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BACKGROUND: In 2010 the Institute of Criminology and

Social Prevention (IKSP) prepared and conducted a repre-

sentative public opinion survey into selected topics con-

cerning the issue of drugs. AIMS: The aim of the survey

was to gain new insights into the public’s knowledge, opin-

ions, and attitudes in relation to significant aspects of the

problem of substance use. DESIGN, MEASUREMENTS

AND PARTICIPANTS: The data were collected using the

personal interviewing (face-to-face) method applied to

a representative sample of 2044 respondents aged 15 and

over. The respondents were chosen using quota sampling,

with the quota criteria including sex, age, education, the

size of the place of residence, and region. The data were

processed by means of the SPSS statistical software and

subsequently analysed and interpreted by the research

team. RESULTS: Czech citizens’ level of knowledge of the

drug-related aspects under study is not high and their atti-

tudes are mainly based on mediated information. If faced

with a drug problem personally, the citizens would be will-

ing to address it, although they may not always know where

exactly to seek help. CONCLUSIONS: The results have

implications for the domain of the drug policy that deals

with the public dissemination of relevant information. They

indicate the topics on which the information-related seg-

ments of the drug policy system should focus.
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VÝCHODISKA: Institut pro kriminologii a sociální pre-
venci realizoval v roce 2010 reprezentativní prùzkum veøej-
ného mínìní k vybraným oblastem drogové problematiky.
CÍLE: Cílem prùzkumu bylo získat nové poznatky o zna-
lostech, názorech a postojích veøejnosti k významným
aspektùm problematiky užívání návykových látek.
METODY A SOUBOR: Sbìr dat byl proveden metodou
osobního dotazování na reprezentativním výbìrovém sou-
boru 2044 obèanù ÈR ve vìku od 15 let. Respondenti byli
vybráni kvótním zpùsobem, pøièemž použitými kvótními
znaky byly pohlaví, vìk, vzdìlání, velikost místa bydlištì
a region. Sebraná data byla zpracována ve statistickém
softwaru SPSS a následnì analyzována a interpretována
výzkumným týmem. VÝSLEDKY: Znalosti obèanù ÈR
o sledovaných aspektech drogové problematiky jsou spíše
prùmìrné a jejich postoje vycházejí hlavnì ze zprostøedko-

vaných informací. V pøípadì osobní konfrontace s problé-
mem s drogami by obèané mìli snahu jej øešit, ale ne vždy
mají pøedstavu o tom, kde konkrétnì by o pomoc mohli
požádat. ZÁVÌR: Výsledky pøinášejí podnìty pro èást
protidrogové politiky zabývající se informováním veøej-
nosti. Naznaèují oblasti, na které by se informaèní èinnost
složek systému protidrogové politiky mìla zamìøit.
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� 1 ÚVOD
Veøejné mínìní má v procesu tvorby jakékoli veøejné politi-

ky nepochybnì své místo, jehož význam však již tak jedno-

znaèný není. Veøejnost a politika jsou v demokratickém

právním státì v neustálé interakci. Obèané by pøedevším

mìli mít dostatek korektních informací k tomu, aby si vy-

tvoøili realistickou pøedstavu o stavu urèitého problému

v zemi (regionu, obci) a o reakci orgánù veøejné moci na nìj.

Dostateèná znalost skuteèných potøeb obèanù v dané oblas-

ti, jejich skuteèných názorù na problém a postojù k nìmu, je

nezbytným pøedpokladem formulace úèinné, srozumitelné

a respektované politiky. A koneènì je tøeba veøejnosti poli-

tické zámìry a opatøení, jakož i dùvody pro nì, srozumitel-

nì sdìlovat. Pouze jasný a zøetelnì formulovaný zámìr, od-

povídající ze znaèné èásti skuteèným potøebám veøejnosti,

mùže nalézt ve spoleènosti náležitou podporu, která je do

velké míry rozhodující pro úèinnost každého opatøení v da-

né oblasti. Výzkumné poznatky naznaèují, že když se politi-

ka dostane mimo hranice politického souhlasu, mùže se ve-

øejné mínìní rychle zformovat do opozice, jež podrývá da-

nou politiku a dokonce zpochybòuje legitimitu vlády (Wood,

2009, p. 45). Institut pro kriminologii a sociální prevenci

(IKSP) v souladu s uvedenými tezemi v roce 2010 pøipravil

a realizoval prùzkum veøejného mínìní k vybraným otáz-

kám drogové problematiky IKSP_D2010. Prùzkum byl rea-

lizován s využitím prostøedkù z institucionální podpory na

dlouhodobý koncepèní rozvoj výzkumné organizace, poskyt-

nuté Ministerstvem vnitra ÈR (è.j. MV-37156-2/OBV-2010).

