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Souhrn 

V úvodní části příspěvku je popsána obecná charakteristika návykových látek, drogové 
závislosti a šikany. 

Následuje oddíl věnovaný protidrogové prevenci, prevenci sociálně patologických jevů a je
jich zařazení do výchovně vzdělávacího působení na školách . Opomenuta nezůstala ani 
důležitá hlediska úspěšné tvorby, aplikace a hodnocení efektivity minimálniho preventivního 
programu. 

Podstatnou součástí sděleni se stal pílotni výzkumný projekt, mapující zneužívání návy
kových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese 
Zlín. 

K I í č o v á s lov a: zneužíváni návykových látek - šikana 

P. Kachlík, J . Pazderková: DRUG ABUSE AND CHICANE 
IN CHILDREN AT PRIMARY SCHOOLS 

Summary 

The inítial part of the pa per contains a general characteristics of the drugs, drug addic
tion, and chicane. 

Then folio ws a part devoted to the anti-drug prevention, prevention of social pathologic 
phenomena, and introduction thereof in THE school education. It also deals with the impor-
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ta nt aspects of successful creation, application, and evaluation of efficiency of the minimum 
preventive program. 

An important part of the paper is formed by a pilot research project, describing abuse of 
drugs, occunence of CHICANE and ap pro ach thereto in selected primary school in the district 
ofZlín. 

K e y w o r d s : children - drug abuse - chicane 

Návykové látky 

S rostoucím počtem drogově závislých a HIV pozitivních osob si společnost stále 
vice uvědomuje nebezpečí rozšířeného zneužívání drog a hledá cesty, jak tento 
problém řešit . Zneužívání návykových látek se v ČR v posledních letech zvýšilo a od
haduje se, že tento trend bude ještě několik let postupovat. Většina uživatelů jsou 
mladí lidé , jejichž věk stále klesá. Žádný stát není imunní vůči ničivým důsledkům 
zneužívání drog a nedovoleného obchodu s nimi, a proto musíme hledat co nej
účinnější cesty, jak jim předcházet (2, 17, 28, 29). 

Školní mládež se řadí mezi přímo ohroženou skupinu, která je vystavena riziku 
zneužívání návykových látek a působení šikany. Ukazuje se, že účinná primární 
prevence musí na děti působit již od útlého věku pomocí nespecifických informací, 
později (na druhém stupni školní docházky) se zaměřit již specificky. 

Situace v České republice 

Drogová scéna se v bývalých komunistických zemích nevyvíjela tak dramaticky, 
jako v řadě západních zemí. Přesto zde existovaly problémy spojené s užíváním 
drog. Nelegální drogy byly rozšířeny už v sedmdesátých a osmdesátých letech. V ČR 
byl trh zásoben převážně domácími produkty, jako jsou léky, těkavé látky, podo
mácku vyráběné drogy (pervitin, braun) a pěstované konopí. Celá drogová scéna by
la situována do malých skupin. Každá skupina byla co do výroby drog a kontroly je
jich kvality v podstatě soběstačná. 

Po politických změnách došlo ke zcela přirozenému vývoji-výraznému růstu jak 
nabídky, tak poptávky po návykových látkách. Objevily se některé nové preparáty, 
které byly předtím relativně vzácné. Otevření sociálního klimatu i posun role policie 
jako průvodní jevy transformace změnily takřka přes noc Českou republiku na 
území, kterým mohly být na Západ transportovány drogy ze zemí Středního a Blíz
kého východu s minimální možností účinné kontroly a s relativně malou úspěšností 
jejich zadržení. V průběhu dalších let se ČR postupně stávala také cílovou zemí pro 
pašované drogy. Spolu s nárůstem importovaných drog se v posledních pěti letech 
opět zvýšila produkce domácích ilegálních látek a surovin potřebných pro jejich 
výrobu. 

V kontaktu se státními zdravotními institucemi je dnes jen velmi malá část cel
kové populace užívající drogy. Zbylá tvoří tzv. skrytou populaci, která je pravděpo
dobně několikanásobně větší, uniká zdravotním statistikám i nabídce odborné po
moci (uvádí se, že jen cca desetina všech uživatelů kontaktuje nějaké zařízení) . 

Přestože počet zatím evidovaných HIV pozitivních toxikomanů je v ČR neobyčejně 

234 



P. KACHLÍK, J. PAZDERKOVÁ / PROBLEMATIKA ZNEUŽÍVÁNÍ 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK A ŠIKANY U DĚTÍ NA 1. STUPNI ZŠ 

nízký, představuje riziko šíření HIV a hepatitidy značnou hrozbu (27). 
V ČR lze zaznamenat následující trendy (18,27): 
- výrazně narůstá nabídka a poptávka po "západních" drogách (zcela jednoz

načně převládá heroin) 
- narůstá počet uživatelů metamfetaminu a LSD 
- zároveň se v poslední době zvyšuje spotřeba heroinu , v některých oblastech 

(např. Praha) se vyrovná spotřebě pervitinu 
- ilegální produkce "domácích drog" si udržuje vysoký standard 
- výrazně poklesly ceny drog na černém trhu 
- výrazně se snižuje hranice prvního kontaktu s drogou 
- vyrovnal se poměr mezi muži a ženami, co se týče užívání drog 

Etiologie závislosti 

Ve vzájemném vztahu (droga - člověk - prostředí) lze hledat řadu rizikových fak
torů, podporujících pravděpodobnost vzniku závislosti. Lze je sledovat na čtyřech 
úrovních (dle 12 a 25): 

1. Farmakologické (droga) 
2. Osobnostní 
3. Environmentální (prostředí) 

a) společenské 
b) rodinné 
c) vrstevnické 

4. Precipující (podnět, spouštěč) 

Obrázek 1. Bio-psycho-sociální model závislosti (převzato podle 12 a 25) 

prostředí 

Cesta, která vede od prvního užití až po závislost na drogách je velmi dlouhá 
a jen určitá část experimentujících dojde až k "cíli". Většina lidí drogy neužívá 
a nikdy užívat nebude. Někteří jedinci však s drogou experimentují často i opakova
ně. Z nich se rekrutují pravidelní uživatelé a jen menší část se stane na drogách zá
vislá. Názorně můžeme tento vývoj zobrazit následujícím způsobem (podle 12 a 25): 
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Obrázek 2. Schéma vývoje závislosti a její možné ovlivnění prevencí 
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Primární prevencí drogových závislostí rozumíme předcházení jejich výskytu, 
snažíme se, aby tento problém nenastal. Oblast primární prevence ovlivňuje část po
pulace, která dosud do styku s drogami nepřišla, nebo se pohybuje v rizikovém pro
středí (výskyt drog, delikventní mládež, atd.). Svým zaměřením spadá do působnosti 
Ministerstva školství, které by mělo tyto aktivíty zaštiťovat. 

