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Souhrn 

Adolescence a mladá dospělost je z hlediska experimentováni a rizikového 
užívání návykových látek jednim z nejexponovanějších období. Vysokoškolští stu
denti, kteří svým věkem 18-25 let spadají právě do tohoto věkového období, jsou pro 
výzkumy relativně snadno dostupnou skupinou . Cílem tohoto textu je poskytnout 
přehled o užíváni návykových látek a postojích k jejich užíváni u studentů vysokých 
škol v České republice. Použitou metodou je metaanalýza, systematickému rozboru 
bylo podrobeno celkem 29 publikovaných prací o výzkumech realizovaných v ČR po 
roce 1989. Pouze jediná z těchto studií je reprezentativni, z metodologického hledis
ka se reprezentativnosti blíží výzkumné soubory dalších pěti výzkumů. Návyková 

. látka, se kterou mají čeští vysokoškolští studenti největší zkušenosti a v souvislosti 
s jejím užíváním jsou vystaveni vyššímu riziku nepříznivých důsledků v porovnáni 
s dalšími návykovými látkami i v porovnáni ve vztahu ke srovnatelné věkové ko
hortě nestudujících, je alkohol. Mezi vysokoškoláky je naopak podstatně menší podíl 
pravidelných i aktuálnich kuřáků tabáku než mezi nestudenty. Za relativně pozi
tivni zjištěni lze také považovat fakt, že aktuálni užíváni návykových látek s vyšší 
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mírou rizika (tzv. tvrdých drog) je ve většině provedených výzkumů na hranici stati
stické chyby a nikde nepřekračuje jedno procento. Ačkoliv je problematice užíváni 
návykových látek v populaci studentů vysokých škol věnována poměrně značná 
výzkumná pozornost, nabídka specifických intervencí jak v oblasti primárni, tak se
kundárni prevence, je v českém prostředí celkem omezená. 

K I í č o v á s lov a: epidemiologie - návykové látky - drogy - vysokoškolští stu
denti - postoje 

J . Vacek, P. Holcnerová (Vondráčková): SUBSTANCE 
USE AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN THE 
CZECH REPUBLIC 

Summary 

Emerging and young adulthood is. in terms of experimentation and risk substan
ce use, one of the most vulnerable periods of a person 's life. With their age, college 
students fall into this developmental period and are a relatively easiIy accessible re
search group. The aim of this text is to provide an overview of attitudes to substance 
use and substance use itself among university students in the Czech Republic. The 
used method is meta-analysis. Systematic analysis has undergone a total of 29 pu
blished papers on research carried out in the CR since 1989. Only one of these stu
dies is representative, from a methodological point of view, five others are approa
ching the representativeness. Czech university students have the most experience 
with alcohol use and alcohol use endangers their health the most compared to other 
addictive substance s, even compared to an equivalent age cohort of non-university 
students. Among them there is in turn a much smaller proportion of regular and 
current smokers than among non-students. Among the relatively positive findings is 
also the fact that the current use of illegal addictive substance s (so-called hard 
drugs) is in most investigations on the border of statistical error and does not ex
ceed one percent. Although substance abuse has been paid research attention to in 
a population of university students, the offer of specific interventions in both prima
ry and secondary prevention in the Czech environment is limited. 

K e y w o r d s: epidemiology - addictive substance s - drugs - university students 
- attitudes 
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1. Úvod 

Vysokoškolští (dále VŠ) studenti, kteří se mají díky svým profesionálním 
kvalitám a sociálnímu postavení v budoucnu stát vlivnými odborníky nebo 
osobními či mediálními vzory, jsou stejně jako ostatní populace ohroženi 
návykovými látkami, přesněji řečeno jejich škodlivým užíváním a vznikem 
závislosti. Vzhledem ke společenskému významu této skupiny je třeba věno
vat zvýšenou pozornost postojům a zkušenostem vysokoškolských studentů 
s návykovými látkami a zaměřit se zejména na prevenci rizikového chování 
v této oblasti. Individuální příklad každého vysokoškoláka, ať už v roli uči
tele, lékaře nebo zástupce jakékoliv jiné profese, která má moc ovlivňovat 
postoje, názory a chování dalších lidí, je ve snaze o "řešení drogového prob
lému" klíčový. 

Výzkumy prevalence užívání návykových látek ukazují , že období pře
chodu mezi adolescencí a dospělostí (cca 18-25 let), do něhož právě studium 
na vysoké škole spadá, je charakterizováno vyšším výskytem užívánÍ. Z vý
sledků zahraničních studií se navíc zdá, že např. prevalence užívání alkoho
lu a problémů spojených s jeho užíváním je u VŠ studentů vyšší než ve stej
né věkové kategorii nestudujících (Wechsler et al., 1995). 

V České republice bylo v posledních 20 letech provedeno několik desítek 
studií, které se zaměřily na zkušenosti vysokoškolských studentů s návy
kovými látkami a na jejich postoje k nim. Ve výsledcích jednotlivých studií, 
ale i v metodách, jakými byly tyto výsledky získány, existují značné rozdíly. 
Cílem tohoto přehledu je popsat a kriticky zhodnotit, jak to vlastně s uží
váním návykových látek mezi vysokoškoláky v České republice je. 

2. Použitá metoda a zdroje 

Metodou, kterou jsme pro získání přehledu o postojích a zkušenostech 
VŠ studentů v České republice použili, byla metaanalýza studií a odborných 
sdělení. Se záměrem integrace a kritického zhodnocení jsme podrobili syste
matickému rozboru 29 publikovaných prací, jejichž cílem bylo mapování 
konzumace legálních i ilegálních návykových látek, problémů spojených 
s jejich užíváním a postojů k nim. Zaměřili jsme se na výzkumy realizované 
na populaci studentů vysokých škol a univerzit na území ČR po roce 1989 
a publikované v českých i zahraničních periodicích. 