Pøedmìtem prùzkumu, jehož hlavní výsledky èlánek

struènì shrnuje, bylo veøejné mínìní o vybraných aspek-

tech problematiky užívání návykových látek a protidrogové

politiky. Konkrétnì se prùzkum zamìøil na základní zna-

losti obèanù ÈR o vývoji trestnìprávní úpravy v této oblasti,

na zpùsob, jak obèané „drogový problém“ v širším smyslu

vnímají a jak se cítí být informováni o jednotlivých složkách

protidrogové politiky, jakož i na jejich názory a postoje k díl-

èím aktuálním otázkám, jako je podpora zdravého životního

stylu èi možnost využití rostliny konopí pro léèebné úèely.

Cílem výzkumu bylo prostøednictvím reprezentativního

prùzkumu veøejného mínìní a s využitím dalších metod zís-

kat nové poznatky o znalostech, názorech a postojích veøej-

nosti k významným aspektùm problematiky užívání ná-

vykových látek, a to v kontextu stavu a vývoje užívání

legálních i nelegálních drog v ÈR. Kromì prùzkumu

IKSP_D2010 byl pøi øešení výzkumného úkolu zpracován

struèný teoretický souhrn poznatkù o zkoumané problema-

tice a pøehled výsledkù vybraných døívìjších výzkumù po-

stojù a názorù obèanù ÈR v oblasti drogové problematiky

(Zeman et al., 2011).

� 2 PRÙZKUM VEØEJNÉHO MÍNÌNÍ
IKSP_D2010
Prùzkum veøejného mínìní IKSP_D2010 je rozsáhlý pùvod-

ní prùzkum znalostí, názorù a postojù obèanù ve vybraných

oblastech drogové problematiky. Výzkumný tým sestavil

pro jeho úèely dotazník, který kromì dotazù na sociode-

mografické charakteristiky respondenta obsahoval celkem

16 otázek, z nichž nìkteré byly èlenìny do dvou èi více podo-

tázek. Týkaly se nìkolika vzájemnì souvisejících oblastí:

– zmìny právní úpravy postihu drogové kriminality;

– vnímání otevøené drogové scény;

– podpora života bez drog a péèe o uživatele;

– vnímaná informovanost o drogové problematice;

– zpùsoby øešení problémù jedince s drogami;

– možnost využití konopí pro léèebné úèely.

Ve spolupráci s Národním monitorovacím støediskem

pro drogy a drogové závislosti (NMS) pøi Úøadu vlády ÈR

byla do dotazníku zaøazena též otázka, zkoumající mìsíèní,

roèní a celoživotní prevalenci užívání 9 druhù návykových

látek, vèetnì alkoholu a tabáku. Vyhodnocení otázky pro-

vedlo samostatnì NMS v rámci kontinuálního monitoringu

prevalence užívání návykových látek (Mravèík et al., 2011,

pp. 24–26). Pro úèely výzkumu byly údaje o užívání jednotli-

vých látek využity pouze jako další tøídicí kritérium pøi vy-

hodnocování základní baterie otázek IKSP_D2010.1

Terénní fázi šetøení provedl vybraný externí subjekt,

a sice spoleènost Factum Invenio, s. r. o. Šetøení bylo prove-

deno metodou osobního dotazování na reprezentativním vý-

bìrovém souboru 2044 respondentù ve vìku od 15 let. Res-

pondenti byli vybráni kvótním zpùsobem, pøièemž použitý-

mi kvótními znaky byly pohlaví, vìk, vzdìlání, velikost

místa bydlištì a region. Tyto kvótní znaky byly uvažovány

v následujících kategoriích:

– pohlaví v kategoriích muž, žena;

– vìk byl pro úèely kvótního výbìru uvažován ve ètyøech

vìkových kategoriích (15–29 let; 30–44 let; 45–59 let;

60 a více let);

– vzdìlání ve tøech úrovních – základní plus støedo-

školské bez maturity, støedoškolské s maturitou

a vysokoškolské;

– velikost místa bydlištì v pìti skupinách – dìlicí body

mezi skupinami jsou 2000, 5000, 20.000 a 100.000

obyvatel;

– region podle 14 krajù ÈR.

Dotazování probìhlo ve dnech 10. 9.–21. 9. 2010. Se-

braná data byla po kontrole zpracována a vyhodnocena ve
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1/ Je však tøeba mít na pamìti, že poèty respondentù, kteøí pøipustili užití

nìkteré nelegální drogy, byly relativnì nízké (užití konopných drog pøipustilo

20,5 %, u ostatních nelegálních drog se tento podíl pohyboval mezi 1 % až

6 %), takže pøi tøídìní výsledkù podle prevalence užití zpravidla nebyla splnìna

praktická podmínka dostateèné velikosti výbìru.



statistickém softwaru SPSS.2 Vyhodnocení a interpretaci

výsledkù provedl výzkumný tým. Pokud se dále v textu upo-

zoròuje na statisticky významné rozdíly, míní se tím rozdíly

na hladinì významnosti 95 % (p<0,05).