Většina intervenčních a preventivních programů drogových závíslostí, prezento
vaných u nás i v zahraničí, si klade za cíl zabránit užívání návykových látek, což je 
.ideální stav", ke kterému s ohledem na současný vývoj společnosti nelze dospět. 
Základním cílem primární prevence může být tedy snaha o snížení počtu mladých 
lidí užívajících návykové látky. Dát jim potřebné infonnace o drogách a učit je ak
tivně .se bránit" drogám. Jde tedy o ovlivňování postojů žádoucím směrem a o do
sažení určitého uvědomělého chování v oblasti drogové problematiky. 
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Obrázek 3. Rozdělení a návaznost primární prevence (podle 5, 10, 11 a 12) 
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Sekundární prevence je v medicí ně pojímána jako zábrana dalšího rozvoje nemo-
ci. V drogové problematice je její zaměření chápáno poněkud odlišně . 

Sekundární prevence abúzu drog plní dva úkoly: 
1. léčbu osob závislých na drogách 
2. minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s abúzem drog. 

V oblasti léčby se jedná o různé typy ambulanční léčby (např. stacionář) nebo 
léčby residenční (sem patří různé psychiatrické l éčebny, které zajišťují krátkodobé 
programy a na straně druhé terapeutické komunity, zaměřené na dlouhodobé reso
cializační programy trvající až dva roky). Tento typ l éčby je nabízen osobám motivo
vaným ke změně svého chování. 

V oblasti minimalizace zdravotních a sociálních rizik je zaměření poněkud od
lišné. Péče je určena pro osoby, které zatím nejsou motivované ke změně svého 
chování. Experimentují nebo pravidelně užívají drogy. Sekundární prevence se tedy 
zaměřuje na prevenci HIV/AIDS, hepatitid a jiných nemocí, u nichž hrozí nebezpečí 
nákazy při injekční aplikaci drog. Dále jde o udržování sociálního kontaktu, který 
umožňuje později motivovat uživatele drog ke změně (což dovolují kontaktní centra ). 
Zde existuje mezi některými odborníky neshoda. Někteří řadí sekundární prevenci 
již do oblasti terciární (5, 10, 12, 17, 19). 

Svým zaměřením spadá sekundární prevence do kompetence Ministerstva zdra
votnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Úkolem terciární prevence je předcházení relapsu, popřípadě návratu k užívání 
drog. Je určena pro osoby, které prošly nějakým typem l éčby, v současné době absti
nují a jejich abstinenci je nutno podporovat. K tomuto účelu jsou určeny doléčovací 
programy. 

Terciární prevence spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví a Minis
terstva práce a sociálních věcí (5, 10, 12,22,25). 
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Obrázek 4. 
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Francouzský termín "chicane" znamená malicherný spor, z něhož se postupem 
času stává systematické trýznění . Šikanování je tedy druhem týrání, které posiluje 
pocit moci nad obětí. Školní dítě může být vystaveno šikanování ze strany svých 
vrstevníků i po dobu několika let. Oběť bývá silnějším jedincem nebo skupinou do
nucena pod hrozbou násilí k jednání, které ji ponížuje nebo traumatizuje (6, 30, 31, 
32,33). 

Tam, kde k šikanování dochází, je demoralizována celá skupina dětí. Přihlížením 
a nečinností k ubližování bezbranných jedinců se učí tolerovat bezprávi, které má 
často charakter trestné činnosti. Agresivita dětí a mládeže celkově velmi prudce 
stoupá. Příčiny tohoto jevu se hledají v celkové společenské situaci, kdy po demokra
tických změnách došlo k uvolnění pravidel v jednání mezi lidmi. Zásady jednání, do
sud běžné ve vzájemné komunikaci, jsou nahrazovány uplatňováním práv jednotliv
ce proti zájmům okolních lidí a takového chování je dáváno za vzor společenského 
jednání (3, 4, 29 ). 

Rozšíření šikany na školách 

Určit přesně, kolik je šikany mezi školními dětmi, kolik procent dětí patří mezi 
postižené a kolik mezi agresory je velmi těžké především proto, že šikana je případ 
od případu různě závažná. Existuje plynulý přechod mezi nevinným škádlením a su
rovým posměchem, mezi poněkud hrubší legrací a vážnou brutalitou, mrzačící tělo 
i duši. 
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Další nesnází je to, že šikana, a to i velmi závažná, většinou zůstává před 
dospělými dlouho utajena, často se na ni vůbec nepřijde. Mnohdy někteří učite lé be
rou známky šikany jako jev, který patří k životu a celou záležitost nechávají bez 
povšimnutí. 

Také intenzita šikany na určitém místě není prokázána. Většina šikany se ode
hrává spíše ve škole o přestávkách , v šatnách, na WC nebo na dalších místech , kde 
jsou děti bez dozoru . Méně nápadným způsobem se tak děje ovšem nejednou i v pří
tomnosti pedagoga (3, 4, 6, 29). 

Protagonisté šikany 

Protagonisty šikany se označují osoby, které šikanu vyvolávají (agresoři ) a jedi n
ci šikanou ovlivňovani (oběti). 

Charakteristika agresorů (podle 3, 4 , 6, 29, 30): 
- většinou nadprůměrně tělesně zdatní jedinci , silní a obratní 
- inteligence spojená s bezohledností a krutostí může vyvážit nedostatek tělesné 

síly 
- schopnost získání skupiny pro plán útoku 
- kompenzace svých nedostatků (pocity méněcennosti , neštěstí, závisti) 
- touha dominovat, ovládat druhé, bezohledně se prosazovat, sobeckost, egocen-

trismus, úprava mravních norem podle svých potřeb 
- většinou nebývá přítomen žádný vědomý pocit viny, ublížení druhým, trest je 

vnímán jako křivda , chybí náhled na ne morálnost jejich jednání. 

Typy iniciátorů šikanování: 

1. typ - hrubý, primitivní, impulsivní , se silným energickým přetlakem , 

kázeňskými problémy 
2. typ - slušný, kultivovaný, sevřený, zvýšeně úzkostlivý, někdy i se sadistickými 

tendencemi v sexuálním smyslu 
3. typ - optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou , výmluvný, nezřídka 

oblíbený. 

Charakteristika obětí šikany (podle 3, 4 , 6, 29, 30): 
- může se jimi stát kdokoli , nejčastěji kvůli své přednosti či vadě ( tělesné slabo

sti, neobratnosti) 
- velkou roli hraje viditelná odlišnost dítěte (zrzavé vlasy, obezita, vzhledová va

da), příslušnost k sociálně slabé skupině-sociálně ekonomická šikana 
- k dalším významným záminkám řadíme rasovou odlišnost 
- obětí se snadno stává outsider třídy, dítě osamělé, bez kamarádů , neschopné se 

přidružovat atp. 
- zvláštní skupinou tvoří oběti, které jsou současně agresory, zúčastňují se, 

zvláště ve skupině, šikanování jiných dětí. 
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vývojové stupně šikanování (podle 3, 4 , 6, 29, 30): 
Vývoj šikanování vychází ze zákonitostí skupinové dynamiky. Vnítřní pohyb je 

postižen ve vztahu členů skupiny k hodnotám a postojům šikanování. V pěti vývo
jových stupních je nastíněno nastartování mechanísmu a vývoje šikany. 

