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Dislwse 

Žáci základních škol (a v nich zejména druhého stupně), studenti střed
ních škol a učni představují v oblasti zneužívání návykových látek vysoce 
rizikové skupiny (Nešpor, 1994; Csémy, Sovinová, Sadílek, 2000; Csémy, 
1999; Polanecký a kol., 2000). 

V devadesátých letech bylo v ČR provedeno několik reprezentativních 
šetření , zaměřených na zjištění rozsahu kouření , pití alkoholu a užívání 
drog u dětí a dospívajících. Zvláštní místo mezi nimi zaujímá mezinárodní 
projekt ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and 
Drugs). Jeho význam spočívá ve vysoké míře srovnatelnosti výsledků, jíž je 
dosaženo důslednou aplikací jednotné výzkumné metodologíe ve všech par
ticipujících zemích (Csémy, Sovinová, Sadílek, 2000; Csémy, 1999). 
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Jiný vysoce reprezentativní výzkum představovala studie hygienické 
služby (Polanecký a kol. , 1999, 2000, 2001 ), nazvaná Mládež a drogy, orien
tovaná podobně jako ESPAD na středoškolskou mládež v celé České repu
blice, ve 3. opakovaném šetření zahrnula i poslední ročníky základních škol. 
Výzkum byl zaměřen především na zkušenost s drogou v souvislosti s život
ním stylem. Bylo osloveno přes 13000 mladých lidí ve věku 14-19 let, což 
představovalo vysoce reprezentativní populační vzorek. Šetření proběhlo na 
jaře 2000 ve všech krajských městech, ve všech městských částech hlavního 
města Prahy a v nejméně dvou okresech každého regionu. 

Výsledky studie Mládež a drogy (Polanecký a kol. , 2000, 2001) ukázaly, 
že: 

Jen 23 % sledované skupiny mládeže patří mezi úplné nekuřáky, ostatní 
již tabák okusili; v posledních 30 dnech příznalo konzumaci tabáku 41 % re
spondentů, 21 % z nich jsou pravidelnými denními kuřáky, více než 8 % 
kouří denně 10 a více cigaret. 

Pouhá 2,5 % adolescentů v životě nepožila alkohol, v posledních 30 dnech 
nepila čtvrtina oslovených; k nejvyhledávanějším nápojům patří pivo. Více 
než třetina respondentů uvedla, že byla v posledním měsíci opilá, příbližně 
každý čtvrtý z nich se opíjí každý týden. 

Téměř polovina souboru vyzkoušela někdy během života některou nele
gální drogu, pětina okusila či užívá jen látky méně rizikové, třetina i více 
rizikové , tzv. "tvrdé" drogy. Experimenty s některým konopným preparátem 
mělo 13 % jednou až dvakrát, 8 % 3-5x, 22 % opakovaně , více než 6x za ži
vot. 

Do 13. roku věku získá polovina všech dětí vlastní zkušenost s nikoti
nem, do 14. roku je již příbližně 20 % z nich pravidelnými kuřáky; první 
opilost byla nejčastěji zaregistrována v 15 letech. 

Relativně nejvíce uživatelů drog se vyskytovalo na odborných učilištích 
(58 %), na středních odborných školách (54 %), gymnáziích (49 %) ; u žáků 
ZŠ okusila drogy asi třetina, více než 5 % lze zařadit mezi pravidelné uživa
tele. Mladiství, bydlící na internátech, v podnájmu, dále od rodiny, 
příznávají častější drogové zkušenosti oproti bydlícím doma či denně 

dojíždějícím do školy či učiliště ; uživatelé drog žijí s větší pravděpodobností 
ve velkém městě nad 100 tisíc obyvatel, jejich rodiče mají spíše nižší 
vzdělání. 

Ve vyšetřovaném vzorku se začaly zneužívat konopné drogy nejčastěji ve 
věku 14 let, halucinogeny v 16 letech, těkavé látky ve 14 letech, anabolické 
steroidy v 16 letech, sedativa v 15 letech, heroin mezi 15. až 17. rokem, 
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extáze, pervitin, crack v 16 letech, kokain mezi 16. až 17 . rokem; u mari
huany a inhalantů lze 25-50 % pokusů zaznamenat dokonce ve věku mlad
ším jak 14 let. 

Z dalších českých a slovenských deskriptivních a intervenčních studií je 
třeba zmínit několik aktuálních prací. 