� 3 HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÙZKUMU

� 3 / 1 Znalosti právní úpravy
Mají-li obèané dodržovat pravidla nakládání s nelegálními

drogami, mìli by vìdìt, jaké látky se za nelegální drogy po-

važují, nebo alespoò kde lze jejich výèet nalézt. Byli proto

dotázáni, zda vìdí, kde je závaznì stanoveno, které látky se

v ÈR pokládají za nelegální drogy. Zhruba tøi ètvrtiny res-

pondentù správnì uvedly, že výèet omamných a psycho-

tropních látek (OPL) je závaznì stanoven v zákonì. Podle

dalších 10 % dotázaných urèují výèet OPL závaznì orgány

èinné v trestním øízení, a to policie (5 %), soudy (4 %) èi stát-

ní zástupce (1 %). Pøibližnì stejný podíl respondentù (11 %)

na tuto otázku nedokázal èi nechtìl odpovìdìt a cca 4 % obèa-

nù se domnívají, že okruh OPL není závaznì stanoven vùbec.

Nový trestní zákoník3 pøinesl s úèinností od 1. ledna

2010 zmìny i v oblasti postihu neoprávnìného nakládání

s OPL. O zmìnì právní úpravy postihu drogové kriminality,

k níž došlo v souvislosti s pøijetím nového trestního zákoní-

ku, slyšela pøibližnì polovina obèanù (49 %).

Další dotaz smìøoval k tomu, jak se v souèasnosti po-

suzuje pìstování rostliny konopí pro vlastní potøebu. Nì-

které mediální interpretace mohly vyvolat mylnou pøedsta-

vu, že nová úprava pøináší legalizaci takového jednání. Ná-

rodní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti

na svých webových stránkách zveøejnilo anketu, v níž náv-

štìvníci stránek odpovídali na otázku, jaký je podle nových

pøedpisù od 1. ledna 2010 v ÈR právní režim pìstování rost-

lin konopí pro vlastní potøebu. Po dohodì s NMS byla tato

otázka vèetnì variant odpovìdi témìø doslovnì pøevzata

i do dotazníku IKSP_D2010. Výsledky4 shrnuje tabulka 1.

Srovnání je zajímavé i z toho dùvodu, že naznaèuje od-

lišnosti komunity návštìvníkù stránek NMS (pøinejmen-

ším tìch, kteøí se ankety zúèastnili), od obecné populace.

Ètvrtina úèastníkù ankety se domnívá, že pìstování rostlin

konopí pro vlastní potøebu je v ÈR po 1. lednu 2010 zcela le-

gální, zatímco v obecné populaci tento nesprávný názor sdílí

jen 6 % obèanù. Na druhou stranu, více než polovina úèast-

níkù ankety zná správnou odpovìï, což je o cca 10 % více

než v obecné populaci. Široká veøejnost zjevnì v této otázce

více „tápe“, když sice má povìdomí o tom, že pìstování rost-

liny konopí není zcela legální a je urèitým zpùsobem posti-

hováno, ale jasnou pøedstavu o podobì postihu nemá. O tom

vypovídá pomìrnì vysoký podíl dotázaných, podle kterých

je uvedené jednání pøestupkem, resp. pøestupkem èi trest-

ným èinem v závislosti na koncentraci úèinné látky THC

v rostlinách, jakož i to, že pìtina obèanù odpovìï vùbec ne-

uvedla. Je ovšem tøeba upozornit, že anketa NMS neobsa-

hovala variantu odpovìdi „nevím“, takže se jí úèastnili náv-

štìvníci stránek, kteøí zøejmì na danou vìc urèitý názor

mají.

� 3/ 2 Vnímání drogové scény
Celkem 38 % dotázaných v posledním roce zaznamenalo,

že nìkdo v bezprostøedním okolí jejich bydlištì užívá na ve-

øejnosti drogy, a 17 % respondentù si tam v tomtéž období

všimlo prodeje drog. Prùzkum též sledoval, zda konzumace

èi distribuce drog na veøejnosti obèany obtìžuje. Tøetina do-
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Tabulka 1 / Table 1
Právní režim pìstování rostliny konopí pro vlastní potøebu; srovnání výsledkù ankety NMS a prùzkumu IKSP_D2010

Legal status of the cultivation of cannabis plants for personal use; comparison of the results of the opinion poll conducted by the National Focal Point and

the IKSP_D2010 survey

Pìstování rostlin
konopí pro vlastní
potøebu je:

Anketa NMS IKSP_D2010

N % N %

Zcela legální 693 24,9 121 5,9

Pøestupek 254 9,1 315 15,4

Pøestupek nebo trestný
èin podle koncentrace
THC

370 13,3 368 18

Pøestupek nebo trestný
èin podle poètu rostlin

1464 52,6 837 40,9

Neví, neodpovìdìl/a - - 403 19,7

Celkem 2781 100 2044 100

2/ Pøípadné odchylky èíselných údajù o výsledcích uvedených v grafech èi

tabulkách na úrovni +/- 1 % jsou dùsledkem zaokrouhlení.

