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Souhrn 

V letech 1993 až 1997 jsme provedli anonymní dotazIÚkové šetřeIÚ zaměřené 
na vlastIÚ zkušenosti s ilegálIÚmi drogami a na postoje k IÚm u posluchačů 5. 
ročníku lékařské fakulty Masarykovy uIÚverzity v Brně . 

Z dosažených výsledků vyplývá, že nejrozšířenější drogou ve sledovaném soubo
ru je cannabis, dále barbituráty, v menším množství amfetaminy, halucinogeny 
a léky s obsahem kodeinu. Vyskytují se i ojedinělá setkáIÚ s tzv. tvrdými droga
mi (heroin, morfin, opium). 

Muži i ženy jsou relativně svolIÚ ke zkoušeIÚ konopných produktů ve srovnáIÚ 
s pravidelným kouřeIÚm tabáku. 

Potěšitelné však je, že významně vzrostl počet posluchačů, odmítajících legaliza
ci tzv. měkkých drog a rovněž se sIÚžil počet nerozhodných odpovědí. To může 
svědčit o uvědomováIÚ si zdravotIÚch i společenských rizik při zneužíváIÚ ilegálIÚch 
návykových látek. 

Poněvadž vysokoškoláci přicházejí do častého (a v případě lékařů do denIÚho) 
styku s ostatIÚmi lidmi (pacienty, klienty), je velmi důležitý jejich osobIÚ vzor, 
chováIÚ, osobnostIÚ irnage, kterými mohou své okolí ovlivnit pozitivně či negativně . 

Proto Ústav preventivIÚho lékařství lékařské fakulty Masarykovy uIÚverzity 
v Brně a poradenské centrum Masarykovy UIÚverzity vypracovaly společný projekt 
primárIÚ protidrogové prevence s názvem 4S (studie-server-sdrllŽeIÚ-spolu
práce). Jeho cílem je reprezentativIÚ výzkum zneužíváIÚ návykových látek v rámci 
Masarykovy UIÚverzity v Brně na jednotlivých fakultách, tvorba internetové www 
stránky s primárně preventivIÚ protidrogovou tématikou, návrhy řešeIÚ zjištěných 

Věnované doc. MUDr. E. Kolibášovi, CSc. k jeho šedesátinám 
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problémů a navázáIÚ spolupráce s dalšími StátIÚmi i nestátIÚmi subjekty, zamě· 
řenými na různé stupně protidrogové prevence. 

K I í č o v á s lov a : ilegálIú drogy - epidemiologie - vysokoškolští studenti - primární pre· 
vence - Internet 

P. Kachlík, J . Šimůnek.: BRNO MEDlCAL STUDENTS, 
HABIT-FORMING SUBSTANCES, AND ANTI-DRUG 
CONSULTING SERVICE 

Summary 

Anonymous questionnaire investigation directed to the own experience with ille· 
gal drugs and attitudes to them in medical students of the 5th year, the Faculty of 
Medicine, Masaryk University Brno, was carried out between 1993 - 1997. 

The obtained results have shown cannabis as the drug most often used in the 
studied set, barbiturates, amphetamine s, hallucinogens and codeine-containing 
medicaments were the other drugs used in lesser amount. Sporadic contacts with 
the so-called hard drugs (heroin, morphine, opium) also occured. 

Both men and women are relatively willing to try cannabis products compared 
to regular tobacco smoking. 

However, the number of students rejecting to legalize the so-called soft drugs 
increased significantly, and the number of undecided responses decreased, which is 
gratifying. Tlůs fact can also give the evidence of realizing both health and social 
risks in abusing illegal habit-forming drugs . 

As undergraduates get into frequent contacts with other people (patients, 
clients - and in the case of physicians the contact is daily), their personal model, 
behavior, personality image, which can have either positive or negative effects on 
the environment, are of great meaning. 

Tllerefore, the Department of Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Masa
ryk University Brno, and the Consulting Centre, Masaryk University, have worked 
out a common project of primary anti-drug prevention termed in Czech ,,4S" 
(study-server-association-cooperation). Its aims are the representative research of 
the abuse of habit-forming drugs at each faculty of Masaryk University Brno, the 
formation of Internet www page with primary preventive anti-drug topics, propo
sals of solving revealed problems, and cooperation with other state and non-state 
subjects focused on various degrees of anti-drug prevention. 