Kresánek a Plačková (1997) uvedli na základě analýzy telefonických kon
zultací s lékaři a zdravotníky podrobnosti o zneužívání drog dětmi a mla
distvými. Údaje byly získány Toxikologickým informačním centrem při Kli
nice pracovního lékařství a toxikologie Dérovy nemocnice s poliklinikou 
v Bratislavě. Více než 65 % konzultací se obecně týkalo věkové skupiny 
0-21 let, z toho drogy představovaly 3 %. Do 6 let šlo o náhodné intoxikace . 
Nejčastěji docházelo k otravám návykovými látkami ve věkové skupině 
11-21 let (od r. 1989 byl zaznamenán devítinásobný nárůst). I když se drogy 
nejvíce zneužívají mezi mladým lidmi bez práce a středoškoláky, na základ
ní škole již třetina dětí kouří, polovina má zkušenost s alkoholem, desetina 
zná někoho v okolí, kdo drogy bere a dvě třetiny vědí, kde si lze návykové 
látky obstarat. Přes velmi dobré faktografické znalosti o vzhledu, účincích 
a dostupnosti drog si dvě třetiny žáků myslí, že závislost je vyléčitelná a ne
vědí o rizicích, spojených se zneužíváním, zvl. při parenterálním podání 
drog. Byl pozorován nepřiznivý stoupající trend výskytu drogové závislosti 
a její posun do mladších věkových kategorií. 

Hrubá (1996) ověřovala program "Kouření a já" v pilotní studii u žáků 
6.-8. ročníku 10 brněnských základních škol. Intervenovaná skupina byla 
složena z 510 dětí, kontrolní z 277 dětí. Program příznivě ovlivnil trend vý
voje pravidelného kuřáctví : zatímco prevalence pravidelných kuřáků 
(alespoň 1 cig. týdně) vzrostla během 2 let u kontrolní skupiny ze 6,7 % na 
14,4 % (p < 0,01), byly rozdíly v prevalenci pravidelných kuřáků v kontrolní 
skupině statisticky nevýznamné (2,9 - 8,2 %). Absolventi programu též 
častěji reagovali odmítavě na nabídku cigaret. 

Po příznivých výsledcích pilotní studie byl program rozšířen o lekce pro 
9. třídu a v 97 základních školách ze 13 lokalit ČR posuzován v kontrolo
vané studii u cca 5000 intervenovaných a stejného počtu kontrolních žáků 
(Hrubá a Kachlík 1999, 2000). Prevalence pravidelných kuřáků byla na po
čátku studie shodná v intervenovaném i kontrolním souboru - 3 %. Později 
frekvence pravidelných kuřáků meziročně sice narůstala u obou skupin, 
v kontrolovaném souboru významně více (p < 0,01), což dokumentovalo 
účinnost programu. Každým rokem se též zvyšoval výskyt dětí, které 
o prázdninách pily alkoholické nápoje (mezi 6. a 7. třídou 39 %, mezi 
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7. a 8. třídou 52 %, mezi 8 . a 9. třídou 61 %) , trend byl statisticky 
významný (p < 0,01). Kouřící děti častěji (p < 0,01) konzumovaly alkoholické 
nápoje oproti nekuřákům. Významně též vzrostly počty dětí, které se během 
prázdnin opily - 15 % žáků 7. a 8. třídy, 20 % žáků v 9. třídě (p < 0,01). 
Výskyt jednorázové a opakované opilosti narůstal s věkem u občasných 
i pravidelných kuřáků, statisticky významně se zvyšoval s frekvencí ku
řáctví (p < 0,01). Děti svůj první alkoholický nápoj vypily nejčastěji v mlad
ším školním věku (48 % v 7-11 letech), 37 % na druhém stupni ZŠ, téměř 
4 % věku nižším než 6 let. Třetina dětí považuje alkohol za nutnou součást 
kvalitní zábavy. 

Prevalence údajů o konzumu nelegálních drog dětmi meziročně rovněž 
narůstala, zvlášť ve skupině občasných a pravidelných kuřáků (p < 0,01). 

Prokázalo se (Nová a kol. , 1997), že kouření je startovací drogou pro 
ostatní typy rizikového chování v pozdějších údobích života (střední školy, 
učiliště, těhotenství), jako např. pití alkoholu, užívání jiných návykových 
látek, sexuální obtěžování, sexuální kontakty s dospělými , bojkot používání 
bezpečnostních pásů pří jízdě autem, jízda s podnapilým řidičem, stopování. 
Podobné vztahy mezi rizikovým chováním dětí a mladistvých a konzumací 
alkoholu ověříla Kyasová (2001). 