Primárním cílem tohoto sdělení je poskytnout přehled o chování a po
stojích vysokoškolských studentů ve vztahu k návykovým látkám, rozsah 
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textu bohužel neumožňuje se detailně věnovat kritické analýze použitých 
metod ani podrobně hodnotit prezentace výsledků. Následující souhrn je te
dy relativně stručným přehledem výstupů provedené analýzy a zohledňuje 
pouze klíčové oblasti a nejvýznamnější kritické body. 

Velká část analýze podrobených výzkumů byla realizována na relativně 
malém vzorku (řádově stovky respondentů) a jejich význam je spíše regio
nální. Pouze jediná studie zaměřená na populaci VŠ studentů je reprezenta
tivní (ovšem jen vzhledem ke studentům Masarykovy Univerzity v Brně : 

Kachlík a Havelková, 2008). Z metodologického hlediska se reprezentativ
nosti blíží výzkumné soubory několíka dalších studií (jedná se zejména o ty
to: Hygienická stanice hl. m. Prahy, 1996; Bečková et al., 1999; Kachlík, 
2005; Csémy et al., 2004; a Trojáčková, 2007). Zejména o výše uvedené vý
zkumy se bude náš přehled opírat. 

Drtivá většina výzkumů je založena na dotazníkových šetřeních, pouze 
jediná studie využila objektivní metodu - vyšetření moči (Kavalírová et al., 
2005), ovšem ta není reprezentativní (výzkumný soubor má malý rozsah, 
vyšetření odmítla přibližně třetina oslovených a výběr byl namátkový). 
V připadě jednoho výzkumu bylo dotazníkové šetření doplněno metodou od
hadu spotřeby, použitou meto díku však autoři článku čtenáři podrobně ne
popsali (Malcová et al., 1998). Oba výše zmíněné výzkumy využívající "ob
jektivní" metody navíc nepřinášejí přiliš zajímavé výsledky. 

Ačkoliv je srovnávání výsledků různých výzkumů zajímavé vzhledem k: 
- velíkosti města a regionu VŠ, 
- zaměření studia (obor, fakulta), 
- ročníku studia, 
- pohlaví, a 
- vývoji v čase (zejm. v souvislosti s opakovanými reprezentativnímí ce-

lopopulačními studiemi), 
- je třeba zohlednit i možné problémy, které srovnávání jednotlivých 

výzkumů ztěžují a do jisté míry zneplatňují, jedná se zejména o: 
- různé definice rizíkového užívání (mnohdy i subjektivně), 
- různé dělení návykových látek do skupin, 
- různé délky sledovaných časových období aktuálního užívání (poslední 

měsíc, půlrok nebo rok), 
- jinak fonnulované otázky, resp. škály odpovědí (nehledě na to, že 

u většiny zdrojů je vůbec nelze dohledat ... ), a 
- rozdílné vzorky (velíkostí i z hlediska pohlavní a věkové struktury). 
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3. Přehled užívání návykových látek 

Obecně lze konstatovat, že z hlediska pohlaví se muži v případě většiny 
návykových látek chovají rizikověji - jsou častěji experimentátory i pravi
delnými uživateli. Z některých výzkumů vyplývá, že legální i nelegální ná
vykové látky jsou více užívány na vysokých školách (resp . fakultách) s vyš
ším procentuálním zastoupením mužů (Trojáčková, 2007). Také region a ve
likost města, kde sídlí daná vysoká škola, hraje svou roli - tradičně nejvyšší 
hodnoty vykazují pražské, brněnské a severočeské vysoké školy, zatímco na 
jihu a východě Čech je situace příznivější. Další proměnnou, která ovlivňuje 
chování studentů ve vztahu k návykovým látkám, je zaměření studia, tedy 
studijní obor nebo fakulta. Podrobněji se výše zmíněným rozdílům věnuje
me v dalších podkapitolách, které jsou členěny podle návykových látek 
(alkohol, tabák a ilegální látky). 

3.1. Alkohol 

Návyková látka, se kterou mají čeští studenti největší zkušenosti, je al
kohol. Drtivá většina studentů (podle jednotlivých studií 95 a více procent) 
přiznává zkušenost s alkoholem (Adámková et al., 2009). Alkohol je zároveň 
nejčastěji aktuálně konzumovanou návykovou látkou. Abstinentů je menši
na - od O % do maximálně 15 % (podle fakulty a pohlaví), s průměrem ko
lem 5 % (to je trochu méně než v obecné populaci, tam je ve věkové katego
rii 18-24 let mezi muži 10 % abstinentů a mezi ženami 7 %, ÚZIS, 2006). 
Příležitostná konzumace alkoholu v nízkých dávkách je v naší společnosti 
přinejmenším tolerována a nese s sebou jen malé nebo žádné negativní 
následky, proto bylo některými výzkumy sledováno rizikové chování ve 
vztahu k alkoholu. Výsledky jsou ale jen obtížně porovnatelné navzájem, 
neboť ve většině studií jsou užívány rozdílné definice rizikového pití, roz
dílné měření konzumace alkoholu a vzorky sledovaných populací mají odliš
nou věkovou i pohlavní strukturu. 