3/ Zákon è. 40/2009 Sb.

4/ U ankety NMS se jedná o výsledky ke dni 5. 1. 2011. Anketa byla zaháje-

na v roce 2010 a v dobì zpracování výsledkù prùzkumu IKSP_D2010 stále pro-

bíhala. Nutno ovšem dodat, že výsledky byly dlouhodobì do znaèné míry

konstantní.



tázaných uvedla, že se s užíváním drog na veøejnosti dosud

nesetkala, ovšem témìø polovinu dotázaných (49 %) tento

fenomén obtìžuje. Naopak u 15 % obèanù nevyvolává setká-

ní s užíváním drog na veøejnosti pocit obtìžování. Z dotáza-

ných, kteøí již veøejnou konzumaci drog zaznamenali a na

otázku odpovìdìli, se takovým zážitkem cítily být obtìžová-

ny plné tøi ètvrtiny (76 %). Setkání s prodejem drog na ve-

øejnosti obtìžuje celkem 40 % obèanù, ovšem je tøeba mít na

pamìti, že témìø polovina (48 %) dotázaných dosud prodej

drog na veøejnosti nezaznamenala. Pokud jde o responden-

ty, kteøí již takovou zkušenost mají, výsledky ukázaly, že se

uvedeným jevem cítí být obtìžováno 79 % z nich. Pouze 10 %

respondentù prodej drog na veøejnosti neobtìžuje.

S rostoucím vìkem patrnì klesá vnímavost dotáza-

ných vùèi užívání a prodeji drog na veøejnosti; naproti tomu

mladší vìkové kategorie respondentù jsou vùèi tìmto je-

vùm, a to zejména vùèi užívání drog na veøejnosti, výraznì

shovívavìjší. Pomìrnì zøetelnì se v tomto smìru vyèlenily

dvì skupiny respondentù, a sice osoby do 30 let vìku na

stranì jedné a osoby nad 50 let vìku na stranì druhé. (Ta-

bulka 2.)

� 3 / 3 Názory na péèi o uživatele a podporu
zdravého životního stylu
Podle názoru témìø pìtiny respondentù (18 %) je péèe pos-

kytovaná uživatelùm nelegálních drog v jejich kraji na do-

stateèné úrovni a ètvrtina (25 %) ji hodnotí jako spíše dosta-

teènou. Pøevažující spokojenost s regionální péèí o uživatele

drog tedy vyjádøilo 43 % respondentù. Více než ètvrtina do-

tázaných si naopak myslí, že péèe poskytovaná uživatelùm

je nedostateèná (9 %) nebo spíše nedostateèná (18 %). Té-

mìø tøetina respondentù (30 %) nezaujala k otázce žádné

stanovisko. O téma tedy zøejmì nemají zájem, nebo nedis-

ponují dostateènými informacemi, aby aktuální stav doved-

li posoudit.

Prùzkum zkoumal též vnímání úrovnì protidrogové

prevence v ÈR, a to formou dotazu na podporu zdravého ži-

votního stylu bez drog na národní úrovni. Necelá polovina

(44 %) respondentù hodnotí úroveò podpory zdravého život-

ního stylu bez drog v ÈR jako dostateènou. Identický podíl

respondentù má na úroveò podpory zdravého životního sty-

lu opaèný názor (44 %). Na položenou otázku v tomto pøípa-

dì neodpovìdìlo 13 % dotázaných. Jako zajímavé se mùže

jevit, že signifikantnì èastìji hodnotili pozitivnì podporu

zdravého životního stylu respondenti, kteøí deklarovali

v posledním roce užití nìkteré nelegální drogy (19 % dosta-

teèná, 36 % spíše dostateèná), naopak respondenti bez zku-

šenosti s nelegální drogou v posledním roce mìli negativnìj-

ší názor (29 % spíše nedostateèná, 16 % nedostateèná).

� 3 / 4 Vnímaná informovanost o drogové
problematice
Pro náležitou interpretaci zjištìných názorù veøejnosti na