Kondáš (1999) provedl metaanalýzu více než 100 studií, které byly publi
kovány v odborném písemnictví během posledních 20 let a týkaly se vývoje 
a průvodních faktorů drogové závislosti u mládeže. Nejrizikovějším věkem, 
kdy jsou lidé nejvíce ohroženi zneužíváním drog, je období mezi 13.-15. ro
kem. Mezi podstatné faktory vzniku závislosti patří duševní stavy mladého 
člověka, vliv vrstevníků jako hlavního zdroje informací o působení a ob
starání drog, celková kulturně-společenská atmosféra a převládající postoje 
ke drogám. Podobné spektrum faktorů uvádí též Hampl (2000). 

Nociar (1999) prezentoval přehled celkové epidemiologické situace ve 
vztahu ke zneužívání drog na Slovensku v období 1993-1999. V roce 1994 
a 1998 byly provedeny průzkumy ve skupině 5233 a 1065 žáků základních 
škol ve věku 11-14 let. Školní studie ukázaly, že narůstala prevalence dro
gové zkušenosti i počty postižených osob v rodinách. V roce 1998 bylo pozo
rováno zastavení tohoto nepříznivého trendu, a autoří soudí, že respondenti 
pří výpovědích o choulostivé problematice byli mnohem opatrnější. Pří po
rovnání výzkumů z r. 1994 a 1998, provedených u žáků na 2. stupni ZŠ, byl 
zřejmý jednoznačný nárůst u většiny sledovaných položek, které se týkaly 
alkoholu, tabáku a jiných drog, zvl. marihuany (nabídka alkoholu od dospě
lého , zkušenost s alkoholem u respondenta a v rodině , kouření respondenta 

132 



P. KACHLÍK, H. MATĚJOVÁ / PILOTNÍ ŠKOLNÍ INTERVENČNÍ 
PROJEKT "DDD" (DROGY-DŮVOD-DOPAD) - ANALÝZA 
VÝSLEDKŮ A ZHODNOCENÍ EFEKTIVITY. 2. ČÁST 

a v rodině, věk prvního užití alkoholu a tabáku, vyzkoušení konopí). Za vel
mi varující byly označeny rozšířené souhlasné postoje k legalizaci drog. 

Vozárová (2000) publikovala výsledky průzkumu , realizovaného v košic
kých základních školách a zaměřeného na zkušenosti s drogami a postoje 
k nim. Pomocí dotazníku bylo ve školním roce 1998/99 osloveno 4289 žáků 
(47,9 % chlapců , 52,1 % dívek) 8. a 9. tříd ZŠ (83 % z celkového počtu dětí 
v posledních dvou ročnících ZŠ). Město Košice je administrativně členěno 
na 4 okrsky, šetření proběhlo v každém z nich dle stejné metodiky. 

Čtvrtina dětí žije ve zcela nekuřáckých rodinách , 44 % dívek a 59 % ho
chů přiznalo zkušenost s cigaretami, 5 % dívek a 9 % hochů kouří pravidel
ně. Více než polovině dotazovaných rodiče již nabídli alkohol (nejčastěji na 
rodinné oslavě), čtvrtina děvčat a třetina hochů je přesvědčena o správnosti 
počínání ochutnat ve svém věku alkoholické nápoje. 

Z dalších návykových látek patřily k nejčastěji nabízeným: marihuana, 
heroin, toluen, kokain, hašiš, durman, LSD, extáze, analgetika, amfetami
ny. Nabídka většinou probíhala na ulici (ve třech čtvrtinách případů), méně 

na diskotéce a doma (každé místo asi v desetině případů), ve škole (3,5 %). 

Nabízející osobou byl v 83 % kamarád, v 9,5 % neznámý člověk , v 6,7 % ro
dič a v 0,9 % sourozenec. Více než 5 % respondentů potvrdilo užití nelegální 
drogy, z toho 43 ,6 % jednorázově , 56,6 % opakovaně. 

K nejvýznamnějším důvodům užití drog patřila zvědavost, hrdinství, 
touha po vyvolání příjemných pocitů nebo potlačení psychických potíží. Pro 
22 % souboru nepředstavuje žádný problém obstarat si i tzv. "tvrdé" drogy 
(heroin, pervitin, kokain). 

Téměř 38 % žáků tráví volný čas individuálními aktivitami, k nimž 
zvláště patří sledování televize (53,1 % často, 30,9 % denně ), ale i počítačové 
hry (19,3 % hrají často, 8,7 % denně) a hraní na automatech (1,6 %, 1,1 % 
denně) . 

Se svými problémy se jen občasně na rodiče obrací 57 % dětí , desetina ni
koli , na 0,7 % dotazovaných rodiče vůbec nemají čas , 2,4 % dětí jim nedů
věřuje a 0,9 % se jich bojí. Zarážející je, že přes relativně vysokou úroveň 
vzdělanosti rodičů (83 % matek a 79 % otců absolvovalo střední nebo vyso
kou školu) vázne komunikace uvnitř rodiny (s rodiči prakticky vůbec neko
munikuje 15 % dětí), a to v době , kdy dítě potřebuje, aby někdo vyslechl je
ho stesky, pomohl při řešení jeho potíží. 