Jeden z nejkomplexnějších výzkumů zaměřených na užívání alkoholu 
u vysokoškolských studentů provedl Csémy se spolupracovníky. Tab. 1 zná
zorňuje prevalenci rizikové konzumace alkoholu mezi 904 vysokoškoláky 
z 5 pražských univerzit a VŠ, a to celkově a dále podle pohlaví a pokročilos
ti studia (Csémy et al., 2004). Rozdíly mezi pohlavími jsou výrazné a týkají 
se všech typů sledovaného chování, rizikově se chová více studentů-mužů , 
rozdíly mezi nižšími a vyššími ročníky nejsou významné. Pravidelné pití, tj . 
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1krát týdně nebo častěji, vykazuje více než polovína respondentů. Nad
měrné dávky (pití dávky ekvivalentní 100 ml nebo více čistého alkoholu 
častěji než 3krát za poslední měsíc) konzumuje více než desetina souboru, 
u mužů je to více než pětina zatímco u žen necelá 4 %. Opilost více než 
3krát za poslední rok přiznávají dvě pětiny studentů-mužů a necelá pětina 
studentek. Poslední řádek tabulky ukazuje podíl respondentů, kteři skórují 
ve screeningovém dotazníku CAGE1 dvěma a více body. Skór 2 a vyšší je in
terpretován jako klinicky signifikantní ukazatel problémového pití. Podle 
zjištěných výsledků se zdá, že mezi pražskými studenty pije problémově při
bližně třetina mužů a pětina žen. 

Tabulka 1. Výskyt rizíkového chování ve vztahu k alkoholu 
(Csémy et al ., 2004) 

rizikové chování celkem pohlaví ročník 

muži ženy 1. a 2. 3. a vyšší 

pravídelné pití 52,0 % 65,0% 42,7 % 49,1 % 54,7 % 

nadmerné dávky 11,5 % 22,5 % 3,6% 12,0 % 11,1 % 

opilost min. 4x/rok 27,4% 40,6% 18,1 % 29,0% 25,9 % 

skóre CAGE>2 body 25,4% 32,4 % 20,5 % 24,9 % 26,0 % 

Csémy et al. (2004) navíc v souvislosti s užíváním návykových látek sle
dovali vybrané psychopatologické jevy. Studenti, kteří vykazovali vyšší rizi
ko abúzu alkoholu, statisticky významně častěji deklarovali vyšší míru de
prese, zhoršené duševní zdraví, nižší sebehodnocení a vyšší sklon k odmí
tání společensky schvalovaných norem (anomíe).2 

Tab. 2 ukazuje podíl respondentů (ze 116 studentů zdravotně-sociální 
a pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích), kteří 
alespoň jednou v životě zažili zmíněné nepříznivé důsledky pití alkoholu. 
Ačkoliv se z metodologického hlediska jedná o nepříliš precizně představený 
výzkum,3 některé výsledky jsou zajímavé a originální, protože žádná jiná 

1 Symptomy sledované v dotazrúku CAGE jsou tyto: (a) dotázaný reflektuje, že by měl své pití 
omezit, (b) jeho blízcí mu vytýkají jeho pití, (c) sám přiznává pocity viny kvůli pití, (d) 
přiznává "ranní doušky", tj . pití na zInÍrněm kocoviny. 
2 K rizikovému kouřem aru užíváTÚ nelegálmch návykových látek takové vztahy v citované 
studii nalezeny nebyly, s výjimkou zvýšené anomie u uživatelů nelegálmch návykových látek. 

i34 



J. VACEK, P. HOLCNEROVÁ (VONDRÁČKOVÁ) I UŽÍVÁNÍ 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE 

studie se u vysokoškoláků nezaměřila na takto definované ukazatele riziko
vého pití. Nejčastěji se studentům jako následek konzumace alkoholu někdy 
v minulosti přihodilo snížení školního výkonu a hádka či spor (Záškodná, 
2004). 

Alespoň jednu opilost za celý život přiznávají v tomto výzkumu čtyři 
pětiny respondentů (82 %), za poslední rok více než polovina (54 %) a za 
poslední měsíc čtvrtina (Záškodná, 2004). Tato data odpovídají i zjištěním 
z dotazníkového šetření mezi 253 studenty Farmaceutické fakulty UK 
v Hradci Králové, v posledním měsíci se opila necelá čtvrtina z nich 
(24,5 %), přitom 9 % vícekrát (Syrovcová et al., 2001). Oba naposledy zmí
něné výzkumy jsou ale zatížené tím, že přibližně 80 % respondentů v nich 
tvoří ženy, takže celkový podil "opilců" je pravděpodobně podhodnocen. 
Trojáčková (2007) srovnává na vzorku 3484 posluchačů z 13 českých a mo
ravských VŠ jednotlivé fakulty . Rizikové pití, tj . alespoň dvě nebo tři epizo
dy opilosti v průběhu jednoho měsíce, se vyskytuje častěji na fakultách, kde 
je vyšší zastoupení mužů. Zatímco průměrně se vícekrát do měsíce opije 
14,1 % respondentů, na Vysoké škole Škoda Auto a 3. lékařské fakultě Uni
verzity Karlovy v Praze je to kolem třetiny studentů (31,6 %, resp. 29,3 %). 
Srovnatelná data o výskytu rizikového užívání alkoholu za celou populaci 
ČR v dané věkové kohortě (18-24 let) nejsou k dispozici. 