vybrané aspekty drogové problematiky je dùležité vìdìt,

nakolik se respondenti sami cítí být o této oblasti informo-

váni. Prùzkum proto mapoval i pocit informovanosti res-

pondentù o rùzných tématech týkajících se dùsledkù užívá-

ní drog, drogové scény a realizovaných protidrogových opat-

øení. Více než tøi ètvrtiny (78 %) dotázaných mají pocit, že

disponují dostatkem informací o zdravotních rizicích spoje-

ných s užíváním drog, a stejný podíl respondentù se cítí být

dostateènì informován o negativních spoleèenských dopa-

dech užívání drog. O tom, které drogy se v ÈR užívají, má po-

dle vlastního názoru pøehled zhruba polovina dotázaných

a necelá polovina se cítí být dostateènì informována o tom,

jak je užívání drog v ÈR rozšíøeno. Témìø polovina respon-

dentù také deklarovala, že má dostatek informací o práv-

ních dùsledcích neoprávnìné výroby, držení a distribuce

drog. Informacemi o léèbì závislosti na drogách disponuje

podle svých slov v dostateèné míøe 42 % dotázaných. Pøi-

bližnì tøetina respondentù (35 %) se domnívá, že disponuje
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Tabulka 2 / Table 2
Pocit obtìžování pøi setkání s užíváním drog na veøejnosti; podle vìku respondentù (v %)

Perceived nuisance of drug use in public according to the age of the respondents (%)

Obtìžuje vás, když se
setkáte s tím, jak nìkdo na
veøejnosti užívá drogu?

Velmi mì
to obtìžuje

Spíše mì
to obtìžuje

Spíše mì
to
neobtìžuje

Vùbec mì
to
neobtìžuje

Dosud jsem
se s tím
nesetkal/a

Neví,
neuvedl/a

Celkem

Vìk 15–17 22,1 11,7 18,2 22,1 24,7 1,3 100

18–20 17,5 25,2 26,2 13,6 13,6 3,9 100

21–30 25,7 23,7 17,1 6,9 22,3 4,3 100

31–40 30,3 23,3 8,6 8,9 26,7 2,2 100

41–50 31,6 23,2 6,7 6,1 31 1,4 100

51–60 34,6 16,2 2,3 3,6 39,2 4,2 100

61–70 31,4 11 3,5 3,5 46,6 4 100

71 a více 32,4 4,5 3,6 0,9 57,7 0,9 100



dostatkem informací o preventivních opatøeních, jež mají

zabránit tomu, aby lidé drogy užívali. O poradenských služ-

bách pro uživatele drog, resp. o službách pro uživatele drog

v terénu pociťuje dostatek informací jen necelá tøetina res-

pondentù. Nejhùøe ze všech nabídnutých témat se respon-

denti cítí být informováni o èinnosti krajských a místních

protidrogových koordinátorù, o které má podle vlastních

slov dost informací jen necelá pìtina dotázaných. Výsledky

shrnuje tabulka 3.

� 3 / 5 Preferovaná osobní reakce na
konfrontaci s „drogovým problémem“
Pøedmìtem prùzkumu byla i potenciální reakce obèanù na

situaci, když by zjistili, že nìkterá z jim blízkých osob sama

drogy užívá. Nejvìtší èást (35 %) dotázaných by se snažila

øešit danou situaci osobnì, pøípadnì necelá ètvrtina ve spo-

lupráci s protidrogovou poradnou. Pomìrnì vysoký podíl

respondentù (14 %) by vùbec nevìdìl, co dìlat, a 8 % dotáza-

ných by zámìrnì nepodniklo nic. Pomoc praktického lékaøe

by vyhledalo 8 % dotázaných, 6 % by se svìøilo policii a 3 %

by vìc oznámila ve škole èi na pracovišti uživatele. Obdobnì

byla zkoumána potenciální reakce obèanù na situaci, kdy

by chtìl nìkdo z jejich blízkých pøestat s užíváním drog

a obrátil se na nì se žádostí o radu èi pomoc (Tabulka 4).

Naprostá vìtšina dotázaných (92 %) by se s ukonèením uží-

vání drog snažila žadateli pomoci a jen 8 % z nich by nevìdì-

lo, kam se pro pomoc obrátit. Pouze 8 % respondentù by ja-

koukoli pomoc poskytnout odmítlo. Zhruba tøetina obèanù

by doporuèila pomoc protidrogové poradny, témìø pìtina

respondentù by navrhla pomoc lékaøe specialisty a pøi hra-

nici 10 % se objevily ještì varianty kontaktního centra

a specializované nestátní neziskové organizace. Výsledky

prùzkumu nicménì ukazují, že o konkrétních možnostech

pomoci uživatelùm drog v místì bydlištì nemají obèané

vždy dostateèné informace. Pouze 24 % ze všech dotázaných

zná ve svém okolí konkrétní zaøízení, kam se mohou uživa-

telé drog se žádostí o poskytnutí pomoci obrátit.

� 3 / 6 Postoj k možnosti využití konopí
k léèebným úèelùm
Závìreèná èást prùzkumu se zabývala aktuální problemati-

kou využívání rostliny konopí k léèebným úèelùm. K výraz-

né vìtšinì obèanù (87 %) se již informace, že užívání rostli-

ny konopí mùže mít léèebné úèinky, dostala. Èeši jsou

k možnosti využívání rostliny konopí pro léèebné úèely po-

mìrnì vstøícní. Tuto možnost pøipouští témìø 70 % dotáza-

ných, a to 27 % i bez nutnosti dalšího výzkumu v této oblasti

a 42 % za podmínky, že výzkum léèebné úèinky rostliny ko-

nopí dostateènì potvrdí. Zhruba 14 % obèanù se vyslovilo

proti možnosti využívání rostliny konopí pro léèebné úèely.

