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VÝCHODISKA: Studie byla realizovaná jako randomizo-

vaný experiment s hlavním tìžištìm v provedení evaluace

efektu školního preventivního programu Unplugged vy-

tvoøeného v rámci projektu EU-Dap-2. Intervence Unplug-

ged je složena z celkem 12 lekcí provedených v jednom

školním roce a vychází z „Modelu komplexního vlivu so-

ciálního prostøedí”. CÍLE: Zjistit, zda má program Unplug-

ged vliv na užívání konopí prostøednictvím indikátorù ce-

loživotní a tøicetidenní prevalence. Ovìøit dobu trvání mì-

øitelného efektu programu v èase prostøednictvím retestù.

SOUBOR: Celkem se studie zúèastnilo 1874 žákù 6. tøíd

základní školy (prùmìrný vìk na zaèátku intervence byl

11,82 roku). METODY: Pretest randomizovaného experi-

mentu byl proveden nìkolik dnù pøed zahájením interven-

ce v 6. tøídì základní školy. První retest byl proveden bez-

prostøednì po ukonèení poslední lekce a další 4 retesty ná-

sledovaly po 3, 12, 15 a 24 mìsících od ukonèení intervence

(celkem tedy 5 retestù). Data byla získána prostøednictvím

dotazníku ESPAD doplnìného o test znalostí z oblasti uží-

vání návykových látek. Zjišťovány byly pøitom statisticky

významné rozdíly mezi skupinami v prevalenci užívání ta-

bákových výrobkù. VÝSLEDKY: Statisticky významné

rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou (ve smys-

lu pozitivního vlivu intervence na experimentální skupinu)

bylo možné pozorovat již na zaèátku školního roku násle-

dujícího po ukonèení intervence (9/2008). Proti pretestu

(9/2007) došlo u experimentální skupiny ke zhoršení v indi-

kátoru tøicetidenní prevalence z 1,0 % na 1,3 %. Oproti

tomu u kontrolní skupiny bìhem tohoto intervalu došlo ke

zhoršení z hodnoty 0,4 % zkušenosti s konopím v posled-

ních 30 dnech na hodnotu 4,4 % (p = 0,01). Trvání pozitiv-

ního efektu intervence v èase ukazují statisticky významné

rozdíly v kouøení konopí po 2 letech od skonèení programu

(p = 0,05). ZÁVÌRY: Realizací programu Unplugged bylo

u èeských dìtí dosaženo mìøitelného, statisticky význam-

ného pozitivního efektu v oblasti pravidelného užívání ko-

nopných drog.
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� 1 ÚVOD
Konopí je z hlediska produkce a obchodování stále nejrozší-

øenìjší nelegální drogou v Èeské republice (Mravèík et al.,

2011) i v Evropské unii (EMCDDA, 2011). S užíváním kono-

pí je však spojena øada zdravotních a sociálních rizik. Nej-

èastìji je v souvislosti s užíváním konopných drog poukazo-

váno na souvislost kouøení konopí ve vztahu k provokaci la-

tentního psychotického onemocnìní vèetnì patologických

zmìn afektivity (Horáèek, 2008) a negativní vliv jeho užívá-

ní na kognitivní funkce (Miovská et al., 2008). Nelze však

opomenout ani rizika somatická (Krmenèík, 2008).

Evropský projekt ESPAD (European School Survey

Project on Alcohol and Other Drugs), kterého se úèastní

v souèasné dobì již pøes 30 evropských zemí, ukazuje, že je

to právì Èeská republika, která má ze všech zapojených ze-

mí nejvyšší celoživotní prevalenci kouøení konopí (Hibell et

al., 2004, 2009). Tento epidemiologický indikátor dosahuje

u naší adolescentní populace 44 %. Vysokou celoživotní pre-

valenci užívání konopných drog je možné sledovat též ve

Velké Británii, Francii, Irsku a ve Švýcarsku. Nejnižší hod-

noty naopak nalézáme na Kypru, v Øecku, Švédsku, Ru-

munsku a Turecku (3–7 %). Tøicetidenní prevalence, kterou

lze považovat za spolehlivìjší indikátor ve vztahu k aktuál-

nímu užívání, je v Èeské republice na hodnotì 18 %, èímž se

øadí ke státùm s nejvyšší mírou užívání konopí v posledním

mìsíci, jakými jsou napø. Španìlsko (20 %), Francie (15 %),

Nizozemsko (15 %) nebo Švýcarsko (15 %). Èeská republika

je do projektu zapojena již od samého zaèátku a výsledky

ukazují celou øadu zajímavých zjištìní, vèetnì opakovanì

zdùrazòovaného nárùstu právì užívání konopných drog

(Csémy et al., 2007). Trend vzrùstající obliby konopných

drog u adolescentní mládeže v ÈR potvrdily mnohé další

studie (napø. Miovský et al., 2004; Polanecký et al., 2001;