Tabulka 2. Situační nepříznivé důsledky pití alkoholu (Záškodná, 2004) 

nepříznivé důsledky aspoň jednou 

snížení školního výkonu 58% 

hádka či spor 42 % 

ztráta peněz, cenností 37 % 

nechtěný sex 35 % 

poškození předmětů 33% 

nehoda, zranění 14 % 

rvačka 6% 

potíže s policií 5% 

3 O nízké odborné úrovni tohoto sděleni svědčí i fakt, že autorka prezentuje i prevalenci 
užívání relevinu, což je neexistující látka zařazovaná do dotazniků z důvodu ověřeni pravdivo· 
sti odpovědí: prevalence užívání relevinu podle ní nepřevyšuje 1 %. 
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Tabulka 3. Prevalence kuřáků 
(v současnosti kouří, alespoň lx za posl. měsíc) 

rok realizace podíl kuřáků velikost souboru zdroj 

1989 7,0% 102 Králíková et al., 1995 

1990 34,0% 428 Henčl,1990 

1990 27,2 % 92 Klíma, 1990 

1990 24,0 % 175 Králíková et al., 1995 

1991 22,0 % 344 Králíková et al., 1995 

1992 21,0 % 305 Králíková et al., 1995 

1993 18,0 % 309 Králíková et al., 1995 

1994 23,6 % 2039 Hygienická stanice hl. m . Prahy, 1996 

1995~1996 11,6% 102 Čápová et al. , 2000 

1995-1999 21,9 % 3387 Bečková et al., 1999 

1997 25,7 % 1567 Kachlík, 2005 

1997-1998 35,0 % 1937 Bečková et al., 1998 

1998 31,0 % 302 Kubíková a Bečková, 1998 

2000 21,8 % 78 Cekan a Bártová, 2000 

2000 23,3 % 253 Syrovcová et al., 2001 

2001 21,1 % 109 Venderová,2001 

2002 23,0 % 124 Zikmundová et al., 2002 

2003-2006 28,8 % 3484 Trojáčková, 2007 

2004 36,0% 904 Csémy et al. , 2004 

2006 29,0 % 9993 Kachlík a Havelková, 2008 
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3.2. Tabák 

Vlastní zkušenost s kouřením mají přibližně dvě třetiny až tři čtvrtiny 
vysokoškolských studentů (Kachlík, 2005; Kachlík a Havelková, 2008), což 
převyšuje prevalenci ve srovnatelné kohortě obecné populace (58 % 18-24 
letých má s kouřením vlastní zkušenost, ÚZIS, 2006). Tab. 4 ukazuje podíl 
aktuálních kuřáků (bez ohledu na frekvenci kouření) v jednotlivých výzku
mech, které jsou vzestupně seřazeny podle roku realizace. V: tabulce jsou 
patrné značné rozdíly v prevalenci, které mohou být způsobeny mnoha fak
tory (různou metodikou identifIkace aktuálního kouření, složením výzkum
ného souboru a jeho velikostí, fakultou nebo školou, kde byl výzkum reali
zován atd.), faktorem, který očividně prevalenci kouření neovlivňuje, je rok 
realizace výzkumu - za posledních 19 let se prevalence kouření mezi vyso
koškoláky výrazně nezměníla. Vzhledem k metodologii jednotlivých vý
zkumů a kvalitě jejich popisu v publikovaných zprávách a článcích se při 
odhadu skutečného počtu kuřáků přikláníme spíše k vyšší míře prevalence 
aktuálního kouření (kolem 30 %), kterou ukazují výzkumy s většími 

výzkumnými soubory (zejm. poslední tři řádky tabulky). 

Nadpoloviční většinu aktuálních kuřáků tvoři denní kuřáci (většinou je 
to kolem 60 % kuřáků, celkově je jich tedy přibližně 15 %). Výsledky níže 
uvedených studií ukazují, že pravidelných denních kuřáků je mezi vyso
koškoláky od 7 % (Zikmundová et al., 2002), přes 9,3 % (Hygienická stanice 
hl. m. Prahy, 1996) a 14 % (Csémy et al., 2004) do 15,5 % (Malcová et al., 
1998). V obecné populaci je výskyt pravidelného denního kouření vyšší, a to 
minimálně dvojnásobně, když je v kohortě 18-24 let denních kuřáků 31 % 
(ÚZIS, 2006). 

Mezi studenty kouři muži častěji a více než ženy, což se ukázalo ve všech 
výzkumech, které mezipohlavní rozdíly v kouření sledovaly (Bečková et al., 
1999; Cekan a Bártová, 2000; Čápová et al., 2000; Csémy et al., 2004). Další 
zajímavé zjištění je, že se zvyšujícím se ročníkem prevalence aktuálního 
kouření klesá (Hrubá a Kachlík, 1998; Csémy et al., 2004). Kouření je 
obecně spojeno spíše s nižším vzděláním (např. mezi středoškoláky kouři 
nejvice učni) a tak můžeme spekulovat, zda nejsou kuřáci mezi studenty 
méně úspěšní a do vyšších ročníků nepostoupí, anebo zda studium na sledo
vaných fakultách nepůsobí "preventivně" (např. na lékařských fakultách, 
viz. Hrubá a Kachlík, 1998; Králíková et al., 1995). 
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3.3. Ilegální návykové látky 

Nejčastěji užívanou nelegální návykovou látkou mezi studenty je jednoz
načně marihuana, zkušenost s ní má přibližně polovina respondentů 

z výzkumů realizovaných v posledních letech (Csémy et al ., 2004; Trojáčko
vá, 2007; Kachlík a Havelková, 2008). Tab. 5 ukazuje celoživotní prevalenci 
užívání ilegálních návykových látek, jednotlivé návykové látky jsou seřaze
ny sestupně podle podílu respondentů, kteří s nimi deklarovali alespoň jed
nu zkušenost. Šest vybraných významných výzkumů, jejichž výsledky tabul
ka ukazuje, pokrývá roky 1994-2006 a různé vysoké školy v rámci celé ČR 
nebo měst Prahy a Brna (v případě Brna se jedná pouze o studenty Masary
kovy univerzity). Data jsou ale opět obtížně srovnatelná, mj. i z toho důvo
du, že se drogová scéna vyvíjí a určité typy návykových látek nebyly všemi 
studiemi sledovány. 