K e y w o r d s : drugs - substances misuse - epidemiology - undergraduates - primary pre
vention - Internet 

Úvod 

Již několik let se na našem pracovišti zabýváme primárIÚ protidrogovou pre-
vencí a epidemiologií u vysokoškolských studentů. . 

I když vysokoškoláci přímo nepatří mezi nejohroženější populačIÚ skupiny z hle
diska rozšířeIÚ zneužíváIÚ návykových látek a návykového chováIÚ, přesto je třeba 
jim věnovat dostatečnou pozornost, poněvadž ve svých budoucích profesIÚch specia-
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lizacích působí na mládež, pacienty, klienty, jednají s veřejností a sdělovacími pros
tředky. Jejich osobnostní image se stává součástí představy společnosti o úrOVIÚ 
zdravotnictví, školství, vědy, právního systému, podníkání. Důležitý je individuální 
příklad každého odborníka-vysokoškoláka, poněvadž se tak zviditelňují jeho 
vlastni kvality i nedostatky. 

Na lékařské fakultě Masarykovy uníverzity v Brně probíhá od roku 1993 epide
miologický průzkum pomocí anonymního dotazníku, napomáhající vymezení a poz
nám problematických momentů u posluchačů lékařství. 

Pozornost jsme zaměřili na studenty 4. a 5. ročníku, což je období, kdy na našem 
pracovišti absolvují první blok stáží z primární prevence. K dispozici jsou data v ne
přetržité časové řadě od roku 1993 až doposud. 

Porovnali jsme začátek šetření s čerstvými výsledky ze současné doby. 

Charakteristika souboru 

Pomocí anonymní dotazníkové metody byly vyhodnoceny odpovědi 128 studentů 
5. ročníku LF ve školním roce 1993/94 (z toho 41 % mužů, 59 % žen) a 328 studentů 
4. a 5. ročníku LF ve školním roce 1996/97 (z toho 40 % mužů, 60 % žen) . Otázky 
dotazníku byly zaměřeny na vlastní zkušenosti s užitím měkkých i tvrdých drog ile
gálmho typu, rovněž obecně na alkohol a tabák, na jejich přijatelnost a postoje 
k mm. Byly monítorovány také základlú socioekonomické údaje (pohlaví, věk, způ
sob bydlení, finance) . 

Výsledky 

Legální drogy 

Kontakty s tabákem (cigarety, dýmka, doutníky) přiznává ve školním roce 
1993/9446 % mužů a 32 % žen. V údobí 1996/97 jde o 41 % mužů a 21 % žen. 

U alkoholu činí údaje z počátku sledování 92 % u mužů, 95 % u žen, v sou
časnosti jde o 90 % mužů a 97 % žen. 

U ohou pohlaví (u žen výrazněji) dochází k nárůstu míry nejistoty v názorech na 
tvrdost jednotlivých drog, i když (opět více u žen) zjišťujeme nárůst v úrovní po
vědomí o rizikovosti návykových látek a chování . 

Ilegální drogy 

Cannabis 

S cannabisem přiznává vlastní zkušenost na počátku sledovaného období 36,5 % 
mužů a 18,7 % žen, na jeho konci 31,8 mužů a 20 % žen. U obou pohlaví první užití 
spadá do údobí po 18. roku věku. 

U mužů dochází k mírnému poklesu kontaktů s cannabisem, u žen se situace 
výrazněji nemění . Rozdíly mezi údobími nejsou statisticky významné. Pohled na 
kontakty s cannabisem mezi pohlavími v obou srovnávaných školních rocích však 
již ukazuje statisticky významný rozdíl (p < 0,05) (graf 1). Percentuální poměr 
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počtu jedinců s vlastJÚ konopnou zkušeností činil v letech 1993/94 2: 1 (muži - že
ny), v letech 1996/97 se změnil na 1,6: 1. 

Graf 1. 