I když není přímo uvedena statistická významnost rozdílů mezi jednotli
vými částmi Košic (okrsky I-IV), z prezentovaných údajů vyplývá, že preva
lence pravidelného kouření dětí a rodičů a konzumace alkoholu žáky byla 
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vyšší v okrsku Košice III. Prevalence užití nelegálních látek zde dosahovala 
dvojnásobné relativní četnosti oproti zbytku souboru a tento údaj lze pova
žovat za vysoce statisticky významný. Děti z oblasti Košic III se ke konzu
maci drog stavěly benevolentněji, rodiče se méně zajímali i jejich problémy 
a trávení volného času (statistická významnost rozdílů opět není zmíněna ). 

Studie jistě oslovila i žáky, pocházející z rómského etnika, jež je v Košicích, 
podobně jako v Brně , v populaci obyvatel města silně zastoupeno. Analýza 
výsledků dle etnického původu by však byla problematická (řada žáků se 
cítí být Slováky, nikoli Rómy; hrozí obava z rasové diskriminace). 

Turček (2001) zkoumal názory mládeže na pití alkoholických nápojů . 

Oslovil 129 žáků (66 hochů, 63 dívek) 7. ročníku základní školy, 119 stu
dentů (58 hochů, 61 dívek) 2. a 3. ročníku gymnázia a 126 žáků (67 hochů, 
59 dívek) středního odborného učiliště. 

Z jeho šetření vyplynulo, že v případě nabídky alkoholu rodiči by si jej 
vzalo 36 % hochů a 28 % dívek z gymnázia, 45 % hochů a 37 % dívek z uči
liště. Přemluvit ke konzumaci by se nechalo 9 % hochů a 6 % dívek ze zá
kladní školy, 24 % hochů a 16 % dívek z gymnázia, 34 % učňů a 24 % 
učnic.V základní škole příznalo dosavadní zkušenost s opilostí 4,5 % hochů, 
na gymnáziu pak téměř polovina hochů a čtvrtina dívek, na učilišti 80 % 
hochů a 60 % dívek. 

Okruhlica a Szemzo (2004) polemizují o účinnosti vrstevnických ("peer") 
programů ve školních podmínkách. Nelze automaticky předpokládat, že 
pouze (i když vhodnou formou) prezentované faktografické informace o ná
vykových látkách povedou k dlouhodobému pozitivnímu preventivnímu 
efektu. Je třeba se také zaměřit na názory a postoje dětí a mladistvých, je
jich rodinné prostředí , okruh spolužáků, přátel. K úspěchu napomáhá i kon
tinuita preventivních aktivit při přechodu ze základní do střední školy 
(učiliště). 

Stranou zájmu nezůstávají ani další literární prameny, zvláště zámoř
ské, které poskytují řadu poznatků o úspěšných i neúspěšných aplikacích 
primární prevence na úrovni základní školy. 

V USA (Rutter, 1982) byla provedena analýza primární prevence dět
ských psychosociálních problémů. Mýty sdružené s nekritickými sliby o vý
znamu prevence jsou často doprovázeny tvrzeními, že prevence automaticky 
snižuje výdaje, aplikace prevence v dětství zlepší zdraví v dospělosti, zlep
šení životní úrovně sníží výskyt duševních chorob, účelná intervence může 
být jen prospěšná, preventivní akce řídí dobře informovaní pracovníci, hlav
ní problematikou prevence je realizace toho, co víme, nejlepším přístupem 
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je postižení základní příčiny a nejdůležitější věcí je ozřejmit jednu základní 
příčinu . Bereme·li v úvahu princip kauzality, pak je třeba k úvaze o strate
gii efektivní primární prevence užít modelu příčinných vlivů s respek
továním následujících faktorů: individuální sklony, ekologické faktory, vliv 
příležitosti a situace, současný stav napětí a koncentrace. Dobře se ví o rizi
kových faktorech a oblastech, kde primární prevence může být účinná, ale 
méně je již známo o tom, jakým způsobem intervenovat, aby bylo dosaženo 
kýžených výsledků . 