1. stupeň-ostrakismus. Šikana může vzniknout v jakémkoliv prostředí, v jakéko
liv skupině jsou vždy jedinci oblíbení a neoblíbení. Jde převážně o psychické formy 
násilí - jedinec je neoblíben, neuznáván, ostatní ho odmítají, nebaví se s ním, pom
louvají, spřádají intriky, drobné legrácky. 

2. stupeň -fyzická agrese a přitvrzování manipulace 
- v náročných situacích ostrakizovaní fungují jako ventil 
- v podmínkách, kdy spolužáci tráví hodně času společně, pro zvládnutí své ne-

jistoty nebo "přežití" šedivého programu nutkavě vymýšlejí a většinou rychle přitvr
zují zábavu na úkor nejzranitelnějšího spolužáka v jedné třídě se sejde několik 
výrazně agresivních jedinců. 

3. stupeň-vytvoření jádra . Jde o klíčový moment, kdy vývoj ve skupině pokračuje 
negativním směrem, vytvoří se skupina agresorů-úderné jádro. Systematicky spolu
pracují, hledají nejvhodnější oběti . Ve skupině jsou další podskupiny a kliky, silná 
pozitivní skupina může vývoj zvrátit. 

4. stupeň-většina přijímá normy agresorů. Dynamiku získává neformální tlak ke 
konformitě . 

5. stupeň-totalita, neboli dokonalá šikana. Vzníká tzv. stádium vykořisťování se 
dvěma hlavními skupinami-otrokáři a otroky. Otrokáři využívají všeho, co je využi
telné, od materiálních věcí po jejich tělo, city, rozumové schopnosti, školní znalosti, 
apod. . Původně neutrální či mírně nesouhlasící členové skupiny jsou stále kon
formnější, se zájmem přihlížejí a pozorují situaci, zapojují se. Otroci jsou stále závis
lejší a ochotnější dělat cokoliv. Tento typ šikany se objevuje spíše ve věznících, vo
jenském prostředí, výchovných ústavech pro mládež. V ZŠ existuje tato šikana v pří
padě, že agresor je zároveň sociometrickou hvězdou, předsedou třídy, má výborný 
prospěch, důvěru pedagogů, kteří jej podporují. 

Protidrogová prevence a prevence sociálně patologických jevů u dětí 
mladšího školního věku 

S prevencí sociálně patologických jevu Je třeba začít již v útlém věku dítě
te-v nížších ročnících základních škol, nejlépe už mateřské školy (5, 10, 12, 15, 17). 
Velmi důležitou osobu představuje učitelka (zřídka učitel). Pokládá základy, na kte
rých ostatní budou stavět. Může žáky naplnít pozitivními postoji, ale také pohrdá
ním a neúctou. Během prvních pěti let povinné školní docházky rozhodují učitelé 
z velké části o postoji dítěte k autoritě a o výchovném klimatu na dalších stupních 
školy. I pro učitele platí, že investují-li do žáka sami sebe, přijímají to nejlepší, co 
v něm je. 
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V tomto kontextu je důležité si uvědomit, že realizace preventivních strategií, 
přístupů a metod není rozhodně pouze záležitostí odborníků - učitelů a dalších pe
dagogických pracovníků, psychologů, speciálních pedagogů, psychiatrů, terapeutů, 
sociologů apod., ale především rodičů , tedy celé veřejnosti. 

Zde hovoříme o nepřímé (nespecifické) drogové prevenci. Ta spočívá především 
v kvalitní spolupráci rodičů a učitelů a oboustranném vstřícném přístupu. Neexistu
je vážnější školní problém, který by se týkal jen samotného dítěte , ale ne učitelů 
a rodičů, anebo jen dítěte a učitelů, ale ne rodičů. 

Škola nemůže suplovat rodičovskou úlohu a rodiče naopak nemohou suplovat 
školu. Jedna i druhá strana mohou školní problémy dítěte zlepšit, al e i zhoršit 
a prohloubit. 

Právě úspěšnost přímé drogové prevence je podmíněna dobrým základem ne
přímé prevence (12). 

Přímá protidrogová prevence ve škole (podle 12 a 23) 
- pedagogické působení na děti nelze zaměřit pouze na pasivní předávání infor

mací 
- snaha o ovlivňování postojů žádoucím směrem, vzdělávání o mnohočetnosti 

drogových problémů 
- pozornost věnovat též otázkám zvládání stresových situací (asertivitě), se

bedůvěře, toleranci, nezávislosti na svém sociálním okolí, rozvíjení komunikativních 
schopností, schopností autonomního rozhodování, posilování zdravého sebevědomí 
a sebejistoty, vztahů k okolí a rodině, schopností tvořivého řešení problémů, zod
povědnosti za své chování a jednání v různých situacích apod. 

- významná je v této souvislosti i problematika zdravého životního stylu 
- komplexní pochopení drogového problému 
- proti drogové působení nelze omezovat do rámce jednoho předmětu 
- výběr vhodné strategie a metodiky, formy podání, frekvence, systematičnosti, 

motivace, zhodnocení situace školy, třídy, zkušeností žáků atd. 

Rámec protidrogového výchovně vzdělávacího působení u dětí 
mladšího školního věku 

Rámec proti drogového výchovně vzdělávacího působení zahrnuje tyto oblasti 
(podle 12 a 23): 

- problematika legislativních drog (alkohol, tabák) i drog zakázaných, zaměření 
na běžně dostupné těkavé látky (např. lepidla, plyny, aerosoly), jejichž užívání je 
společensky nepřijatelné, pozornost musí být věnována i zneužívání medikamentů 
a virtuálním drogám (PC hry, televize a video, gambling) 

- protidrogové výchovně vzdělávací působení musí být neoddělitelnou součástí 
výuky na 1. stupni základních škol 

- důležitou součástí preventivního systému na regionální a místní úrovni jsou 
volnočasové aktivity organizované školou či školským zařizením a nejrůznější formy 
mimoškolní činnosti, které mohou významně podporovat výchovně vzdělávací půso
bení na děti uplatňované ve školách a školských zařizeních 
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- zabezpečení vzdělávání pro rodiče a další osoby pečující o děti a mládež , pos
kytnutí základních informací o návykových látkách a postojích školy k ním, upev
ně ní partnerství mezi školou a rodiči . 

