 -9,1 -18,7 -25,5 -25,6 

4,5 1,9 -1,0 +0,7 +0,9 +3,5 -0,5 +2,4 

15,5 18,5 -0,3 -8,6 +5,0 +2,0 +5,8 -0,6 

0,6 0,0 +0,8 +1 ,3 +0,5** +5,4** +8,8 +6,0 

0,6 1,9 +2,2 +0,1 +2,6** +7,7** +11 ,4 +17 ,8 
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Pití allwholichých nápojů 

Situace v konzumaci piva (tab . 3) se výrazněji měnila až v posledních 
sledovaných obdobích, tj. v létě r. 2001 a 2002. Před zahájením projektu by
ly poměry v konzumaci piva v obou skupinách podobný, rozdíly nebyly stati
sticky významné. Významně vzrostl (p<O,Ol ) výskyt pravidelných pijáků pi
va v kontrolním souboru: za dobu sledování o 11 ,0 %, zatímco v souboru in
tervenovaném o 2,5 %. 

Ke konzumaci alkoholických nápojů lze shrnout, že program "DDD" po
mohl oddálit nástup příležitostné a pravidelné konzumace alkoholických 
nápojů v intervenované skupině o 1 - 2 roky, nedokázal však zastavit po
kles počtu abstinentů. Pozitivní efekt programu byl u pití alkoholu méně 
patrný než v případě kouření tabáku. 

Tabulka 3. 

Nabízené 
možnosti 

Ne 

Příl ežitostně 

Pravidelně 

Pití piva v posledních 6 měsících 

před dotazováním 

Relativni četnost (%) a její pohyb během sledováni kohort 

Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

55,4 58,4 +4 ,0 +3,8 -10,8 -15,0 -23,2 -26,2 

43,3 41 ,0 -4,2 -3,9 +10,5 +9,6 +21 ,1 +20,7 

1,3 0,6 +0,1 +0,1 +0,3 +5,4 +2 ,1 +5 ,5 

Hodnocení pití vína, likérů a koktejlů (tab. 4, 6 a 7) vypadalo obdobně , 

jen rozdíly mezi kontrolní a intervenovanou kohortou byly méně zřetelné 

kromě zimního období r . 2000 (p<O,Ol). Obě skupiny opět vykazovaly nižší 
relativní četnost abstinentů , kontrola pak vyšší četnost příležitostných 

a pravidelných konzumentů oproti programu {p<0 ,05 v r. 2001 a p<O,Ol 
v r. 2002). 
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Tabulka 4. 

Nabízené 
možnosti 

Ne 

Příl ežitostně 

Pravidelně 

Pití vína v posledních 6 měsících 

před dotazováním 

Relativní četnost (%) a její pohyb během sledování kohort 

Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

50,6 61 ,4 -17,2 -6 ,3 -9 ,0 -13,5 -20,0 -34,2 

48,7 37,9 +15,8** +7 ,0** +8,1 +11,8 +19 ,3 +31,4 

0,7 0,7 +1 ,4 -0 ,7 +0,9 +1 ,7 +0,7 +2 ,8 

Poněkud odlišnou strukturu lze pozorovat u konzumace desti l átů 

(tab. 5), kdy si kontrolní skupina zachovala nižší relativní četnost příl eži

tostných a pravidelných konzumentů , avšak tento stav existoval již od po
čátku šetření. Trend snižování počtu abstinentů u obou kohort byl patrný 
i u tohoto znaku , situace v kontrolní kohortě se postupně zhoršovala v čase 
(p<O,Ol v r. 2002). 

Tabulka 5. 

Nabízené 
možnosti 

Ne 

Pří leži tostně 

Pravidelně 

Pití destilátů v posledních 6 měsících 
před dotazováním 

Relativní četnost (%) a její pohyb během sledování kohort 

Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

89,6 90,8 -12,0 -4,4 -10,9 -8,6 -3 1,9 -28,6 

10,4 9,2 +11 ,3 +3,7 +10,3 +8,0 +29,7 +26,8 

0,0 0,0 +0,7 +0,7 +0,6 +0,6 +2 ,2 +1 ,8 
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Tabulka 6. 

Nabízené 
možnosti 

Ne 

Příležitostně 

Pravidelně 

Tabulka 7. 

Nabízené 
možnosti 

Ne 
Příležítostně 

Pravidelně 

Pití likérů v posledních 6 měsících 
před dotazováním 

Relativní četnost (%) a její pohyb během sledování kohort 

Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

67 ,4 74 ,0 -26,0 -11,1 -11,1 -12 ,4 -18,8 -27 ,2 

30,5 24 ,7 +26,7** +10,4** +12,6 +11,9 +20,2 +27,6 

2,1 1,3 -0 ,7 +0,7 -1,5 +0,5 -1,4 -0 ,4 

Pití koktejlů (míchaných alkoholických nápojů) 

v posledních 6 měsících před dotazováním 

Relativní četnost (%) a její pohyb během sledování kohort 

Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

544 755 +86 -162 +136 -5 2 +42 -21 3 
402* 232* -105 +168 -9 3 +47 -3 8 +162 
5,4 1,3 +1 ,9** -0 ,6** -4,3 +0,5 -0,4 +5,1 

Ke konzumaci alkoholických nápojů lze shrnout, že program "DDD" po
mohl oddálit nástup příležitostné a pravidelné konzumace alkoholických 
nápojů v intervenované skupině o 1 - 2 roky, nedokázal však zastavit po
kles počtu abstinentů . Pozitivní efekt programu byl u pití alkoholu méně 
patrný než v případě kouření tabáku. 