Sociální dovednosti a trénink jsou definovány z pohledu sociálního učenÍ. 
Tréninkové postupy jsou důležité pro svůj vliv na zneužívání návykových 
látek a s ním sdružené chování. Výsledky ukazují , že trénink sociálních do
vedností snižuje u adolescentů zneužívání drog a chování s tím spojené, ja
ko např. agresi, abstinenční syndrom, záškoláctví, krádeže. V modelovém 
tréninkovém programu byly porovnáváni normální a problémoví adolescen
ti . V případech závislosti diskriminační analýza ukázala, že více pozitivních 
výsledků bylo rozeznatelných pří zaměření na prevenci, důslednost a úpl
nost v pomoci, kdy byl uplatněn komplexní přístup více technik a tréninko
vých metod. Z následného sledování vyplynulo, že efekt tréninku byl za
chován a rozšíříl se do různých oblastí každodenního života adolescentů . So
ciální trénink je tedy vhodným a efektivním pro prevenci zneužívání návy
kových látek u adolescentů a jeho použití může být výhodnější oproti pří
mějším preventivním metodám díky jeho dlouhodobě přetrvávajícímu po
tenciálu. S použitím sociálního tréninku jsou ještě spojeny koncepční, meto
dologické a výchovné problémy: přesné určení osobnostních charakteristik, 
spolehlivost stanovení tréninkových procedur, odhad vlivu individuálních 
rozdílů u adolescentů na úspěšnost tréninku, identifikace kvalitativních vý
vojových změn v sociálních dovednostech během školní docházky, ve vztahu 
škola-rodina. Sociální trénink bude hrát důležitou úlohu v prevenci škod
livého užívání drog (Pentz, 1983). 

S publikací US Surgeon General "Zdraví lidé" se oživil zájem o znepoko
jivá zdravotní rizika ohrožující děti školního věku. Poněvadž tempo nárůstu 
úmrtnosti ve věkové skupině 15-24letých stoupalo, zatímco v jiných věko
vých skupinách klesalo, ukázala se zcela nezbytnou aplikace programů , za
ložených na prevenci ve školní zdravotní výchově. Pokusný protialkoholní 
preventivní výchovný program využil intervence v 9. třídách základních 
škol a byl postaven na principu teorie "naočkování" (tím zde bylo míněno žá
doucí ovlivnění motivace a postojů, které vedly ke zvýšení odolnosti jedince 
vůči nabídce alkoholu a k předávání pozitivních vzorců chování). Myšlenka 
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se při aplikaci ve školním prostředí ukázala jako schůdná a pozitivní pre
ventivní návyky žáků přetrvávaly i po vstupu na střední školu, což bylo 
ověřeno dlouhodobým sledováním (Duryea, 1983). 

V Kalifornii byla hodnocena úspěšnost preventivního protidrogového pro
gramu DARE (Drug Abuse Resistance Education). Šlo o oslovení 3000 žáků 
5. třid základní školy ve sjednoceném okrsku Long Beach. Výzkum však 
ukázal, že DARE mělo statisticky nevýznamný vliv na užívání drog mezi 
žáky, které je v této skupině ještě nízké. U žáků, jež DARE provázelo po ce
lou dobu školní docházky, ale zůstávala úroveň zneužívání návykových lá
tek stejná, nevzrůstala tak, jako v kontrolní skupině . Po r. 1989 mělo o pro
jekt DARE zájem velké množství škol v různých oblastech, bylo však po
třebné získat podrobnější informace o programu, aby mohl být všeobecně 
doporučen a začleněn do osnov základní školy (Becker a kol., 1992). 

V roce 1992 byla publikována metaanalýza školních programů primární 
protidrogové prevence. Projekty byly hodnoceny po stránce obsahu, metodi
ky a dosažených výsledků. Sledovala se přitomnost 12 základních ukaza
telů: informační hodnota, motivace k rozhodnutí, závazky, vysvětlení důleži
tosti, vytčení cílů, zvládání stresu, sebeúcta, trénink umění odmítat drogy, 
posilování životních dovedností, stanovení pravidel (mantinelů), pomoc 
a hledání možných alternativ. Dobré programy k časné prevenci závislostí 
obsahují všechny nebo většinu zmíněných bodů, vynikají komplexním při
stupem a vlivem na společnost (Hansen, 1992). 