1 993 /9~ 

Cannabis - vlastJÚ zkušenost 

1996/97 
Školní rok 

o Muži 

• ženy 

Grafy 2a, 2b porovnávají frekvenci kouřeJÚ cannabisu dle pohlaví a sledovaného 
období. U mužů mírně roste ochota k vyzkoušeJÚ této drogy, avšak snižuje se vý
skyt její častější a pravidelné konzumace. Nalézáme statistickou významnost u mu
žů při poklesu kouření cannabisu v kategorii 10x a častěji (léta 1996/97 oproti 
1993/94, p < 0,05). 

U žen se situace výrazněji nemění. 

Látky ze skupiny amfetaminů, barbiturátů, kodeinu a halucinogenů 
(grafy 3a, 3b) 

Amfetaminy 

Frekvence přiznaného kontaktu s amfetaminy klesla u mužů z 9,6 % na 3,9 %. 
U žen se situace téměř nezměnila (1,3 % a 2,1 %). Zejména jde o efedrin, fenmetra
zin a metamfetamin. 
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Graf 2b. Srovnám frekvence kouřem cannabisu 
v letech 1993/94 a 1996/97 - ženy 
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Barbituráty a ostatní léky s uklidňujícím účinkem 

Jsou v relativní oblibě (u žen více) pro svůj účinek na zlepšení psychického sta
vu a utlumení některých fyzických potíží . Nebyl nalezen podstatný rozdíl mezi 
počátkem šetření a současností (muži 11,5 % a 10,8 %, ženy 13,3 % a 13,5 %). 
Užívají se zejména Rohypnol, Alnagon, Diazepam, Bellaspon tj . barbituráty, sedati
va, hypnotika, benzodiazepiny, kompozitní analgetika ap. 

Kodein a léky s jeho obsahem 

U mužů dochází v průběhu doby k poklesu přiznaných kontaktů s těmito látka
mi ze 7,8 % na 3,8 %, u žen je situace téměř stabilní (2,7 % a 2,1 %). Z léků jsou 
v oblibě kodein, Alnagon, Pleumolysin. 

Halucinogeny 

U této skupiny dochází k poklesu přiznaných kontaktů s nimi u obou pohlaví 
(muži z 5,8 % na 1,5 %, ženy z 5,3 % na 2,1 %). Nejvíce jsou preferovány LSD a jeho 
deriváty (v tzv. tripech), lysohlávky (houbičky), meskalin. 

Statistická signifikance změn počtu kontaktů s uvedenými látkami ve sledo
vaných časových obdobích nebyla prokázána. Pouze u amfetaminů existoval 
významný rozdíl mezi pohlavími v roce 1993/94 (p < 0,05), který později vymizel. 

Kokain, opium, heroin 

Setkání s těmito návykovými látkami se ve sledované populační skupině sice 
vyskytují, naštěstí však pouze v kategorii "zkoušení", tedy užití jednou až dvakrát 
v životě a relativně vzácně (tab. 1, 2, 3 - údaje udávány v % při slušného sledo
vaného souboru). 

Tabulka 1. Opi um-zkoušení 

Školní rok 1993/94 1996/97 

Muži 1,9 % 2,3% 

Žel\~ IJ,IJ "Jo lJ,ó% 

Tabulka 2. Heroin-zkoušení 

Školili rok 1993/94 1996/97 

Muži 2,0% 0,8 % 

Ženy 0,0% 0,0 % 
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Tabulka 3. Kokain-zkoušem 

Škohú rok 1993/94 1996/97 

Muži 3,8% 2,3 % 

Ženy 1,3 % 1,0% 

Čichání těkavých látek 

U vysokoškoláků v našich souborech se vyskytuje tato forma zneužívám rovněž 
vzácně, většinou v kategorii "zkoušem". 

S tímto typem aplikace drog přiznalo vlastm zkušenost v roce 1993/94 5,7 % 
mužů, v letech 1996/97 0,8 %. U žen se na počátku sledovám čichám neobjevilo, 
v současnosti jej zkusilo 0,5 %. 

Postoje 

V rámci studie byly srovnavany postoje k pravidelnému kouřem 20 cigaret 
denně a zkoušem marihuany jednou nebo dvakrát. V obou sledovaných obdobích 
existují u mužů i žen významně vyšší tendence k akceptaci zkoušem marihuany 
oproti pravidelné konzumaci tabáku, u žen je tato ochota o něco nižší. 