Zásady protidrogového působení na děti mladšího školního věku (podle 
9,12 a 23) 

poskytování základních poznatků o drogách a jiných sociálně patologických 
problémech, včetně tabáku, alkoholu a těkavých látek, pochopení jejich zdravotních, 
psychických, sociálních i materiálních rizik při zneužívání 

- pomoc při formování dětské osobnosti, změně postojů a způsobu chování ke 
drogám 

- zvyšování sociální kompetence dětí , rozvoj dovedností , které vedou k samo
statnému odpovědnému rozhodování, k posilování sebedůvěry a odmítání všech fo
rem sebedestrukce, kladný přístup k sobě, svému zdraví , ke společnosti a k životu 
vůbec 

- techníka asertivity, nácvik odmítání drog a šikany, odhalování před sudků (ra
sismu, xenofobie) 

- využití schválených vzdělávacích programů, v jejichž rámci má problematika 
sociálně patologických jevů pevné místo v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 

Minimální preventivní programy uplatňované ve školách a školských zařízeních 
by měly být v obecné rovině zaměřeny na tyto významné oblasti (5, 10, 19, 20): 

- působení cílené na zdravý životní styl (napomáhat dětem, aby žily zdravě, 
uvědomily si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví) 

- zvyšování sociální kompetence (napomáhat dětem rozvíjet sociální dovednosti, 
aby se dokázaly efektivně orientovat v sociálních vztazích, cítily odpovědnost za své 
chování a i v náročněj ších situacích si uvědomovaly možné důsledky svého jednání) 

- posilování komuníkačních dovedností (zvyšovat schopnost dětí řešit, popřípadě 
se vyrovnávat s problémy a konflikty, umět požádat jasně a vhodně o pomoc, 
adekvátně reagovat na nejrůznější podněty , na kritiku apod. ) 

- odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování (zvyšovat schopnost dětí 
efektivně ovládat své emoce , umět reagovat na stres a účinně se bránít všem for
mám sebedestrukce, učit je, aby porozuměly svým emocím a zvládaly jejich extrém
ní podoby, např. prudké návaly hněvu, výbuchy vzteku) 

- vytváření pozitivního sociálního klimatu (nabídnout mládeži důvěryhodné 
a bezpečné prostředí , které bude rozvíjet a zvyšovat jejich sebevědomí a posilovat 
jejich schopnost umět se vyrovnat s neúspěchem) 

- napomáhání mládeži formovat postoje vztahující se k významu společensky 
obecně akceptovatelných hodnot (budování úcty k zákonu, posilování právního vě
domí, zdravé postoje ke konvencím apod.). 

Znalosti, dovednosti a postoje, kterými by žáci měli disponovat při naplňování 
výše uvedených cílů, korespondují s věkem, životním stylem rodiny, s působením 
vrstevníků a v neposlední řadě i s dynamikou celospolečenských procesů . Je proto 
důležité , aby výchovně vzdělávací působení na mládež respektovalo životní realitu 
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a bylo diferencováno v korelaci k věku dětí. Mělo by být progredientní a na všech 
stupních musí navazovat na předchozí zkušenosti . Metody a formy preventivního 
působení v oblasti zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických 
jevů by měly prostupovat spirálovitě osnovami tak, aby se v průběhu výchovně 
vzdělávacího procesu jednotlivá témata opakovala ve vyšší úrovni. 

Kam zařadit školní preventivní program 

Podle programu preventivních aktivit lze výchovně vzdělávací působení na děti 
a mládež zařadit do různých částí osnova učebních plánů . Klíčové vyučovací před

měty se vztahují zejména k těmto oblastem (5, 10, 19, 20): 
- oblast přírodovědná 
(např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog 

atd.) 
- oblast zdravého životního stylu 
(např. výchova k posilování a ochraně zdraví , osobní a duševní hygieně, pod

mínky správné výživy, volný čas apod.) 
- oblast společenskovědní 
(proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí , jedinec ve vzájemné 

interakci se sociálním prostředím) 

- oblast rodinné a občanské výchovy 
(postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti , správná vyzlva, zdravý 

vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí 
a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog apod.) 

- oblast sociálně právní 
(právní aspekty manípulace s drogami , práva dítěte, význam a cíle reklamy 

apod.) 
- oblast sociální patologie 
(postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita , xenofo

bie, šikanování, rasismus apod.) 

Problematiku zneužívání drog lze zařadit do většiny předmětů. Vzhledem k to
mu, že drogy zaujaly významné místo v životním stylu populace a ovlivňují velmi 
silně společenské procesy a vztahy mezi lidmi , mohou být proti drogově zaměřené 
přístupy k dětem pro žáky nejen zajímavé, a le i motivující . 

Škola s efektivním protidrogovým programem 

Škola, která v proti drogové oblasti působí efektivně na děti, vykazuje urcité cha
rakteristické znaky (12,23): 

- všichní členové učitelského sboru jsou vhodně motivováni k plnění úkolů spo
jených s proti drogovou prevencí 

- zodpovědnost za informovanost rodičů o obsahu protidrogového výchovně 
vzdělávacího působení na děti 

- příprava žáků na pobyt ve společnosti, která drogy užívá 
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- řešení otázky drog vhodným způsobem a zodpovědně ukazuje pravděpodobně 
na dobrou a zodpovědnou školu 

- řádná odborná erudice v oblasti problematiky návykových látek , získáváni ak
tuálních informaCÍ o stavu drogové scény jak v České republice, tak i v regionu 

- dostatek sebevědomí pedagogů a lektorů pro práci se třídou, využití nových 
a efektivních způsobů výuky a technik aktivního učeni 

- motivace dětí k odmítání drog, jejich aktivní zapojeni do výchovně vzdělávacího 
procesu v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

Posouzení výchovně vzdělávacího působení a vyhodnocení účinnosti 
preventivního programu 

Programy proti drogového vzdělání je nutné vyhodnocovat, abychom poznali, jak 
jsou účinné . Tím, že si škola vytvoří soubor monitorovacích mechanismů, si také za
jistí zpětnou vazbu o efektivitě výchovně vzdělávacích programů. Informace může 
použít pro plánování či modifikaci preventivnich přístupů a metod. 

Výsledky protidrogového vzděláváni lze analyzovat různými způsoby-např. na 
základě hodnocení ze strany pedagogů , či ohlasy ze strany samotných žáků. Vyhod
nocování by mělo zahrnovat stanovené cíle, vymezené ve vzdělávacím či preven
tivním programu a zachytit změny v úrovni dovedností a postojů, profilu chování, 
postihnout i vývoj znalostí . o sociálně patologických jevech. 

Abychom mohli měřit účinnost jakéhokoli programu proti drogového výchovně 
vzdělávacího působeni v korelaci s výsledky učení, musíme před tím, než takový 
program zavedeme, zjistit úroveň vědomostí, dovedností a postojů žáků. Toho lze 
dosáhnout formálními či neformálnimi rozhovory se žáky, diskusnimi skupinami, 
anketou, dotazníky, testy apod. (5, 10, 12, 19, 20, 23). 