V Kalifornii byla hodnocena efektivita programů primární protidrogové 
prevence, zaměřených na adolescenty. V praxi se osvědčila šestiletá poly
městská kohortová studie z Oregonu, využívající technik náhodného výběru 
(program versus kontrola), která dokázala snížit užívání drog mezi žáky 
druhého stupně základních škol a středních škol. Byl sestaven komplet 
11 lekcí , ověřovaných na 30 školách v 8 vysoce odlišných komunitách 
Západního pobřeží. Projekt byl zaměřen na žáky sedmých a osmých třid, po
silo val jejich motivaci a schopnost odmítnout drogy. V sedmé třidě ZŠ bylo 
vyšetřeno více než 4000 žáků a kontrolní vyšetření se šestkrát opakovalo až 
do dvanáctého roku školní docházky. Z výsledků vyplynulo, že když se za
stavila realizace lekcí, ustrnul i pozitivní vliv protidrogové výchovy. Schop
nost rozpoznávat rizikové faktory a situace však přetrvávala o něco déle 
(i po 10. roce školní docházky), i když již nebyla schopna způsobit statistik
ky významný rozdíl v redukci užívání drog mezi programovou a kontrolní 
skupinou dětí. Je málo pravděpodobné, že časná primární protidrogová pre
vence aplikovaná na základních školách bude plně přetrvávat i na školách 
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středních, proto je třeba ji posilovat a doprovázet i jinými preventivními 
opatřeními (Ellickson a kol., 1993). 

Grooper a kol. (1995) popsali originální program protidrogové prevence 
používaný v Izraeli. Šlo o oslovení dětí a mládeže a podnícení aser tivního 
chování - jak se naučit odmítat drogy. Problém zneužívání drog vrcholí 
zvláště u mladších dětí, které žijí v drsných psychosociálních podmínkách 
(hlad, špatná či žádná možnost bydlení, nezaměstnanost v rodině atd.). Au· 
toři se zmiňují o izraelském preventivním programu orientovaném na děti 
v 5. a 6. třídách základních škol, vyrůstající v nuzných podmínkách měst· 
ských komunit. Program je založen na teorii sociálního učení a obsahuje 
atraktivní kreslené seriály (komiksy) ve formě počítačového programu kom
binovaného s hrami, přehráváním rolí a technikami skupinové práce. Cílem 
je prevence budoucího užívání drog v prepubertálním věku. 

Pilotní projekt DDD ověřil, že mezi znaky, vypovídajících o konzumaci 
návykových látek mládeží, si udržují statisticky významné rozdíly přibližně 
1 rok po skončení hlavního bloku intervence. Po završení programu efekt 
doznívá, postupně dochází ke smazávání rozdílů mezi intervenovanou 
a kontrolní skupinou. 

Ve shodě se zmíněnými skutečnostmi lze projekt DDD vnímat jako mož
ný nástroj specifické primární prevence, nikoli však jediný. Měly by mu 
předcházet aktivity zaměřené na zdravý způsob života (nejen bezdrogový, 
ale též zohlednění pravidel zdravé výživy, výchovy k pohybu, duševní hygie
ny aj.). Po přechodu dětí ze základní školy na střední školu či učiliště by 
měl v preventivním působení na adolescenty plynule navázat některý z dal
ších programů. Stranou nesmí zůstat zajištění a posilování komunikace 
uvnitř rodiny, mezi rodinou a školou. 

Program DDD věnoval pozornost závislostem, avšak nevydělil z nich 
skupinu návyku na tzv. virtuálních drogách, k nimž patří např . závislost na 
mobilních telefonech a podobných komunikačních zařízeních . Na tuto sku
tečnost v populaci dětí a mladistvých upozorňuje Turček (2004). Mobilma
nia je často spojena s kouřením tabáku, nese rysy závislosti na rituálu a ob
sedantně-kompulzivního chování. Kromě toho může u dětí způsobit zkari
kování hodnotového žebříčku a posílit sociální rozdíly. 

K metodice výběru a intervence v pilotním vzorku v rámci projektu DDD 
je třeba podotknout, že korektnější způsob by představovalo sledování více 
než jen jedné třídy z každé školy zapojené do studie. Dále by se na jedné 
škole měly vyskytovat třídy, spadající do intervenované i kontrolní skupiny, 
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aby se minimalizovaly vzájemné rozdíly dané jejich charakterem (umístění, 
velikost, skladba). Výběr škol nebyl prováděn náhodně, proto se také objevi
ly některé rozdíly mezi intervenovanou a kontrolní skupinou již na počátku 
sledování, sledovaný soubor nepředstavoval reprezentativní vzorek dané po
pulační skupiny, proto nelze výsledky jednoduše zobecňovat a při jejich in
terpretaci je třeba opatrnosti. V případě opakování podobného šetření 

a kvůli korektnější komparaci výsledků bude nutné provést náhodný výběr 
škol a třid v zájmové oblasti, zohlednit jejich specifika, poté uskutečnit stu
dii na reprezentativním populačním vzorku. 

Jako značná komplikace byla vnímána skutečnost, že přidělování finanč
ní podpory, realizace projektu a zpracování dat bylo vázáno na kalendářní 
rok, zatímco intervence mohla probíhat pouze v období školního roku, což 
představovalo velkou zátěž pro všechny účastníky studie (Kachlík, 2004). 