Oproti počátku šetřem poněkud vzrostla u obou pohlaví hladina odmítám obou 
forem rizikového chovám (grafy 4a, 4b a tab. 4). 

Tabulka 4. 

Škohú rok 

Muži 

Akceptuji 

Neschvaluji 

Odmítám 

Škohú rok 

Ženy 

Akceptuji 

Neschvaluji 

Odmítám 

170 

Postoje k pravidelnému kouřem 20 cigaret 
denně a zkoušem marihuany 

1993/94 

Marihuana Tabák Marihuana 

67,3 % 13,7 % 66,4% 

23,1 % 37,3% 16,0% 

9,6% 49,0% 17,6 % 

1993/94 

1996/97 

1996/97 

Marihuana Tabák Marihuana 

49,3 % 4,0% 46,6% 

30,7% 28,0% 28,0% 

20,0% 68,0% 25,4% 

Tabák 

7,6% 

25,2 % 

67,2% 

Tabák 

3,1 % 

20,7% 

76,2 % 



P. KAcHLÍK, J. ŠIMŮNEK / BRNĚNŠTÍ MEDICI, NÁVYKOVÉ LÁTKY 
A PROTlDROGOVÉ PORADENSTVÍ 

Graf4a. 

Graf4b. 

TA 
93/94 

TA 
93/94 

Pravidelné kouřem 20 cigaret denně vs . 
zkoušem marihuany - postoje mužů 

MA 
93/94 

TA 
96/97 

MA 
96/97 

Pravidelné kouřem 20 cigaret denně vs. 
zkoušem marihuany - postoje mužů 

MA 
93/94 

TA 
96/97 

MA 
96/97 

171 



P. KACHLÍK, J. ŠIMŮNEK / BRNĚNŠTÍ MEDICI, NÁVYKOVÉ LÁTKY 
A PROTlDROGOVÉ PORADENSTVÍ 

Graf5a. 

% 

80 

60 

40 

0-+---

Graf5b . 

% 

60 

40 

20 

o 

172 

TA 
93/94 

TA 
93/94 

Pravidelné kouřem 20 cigaret denně vs . pravidelné 
zkoušem marihuany - postoje mužů 

MA 
93/94 

TA 
96/97 

MA 
96/97 

Pravidelné kouřem 20 cigaret denně vs . pravidelné 
zkoušem marihuany - postoje žen 

MA 
93/94 

TA 
96/97 

MA 
96/97 

Odmítám 



P. KAcHLÍK, J. ŠIMŮNEK / BRNĚNŠTÍ MEDICI, NÁVYKOVÉ LÁTKY 
APROTlDROGOVÉ PORADENSTVÍ 

Grafy 5a, 5b a tab. 5 ukazují velmi podobné postoje k pravidelnému kouření 20 
cigaret denně a pravidelnému kouření marihuany. Názory jsou vyrovnané jak z hle
diska pohlavi, tak i obou sledovaných období. 

V poslední době se poněkud zvyšuje u mužů i žen odmitání obou těchto rizik. 

1'abulka 5. 

Školní rok 

Muži 

Akceptuji 

Neschvaluji 

Odmítám 

Školní rok 

Ženy 

Akceptuji 

Neschvaluji 

Odmítám 

Postoje k pravidelnému kouření 20 cigaret 
denně a pravidelnému kouření marihuany 

1993/94 

Marihuana Tabák Marihuana 

11,5% 13,7 % 3,1 % 

30,8% 37,3 % 33,6% 

57,7% 49,0% 63,3% 

1993/94 

1996/97 

199IJJ91 

Marihuana Tabák Marihuana 

2,7% 4,0% 2,1 % 

29,3 % 28,0% 19,7 % 

68,0% 68,0% 78,2% 

Tabák 

7,6% 

25,2% 

67,2 % 

Tabák 

3,1 % 

20,7% 

76,2% 

Dostupnost návykových látek a názory na legalizaci měkkých drog 

Dostupnost cannabisu je pro studenty snadná až velmi snadná, nejvice na ko
lejích, hudebních akcích, v klubech, restauračních zařízeních . Dostupnost budivých 
látek arnfetaminového typu se považuje za dosti snadnou, podobně i u "klasických" 
tvrdých drog (heroin, kokain, pervitin) . Varuje nárůst názorů na poměrně snadnou 
až velmi snadnou dostupnost drog, což ukazuje i na zlepšení finančního zabezpečení 
studentů. 