Rámec výuky 

Škola by měla brát v úvahu i širší aspekty a participovat s organizacemi, které 
mohou postoje žáků ke drogám a šikaně ovlivňovat. Způsoby, kterými řeší tyto orga
nizace problémy týkající se zmíněné tématiky, na žáky rovněž působí. 

V odrazování či propagováni drog a šikany sehrávají úlohu i tzv. "skryté příkla
dy". Děti (obzvlášť na 1. stupni ZŠ) často a ve velké míře ovlivňuje příklad učitele 
(kouření, pití alkoholu, nadužíváni léků, jeho osobnost a chováni). Na druhé straně, 
mohou-li si žáci ve školní prodejně nebo jídelně zakoupit zdravé a výživově hodnotné 
jídlo, lze z toho usoudit, že škola pečuje o jejich zdraví. 

Školy musejí věnovat pozornost spolupráci s rodiči žáků. Je prokázáno, že jsou-li 
zainteresováni do proti drogového výchovně vzdělávacího působení, je tato činnost 
mnohem efektivnější. Svým postojem k dítěti a vlastnim příkladem rodič utváří 
základ obrazu, který člověk sám o sobě má, podle kterého jedná a sám k sobě přistu
puje. 
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Znalosti, dovednosti a postoje v oblasti protidrogové výchovy u dětí 
mladšího školního věku 

Tabulka 1. Znalosti, dovednosti a postoje u dětí 
mladšího školního věku (podle 23) 

Znalosti Dovednosti Postoje 

Léky jsou drogy a pomáhají nám. Jak se chránit v různých Vědomí si sebe sama, 
situacích. sebeúcta, pochopení 

vlastních hodnot. 

Léky musejí být užívány dle Jak získat pomoc pro Mít pochopení pro určité 
předpisů, v případě zneužíváni sebe nebo pro jiné, když hodnoty (např . právní 
mohou být nebezpečné. je to zapotřebí . povědomí). 

Léky musejí být ukládány na Přijmout dobře míněné 

bezpečném místě. rady od rodičů a učitelů . 

Lékařský personál podává léky jako 
součást léčby . 

Je zakázáno vlastnit některé drogy. Umět přijímat rozdíly 
Alkohol a tabák jsou také drogy, mezi lidmi a skutečnost, 

přestože vlastnit je neni zakázáno. že různí lidé jednají podle 
různých hodnot. 

Některé látky, které se vyskytují Uvědomělý postoj 
běžně v domácnosti, mohou být k používáni a skladováni 
nebezpečné, jsou-li zneužívány výrobků užívaných 
a měly by být bezpečně skladovány. v domácnosti . 

Drogy mají vliv na naše zdraví Zachovat si vlastni 
a mohou změnit to, jak se cítíme. sebedůvěru a podporovat 

Pozitivni a negativní stránka drog. 
sebedůvěru druhých . 

Co je míněno termíny .užívat" Schopnost rozlišit, co je 
a "zneužívat", dále "závislost" a není poživatelné . 
a "návyk". 

Jak pracuje lidské tělo . 

Dovednosti v oblasti péče o tělo . Kladný postoj 
k vlastnímu tělu. 

Hodnota zdraví a nevýhody 
špatného zdravotního stavu 
a nemoci. 

Příklady vhodného chování, které 
vede k utužení zdraví. 

Vědět, že rodiče a učitelé mohou Vybírat si vhodné osoby Uvědomění si vlastních 
pomoci. a organizace, u nichž lze hodnot. 

hledat pomoc. 
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Tabulka 1, pokračování Znalosti, dovednosti a postoje 
u dětí mladšího školního věku (podle 23) 

Úloha léků ve společnosti . Dovednosti při budování Přijímat zodpovědnost 

vlastní sebeúcty a za sebe a své chování . 
sebeúcty druhých. 

Pozitivní a negativní účinky Volba správného druhu Tolerance vůči 
alkoholu. ebezpečí kouření tabáku. stravy. nedostatkům druhých. 

Další informace o specifických Akceptování a ocenění 
drogách (včetně těkavých látek rozmanítostí a 
a léčiv ). rozdílností v lidském 

životě . 

Experimentování s drogou je osobní 
věc každého, ale je nutné vědět, že 
může mít nebezpečné důsledky. Její 
potencionální důsledky. 

Dovednosti spojené se správným 
rozhodováním. 

Znalost obecně respektovaných 
postojů vůči odlišným skupinám lidí 
(např . k uživatelům drog). 

Kritéria efektivní primární prevence u dětí mladšího školního věku 

Při stanovení kritérií, která by měla být pro efektivnost primární prevence 
dodržována, se řídíme těmito hlavními body (14,15,16,17,20,23,24): 

- Kontinuita působení a systematičnost plánování 
Jednorázové aktivity nebývají obvykle úspěšné, nahodilost a ne systematičnost 

jsou faktory snižující efektivitu. 

Cílenost a adekvátnost informací a forem působení 

Program primární prevence musí zohlednít věk, sociokulturní zázemí, míru "rizi
kovosti", úroveň vědomostí a kvalitu postojů k sociálně patologickým jevům a zne
užívání návykových látek. 

Propojenost prevence zneužívání nealkoholových drog s prevencí 
problémů působených alkoholem a tabákem 

Pozitivní asociace mezi časným užíváním alkoholu a tabáku a následným zneuží
váním nealkoholových drog ukazuje na význam vzájemného vztahu, a tedy i na nut
nost komplexního chápání primární prevence. 
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Začátek preventivních aktivit od 1. ročníku 

Čím dřive se s prevencí začíná , tím je ve výsledku efektivnější. První ročník by 
měl navázat na prevenci v předškolním věku . Formy působení jsou v různých věko
vých obdobích různé. 

Metodika výzkumného šetření a stanovení hypotéz 

Cílem šetření bylo zmapování současné situace na prvním stupní základní školy 
se zaměřením na oblast proti drogové prevence a prevence sociálně patologických 
jevů včetně zhodnocení rozdílů mezi skupinami respondentů (dle ročníku , typu ško
ly, pohlaví). 

Hypotéza č. 1: 
Úroveň informovanosti v oblasti drogové problematiky je u dotazovaných respon

dentů odlišná. 

Hypotéza č. 2: 
Existuje rozdíl v užití drogy mezi skupinami dotazovaných respondentů (město-

vesnice, pohlaví, ročníky). 

Hypotéza č. 3: 
Úroveň informovanosti v oblasti šikany je u dotazovaných respondentů odlišná. 

Hypotéza č. 4: 
Frekvence šikany má různý charakter u jednotlivých zkoumaných skupin. 