Pomìrnì velká (17 %) skupina dotázaných na tento prob-

lém zøejmì nemá vyhranìný názor.

� 4 ZÁVÌR A DISKUSE
Jednou z možností jak porozumìt „problému drog“ je pocho-

pit, jak na tento jev reaguje spoleènost, tj. jak je v dané spo-

leènosti „problém drog“ konceptualizován, resp. definován,

diskutován a prezentován (Radimecký, 2006). Prùzkum

IKSP_D2010, jehož nìkteré základní výsledky èlánek shrnu-

je, mìl za cíl pøinést poznatky o znalostech a postojích èes-

kých obèanù v nìkterých oblastech drogové problematiky,

které výzkumný tým pokládá za zásadní èi aktuální a jimž se
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Tabulka 3 / Table 3
Vnímaná informovanost obèanù o drogové problematice (v %)

Perceived awareness of citizens concerning drug-related issues (%)

Domníváte se, že máte dostatek informací Rozhodnì nebo
spíše ano

Rozhodnì nebo
spíše ne

Neví, Neuvedl/a Celkem

o právních dùsledcích neoprávnìné výroby, držení a

distribuce drog

46,5 48,7 4,8 100,0

o èinnosti krajských a místních protidrogových

koordinátorù

18,2 75,0 6,8 100,0

o preventivních opatøeních, jež mají zabránit tomu,

aby lidé drogy užívali

35,3 59,5 5,2 100,0

o léèbì závislosti na drogách 41,1 54,9 4,0 100,0

o službách pro uživatele drog v terénu, jako jsou

programy výmìny injekèních støíkaèek

31,6 63,1 5,4 100,0

o poradenských službách pro uživatele drog 30,4 64,5 5,1 100,0

o tom, jak je užívání drog v ÈR rozšíøeno 42,5 53,8 3,7 100,0

o tom, které drogy se v ÈR užívají 51,1 45,7 3,2 100,0

o negativních spoleèenských dopadech užívání drog 78,0 20,4 1,6 100,0

o zdravotních rizicích spojených s užíváním drog 77,8 20,8 1,4 100,0



dosavadní výzkumy veøejného mínìní v ÈR pøíliš nevìnova-

ly. Tím by mìl pøispìt k doplnìní dosavadních znalostí o ná-

zorech èeské veøejnosti ohlednì konzumace návykových lá-

tek (zejména tzv. nelegálních) a pøístupù k jejímu snižování.

� 4 / 1 Co formuje názory obèanù v oblasti
drogové problematiky?
Pøi interpretaci výsledkù jakéhokoli prùzkumu veøejného

mínìní je tøeba mít neustále na pamìti slabiny a možná

úskalí tohoto typu šetøení, jež jsou v odborné literatuøe dù-

kladnì popsány (Viki, 2009). Allen (2003) pøi popisu vztahu

mezi tvorbou a realizací urèité politiky a veøejným mínìním

uvádí, že dochází ke „komedii plné omylù“, kdy politika

a praxe nejsou založeny na náležitém pochopení veøejného

mínìní, a zároveò veøejné mínìní nevychází z náležitého po-

chopení politiky a praxe. Z døívìjších prùzkumù veøejného

mínìní nicménì vyplývá, že výrazná vìtšina èeských obèanù

vnímá užívání drog na celostátní úrovni jako problém

(CVVM, 2010). Výsledky našeho prùzkumu mohou posloužit

mj. k ovìøení, zda má tento zdánlivì silný postoj èeské veøej-

nosti oporu v osobních zkušenostech a znalostech obyvatel.

Užití jakékoli nelegální drogy v posledních 12 mìsících

pøipustila necelá desetina respondentù. Více než tøetina do-

tázaných zaznamenala v posledním roce v okolí svého byd-

lištì užívání drog na veøejnosti a necelá pìtina ve stejném

období zaznamenala tamtéž veøejný prodej drog; není asi

pøekvapením, že si obou uvedených jevù významnì více vší-

maly právì osoby pøiznávající užití nelegální drogy. Napro-

ti tomu témìø polovinu respondentù obtìžuje, když se set-

kají s užíváním drog na veøejnosti (pøitom tøetina obèanù se

s nìèím takovým dosud nesetkala), a zkušenost s prodejem

drog na veøejnosti obtìžuje cca 40 % dotázaných (s tímto je-

vem se dosud nesetkala témìø polovina úèastníkù prùzku-

mu). Je tedy patrné, že obèany kontakt s uvedenými

formami chování obtìžuje bez ohledu na to, zda se s nimi

shledávají pøímo v místì svého bydlištì. Souhrnnì tuto sku-

teènost vyjadøuje zjištìní, že více než tøi ètvrtiny respon-

dentù, kteøí se s užíváním, resp. prodejem drog na veøejnos-

ti již nìkdy setkali, toto setkání obtìžovalo.