K problému legalizace lehkých drog v naší zemi zaujímá odmítavé stanovisko 
podle grafů 6a a 6b v roce 1993/9438,5 % mužů, nyní již 64,9 %. Nárůst odmítání 
zaznamenáváme též u žen (58,7 % a 75,6 %). Naopak klesají u obou pohlaví počty 
jedinců, souhlasících s legalizací (muži z 28,8 % na 18,3 %, ženy z 20,0 % na 7,3 %) 
a počty nerozhodných (muži - 32,7 % a 16,8 %, ženy 21,3 % a 17,1 %). 

U obou pohlaví existuje statisticky významný rozdíl v nárůstu u kategorie 
odmitání legalizace měkkých drog mezi lety 1993/94 a 1996/97 (p < 0,01). 

Ke kontaktu s drogami nejčastěji dochází ve společnosti přátel a náhodných 
známých, někdy hraje roli osoba lékaře, lékárníka, drogisty, výjimečně u tohoto 
vzorku drogový překupník (díler). Jako důvod kontaktu s drogou stojí v popředí 
rostoucí zvědavost a požitkářství (zvl. u mužů), dále rovněž touha po vyrovnání se 
ostatním, uvolnění psychického stresu, zvýšení výkonnosti a zvláště u žen vyjád
řené potlačení různých somatických obtíží. 
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Graf6a. Názory na legalizaci měkkých drog - muži 
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Graf6b. Názory na legalizaci měkkých drog - ženy 
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Způsob bydlení a finanční zabezpečení 

Přibližně 45 % našeho vzorku bydli na kolejích, 30 % doma, 15 % v podnájmu, 
zbytek jinak (např. vlastIÚ byt, u příbuzných ap.). 

Pro všechny své výdaje měli studenti k dispozici nejčastěji sumu 1 000 - 2 000 
Kč, v letech 1996/97 se však ukazuje zřetelnější zlepšeIÚ jejich finančIÚ situace, kde 
není výjimkou finančIÚ zázemí 2 500 Kč měsíčně a více . Pro zajímavost uvedené 
ilustruje tab . 6 . 

Tabulka 6. 

ŠkolJÚ rok 

Muži 

do 500 Kč 

do 1500 Kč 

do 2500 Kč 

MěsíčIÚ finančIÚ dispozice studentů 
(pro všechny jejich požitky) 

1993/94 

8,1 % 

59,2 % 

18,4 % 

2 500 Kč a více 14,3 % 

ŠkolJÚ rok 1993/94 

Ženy 

do 500 Kč 13,3 % 

do 1500 Kč 70,7% 

do 2 500 Kč 13,4 % 

2 500 Kč a více 2,6 % 

1996197 

7,8% 

31,3 % 

42,9 % 

18,0 % 

1996/97 

4,2 % 

47,9 % 

41,1 % 

6,8 % 

I když bychom některé pozitivru momenty v postojích studentů mohli vysvětlit 
kromě mírného otuperu předchozího drogového boomu i působerum prevence, do
zráváním v průběhu studia a vyhraňováIÚm vlastIÚch životIÚch postojů a hodno
tového žebříčku, přesto zůstává faktem výskyt vlastIÚch rizikových kontaktů s ná
vykovými látkami legálIÚho i ilegálIÚho typu. 

Zvláště u studentů medicíny je třeba se pokusit o aktivIÚ změnu jejich postojů 
k marihuaně a obhajováIÚ jejího bezrizikového zkoušeIÚ a příležitostného UŽíváIÚ. 

Výše uvedené výsledky studie nejsou reprezentativIÚ pro celou Masarykovu uni
verzitu, představují zatím jen konkrétnější vymezeIÚ drogové problematiky na VŠ 
v Brně . 