Děti se dozvídají mnoho informací o návykových látkách z veřejných sdě
lovacích prostředků, avšak ne vždy vhodnou formou (např. o marihuaně , ly
sohlávkách). Mohl by nastat pravý opak toho, co jejich autoři původně 
zamýšleli - místo odrazení zvýšení zájmu o drogy a jejich zkoušení. Přestože 
již odeznívá "informační boom" z počátku 90. let o druzích, výrobě a působe
ní návykových látek a programy primární prevence jsou orientovány spíše 
na pozitivní změnu postojů a životního stylu dospívajících, kvalifikovaně po
daná fakta mají v projektech stále své pevné místo (Presl, 1995; Nešpor, 
Csémy, 1999b; Hrubá, Kyasová, 2001; Kyasová, 2003a, 2003b). 

Projekt DDD byl kromě odborných seminářů a konferencí určených pro 
českou a slovenskou odbornou veřejnost prezentován též formou článků 

v literatuře s medicínským a pedagogickým zaměřením. Kromě toho hlavní 
řešitel získal stipendium Rady Evropy a zúčastnil se týdenního semináře 
Rady Evropy konaného v listopadu 2002 na Státní akademii pro další vzdě
lávání učitelů v Donaueschingenu, Spolková republika Německo. Vybrané 
pasáže projektu byly pro potřebu této akce přeloženy do němčiny a jsou tr
vale umístěny na serveru Akademie pro nonprofitní výukové použití (Kach
lík, 2002b). 

Zpětná vazba přinášela řadu hlasů a podnětů, na jejichž základě dochá
zelo ke korekci metodiky projektu DDD, představovala též důležitý zdroj 
motivace k řešení dalších úkolů. 

K významným pozitivním momentům patřilo, že lekce byly pro děti zá
bavné, zvláště diskuse, hry, střídání rolí . Rodiče se o projekt živě zajímali, 
byl prezentován na třídních schůzkách, vzbudíl mezi nimi ohlas, častěji pře
mýšleli o prostředí, v němž se jejich děti pohybují, o školních i mimo škol-
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ních preventivních aktivitách, činnosti zastupitelstev, úloze policie. Učitelé 
využívali vlastních nápadů, námětů na další úkoly, improvizovali. Vedení 
škol aktivity projektu DDD pozitivně přijímalo , spolupracovalo. Projekt byl 
prezentován na Internetu a materiály nabídnuty zdarma ke stažení , byly 
získány kontakty na další školy, důležité pro možné rozšíření projektu mi
mo region jižní Moravy. 

Vyskytly se i negativní reakce, kdy se některé úkoly ukázaly jako rela
tivně složité (např . výpočet hladiny alkoholu), příliš akademické, abstraktní, 
děti si je hůře představovaly, určité pasáže lektoři považovali za dosti ča
sově náročné, byla problematická jejich implementace do běžné hodiny, zvl. 
u předmětů s nízkou hodinovou dotací (občanská a rodinná výchova), úkoly 
spojené s kreslením a malováním kladly vyšší nároky na učitele jiných 
předmětů než výtvarné výchovy. Doplňkové materiály (osobní deník, plakát, 
záložky) byly sestaveny po pečlivé konzultaci s psychologem a odborníky na 
protidrogovou prevenci. V některých místech byly použity slangové výrazy, 
nadsázka, nespisovná slůvka s cílem zaujmout, přiblížit se jazyku mládeže, 
donutit ji k zamyšlení nad vlastním životním stylem, nikoli vulgarizovat. 
Rodiče několika žáků se obrátili na autory projektu s žádostí o vysvětlení, 
po osobní konzultaci pochopili nosný záměr a určení pomůcek. 

I když bylo preventivní působení programu DDD krátkodobé a po určité 
době docházelo u intervenované skupiny dětí k vyrovnání statisticky vý
znamných rozdílů vůči kontrolní kohortě , přesto dokázal projekt o 1-2 roky 
odsunout drogové experimenty i častější zneužívání návykových látek u in
tervenovaných. Pokračování aktivit primární prevence je potřebné i po 
opuštění základní školy. Podobná zjištění vyplývají i z přehledové práce 
Miovského a kol. (2004). 

Projekt DDD může pomoci oddálit zkušenost s alkoholem, tabákem 
a dalšími návykovými látkami a získat tak čas na osvojení pozitivních 
vzorců chování, jasnější zformování názorů a postojů adolescentů. Toto zjiš
tění koresponduje s výsledky projektu "Kouření a já" (Hrubá, 1996; Hrubá 
a Kachlík, 1999,2000). 