Kromě marihuany a hašiše jsou dalšími oblíbenými návykovými látkami 
s celoživotní prevalencí zhruba kolem 10 % ještě halucinogeny (LSD a ly
sohlávky), taneční drogy (extáze) a užívání se dativních léků (k navození 
spánku, uklidnění, potlačení bolesti, strachu) bez lékařského předpisu či od
borného doporučení. Na dalších mistech pomyslného žebříčku stojí stimul a
cia (pervitin vyzkoušelo kolem 4 % studentů, speed cca 2 %), opiáty (2-3 %), 
kokain (kolem 2 %) a těkavé látky (kolem 2 %). výskyt užívání heroinu, 
cracku a brownu je ve většině studií na hranici statistické chyby (Csémy et 
al., 2004) výskyt pod 0,5 % vůbec neuvádí). 

Co se týká výše zmíněné marihuany, z tabulky je od roku 1994 patrný 
trend narůstajících zkušeností z necelé čtvrtiny na téměř tři pětiny oslo
vených studentů. Tutéž tendenci lze pozorovat v prevalenci užívání hašiše 
(z 6,5 na 25 %) a částečně i u LSD (z 3,5 na 7,1 %), extáze (z 3,4 na 9 %), 
pervitinu (z 1,3 na 3,4 %) a kokainu (z 1,2 na 2,6 %), opačný, sestupný trend 
byl zaznamenán pouze u inhalantů (z 2,9 na 1,5 %). Pro hodnocení změn 
v užívání ostatních návykových látek chybí příslušná data. Z hlediska re
gionálních rozdílů je vidět, že posluchači pražských vysokých škol mají s ne
legálními návykovými látkami vice zkušeností než ostatní studenti~ 

• Zároveň je třeba poznamenat, že svou roli může sehrávat i pohlaví respondentů: ve studii 
Csémyho et al. (2004) tvořili muži více než dvě pětiny (42 %) výzkumného souboru, zatímco ve 
většině ostatních vybraných výzkumů je to kolem jedné čtvrtiny. 
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Tabulka 4. 

zdroj 

Celoživotní prevalence užívání návykových látek 
(v procentech) 

Hygienická Bečková Kachlík, Csémy Trojáčková, Kachlík 
stanice et al., 2005 et al., 2007 a Havelková, 

hl. m. Prahy, 1999 2004 2008 
1996 

rok realizace 1994 1995-99 1997 2004 2003-06 2006 

soubor VŠ ČR ČR Brno Praha ČR Brno 

marihuana 24,7 31,7 46,6 48,1 49,6 59,5 

hašiš 6,5 6,1 15,6 14,2 25 

lysohlávky 13 

léky bez 15 4,2 7,6 
předpisu 

LSD, 3,5 4,4 10,7 9 8,2 7,1 
halucinogeny 

extáze 3,4 7,5 5,9 9 

pervitin 1,3 2,4 3,2 5,5 2,9 4,4 

opiáty kromě 3,6 2 
heroinu 

speed 3 1,5 2,1 

kokain 1,2 1,7 1,4 2,6 

těkavé látky 2,9 0,7 1,3 1,5 

heroin 0,6 0,8 2,3 0,7 0,4 

crack 0,4 0,5 0,4 0,3 

brown 0,4 0,3 

Užití nelegálních návykových látek alespoň jednou v životě deklarují 
výrazně častěji muži než ženy (63 % vs. 47,1 %, Trojáčková , 2007). Tab. 5 
ukazuje mezipohlavní rozdíly ve zkušenostech s nelegálními návykovými 
látkami, muži u všech sledovaných návykových látek vykazují výrazně vyšší 
prevalenci s výjimkou užívání tlumivých léků bez lékařského předpisu , kde 
dominují ženy. 
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Tabulka 5. Celoživotní prevalence užívání návykových 
látek podle pohlaví (v %) 

zdroj Kachlík, 2005 Csémy et al. , 2004 Kachlík 
a Havelková, 2008 

rok realizace 1997 2004 2006 

pohlaví muži Ženy muži ženy muži ženy 

marihuana 55,3 39,2 55,0 43,2 65,7 55,4 

halucinogeny 15,1 7,0 13,0 6,0 10,4 4,8 

extáze nepublikováno 10,3 5,5 10,3 8,2 

léky bez předpisu nepublikováno nepublikováno 5,9 8,7 

pervitin 4,8 1,8 7,7 4 5,4 3,8 

heroin nepublikováno 4,1 1,0 0,7 0,3 

Tabulka 6. Prevalence aktuálního užívání návykových látek 
podle pohlaví (v %) 

zdroj Kachlík, 2005 Csémy et al., 2004 Kachlík 
a Havelková, 2008 

rok realizace 1997 2004 2006 

časové období poslední půl rok poslední rok poslední půlrok 

sledovaná celkem celkem celkem 

kategorie muži I ženy muži I ženy muži I ženy 

marihuana 23,9 32,8 28,4 

30,9 I 17,9 40,9 I 27,1 36,5 I 23,0 

extáze nepublikováno 4,5 2,1 

5,6 I 3,6 2,5 I 1,9 

halucinogeny 4,3 3,1 1,5 

6,0 I 2,8 5,3 I 1,5 2,8 I 0,7 

pervitin 0,3 0,7 1,0 
1,2 I 0,0 

kokain 0,9 nepublikováno 0,8 

heroin 0,2 0,3 0,06 
0,6 I 0,0 
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V obecné populaci užila některou ilegální návykovou látku v posledním 
roce přibližně třetina respondentů ve věku 18-24 let (31,3 %, z toho 38,3 % 