Diskuse 

Podle dost upných literárrúch pramenů existují různé popisné a srovnávací stu
die zaměřené na užíváIÚ legálIÚch i ilegálIÚch drog u různých populačIÚch skupin. 
Relativně nejlépe je zmapována situace mezi mládeží na základIÚch a středIÚch 
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školách (patří mezi nejvíce ohrožené skupiny). posluchačům vysokých škol se věnu· 
je již menší pozornost a často zůstávají skryti ve větších populačnich vzorcích 
(např. 18 - 35 let) (Nešpor. 1995; Nešpor. Csémy. 1993. 1996; Nešpor. Csémy. Per
nicová. 1994). 

Studie ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs Use among Students in 26 European Countries) srovnává data ZÍskaná vět
šinou v populaci 15 - 16-letých se situací v USA. 

Podle ESPAD mělo v r. 1995 v České republice vlastni kontakty s tabákem 
74 % vyšetřovaného vzorku. u alkoholu 97 %. 23 % již užilo nějakou ilegálni drogu. 
Zkušenosti s konopnými produkty uvedlo 25 % hochů a 18 % děvčat. Zkušenosti 
s léky na spani a proti bolesti má 11 % mladistvých. 9 % zmiňuje užití konopných 
produktů 1 - 2x v poslednim roce. 3 % 3 - 5x. 2 % 6 - 9x a 3 % 10x a více. 
Nejčastěji figuruje jako prvni užitá droga konopí. následují léky na spani. uklidněni 
a proti bolesti a diskotékové drogy. Drogu mladiství dostávají od starších přátel. 
nebo ji berou v partě . Za poměrně snadnou až velmi snadnou je považována dostup
nost konopí. sedativ. barbiturátů. halucinogenů a amfetaminu. Vyzkoušeni drogy 
pociťuje jako velké riziko 35 - 40 % respondentů. pravidelné užíváni pak 75 - 90 % 
(Hibell a kol .• 1997). 

V ostatnich zemich má již nějaké vlastni zkušenosti s tabákem 47 % respon
dentů v Řecku. 87 % na Faerských ostrovech. v USA 58 %. Alkohol již okusilo 61 % 
dotázané populace v Turecku (Istanbul). 99 % Walesanů. v USA 70 %. Konopné 
produkty vyzkoušelo 1 % mladistvých v Litvě. 41 % v zemich Spojeného království. 
v USA pak 34 %. Trankvilizéry nebo sedativa přiznala 2 % dotázaných Estonců. 
18 % Poláků. v USA 6 %. Za snadnou až velmi snadnou považují dostupnost canna
bisu 3 % mladistvých v Litvě. 62 % v Irsku. 78 % v USA. Nejméně často zkoušejí 
cannabis Litevci. nejčastěji Skotové. Pořadí látek užitých jako prvni droga je velmi 
podobné situaci v ČR (1996 Annual Report ... • 1997). 

Celostátni dotazniková studie hygienické služby prováděná v r . 1997 v České re
publice na populačnim vzorku 14 - 18-letých ukazuje převahu zneužíváni ko
nopných produktů. sedativa kombinace různých léků s alkoholem. Velmi smutné je 
zneužíváni heroinu. pervitinu. kokainu a Ecstasy i u nižších věkových kategorií. 
U mladších dospívajících se rovněž zvyšuje frekvence čicháni těkavých látek. 
Snižuje se věk prvniho užití drogy (Novotná. 1997; Presl. 1995; Vodičková. 1995). 
Zkušenosti s užitím nějaké ilegálni drogy má v České republice 41.2 % vyšetřo
vaného vzorku. v Praze 52.5 %. na jižni Moravě 41.7 %. Objevuje se vysoký podíl 
dívek mezi uživateli heroinu a jiných opiátů. Přibližně 1.5 % populace 14 -
18-letých si aplikuje drogu injekčně. Oproti podobné studii v r . 1994 se zvýšil počet 
uživatelů cannabisu o 30 %. pervitinu třikrát. heroinu šestkrát. LSD a kokainu 
o 30 % (Bártová. 1996; Beran, 1995; Janík. Dušek, 1990; Zavřelová. 1995; Mládež 
a drogy ... • 1998; Mládež. společnost a stát. 1994; Pití alkoholu ...• 1998). 