Preventivní působení musí být komplexní, proto byl projekt DDD za
měřen na problematiku zneužívání návykových látek, trávení volného času, 
úvahy o vlastních plánech a cílech dětí , reklamu, rizikové situace, jež mo
hou nastat vinou účinku drog. O komplexním pojetí hovoří práce Hansena 
(1992), na důležitost pozitivních změn názorů a postojů adolescentů upo
zorňují Okruhlica a Szemzo (2004). 
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Projekt DDD působil na žáky druhého stupně ZŠ po 3 roky. Preventivní 
programy je třeba obvykle koncipovat jako víceleté, zvláště problematickým 
se jeví pozdější přechod ze základní na střední školu (učiliště) . Efekt krátko
době aplikované primární prevence postupně slábne, až zanikne, není-li 
vhodně posilován. Duryea (1983) hovoří o teorii "naočkování" podnětů do 
žáka, dále záleží na způsobu a formě jejich rozvíjení, aby se "naočkování" 
ujalo a dovolilo další kroky ve výchově a vzdělávání ke zdravému způsobu 
života. Podobné názory zastávají i Ellickson a kol. (1993). 

Závěr 

V letech 2000-2002 byla provedena pilotní kohortová studie na vzorku 
téměř 300 dětí (přibližně polovina zapojena do intervence, polovina v kon
trolní skupině) z 10 základních škol (8 z okresu Brno-město, 2 z okresu 
Blansko; vybrána 1 třída z každé školy), sledovaných od 7. do 9. třídy. 

Celý projekt byl rozdělen na 3 části. První byla věnována obecným infor
macím o drogách, jejich riziku a vzniku závislosti, nenásilně zaváděla do 
práce s dětmi vrstevnické prvky, druhá se zabývala reklamou, asertivitou, 
způsoby odmítání, třetí specifickou prevencí a nejběžnějšími návykovými 
látkami. Shrnovala a připomínala krátce užitečné dovednosti a postoje, 
které si během programu měly děti osvojit. Problematika byla v průběhu 
3 let rozložena do 20 lekcí, intervence byla realizována za pomoci pedagogů, 
vyškolených lektorů a posluchačů pedagogické fakulty, vznikl soubor 
20 pracovních listů pro žáky a 20 metodických listů pro pedagogy a lektory, 
též několik doplňkových materiálů (plakát, kalendář , záložky do knihy). 

Pilotní vzorek vyšetřený pomocí anonymního dotazníku vykazoval v prv
ních 2 letech chodu projektu DDD významné rozdíly mezi postoji a znalost
mi respondentů ovlivněných programem a dětmi z kontrolního souboru. Zá
věrečný rok projektu ukázal, že došlo u některých znaků k vyrovnání 
a smazání těchto rozdílů, což může být vysvětlitelné současnými společen
skými trendy u adolescentů a působením tlaku prostředí , ne zcela shodnými 
vlastnostmi výchozích souborů (jisté odlišnosti se vyskytly již v počátku šet
ření v r. 2000, později se prohloubily), malým rozsahem výběru, faktem, že 
škola byla zařazena bud ve skupině programové, nebo v kontrolní, nikoli 
smíšeně . 

Lze shrnout, že program DDD představuje určitý preventivní nástroj, 
kterým lze časově odsunout a snížit intenzitu negativních sociálně patolo
gických jevů (zneužívání návykových látek) na zájmovou populační skupinu. 
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V řadě případů nelze zcela negativní trendy zastavit (rostou u skupiny in
tervenované i kontrolní), avšak v případě cíleného a včasného preventivního 
zásahu pomaleji a s časovým odkladem. 

Materiály k projektu DDD byly vystaveny na Internetu na stránkách 
Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně na adrese http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/ DDD /DDD.htm. 
kde si je mohou všichni zájemci prohlédnout a zdarma stáhnout. 

Grantová podpora projehtu DDD 

Grantový projekt s názvem ,'prevence zneužívání návylwvých láteh na 
záldadních šlwlách" alias DDD ( Drogy-Důvod-Dopad) byl v letech 2000-2002 
financován a podporován v rámci PPZ Ministerstva zdravotnictví ČR pod 
identifikačními čísly V9112000, V9112001, V91/2002. Výsledky a závěrečná 
zpráva projektu byly ohodnoceny jako vynikající (',A"). 

výstupy projektu též souvisejí s výzkumným záměrem PdF MU v Brně 
"Škola a zdraví pro 21. století", který byl poskytnut MŠMT ČR, identifikační 
kód záměru 002 1622421, hlavní řešitel doc. PhDr. E. Řehulka, CSc., doba 
trvání 2005-2010. 
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