Data byla shromažďována ve školním roce 2000/2001 pomocí anonymního do
taznikového šetřenÍ. Na každé ze zúčastněných škol byla administrativa dotazníku 
provedena u příslušného ročníku v průběhu jedné vyučovací hodiny. Žáci nebyli in
formováni o provedení výzkumu dopředu . Studie se zúčastnilo celkem 7 škol ze 
Zlína a okolí. Podrobnější charakteristika souboru je uvedena v tab. 2 a 3. 

Tabulka 2. Rozdělení souboru dle škol 

Škola Počet dětí ve škole 

Otrokovice-TrávIÚky 54 

Otrokovice-Mánesova 51 

Zlín-ZŠ 18 48 

Všemina 28 

Jasenná 31 

Lukov 29 

Pohořelice 12 

Celkem 253 
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Tabulka 3. Rozdělení souboru dle pohlaví , umístění školy a ročníku 

Sledovaná skupina Počet žáků 

Chlapci - město 81 

Chlapci - vesnice 41 

Chlapci - 4. ročník 62 

Chlapci - 5. ročník 60 

Chlapci celkem 122 

Dívky - město 72 

Dívky - vesnice 59 

Dívky - 4. ročník 77 

Dívky - 5. ročník 54 

Dívky celkem 131 

Žáci celkem 253 

Dotazník z oblasti návykových látek obsahoval 19 otázek a byla do něj zahrnuta 
též problematika alkoholu a tabáku, jako látek, jejichž užívání je od 18 let věku 
legální. Odpovědi na dané otázky byly většinou uzavřené, jen ve třech případech 
měli žáci možnost dopsat svůj názor či další údaje (otevřená volba). 

Dotazník k šikaně měl odlišný charakter. Byl rozdělen do čtyř okruhů-šikana ve 
třídě, ve škole, v rodině, v jiném prostředí. Žáci odpovídali celkem na 36 otázek. 

Data byla zaznamenána a zpracována pomocí počítačového programu Epi Info 
(CDC Atlanta, Georgia, 1994-2000), statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí 
programu Statistica for Windows (StatSoft, Inc., 2000)-viz citace PC programů a ma
nuálů sub 1, 2 a 3. 

Výsledky studie 

Návykové látky legálního a ilegálního typu 

Hodnocení školních výsledků respondenta 

Otázka se týkala momentální situace spokojenosti dětí se školním prospěchem . 
Městské děti hodnotí své výsledky nejčastěji známkou 2 (40 %), vesnícké známkou 3 
(43 %). 

Rodinný život, úplnost rodiny 

Ve městě žijí žáci nejvíce s rodiči (82 %) a matkou (15 %), na vesníci s rodiči 
(92 %), s matkou (4 %) a jinak (3 %). 
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Kouření tabáku 

Otázka mapovala první pokusy, občasné i pravidelné kouření. Existuje 
významnější rozdíl mezi městem a vesnící, kdy záporně odpovědělo nejvice respon
dentů z města (65 %), na otázku "ano, jen pokusně" se objevila vyšší četnost od
povědí u dětí z vesníce (55 %), P < 0,01, viz graf 1. 

Pití alkoholu 

Otázka byla rozdělena na dvě části-sledovala druh konzumovaného alkoho
lického nápoje a frekvenci jeho požití. Příležitostně alkohol konzumují významně 
častěji hoši (p < 0,01), a to pivo 80 %, vino 65 %, destiláty 39 %, koktejly 31 %. Dívky 
přiznávají příležitostně pivo v 68 %, vino v 50 %, destiláty v 19 % (viz graf 2) a kok
tejly v 15 %. Významně více dětí má příležitostnou zkušenost s alkoholickými nápoji 
v pátém ročníku oproti čtvrtému (p < 0,01). 

Opilost v posledních 6 měsících 

Záporně odpovědělo 94 % dívek a 84 % chlapců . Významný rozdíl byl nalezen 
mezi hochy (12 %) a dívkami (6 %) v jednorázovém výskytu opilosti, vicekrát se opila 
4% hochů, z děvčat nikdo (viz graf 3). 

Zdroje informací o drogách 

J edná se o celkovou informovanost v oblasti drogové problematiky. Žáci měli na 
výběr z několika možností, včetně volné odpovědi. Poznatky od učitelů dominují 
významně vice na vesníci (udalo 59% respondentů), ve městě 39%. Rozhlas, kino, In
ternet zase převládají ve městě . Chlapci vice čtou denní tisk, poslouchají rozhlas, 
sledují Internet oproti dívkám. V pátém ročníku oproti čtvrtému vzrůstá podíl infor
mací získaných od učitelů, spolužáků, kamarádů, z časopisů, knih , kina, Internetu 
(p < 0,01). 

Hovory o drogách doma 

Děti se měly vyjádřit o přístupu rodičů a jiných členů rodiny k oblasti drogové 
problematiky (včetně alkoholu a tabáku). Významné rozdíly byly nalezeny mezi dět
mi ze 4. a 5. ročníku, kdy se s žáky čtvrtých tříd hovoří doma o drogách často ve 4 %, 
zřídka ve 42 %, níkdy v 54 %. S dětmi z pátých tříd se diskutuje doma často v 6 %, 
zřídka v 59 %, níkdy v 35 %. 

Nabídka drogy (včetně alkoholu a tabáku) 

V odpovědích se vyskytl významný rozdíl mezi respondenty 4. a 5. ročníku (viz 
graf 4). Zatímco mladší děti častěji volily zápornou odpověď na nabídku drog 
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(ne-87 %, ano-13 %), u o rok starších převažovala již odpověď kladná (ne-42 %, ano 
58 %), P < 0,01. Hlavně šlo o alkohol, cigarety, marihuanu, a to více ve městě . 

Osoba, která nabízela drogu 

Nejčastěji nabízel drogy člen rodiny, následovali spolužáci, kamarádi, ciZÍ osoby. 

Místo nabídky drogy 

Nejvíce frekventovanou odpovědí byl domova jiné prostředí (kromě domova, ško
ly, pohostinství, klubu , diskotéky)-např . venku. 

Zvládnutí odmítání nabízené drogy (včetně alkoholu a tabáku) 

Byly nalezeny významné rozdíly mezi žáky čtvrtého a pátého ročníku. Ve 
čtvrtém ročníku by umělo odmítnout 73 %, 1 % si myslí, že by to nezvládlo, 26 % 
neví . U starších dětí klesá podíl pozitivních odpovědí na 68%, negativních na 10 %, 
22 % nevědí. 

Vlastní zkušenost s drogou (včetně alkoholu a tabáku) 

8 % městských dětí a 20 % vesnických přiznává jednorázovou drogovou zkuše
nost, p < 0,01. Vícekrát návykové látky konzumovalo 18 % žáků ve městě a 25 % na 
vesnici, rozdíl mezi nimi není významný (viz graf 5). 