mužů a 24,2 % žen, ÚZIS, 2006), a jak ukazuje tab. 6, vysokoškolští studen
ti se od obecné populace v tomto kritériu příliš neliší . Aktuální užívání, jak 
bývá tento ukazatel také nazýván, opět častěji deklarují muži, a to v pří
padě všech návykových látek uvedených v tabulce. V posledním půlroce , 

resp. roce užilo marihuanu více než čtvrtina, resp. necelá třetina responden
tů z řad vysokoškolských studentů. Extázi a halucinogeny užUo 2-5 % stu
dentů a návykové látky s vyšší mírou rizika (pervitin , kokain a heroin) ma
ximálně 1 %. 

4. Názory a postoje h návyhovým láthám 

Postoje k návykovým látkám mají vliv na skutečnost, zda člověk užije 
návykovou látku a zda se eventuálně na jejím užívání stane závislým 
(EMCDDA, 2002). V rámci studií zaměřených na užívání návykových látek 
u populace vysokoškolských studentů se řada z nich také věnovala názorům 
a postojům, které vysokoškolští studenti zastávají vůči návykovým látkám 
a skutečnostem s nimi spojených. Ve výzkumech se obvykle sledují názory 
a postoje ve vztahu k návykovým látkám ve 4 základních kategoriích: 

a) názory a postoje k uživatelům návykových látek, 
b) názory na politiku vztahující se k návykovým látkám, 
c) názory na chování ostatních lidí, 
d) percepce rizikovosti užívání návykových látek (EMCDDA, 2002). 

Obecně lze říci, že většina studií v České republice se tímto tématem za
bývala okrajově a dále potvrdila skutečnost, že vysokoškolští studenti jsou 
ve svých postojích k užívání návykových látek poměrně tolerantní. Zajímavé 
pak v tomto směru bylo zjištění Kachlíka (2005), který výsledky porovnával 
dle fakult, a dospěl k závěru, že liberálnější postoje k návykovým látkám 
mají studenti na fakultách, kde také byla sledována nejvyšší prevalence 
užívání návykových látek, v rámci jeho výzkumu se především jednalo o fi
lozofickou a právnickou fakultu. Na druhé straně pomyslné řady, tedy nej
méně tolerantní k užívání návykových látek, byli posluchači lékařské a pe
dagogické fakulty . 
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4.1. Názory a postoje k uživatelům návykových 
látek a na chování ostatních lidí 

Tuto oblast mapovala studie o návykových látkách provedená v roce 
1994 mezi 2039 studenty vybraných fakult v ČR (Hygienická stanice hl. m. 
Prahy, 1996). V rámci postojů k uživatelům návykových látek autoři zjišťo
vali odpovědi na tvrzení "I ten, kdo užívá drogy, může být slušný člověk". 
S tímto tvrzením souhlasilo přes 80 % respondentů. Dále studenti od
povídali, zda souhlasí s výrokem o nemorálnosti užívání marihuany. V uve
deném vzorku s výrokem souhlasilo 39,9 % dotázaných studentů. 

Csémy et al. (2004) ve své již výše v textu zmiňované studii uvádí, že 
studenti s rizikovým chováním vyjadřují negativní postoj vůči užívání návy
kových látek v mnohem menší míře než studenti bez něj a že vyšší toleranci 
k návykové látce lze najít vždy u studentů, kteři tuto látku problémově 
užívají. Tento vztah se ukázal jak v případě uživatelů alkoholu a tabáku, 
tak i pravidelných uživatelů ilegálních návykových látek. Poslední skupina 
respondentů byla v podstatně větší míře tolerantnější k užívání marihuany 
než ostatní výše uvedené skupiny. Všechny skupiny se však shodly v názoru 
na níz~ou přípustnost u užívání heroinu a pervitinu. Fenomén vyšší tole
rance k užívané látce dávají autoři do souvislostí s teorií konzistence, která 
předpokládá, že jedinec formuluje své postoje tak, aby nebyly v rozporu 
s jeho chováním. 

4.2. Názory na politiku vztahující se k návykovým látkám 

V rámci této kategorie se především sledoval postoj studentů k legalizaci 
návykových látek. Bečková et al. (1999) zkoumali na souboru 3 387 stu
dentů v letech 1995 - 1999 jejich názor na legalizaci užívání návykových 
látek. Podle jejich výsledků 6,4 % studentů souhlasilo s naprostou legalizací 
návykových látek, 33,8 % by legalizovalo jejich užívání a souhlasilo s kon
trolou distribuce a 27,9 % studentů by trestalo jak užívání, tak jejich distri
buci. Kachlík (2005) na vzorku 1567 studentů 6 fakult MU sledoval jejich 
názor na legalizaci návykových látek. Zhruba 5,4 % studentů souhlasilo 
s naprostou legalizací všech návykových látek a 53,8 % studentů naopak 
s jejich legalizací nesouhlasilo. 