Miovský & Urbánek, 2001). Dle mezinárodní studie SAHA

(The Social And Health Assessment) uèinilo zkušenost s ko-

nopnou drogou ve 12 letech 12 % chlapcù a 10 % dívek, ve 14

to již bylo 34 % chlapcù a 28 % dívek (Blatný et al., 2004).

Další ze studií HBSC (The Health Behaviour in School-aged

Children) pak konzistentnì s tím ukazuje, že nejvíce užíva-

nou nelegální látkou mezi 15letými je právì konopí. Tuto

látku užilo nìkdy v životì celkem 18 % patnáctiletých (Cur-

rie et al., 2008).

Primárnìpreventivní intervence realizovaná ve škol-

ním prostøedí je jednou z nejvhodnìjších strategií k dlouho-

dobému øešení problematiky užívání návykových látek

(UNICRI, 2003) a dalších typù rizikového chování. Mezi

rùznými typy preventivních intervencí s prokázanou efekti-

vitou se v posledncíh letech mj. prosazují programy zamìøe-

né na tzv. sociální dovednosti (life-skills). Jedná se o progra-

my, které jsou dobøe kompatibilní s jinými typy intervencí.

Tyto programy pøitom prošly v posledních letech opakova-

ným testováním v rùzných výzkumných projektech a byly

srovnávány s jinými typy programù (Faggiano et al., 2008a).

� 2 PROJEKT EU-DAP-2 A INTERVENCE
UNPLUGGED
Základní idea a koncepce projektu zamìøeného na primární

prevenci užívání návykových látek EU-Dap (European

Drug Addiction Prevention trial) vznikla pøibližnì pøed de-

seti lety. V rámci projektu byla a je stále vyvíjena preventiv-

ní intervence Unplugged, na níž se pùvodnì podílo sedm ze-

mí EU (Itálie, Španìlsko, Švédsko, Belgie, Øecko, Rakousko

a Nìmecko). Výsledky rozsáhlé evropské evaluaèní studie

prokázaly efektivitu programu u cílové populace dìtí ve vì-

ku 12–14 let (napø. Faggiano et al., 2007; Faggiano et al.,

2008). V souvislosti s potvrzováním efektivity projektu

v rámci evidence-based pøístupu vznikl navazující projekt

EU-Dap-2 (Implementation of EU-Dap European Drug Ad-

diction Prevention trial at population level), který byl v dru-

hé fázi rozšíøen o Èeskou republiku a Polsko (Adámková et

al., 2009). V Èeské republice byl projekt EU-Dap-2 zahájen

na podzim 2006 a trval do roku 2009. V rámci projektu

EU-Dap-2 byla provedena revize a adaptace metodiky Un-

plugged na èeskou populaci 12–14letých dìtí. Na pozadí

mezinárodního projektu byla pak zahájena realizace rando-

mizované kontrolované studie efektivity preventivního pro-

gramu Unplugged.

Samotná primárnìpreventivní intervence Unplugged

je složena z dvanácti 45minutových lekcí pro žáky základ-

ních škol. Cílem programu je kromì preventivního pùsobení

zároveò je odklonit od již existujících rizikových vzorcù cho-

vání (experimentování, pravidelné užívání). Curriculum je

založeno na komplexním pøístupu a zohledòuje rùzné so-

ciální vlivy. Lekce v programu Unplugged jsou zamìøeny

pøedevším na rozvoj intrapsychických a sociálních doved-

ností v rámci teorie „Comprehensive social influence apro-

ach“ (Sussman et al., 2004). Jedná se o komplexní metodiku

postavenou na kombinaci preventivních metod (Thomas

& Perera, 2006). Komplexnost programu by mìla zajistit

vyšší úèinnost dané intervence (Tobler et al, 2000). Zvláštní

dùraz je kladen na korekci normativních pøesvìdèení o ná-

vykových látkách a jejich užívání (Faggiano et al., 2010).