Jednorázově drogu vzalo 8 % hochů a 18 % dívek, p < 0,05. Opakovanou zkuše
nost udává 27 % chlapců a 14 % děvčat, p < 0,01 (viz graf 6). 

Ve 4. ročníku drogu jednou vyzkoušelo 12 % dětí, 9 % opakovaně . V 5. třídě ZŠ 
jednou vzalo drogu 14 % (rozdíl nevýznamný), opakovaně 35 % (p < O,Ol)-viz graf 7. 

Zkušenost s drogou v okruhu přátel respondenta 

Jednorázovou zkušenost s drogami získalo 8 % přátel městských respondentů, 

opakovanou 22 %. Na venkově se jednorázový experiment s drogami vyskytl u přátel 
17 % dětí (p < 0,05 vůči městu), opakovaný v okolí 37 % dotazovaných (rozdíl 
nevýznamný). 

Ve 4. ročníku zneužilo jednorázově návykové látky 12 % přáte l žáků, 17 % opa
kovaně, v 5. ročníku jednorázově 11 % (rozdíl nevýznamný) a 41 % opakovaně 
(p < 0,01 vůči 4. ročníku). 

Charakteristika vyzkoušení drogy 

Byly nabídnuty tři možnosti odpovědi, z níchž mohli žáci volit i vice současně . 
Ve městě vyzkoušení drogy za slabost považuje 50 %, za zvědavost 43 % a za od

vahu 20 % respondentů. Na vesníci je drogový experiment hodnocen jako slabost ve 
27 % (p < 0,01, rozdíl oproti městu), jako zvědavost ve 49 %, jako odvaha ve 22 %. 
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Tabulka 4. Znalost návykových látek a její rozdíly dle pohlaví respondentů 

Druh drogy Hoši(%) Dívky (%) Hladina významnosti 

Steroidy 

Opium 

Morfin 

Toluen 

Pervitin 

Kokain 

Marihuana 

Extáze 

Heroin 

Hašiš 

Tabulka 5. 

Druh drogy 

Steroidy 

Morfin 

Braun 

Kofein 

Pervitin 

Rohypnol 

Kokain 

Marihuana 

Extáze 

Amfetamin 

Hašiš 

Čikuli 

Crack 

44 23 

26 16 

90 81 

13 5 

61 30 

93 77 

82 66 

40 26 

89 72 

34 11 

Znalost návykových látek a její rozdíly 
dle ročníku školní docházky 

4. ročník (%) 5. ročník (%) 

24 45 

22 36 

7 15 

79 93 

36 55 

7 20 

80 91 

63 87 

19 44 

6 24 

4 30 

4 11 

1 10 

p < 0,01 

P < 0,05 

p < 0,05 

p < 0,01 

p < 0,01 

P < 0,01 

P < 0,01 

P < 0,01 

P < 0,01 

P < 0,01 

Hladina významnosti 

P < 0,01 

p < 0,01 

P < 0,05 

P < 0,01 

P < 0,01 

P < 0,01 

p < 0,01 

p < 0,01 

P < 0,01 

p < 0,01 

p < 0,01 

P < 0,05 

P < 0,01 
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Označení návykových látek, které respondenti znají (z tisku, rozhlasu, 
od přátel .. .) 

V dotazníku se objevily známé i méně známé drogy, které mohou děti znát z mé
dií. Měly označit látky, o nichž se dozvěděly z příslušných zdrojů. Můžeme shrnout, 
že více znalostí mají městské děti (zvláště o Extázi , tj. disko-drogách a hašiši), v ce
lém souboru jednoznačně chlapci oproti dívkám a pátý ročník oproti čtvrtému 
(rozdíly viz tab. 4 a 5). 

Oblast šikany 

Dotazník byl rozdělen do čtyř okruhů. Jednalo se o místa školního i mi
moškolního prostředí (třída, škola, rodina, cizí prostředí) , kde může k šikanování 
docházet. Respondenti odpovídali na otázky ve všech oblastech jednotlivě. 

Ubližování podle původu útočníka 

Procento kladných odpovědí, které charakterizují ubližování dítěti podle původu 
útočníka, vyjadřuje tab . 6. 

Tabulka 6. Ubližování dítěti podle původu útočníka 

Odkud pocházel útočník Sledovaná skupina 
(původ útočníka) Děti z města (%) Děti z vesnice (%) Hoši(%) Dívky (%) 

Z vlastní třídy 29 39 28 40 

Ze školy mimo vlastní třídu 24 29 28 25 

Z rodiny 16 10 15 12 

Z jiného prostředí (cizí) 16 19 20 14 

Neobjevily se významnější rozdíly u žádné ze skupin kromě napadení útočníkem 
z vlastní třídy, kdy byla zaznamenána vyšší frekvence útoků ve venkovských ško
lách a celkově u děvčat. 

Frekvence ubližování 

Pokud na předchozí otázku odpověděli žáci kladně , měli následně rozhodnout ze 
dvou možností (ublížení jednou a opakovaně). 

Významné rozdíly byly nalezeny v případě opakovaného ublížení cizím útoční
kem, a to mezi pohlavim{ (13 % hoši, 4 % dívky, p < 0,05). Podle údajů respondentů 
se opakované ublížení u hochů někým z vlastní třídy vyskytlo v 41 %, jinou osobou 
ze školy ve 29 % a členem rodiny v 19 %. Děvčata byla vicekrát atakována z okruhu 
vrstevníků ve vlastní třídě v 47 %, někým jiným ze školy ve 27 % a z rodiny v 16 %. 
V případě jednorázového ublížení byl nalezen významný rozdíl mezi dětmi ve 4. a 5. 
ročníku (14 % a 30 %, p < 0,05). 

252 



P. KACHLÍK, J. PAZDERKOVÁ / PROBLEMATIKA ZNEUŽÍVÁNÍ 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK A ŠIKANY U DĚTÍ NA 1. STUPNI ZŠ 

Doba, kdy byl útok spáchán 

Možná odpověď byla rozdělena do tří časových rozmezí - týden, měsíc, 6 měsíců. 
Výsledky ilustruje tab . 7. 

Tabulka 7. Doba, kdy byl spáchán útok na dítě 

Útok na dítě byl spáchán 
Sledovaná skupina 

Děti z města (%) Děti z vesnice (%) Hoši (%) Dívky (%) 

Před týdnem 14 15 15 13 

Před měsícem 13 14 13 13 

Před 6 měsíci 17 17 16 17 

Nebyly nalezeny významné statistické rozdíly mezi sledovanými skupinami. Za 
zmínku stojí údaj (získaný pří sumarizaci výsledků), prokazující existenci rozdílu 
mezi pohlavími ve výskytu útoků v prostředí vlastní třídy před 6 měsíci (hoši 13 %, 
dívky 32 %, p < 0,01). 