Výzkum prováděný mezi studenty 3. - 5. ročniku Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislavě (Novotný a Kolibáš. 1997) sledoval vlastni zkušenosti 
posluchačů s alkoholem a dalšími psychoaktivnimi látkami a rovněž jejich znalosti. 
Nejčastěji užívanými látkami u respondentů byla černá káva (pravidelně ji pije více 
než 40 %) a alkohol (pravidelni konzumenti představují téměř 20 % souboru). Pra
videlné kouřeni tabáku uvádí asi 10 % dotazovaných. Pravidelné užíváni benzodia
ze pinů je velmi řídké, avšak zjistilo se častěji jejich opakované užití. Pravidelná 
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a opakovaná konzumace alkoholu a nikotinu jsou 3 - 4násobně častější u mužů, pití 
kávy a užívání benzodiazepinů se vyskytuje zase častěji u žen. 

Z nelegálních drog se v souboru popisuje nejvíce kontakt s marihuanou 
(pravidelní konzumenti představují 1,8 %, opakované užití uvádí dalších 5,5 %). 
Zřídka se užívají psychostimulancia, Ecstasy, halucinogeny. Alespoň jednou užila 
psychostimulancia 2,3 % studentů, LSD asi 1,4 % a Ecstasy asi 0,5 %. Nikdo neu
vedl vlastní zkušenost s opiáty. 

Pří hodnocení znalostí studenti jako nejznámější uvedli kanabinoidy, následoval 
heroin, halucinogeny, těkavé látky. Nejméně známými jsou "designer drugs". 

Studie NHSDA (National Household Survey on Drug Abuse) uvádí v USA na 
vzorku populace 12 - 171etých v období 1994 - 1995, že kouření v posledním 
měsíci přiznává 19,6 % dospívajících, užití alkoholu 21,4 %, marihuany 7,1 %, ko
kainu 1,4 % a inhalantů 4,3 % (bez ohledu na frekvenci kontaktů) . 

Podle NHSDA užívalo v r. 1994 1,5 % populace USA inhalanty, 1,5 % halucino
geny, 4 % nějaké léky bez lékařského doporučení, 2,5 % kokain, 10 % marihuanu 
a 13 % jiné ilegální drogy. 

Rouse (1996, USA) uvádí, že v populačním vzorku 12-letých a starších 
dospívajících užila již téměř polovina alkohol, čtvrtina tabák, asi 4,5 % marihuanu, 
1,3 % léky bez lékařského předpisu, 0,6 % kokain, 0,4 % inhalanty a 0,2 % haluci
nogeny. 

Statistiky NNICC (National Narcotics Intelligence Consumers Committee) 
uvádějí u středoškoláků v USA rostoucí trendy zneužívání konopných produktů 
(kontakt s marihuanou mělo v r . 1992 32 %, 1993 - 35 %, 1994 - 37 %, 1995 -
40 % dotázaných), podobně narůstají údaje o počtech užití v posledním roce (22 -
25 - 30 - 32 %) a v posledním měsíci (12 - 15 - 17 - 20 %) (The NNICC"., 1997). 

Průzkum NHSDA a SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration) ukázal, že v USA je v populaci 12 - 34-letých bílých mužů 28 % 
závislých na nikotinu, 6 % na alkoholu, 9 % na marihuaně a 8 % na kokainu. U bí
lých žen pak u 31 % existuje závislost na nikotinu, u 3 % na alkoholu, 6 % na mari
huaně a 11 % na kokainu (Gfroerel a kol., 1997; Kandell a kol., 1997; Rouse a kol., 
1995). 

Sledování populačního vzorku 13 - 48-letých v Austrálii (Lenton a kol., 1997) 
s průměrným věkem 18,9 roku prokázalo, že kontakt s alkoholem mělo alespoň 
jedenkrát v životě téměř 99 % dotazovaných, s konopím přes 96 %, halucinogeny 
(LSD) přes 90 %, s inhalanty 83 %, amfetaminy 69 %, s barbituráty bez lékař
ského předpisu 37 %, kokainem 19 % a heroinem 7 %. 

Právě ve škole užilo alkohol 92 %, cannabis 89 %, LSD 67 %, inhalanty 57 %, 
amfetaminy 46 % a barbituráty 35 % . 