Podrobné informace o metodice a teoretických východiscích

programu Unplugged je možné nalézt v práci Peera Van der

Kreefta et al. (2009).

Fáze implementace a realizace metodiky probìhla na

vybraných školách ve školním roce 2007/2008. Výsledky im-

plementaèní studie byly pomìrnì velmi dobré a èeské školy

o program projevovaly od zaèátku znaèný zájem. Intervence

provádìná školními metodiky prevence, kteøí prošli úvod-

ním dvoudenním proškolením, byla v prùbìhu celého pro-

gramu vedena a supervidována tzv. regionálními koordiná-

tory prevence (vìtšinou pracovníci nìkteré z místních ne-

ziskových organizací nebo pedagogicko-psychologických

poraden). Pro úspìšnou implementaci programu byla samo-

zøejmì zásadní podpora od managementu jednotlivých škol

(Jurystová et al., 2009). Na základì evaluace procesu imple-
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mentace programu se podaøilo mj. navrhnout nový model

koordinace a kontroly kvality tohoto preventivního progra-

mu na regionální úrovni (viz Jurystová et al., 2009; Jurysto-

vá & Miovský, 2010). Oproti projektu EU-Dap byla výraznì

posílena právì komponenta zapojující organizace v regionu

poskytující školám metodickou podporu a pravidelné inter-

vizní setkání a pomáhající školním metodikùm intervenci

správnì aplikovat a øešit problematické situace.

� 3 DESIGN EVALUACE PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU

� 3 / 1 Cíle realizované studie
Hlavním cílem studie bylo ovìøení efektivity programu Un-

plugged (respektive jeho èeské adaptace v rámci projektu

EU-Dap-2) v oblasti užívání konopí u populace èeských dìtí

základních škol:

a/ Ovìøit, jaký má program Unplugged vliv na celoživotní

prevalenci užívání konopí.

b/ Ovìøit, jaký má program Unplugged vliv na tøicetidenní

prevalenci užívání konopí.

c/ Ovìøení délky trvání dosaženého efektu v èase (v rámci

následných follow-ups).

Tøicetidenní prevalence užívání konopí, která má do

znaèné míry dobrou výpovìdní hodnotu o stavu aktuálního

užívání, je pøímo také považována za významný prediktor

budoucího užívání dalších návykových látek (Ellickson et

al., 1992). V naší studii byly zjišťovány statisticky význam-

né rozdíly mezi skupinami v jednotlivých promìnných (Pe-

arson Chi-Square), které ukazovaly jednotlivé prevalence

užívání konopí. Vyhodnocení a zpracování dat jsme provedli

za pomoci statistického softwaru SPSS (verze 17.0). Vý-

stupní promìnné týkající se tøicetidenní i celoživotní preva-

lence byly analyzovány jako dichotomické (ano/ne). Z dotaz-

níku byly vybrány otázky zjišťující celoživotní prevalenci

kouøení konopí a jeho užití v posledních tøiceti dnech.

� 3 / 2 Design a soubor
Efektivita vlivu primárnìpreventivní intervence Unplug-

ged byla ovìøována v rámci prospektivní, randomizované,

kontrolované studie. První testování probìhlo pøed zaháje-

ním samotné intervence Unplugged v záøí 2007. Následova-

lo pìt retestù, které byly provádìny dvakrát roènì a k po-

slednímu došlo 33 mìsícù od zaèátku šetøení (Gabrhelík

et al., in press). První retest následoval bezprostøednì po

ukonèení intervence (6/2008). Další restesty pak vždy kopí-

rovaly zaèátek a konec školního roku (tedy 9/2008, 6/2009,

9/2009 a 6/2010). Kontrolní i experimentální skupinu mìlo

tvoøit 40 škol ze tøí krajù v Èeské republice. Pìt škol v kon-

trolní skupinì (6,3 %) bylo ze souboru vyjmuto a nebylo na-

hrazeno (Gabrhelík et al., in press). Od rodièù všech zúèast-

nìných dìtí byl získán písemný souhlas. Studie byla schvá-

lena Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

� 4 VÝSLEDKY
Více než pìtina všech respondentù (6. testování, 8. tøída zá-

kladní školy) mìla nìkdy v životì zkušenost s užíváním ko-

nopných drog. Intervence Unplugged vykázala efektivitu

v nìkolika rovinách. Statisticky významné rozdíly (Pearson

Chi-Square, sign. p=0,05) mezi experimentální a kontrolní

skupinou v celoživotní prevalenci kouøení konopí ukazuje

obrázek 1. Na zaèátku studie (pretest, 9/2007) a po prvním

testování (posttest, 6/2008) byla celoživotní prevalence uží-

vání konopných drog mírnì vyšší u experimentální skupi-

ny. Po aplikaci intervence došlo u kontrolní skupiny k vý-

raznìjšímu a rychlejšímu zhoršení tohoto indikátoru a uve-

dený trend byl patrný ve všech následujících testováních.