4.3. Percepce rizikovosti užívání návykových látek 

Ve výše uvedené studii o návykových látkách (Hygienická stanice hl. m. 
Prahy, 1996) v položce zaměřené na škodlivost jednotlivých návykových 
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látek či způsobu jejich užívání studenti jako nejnebezpečnější uvedli návy
kové látky, které jsou injekčně aplikované (84 %), ředidla a rozpouštědla 
(59 %) a léky užívané bez doporučení (31 %). Zajímavé zjištění představuje 
skutečnost , že kouření marihuany pokládá za neškodné dvakrát více stu
dentů než kouření cigaret. K podobným závěrům dospívá i výzkum Bečkové 
et al. (1998) realizovaný v letech 1996-1997. Podle něj jako nejnebezpečnější 
opět byly uváděny injekčně aplikované drogy (98 %), na druhém místě skon
čila rozpouštědla (75 %). 

Kachlík a Šimůnek (1998) na základě srovnání postojů k pravidelnému 
kouření 20 cigaret denně a experimentování s marihuanou jednou nebo 
dvakrát u posluchačů 5. ročníku lékařské fakulty MU, zjistili, že studenti 
významně více akceptují zkoušení marihuany oproti pravidelné konzumaci 
tabáku. Dále ve své zprávě uvedli, že percepce škodlivosti obou forem 
chování se mezi lety 1993-1997 mírně zvýšila. Fakt vyšší akceptace experi
mentování s tzv. měkkými drogami (marihuanou, halucinogeny, tanečními 
drogami) byl částečně potvrzen ve studii Kachlíka (2005). Ze závěrů 

vyplývá, že experimentování s návykovými látkami s nižší mírou rizika kro
mě konopí schvaluje dvakrát větší počet respondentů (19,6 %) než v případě 
heroinu, kokainu či pervitinu (7,9 %). Dále výrazně vynikala i úroveň sou
hlasu s experimenty s marihuanou, kdy zhruba 48 % respondentů si nepří
pouští rizíka s nimi spojená. Mezi nejméně liberální ve svých postojích se 
řadí posluchači lékařské a pedagogické fakulty a naopak nejvíce tolerantní 
se ukázali studenti filosofické a právnické fakulty , kde byla také zazna
menána větší konzumace drog. 

Csémy et al. (2004) v rámci mapování vnímání škodlivosti užívání návy
kových látek konstatují, že studenti se zkušeností užití návykové látky mé
ně často spojují velké rizíko s užíváním alkoholu, marihuany a extáze. Dále 
došli ke zjištění, že kuřáci vnímají rizika v menší míře než ostatní studenti 
s výjimkou užívání pervitinu a heroinu. 

4.4. Intervence zaměřené na změnu postoje 
k návykovým látkám 

Někteří odborníci se také snažili ovlivnit postoje studentů medicíny ke 
kouření prostřednictvím výuky o kouření. Hrubá a Kachlík (1998) v jedné 
studii zkoumali změnu postojů této skupiny respondentů v souvislosti s vý
ukou o kouření. Díky tomuto programu se úroveň odborných znalostí a žá
doucích postojů u studentů změnila z 18,2 % studentů v 1. ročníku na 
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80,6 % studentů v 6. ročníku. Program však měl menší vliv na změnu sa
motného kuřáckého chování, kde teprve v posledních 3 letech se frekvence 
kuřáků snížila o 10 %. Kurz zaměřený na ovlivnění postojů a názorů u kou
řicích studentů medicíny byl také zaveden na lékařské fakultě UK v Praze 
(Králíková et al., 1995). 

5. Diskuze 

Jak je již zmíněno v části o metodách a zdrojích použitých pro metaa
nalýzu, jsou sledované výzkumy navzájem jen obtížně srovnatelné. Ačkoliv 
se všechny zaměřují na výskyt zkušeností s užíváním návykových látek 
a využívají k tomu data získaná dotazníky, zásadně se odlišují zejména ve 
složení výzkumného souboru, a to jak z hlediska způsobu jeho výběru, tak 
z hlediska jeho velikosti a struktury. Pouze jediný citovaný výzkum z cel
kem 29 sledovaných odborných prací splňuje z metodologického hlediska 
kritéria reprezentativnosti, ale bohužel jen vzhledem ke studentům jediné 
univerzity, dalších cca 5 studií má natolik rozsáhlé výzkumné soubory a do
statečně popsané metody výběru respondentů a sběru dat, že je lze považo
vat z tóhoto hlediska alespoň za validní, ale reprezentativnosti se pouze blí
žící. Při jejich porovnávání je třeba brát dále v potaz nejen použité dotazní
ky a v nich přesnou formulaci otázek, resp. škálu možných odpovědí, ale 
také rozdíly ve formě sběru dat (vyplňování dotazníku v čase výuky nebo ve 
volném čase studentů, vyplňování papírovou nebo elektronickou formou, 
hromadná nebo individuální administrace aj.) . Bohužel informace o formě 
sběru dat v mnoha sledovaných sděleních uvedena nejsou, stejně jako není 
k dispozici použitý dotazník nebo alespoň jeho precizní popis. Z tohoto důvo
du se lze mnohdy jen dohadovat o přesném významu prezentovaných údajů. 

U mnoha sledovaných návykových látek je z prezentovaných výsledků 
více či méně patrný nárůst prevalence jejich užívání v čase . To může být ale 
vzhledem k výše popsaným metodologickým omezením pouze zdání. Za zce
la jasně průkazný nárůst považujeme pouze zvyšující se podíl studentů de
klarujících zkušenost s užíváním konopných drog a jejich aktuálních uživa
telů , nicméně znepokojující je i křivka celoživotní prevalence užívání pervi
tinu . 