Experimenty se zakázanými návykovými látkami 

U znaku "vyzkoušení zakázaných látek" (mimo alkoholu a tabáku) re
spondentem (tab. 8) se také uplatnil nepříznivý trend snižování počtu dětí 
bez drogové zkušenosti během sledování v obou kohortách. Během pos-
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ledního sledovaného období narostl poče t jednorázových pokusll, u kontrol 
významněji (p<O,Ol). Vyrovnána zůstala četnost opakované drogové zkuše
nosti. 

Tabulka 8. 

Nabízené 
možnosti 

Ne 

J edenkrát 

Vícekrát 

Vyzkoušení zakázaných látek 
(mimo alkoholu a tabáku) respondentem 

v posledních 6 měsících před dotazováním 

Relativni četnost (%) a jej í pohyb během sledování kohort 

Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

93,6 95,6 -3,5 +1 ,8 +0,4 +0,1 -10,4 -14 ,6 

4,5 3, 1 +1 ,8** -0 ,5** -2 ,3 -1,3 +2 ,2 +6,4 

1,9 1,3 +1 ,6* -1,3* +1 ,9 +1 ,2 +8,2 +8 ,2 

Jiná situace nastala v případě výpovědi respondentů o zkušenostech je
jich přátel se zakázanými návykovými látkami kromě alkoholu a tabáku 
(tab . 9). Byl opět pozorován trend snižování četnosti osob bez drogové zku
šenosti mezi jednotlivými obdobími sledování, u kontrolní kohorty výrazněj
ší , i když bez statistické signifikace. Přátelé respondentů z intervenované 
skupiny významně častěji vyzkoušeli drogu jednorázově (p<0,05 v r. 2001 
i 2002), u přátel respondentů z kontrolní kohorty naopak významně vzrost
la četnost opakovaných pokusů (p<0,05 v r. 2001 i 2002). Mezi letním ob
dobím v r. 2001 a 2002 bylo zaznamenáno zvýšení frekvence jednorázového 
i opakovaného drogového experimentu u obou kohort (p<O,Ol ). 
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Tabulka 9. Vyzkoušení zakázaných látek 

Nabízené 
možnosti 

Ne 

Jedenkrát 

Vícekrát 

(mimo alkoholu a tabáku) v okruhu přátel respondenta 
v posledních 6 měsících před dotazováním 

Relativní četnost (%) a její pohyb během sledování kohort 

Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

78,2 78 ,5 -11 ,0 -7 ,4 +3,7 -8 ,7 -29,2 -39,6 

9,0 12,0 +1 ,9 +0,1 -3,9* -0 ,1* +5 ,3* -3,2* 

12,8 9,5 +9,1 +7 ,3 +0,2* +8,8* +23,9* +42 ,8* 

K experimentům s návykovými látkami, podobně jako u alkoholu a ta
báku, dochází jak u respondentů, tak u okruhu jejich přátel častěji ke konci 
docházky do ZŠ. Program "DDD" zvýraznil rozdíly mezi intervenovanou 
a kontrolní kohortou v jednorázovém vyzkoušení drogy, zvl. v 9. třídě (nižší 
výskyt u intervenovaných). Na rozdíly ve výskytu opakované drogové zku
šenosti neměl podstatný vliv. 

Sebedůvěra při odmítání drog, názory na experimentování 
s drogami 

V odpovědích na otázku zaměřenou na sebedůvěru v dovednostech pří 
odmítání drog nebyly nalezeny výrazné a statisticky významné rozdíly. Vol
bu "ne" vybralo více respondentů z kontrolní skupiny, "nevím" u interveno
vané. Lze zaznamenat jistý nárůst skepticismu, u kontrolní kohorty vý
raznější (tab. 10). 
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Tabulka 10. Zvládnutí odmítnutí drogy 

Nabízené Relativní četnost (%) a její pohyb během sledování kohort 
možnosti Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

Ano 92 ,4 90,6 -7,9 -2 ,5 -2,1 -3,6 -7 ,2 -2,6 

Ne 1,2 0,6 -0,5 +2,7 -0,1 +1 ,8 +1 ,5 +5,4 

Nevím 6,4 8,8 +8,4 -0,2 +2,2 +1 ,8 +5,7 -2,8 

Od zimního období r . 2000 došlo k silnější polarizaci názorů na zkoušení 
návykových látek. Kontrolní kohorta je považuje více za odvahu či slabost 
oproti intervenovaným (p<0 ,05), intervenovaná kohorta více za zvědavost 
(p<0,05 ) oproti kontrolnímu souboru (tab. 11). 

Tabulka 11. Subjektivní charakteristika drogového experimentu 

·Nabízené Relativní četnost (%) a její pohyb během sledování kohort 
možnosti Léto 2000 Zima 2000 Léto 2001 Léto 2002 

P K P K P K P K 

Slabost 42,9 40,5 +0,8 +2,1 -2,9 -2,8 -15,0 -4,3 

Odvaha 3,8 5,7 +4,7 +3,3 -1 ,1 -2,6 -3,8* -3,1 * 

Zvědavost 53,3 53,8 -5,5 -5,4 +4,0 +5,5 +18,8 +7,4 

Program ,,DDD" výrazněji nezměnil názory respondentů na zvládnutí 
odmítání drog, i když je donutil k úvahám o vlastních možnostech a motivo
val k získání dovedností, jak odříci nabídku drog. Během 3 let došlo k posu
nu v subjektivním pohledu respondentů na vyzkoušení drog. 
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