Trvání pozitivního efektu primárnìpreventivní intervence

v èase dokládají statisticky významné rozdíly v kouøení ko-

nopí po jednom a dvou rocích od skonèení programu

(p = 0,05). Na konci 7. tøídy základní školy mìlo zkušenost

s užíváním konopí 14,4 % dìtí z kontrolní skupiny, zatímco

u skupiny experimentální to bylo již jen 12,7 %. Po dvou le-

tech od konce intervence užila tuto návykovou látku témìø
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ètvrtina dìtí z kontrolní skupiny (23,8 %), v experimentální

skupinì nedosahovala celoživotní prevalence ani pìtiny

z celkového poètu (18,6 %).

Také v pøípadì tøicetidenní prevalence kouøení konopí

došlo k potvrzení a stejnému scénáøi jako u pøedešle testo-

vaného indikátoru. Kontrolní skupina se oproti experimen-

tální skupinì od úrovnì prvního retestu (6/2008) výraznì

zhoršila. Pøi následujících ètyøech testováních již byla situ-

ace stejná a rozdíl (daný pozitivním vlivem intervence u ex-

perimentální skupiny) byl stále výrazný (obrázek 2). Res-

pondenti z kontrolní skupiny napø. u tøetího testování (dru-

hý retest, 9/2008) statisticky významnì èastìji užívali

konopí (20,9 %) oproti skupinì experimentální (17,0 %)

(p = 0,01; Pearson Chi-Square). Udržení dlouhodobého efek-

tu intervence Unplugged u populace èeských dìtí potvrzuje,

obdobnì jako u indikátoru celoživotní prevalence, fakt, že

ještì 2 roky po konci intervence byl zaznamenán statisticky

významný rozdíl (p = 0,05). Kouøení konopí v posledním mì-

síci bylo u experimentální skupiny v tomto 6. testování za-

znamenáno u 5,3 %, zatímco u skupiny kontrolní kouøilo ko-

nopí v posledním mìsíci již 8,0 % respondentù.

� 5 DISKUSE
Preventivní programy mohou na jedné stranì výraznì sní-

žit zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek

nebo posouvat zahájení užívání tìchto látek do vyššího vì-

ku. Na druhé stranì však mohou pùsobit zcela obrácenì

a cílovou skupinu negativnì senzitizovat a vést kontrapro-

duktivnì k užívání drog ve vyšší míøe. Proto je nezbytné,

aby byl každý školní program primární prevence užívání

návykových látek peèlivì evaluován (Faggiano, 2010).

V rámci evidence-based pøístupu je nutné na evaluaèní

komponentu myslet již v samotném návrhu designu pre-

ventivního programu. Je dùležité zabezpeèit, aby škola ne-

podlehla populistickým snahám hledajícím rùzné zkratky

a nefunkèní postupy a programy, jakým byl napø. opakova-

nì propagovaný a z hlediska dosažených výsledkù sporný

program DARE (Ennett et al., 1994).

Aèkoli byl nárùst prevalence užívání konopných drog

u experimentální skupiny výraznì pomalejší než u skupiny

kontrolní, je u obou skupin patrná narùstající tendence.