Pro všechny sledované návykové látky s výjimkou léků užívaných bez 
předpisu platí, že je muži užívají častěji než ženy. V tom se populace vyso
koškolských studentů shoduje s populací nestudentů. 

Zjištění týkající se rizikové konzumace alkoholu vysokoškolskýmí stu-

144 



J. VACEK, P. HOLCNEROV Á (VONDRÁČKOVÁ) I UŽÍVÁNÍ 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE 

denty jsou nejzávažnější z celé oblasti užívání návykových látek. Podle cito
vaných studií se zdá, že vysokoškolští studenti jsou vystaveni vyššímu rizi
ku nepříznivých důsledků užívání alkoholu, alespoň vzhledem ke srovna
telné věkové kohortě nestudujících, mezi studenty je také méně abstinentů. 
N a druhou stranu se ale můžeme oprávněně domnívat, že v českém pro
středí bychom se zjištění, že alkohol způsobuje z návykových látek problémy 
nejzávažnější, dobrali při sledování téměř jakékoliv věkové nebo sociodemo
grafické skupiny či obecné populace celkově. Alkohol je tedy obecně nejčas
těji užívanou návykovou látkou s relativně vysokou mírou rizika vzniku ne
příznivých zdravotních a sociálních následků jeho užívání. 

Naopak je mezi vysokoškoláky podstatně menší podíl pravidelných i ak
tuálních kuřáků tabáku než mezi nestudenty. Za relativně pozitivní zjištění 
lze také považovat fakt, že aktuální užívání návykových látek s vyšší mírou 
rizika (tzv. tvrdých drog) je ve většině provedených výzkumů na hranici sta
tistické chyby a nikde nepřekračuje jedno procento. 

Souvislosti mezi zkušenostmi s návykovými látkami a postoji k drogám 
nebo drogové politice jsou patrné z několika výzkumů. Lze zde nalézt zře
telný sklon akceptovat tu formu chování, s níž má respondent sám předeš
lou či aktuální zkušenost. Z hlediska percepce zdravotních a sociálních rizik 
spojených s užíváním návykových látek je velmi zajímavým zjištěním, že 
studenti za méně rizikové považují rekreační užívání konopných drog než 
pravidelné užívání tabáku. Vysoká míra akceptace užívání konopných drog 
a menší vnímavost k rizikům s jejich užíváním spojených je vidět také na 
nárůstu užívání marihuany a hašiše v posledních 15 letech (viz. tab. 4). Na
opak vyšší vnímavost k rizikovosti kouření tabáku v porovnání s obecnou 
populací je vidět na výrazně menším podílu aktuálních kuřáků. To může 
být způsobeno také tím, že mnohé výzkumy byly realizované mezi studenty 
lékařských fakult, kteří, jak předpokládáme, vnímají somatická rizika 
kouření vzhledem k zaměření studovaného oboru intenzivněji . 

6. Závěr 

V uplynulých 20 letech se drogová scéna značně proměnila. Adolescence 
a mladá dospělost je z hlediska experimentování a rizikového užívání návy
kových látek jedním z nejexponovanějších období. Právě toto období je také 
z vývojového hlediska charakteristické nejvyšší prevalencí užívání návy
kových látek a rizikového chování. Za rizikové okolnosti mohou být poklá
dány jevy jako hledání vlastní identity, touha po nových zážitcích a poznat-
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cích, absence rodičovské kontroly a vlastních společenských závazků, na 
druhé straně zároveň relativní volnost a vyšší hladina optimismu, a také 
např. dostatek volného času (Arnett, 2005). Proto se "porevoluční" změny 
v oblasti užívání i distribuce návykových látek pravděpodobně nejvíce pro
jevily právě v této věkové kohortě. Vysokoškoláci, kteří jsou zároveň pro 
výzkumy nejsnáze dostupnou skupinou mladých dospělých, mohou (stejně 
jako např. středoškoláci zahrnutí ve studii ESPAD) sloužit jako indikátor 
změn na drogové scéně. 

Výsledky této metaanalýzy svědčí o tom, že rizika spojená s užíváním 
návykových látek jsou u vysokoškolských studentů přítomna v nezanedba
telném rozsahu. Jedná se přítom o populaci, která je dosud v podstatě na 
okraji zájmu preventivních programů. Důvodem toho, že je užívání návy
kových látek v tomto věku relativně tolerováno, může být skutečnost, že 
přítomnost rizikového chování v rané dospělosti ještě nutně neukazuje na 
to, že dotyčný bude mít s konzumací problémy i v pozdějším věku . Zahra
niční výzkumy totiž naznačují, že z příležitostného užívání ilegálních návy
kových látek převážná část mladých lidi "vyroste" bez odborné pomoci zhru
ba kolem 25. roku života (Radimecký, 2006). 

Ačkbliv je užívání návykových látek v populaci studentů vysokých škol 
věnována poměrně značná výzkumná pozornost, nabídka specifických inter
vencí jak v oblasti primární, tak sekundární prevence, je v českém prostředí 
celkem omezená. Vzhledem k tomu, že by populace vysokoškolských studen
tů měla v rámci pracovního procesu po ukončení studia představovat vrchol 
společenského žebříčku a přímo působit na mládež a veřejnost, je důležité 
zabývat se i možnostmi ovlivnění postojů a chování v oblasti užívání návy
kových látek. Základní přehled možných intervencí, které lze rozdělit podle 
zacílení na indivíduální přístup zaměřený na jednotlivé studenty, dále na 
plošně na celou populaci studentů a na prostředí vysokých škol a kolejí a je
jich okolí , jsme poskytli jinde (viz. Vondráčková et al. , 2009). 
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