Výběrem z výsledků českých, evropských i zámořských šetření jsme se pokusili 
dokázat, že v řadě ukazatelů drogové scény se česká populace srovnává s vyspě
lými západními zeměmi, zvláště pak v nižších věkových skupinách, což je obecně 
považováno za velmi varující a nepříznivé znamení. 

Závěr 

Nejrozšířenější vysokoškolskou drogou zůstává cannabis. Poměr kontaktů s ním 
mezi muži a ženami dosahuje přibližně 2 : 1, v poslední době poklesl. I když u mužů 
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dochází k poklesu počtu jedinců, majících opakovanou vlastní cannabisovou zkuše· 
nost, naopak se zvyšuje počet prvních experimentů s touto drogou. U žen zůstává 
situace relativně stabilní. 

Postoje mužů i žen jsou vůči marihuaně tolerantní a méně agresivní než na 
počátku šetření, i když nadále přetrvávají preference k vyzkoušení marihuany 
oproti pravidelné konzumaci tabáku. 

Z ostatních návykových látek jsou v oblibě zejména barbituráty, a to na zlepšení 
psychického stavu i otupení somatických obtíží. Poklesl počet vlastních kontaktů 
s amfetaminy, kodeinem a halucinogeny (u mužů prakticky na polovinu, u žen sta
bilní hladina kromě snížení u halucinogenů). 

Pokusy s užíváním opia, heroinu a kokainu byly ve sledovaném vzorku sice za
chyceny, avšak vždy pouze ve stadiu zkoušení . 

Vzrostla úroveň záporného postoje k legalizaci měkkých drog u obou pohlaví. 
Došlo ke zlepšení finančního zajištění studentů a jejich šancí na obstarání drog. 

Jak dál? 

Autoři tohoto přispěvku se spojili s Poradenským centrem MU v Brně a zamýš
lejí rozšířit jeho činnost mimo profesního a psychologického poradenství i o proti
drogové primárně preventivní aktivíty. 

V rámci tohoto projektu se počítá se 4 kroky (tzv. ,,4S", tj. studie-ser
ver-sdružení-spolupráce); 

1. Studie - provedení epidemiologického dotazníkového šetření na reprezenta
tivním vzorku (cca 3 000) studentů všech fakult MU v Brně, příp . i na jiných vy
sokých školách ke zjištění stavu vysokoškolské drogové scény. 

2. Server - vytvoření www stránek s protidrogovou tématikou, informujících 
o nejčastěji zneužívaných látkách, návykovém chování (sekty, gambling, workho
!ismus), jejich účincích zdravotních i sociálních: 

- odkazy na podobné www stránky domácí i zahraní ční; 
- doprovodné protidrogové akce (koncerty, výstavy, diskuse, semináře, konfe-

rence, literatura); 
- důležitou součástí bude anonymní e-mailový odpovědní servis s vystavením 

dotazů a odpovědí na Internetu. 
3. Sdružení - ukáže-li se během provozu www stránky a anonymního odpo

vědního servisu tento druh šíření informací a "miniporadenstvi" výhodným, pokusí 
se kolektiv o sestavení stálého poradenského týmu a vymezení konzultačních hodin 
pro všechny zájemce (Dvořák, 1995; Minimální preventivní ... , 1998). 

4. Spolupráce - osoby, vyžadující náročnější péči, kterou již nelze poskytovat 
v rámci primární prevence, příp . kurativu a resocializaci, budou mít možnost kon
taktu s návaznými státními i nestátními organizacemi 

- Shromážděná data (samozřejmě s plnou ochranou anonymity klientů) obdrží 
v případě zájmu hygienické stanice, pedagogicko--psychologická poradna, Policie 
ČR, Magistrát města Brna, protidrogová komise aj. 

- Výsledky a zkušenosti mohou posloužit jako podklad pro další instituce a je
jich preventivní či legislativní aktivity (pedagogická a právnícká fakulta, jiné vy
soké školy, zákonodárné orgány). 
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Nezbývá, než si přát, aby se zvýšila informovanost a osobní zodpovědnost vyso
koškolských studentů vůči drogové problematice, ale počet bezprostředně ohro
žených aby poklesl. 
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