� 4 / 2 Skuteèné znalosti, subjektivní
informovanost a výsledné postoje
Shrnutí výsledkù prùzkumù veøejného mínìní zkoumajících

postoje èeských obèanù k užívání a uživatelùm návykových

látek (Zeman et al., 2011, pp. 63–69) naznaèuje, že je èeská

spoleènost velmi tolerantní k užívání (i pravidelnému) alko-

holu a tabáku, naopak užívání nelegálních drog nepokládá

vìtšina populace za pøijatelné. V otázce pøístupu k uživate-

lùm jsou obèané vcelku rovnomìrnì rozdìleni na zastánce

preventivnì rehabilitaèního pøístupu a represivnì punitivní-

ho pøístupu. Nelze tedy tvrdit, že by veøejnost zastávala v té-

to oblasti extrémnì liberální, èi naopak represivní postoje.

V této souvislosti je také vhodné upozornit na vliv in-

formovanosti obèanù na míru punitivity, kterou vyjadøují

jejich názory a postoje. Jak napø. pøipomíná Green (2006),

výzkum již po desetiletí ukazuje, že je-li veøejnost informo-

vanìjší, je ménì punitivní, než politici zpravidla tvrdí, a je

v oblasti zloèinu a trestu znaènì rozpolcená – chce pachate-

le jak trestat, tak je i napravovat, odsuzuje jednotlivce za

páchání trestné èinnosti, ale odsuzuje i jejich sociální pod-

mínky, chce pachatele nechat „shnít ve vìzení“, ale i pøed-

cházet jejich recidivì (p. 132). Toto tvrzení lze aplikovat na

oblast sociálnì patologických jevù obecnì.

Pokud jde o skuteèné znalosti sledovaných aspektù

drogové problematiky, prùzkum zjistil, že se lépe v daném

tématu orientují obèané s vyšším vzdìláním, ve vìku mezi
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Tabulka 4 / Table 4
Kdyby nìkdo z vašich blízkých chtìl pøestat s užíváním drog a požádal vás o pomoc, co byste mu doporuèil/a nejdøíve?

If any of your family members, friends, etc. wanted to stop using drugs and asked you for help, what would be the first thing you would recommend them

to do?

Poèet %

Nic, tento problém si musí každý vyøešit sám 169 8,3

Doporuèil/a bych mu obrátit se na nìkterou nestátní neziskovou organizaci,

zamìøenou na pomoc uživatelùm drog

178 8,7

Doporuèil/a bych mu pomoc kontaktního centra 217 10,6

Doporuèil/a bych mu pomoc protidrogové poradny 647 31,7

Doporuèil/a bych mu pomoc lékaøe specialisty (psychiatra, psychologa) 387 18,9

Doporuèil/a bych mu pomoc protidrogového koordinátora 106 5,2

Doporuèil/a bych mu pomoc faráøe èi jiného duchovního 23 1,1

Doporuèil/a bych mu, aby zavolal na linku dùvìry 120 5,9

Doporuèil/a bych mu jinou pomoc 37 1,8

Nevìdìl/a bych, co mu doporuèit 160 7,8

Celkem 2044 100



20 a 50 lety a ti z vysokopøíjmových domácností. Naopak

zøetelnì menší znalost problematiky projevovali respon-

denti nad 60 let vìku a mladiství. Celkovì však jsou znalos-

ti obèanù ohlednì vybraných problémù sotva prùmìrné. To

se projevilo jak u „vìdomostních“ otázek, tak i u tìch, kde

mìli respondenti vyjádøit svùj názor a kde èasto znaèná èást

z nich zvolila odpovìï „nevím“ èi neodpovìdìla vùbec.

Odpovìdi na otázky týkající se vnímané (subjektivní)

informovanosti respondentù naznaèují, že si jsou deficitu

informací na své stranì vìdomi a jsou ochotni jej pøiznat.

Domnívají se, že mají dostatek informací o zdravotních i so-

ciálních rizicích spojených s užíváním drog, èásteènì i o si-

tuaci na drogové scénì, ovšem z celé škály opatøení a složek

èeské protidrogové politiky deklarují výraznìjší informova-

nost snad jen o oblasti postihu neoprávnìného nakládání

s nelegálními drogami. Uživatelé nelegálních drog se cel-

kovì cítí v této oblasti informovanìjší než zbytek popu-

lace, ovšem jejich skuteèné znalosti tomuto pocitu pøíliš

neodpovídají.