Zvyšování incidence kouøení konopí spoleènì s narùstajícím

vìkem je však v raném dospívání èasto sledovaným jevem,

kterému nelze zcela zabránit (Faggiano et al., 2010). Jako

velmi pozitivní je tøeba chápat pøedevším statisticky vý-

znamné rozdíly v kouøení konopí v posledním mìsíci. Indi-

kátor celoživotní prevalence mùže pouze nasvìdèovat jed-

norázovému experimentování s drogou, avšak vysoká tøice-

tidenní prevalence kouøení konopí v tomto raném vìku je

jedním z indikátorù (v kombinaci napø. spolu s vysokou pre-

valencí užívání alkoholu), které mohou predikovat zvýšené

riziko další progrese užívání návykových látek až pøípadnì

k rozvoji závislosti v pozdìjším životì (Miovský et al., 2007,

Ellickson et al., 1992). Tento charakteristický trend užívá-

ní, respektive experimentování s danou látkou, je možné

vysledovat i z výsledkù jednotlivých retestù u obou popula-

cí. Statisticky prùkazné rozdíly mezi obìma skupinami dìtí

v rámci indikátoru celoživotní prevalence nacházíme v naší

studii èasovì v èervnu 2009 a 2010. To vìkovì odpovídá kon-

ci 7. a 8. tøídy základní školy. Dìti zkouší nelegální drogy

èasto pod vlivem vrstevníkù (Budney et al., 1999; Freeland

& Campbell, 1973; Buckner, 2007) mj. pøispìním a pod vli-

vem fenoménu mylného normativního pøesvìdèení (Miov-

ský et al., 2010), s nímž souvisí též nezanedbatelný tlak me-

diálního diskurzu (Novák et al., 2009, 2010).

Naše výsledky evaluace školního preventivního pro-

gramu Unplugged vyznívají oproti mezinárodnímu projek-

tu EU-Dap (Faggiano et al., 2007), jehož metodiku (Van der

Kreeft et al., 2009) jsme se snažili adaptovat pro èeskou

školní populaci, více pozitivnì, aèkoli studie zabývající se

efektem intervence upozoròují na nižší èetnost a pomalejší

nárùst kouøení konopí u skupiny žákù, která prošla primár-
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nìpreventivní intervencí (Faggiano et al., 2008, 2010). Tøi

mìsíce (Faggiano et al., 2008b) a pùl roku (Faggiano et al.,

2010) po konci intervence byl na rozdíl od naší studie zazna-

menán víceménì spíše marginální efekt z hlediska statistic-

ké významnosti v oblasti pravidelného užívání konopí v po-

sledním mìsíci (p < 0,08). Rozdíl je pravdìpodobnì možné

pøièíst posunutí vìku zaèátku intervence ze 14 let na 12 let

(Jurystová et al., 2009) a také faktu, že je na èeských zá-

kladních školách užíváno jen malé množství primárnìpre-

ventivních programù, resp. že v ÈR jsou programy založe-

né na posilování sociálních dovedností zastoupeny výraznì

ménì (Adámková et al, 2009).

� 6 ZÁVÌR
Konopné drogy jsou v èeské adolescentní a preadolescentní

populaci nejèastìji užívanou nelegální návykovou látkou.

Z výsledkù naší studie vyplývá, že více jak pìtina všech res-

pondentù (8. tøída základní školy) mìla nìkdy v životì zku-

šenost s kouøením konopí. Užívání konopí se stává stále ob-

líbenìjším a celoživotní prevalence užití se zvyšujícím se vì-

kem dítìte rapidnì roste. Primární prevence ve školním

prostøedí se snaží experimentování i samotné užívání ome-

zit nebo alespoò posunout do vyššího vìku. Statisticky vý-

znamné rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou

byly zjištìny ve prospìch experimentální skupiny již bez-

prostøednì po skonèení intervence (první retest, 6/2008)

a tøi mìsíce po ukonèení intervence (druhý retest, 9/2008)

(p = 0,01; Pearson Chi-Square), kdy konopí kouøilo 4,4 %

respondentù kontrolní skupiny oproti 1,3 % ve skupinì, kte-

rá absolvovala program. Trvání pozitivního efektu primár-

nìpreventivní intervence v èase dokládá statisticky vý-

znamné rozdíly v kouøení konopí po 12 a 24 mìsících od

skonèení programu (p = 0,05). Zde bylo prokázáno, že ná-

rùst prevalence kouøení cigaret v posledním mìsíci byl u ex-

perimentální skupiny výraznì pomalejší. Po 24 mìsísích od

ukonèení intervence mìla zkušenost s kouøením konopí té-

mìø ètvrtina respondentù z kontrolní skupiny (23,8 %), za-

tímco v experimentální skupinì nedosahovala celoživotní

prevalence ani pìtiny z celkového poètu (18,6 %) (p = 0,05;

Pearson Chi-Square). Realizací programu Unplugged v pro-

støedí èeských základních škol bylo dosaženo mìøitelného,

statisticky významného pozitivního efektu v oblasti pravi-

delného kouøení konopí, což odpovídá i pøedchozím výsled-

kùm evaluace efektivity tohoto nástroje v celoevropské stu-

dii EU-Dap.
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