Místo, kde se útok odehrál 

Nejčastěji byly zaznamenány odpovědi, kdy útočníkem byl někdo ze třídy a útok 
proběhl venku, v cizím prostředí (mimo vlastní třídu, školu, rodinu). Tak mínilo 
19 % městských dětí a 37 % žáků z vesnice (p < 0,01). Následovaly možnosti "stalo 
se v kroužku, klubu, udělal to někdo cizí"-udávají 4 % dětí ve městě a 18 % na vesni
ci (p < 0,01) a "stalo se venku, ublížili rodiče"-jmenuje 6 % hochů, O % dívek 
(p < 0,05). 

Způsob ubližování 

Odpověď nabízela dvě možnosti - fyzické a psychické ublížení dětí . Fyzická for
ma agrese je častější ve městě a převažuje ve škole (29 % žáci městských škol, 15 % 
žáci venkovských škol, p < 0,05). Slovní napadání se též vyskytuje více v městském 
prostředí, ale v okruhu vlastní rodiny respondenta (23 % městské děti, 8 % ven
kovské děti, p < 0,05 ). 

Pocit neštěstí po agresi 

31 % žáků ve městě a 16 % na vesnici mělo po agresi pocit neštěstí (p < 0,05). 

Svěření se někomu po útoku 

Dívky mají po útoku potřebu někomu se svěřit významně častěji než chlapci. Ve 
třídě obecně se takto zmínilo 49 % dívek a 32 % chlapců (p < 0,05), rodičům 49 % 
dívek a 25 % chlapců (p,O,Ol) a spolužákoví 43 % dívek a 26 % chlapců (p < 0,05). 
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Poučení o šikaně 

Z odpovědí dotazovaných lze usuzovat, že v oblasti poučení o šikaně jsou městské 
děti a žáci 5. ročníku základní školy lépe informování. 

Ve třídě poučení získá 61 % městských dětí a 41 % venkovských (p < 0,01, viz 
graf 8), v rodině 42 % dětí z města a 22 % z ve sníce (p < 0,01, viz graf 9) a obecně ve 
škole 12 % žáků čtvrtého a 22 % pátého ročníku základní školy (p < 0,05 ). 
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Graf 7. Grafické znázornění odpovědí respondentů k otázce 
zkušenosti s drogou dle ročníku 
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Graf 9. Grafické znázornění odpovědí respondentů k otázce 
poučení o šikaně v rodině 
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Téma příspěvku je zaměřeno na protidrogovou primární prevenci a prevenci so
ciálně patologických jevů u dětí mladšího školního věku . Někteří pedagogové pole
mizují s názorem, že zmíněný postup nalézá opodstatnění právě u této skupiny 
žáků . Vyskytují se i negativní ohlasy, které aplikaci prevence v relativně nízkém 
věku zpochybňují či dokonce zavrhují. 

V dnešní době nemusejí děti drogu vyhledávat, je jim sama nabízena a stala se 
součástí života společnosti. Musejí být proto připraveny na setkání s n í a umět 
vhodně zareagovat. Jde nejen o otázku vědomostí o sociálně patologických jevech, 
ale zvláště o formování žádoucích dovedností a stanovisek dětí, které si přinesou do 
dospělosti a předají další generaci (2, 4, 5,9,10,11,17,20,23). 

Různost názorů se objevuje i na téma, co je cílem nespecifické proti drogové pre
vence. Velmi stručně je možné jej vyjádřit několika slovy: "zralá, zdravě sebevědomá 
osobnost". Výsledkem není pouze nabytí kvantity informací o typech drog a šikany. 
Hlavní důraz by se měl zaměřit na postoje a názory na společnost, na sebe sama. To 
znamená působit na děti v průběhu celého vyučovacího procesu (13,16, 20, 23). 

Ve školním věku se mění charakter práce s dětmi podle jejich zájmů, motivace, 
využití poznatků . U 1. a 2. ročníku převládá hra a tvořivost žáků . V 3.-5. ročníku se 
děti již vyhraněněji zajímají o určitou oblast problematiky, proto se součástí výuky 
stává rozhovor, který dětem nabízí možnost vyslovit vlastní názor. Efektivní je také 
využití didaktických materiálů . U všech ročníků by měla být tato část výuky 
volnější , děti by měly mít pocit, že mohou říct své připomínky bez ostychu. 

Ve škole lze využít rovněž přednášek, avšak obohacených diskusí s aktivní účastí 
žáků , aby nedocházelo k jednostrannému informačnímu toku a monologu řečníka. 

V rámci proti drogového programu může škola organízovat i vikendové pobyty, 
které se ukazují být velmi efektivní a podnětné. Pokud mají děti určitou volnost, 
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jsou mnohem otevřenější a spontánnější, získají možnost poznat učitele jinak. Ke 
zdaru pobytů může přispět Klub rodičů a přátel školy, sponzoři ze státního i pri
vátního sektoru, vhodná a nenásilná propagace. 

K prevenci sociálně patologických jevů patří rovněž individuální přístup k žá
kům , včetně možnosti anonymní i adresné komunikace. Na úrovní druhého stupně 
povinné školní docházky se již začíná prosazovat specifická primární prevence, cí
lená na určitá témata, dovednosti, životní hodnoty. K aktivizaci dětí významně při
spívá skupinová práce a tzv. peer (vrstevnícké) působení, založené na principu sdě
lování informací přibližně stejně starými spolužáky a kamarády. Kolektiv jejich ná
zory přejímá ochotněji než od straších dětí či dospělých . Součástí úspěšného vrstev
níckého projektu jsou vyškolení aktivisté, lektoři a pedagogové (11 , 12, 13, 14). J e
jich další vzdělávání může být doplňováno absolvováním akreditovaných kursů 
(MŠMT), studiem odborné literatury, sledováním časopisů, Internetu apod. 

Závěr 

Hypotéza č . 1 (úroveň informovanosti v oblasti drogové problematiky je u respon
dentů odlišná) se potvrdila. 

Hypotéza č . 2 (existuje rozdíl v užití drogy mezi skupinami respondentů ) se 
potvrdila . 

Hypotéza č . 3 (úroveň informovanosti v oblasti šikany je u respondentů odlišná) 
se potvrdila. 

Hypotéza č. 4 (frekvence šikany má různý charakter v jednotlivých zkoumaných 
skupinách) se potvrdila. 

Účinná a vhodně zvolená nespecifická primární prevence sociálně patologických 
jevů by měla dosáhnout zvláště změny a kvality postojů dětí , cílenosti a adekvátno
sti informací již na 1. stupní základní školy. 

Tento typ prevence má základní význam pro utváření osobnosti dětí . J ejí kvalita 
se naplňuje jen systematickým a dlouhodobým trváním, k čemuž slouží minimální 
preventivní program, zaručující kvalitní a efektivní práci s pozděj ší dobrou návaz
ností na druhém stupni ZŠ. 
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