Pøi pøímé konfrontaci s drogovým problémem na stra-

nì blízké osoby by obèané až na malou èást z nich podle

vlastního vyjádøení nezùstávali pasivní a øešení by se sna-

žili hledat, ať už vlastními silami, nebo s pomocí odborníkù,

institucí èi jiných autorit. Nicménì nikoliv bezvýznamná

èást dotázaných pøipustila, že by si v takové situaci nevìdì-

la rady, a to pøestože konstrukce pøíslušných otázek, kdy

byly respondentùm nabízeny rùzné možnosti reakce, mohla

svádìt prostì k výbìru jedné z možností. S tím souvisí i zjiš-

tìní, že jen ètvrtina obèanù zná ve svém okolí konkrétní za-

øízení poskytující služby uživatelùm drog.

Pokud jde o postoje k možnosti využití konopí k léèeb-

ným úèelùm, prùzkum zjistil, že èeská veøejnost již uvedené

téma zaznamenala a z velké èásti tuto možnost podporuje.

Její podpora je však do znaèné míry podmínìna pøesvìdèi-

vostí vìdeckých argumentù pro využívání konopí k daným

úèelùm.

� 4 / 3 Možné implikace pro tvorbu a realizaci
protidrogové politiky
Pøi celkovém pohledu na výsledky prùzkumu je v kontextu

poznatkù z již døíve provedených šetøení k tomuto tématu

možno dovodit závìr, že postoje obèanù k užívání a uživate-

lùm nelegálních drog (na rozdíl od alkoholu a tabáku) neov-

livòují pøedevším jejich vlastní zkušenosti èi znalosti prob-

lematiky. Pro znaènou èást populace se zøejmì jedná o téma

nikoliv prioritní, které ji nijak bezprostøednì nezasahuje.

Je proto pøirozenì více ochotna pøijímat o nìm informace

povrchní, zjednodušené a spíše ve formì vedlejších sdìlení

v rámci hlavní sledované oblasti (napø. obèané zajímající se

o problematiku kriminality zaznamenají pøi sledování

zpráv o ní i nìkteré informace o drogách, resp. kriminalitì

související s drogami). Atraktivita tématu drog pro obèany

(tento poznatek vyplynul pøedevším ze Zprávy o prùbìhu

dotazování, která zachycuje hodnocení prùbìhu terénní fá-

ze prùzkumu ze strany respondentù a tazatelù) je tedy mož-

ná spíše dùsledkem typu informací a pøíbìhù z oblasti

drogové problematiky, které se k nim dostanou. Patrnì ne-

pøekvapí, že mezi tìmito zprávami budou informace napø.

o èinnosti protidrogových koordinátorù, o drogových porad-

nách a o prevenci spíše výjimkou. Dùsledkem je, že názory

a postoje èeské veøejnosti v oblasti užívání návykových lá-

tek jsou formovány pøedevším informacemi zamìøenými

jednostrannì na negativní èi šokující (a tedy atraktivní) as-

pekty této složité a komplexní problematiky.

Na druhou stranu je drogová problematika skuteènì

tématem do znaèné míry odborným a specifickým, a jakkoli

je informovanost obèanù v této oblasti zásadní zejména pro

oblast prevence a snižování rizik, je otázkou, nakolik jsou

podrobné znalosti o opatøeních ke snižování nabídky a po-

ptávky po drogách dùležité pro obèany, kterých se „drogový

problém“ osobnì netýká. Za podstatné lze pokládat zjištìní,

že v pøípadì osobní konfrontace s tímto problémem by obèa-

né mìli snahu jej øešit, ale ne vždy mají pøedstavu o tom,

kde konkrétnì by o pomoc mohli požádat. Patrnì by proto

bylo vhodné se pøi realizaci informaèních a osvìtových akti-

vit v rámci protidrogové politiky více zamìøit na dostupnost

informací o konkrétních zaøízeních (státních i nestátních)

poskytujících uživatelùm drog služby v jednotlivých regio-

nech, a to tak, aby obèané buï pøímo znali takové zaøízení

ve svém okolí (regionu), nebo vìdìli, jak je v pøípadì potøeby

najdou.

Implikace výsledkù prùzkumu IKSP_D2010 pro tvor-

bu a realizaci protidrogové politiky ÈR je možno skuteènì

spatøovat pøedevším v oblasti poskytování informací o dro-

gové problematice obèanùm, pøièemž je lze shrnout násle-

dovnì: tìm, kteøí mají o takové informace zájem, je dodávat

v pøístupné formì, dostateèném rozsahu a kvalitì, odpoví-

dající aktuálnímu stavu vìdeckých poznatkù, a obèanùm,

které tato problematika nezajímá, poskytnout nezbytné in-

formaèní minimum (prevence, snižování rizik), a vytvoøit

mezi nimi povìdomí o tom, kde pøíslušné další informace

nalézt, budou-li je potøebovat.
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