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Zkušenosti s drogami

bez zkušenosti se zkušeností

1996 84,3% 15,7%

2006 72,6% 27,4%

Vývoj zkušenosti s drogami (vyjma cigaret a alkoholu)*
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k roku dotazování jsou statisticky významné

1996 2006

Vývoj zkušenosti s nelegálními drogami v letech 1996 a 2006Vývoj zkušenosti s nelegálními drogami v letech 1996 a 2006

Oproti roku 1996 stoupl v roce 2006 počet těch, kteří kdy okusili 
nějakou nelegální drogu, konkrétně o 12 %.

(N1996 = 1393)

(N2006 = 1782)



Postoje společnosti k uživatelům drog

neomezovat tolerovat, 
chránit ostatní

trpět, ale žádat 
léčení + stíhat

1996 3,8% 19,8% 76,4%

2006 4,4% 32,2% 63,4%

Vývoj postojů společnosti k osobám, které užívají drogy, Vývoj postojů společnosti k osobám, které užívají drogy, 
v letech 1996 a 2006v letech 1996 a 2006

Vývoj postojů společnosti k osobám, které užívají drogy*
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k roku dotazování jsou statisticky významné

1996 2006

(N1996 = 1392)

(N2006 = 1774)

Za 10 let se výrazně změnil 
podíl souhlasných odpovědí s 
jednotlivými postoji vůči 
uživatelům drog. Ačkoli je 
stále nejvíce těch, co by je 
„trpěli za podmínky, že se 
budou léčit“, v roce 2006

Bylo těchto lidí již výrazně 
méně než v roce 1996. 
Souhlasné odpovědi, se 
přesunuly k větší toleranci 
k těmto lidem. „Tolerovat a 
chránit ostatní“ je postoj, 
který zastává třetina lidí v 
roce 2006 oproti pětině 
před 10-ti lety.



Vývoj názorů na řešení problémů s drogami v letech Vývoj názorů na řešení problémů s drogami v letech 
1996 a 20061996 a 2006

 pomoc 
postiženým   nic  postihy prevence

1996 4,0% 1,1% 49,1% 45,9%
2006 6,1% 1,4% 41,7% 50,8%

Řešení problémů s drogami

(N1996 = 1389)

(N2006 = 1779)

Vývoj názorů na řešení problémů s drogami*
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k roku dotazování však nejsou statisticky významné

1996 2006

Názory na řešení 
problémů s drogami 
však žádný významný 
posun 
nezaznamenaly. Stále 
necelá polovina by 
volila postihy a  
zhruba polovina 
prevenci.



Vývoj názorů na legalizaci marihuany v letech 1996 a 2006Vývoj názorů na legalizaci marihuany v letech 1996 a 2006

ano ne nevím
1996 9,9% 71,2% 18,9%
2006 19,5% 64,4% 16,1%

Legalizace marihuany

Vývoj názorů na legalizaci marihuany*
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k roku dotazování jsou statisticky významné

1996 2006

Pravděpodobně i v souvislosti s nelegální drogou 
byla v roce 2006 zhruba pětina lidí pro legalizaci 
marihuany. V roce 1996 to bylo o 10 % méně.

(N1996 = 1389)

(N2006 = 1789)



Vývoj zkušenosti s nelegálními Vývoj zkušenosti s nelegálními 
drogami v letech 1996 a 2006  I.drogami v letech 1996 a 2006  I.

(podle vzdělání)(podle vzdělání)

Výše dosaženého 
vzdělání, jak se zdá, 
nehraje příliš velikou 
roli ohledně zkušenosti 
s nelegální drogou. 
Jediný významný rozdíl 
lze zaznamenat v roce 
2006 u lidí se SŠ bez 
maturity, u nichž  se 
objevil menší podíl 
těch, co mají nějakou 
zkušenost s nelegální 
drogou.

Zkušenosti s drogami podle vzdělání

bez zkušenosti se zkušeností

základní 85,7% 14,3%

SŠ bez maturity 85,3% 14,8%

SŠ s maturitou 83,5% 16,5%

VŠ 84,3% 15,7%

základní 69,8% 30,2%

SŠ bez maturity 80,3% 19,7%

SŠ s maturitou 68,3% 31,7%

VŠ 67,9% 32,1%

2006

1996

(N1996 = 1388)

(N2006 = 1774)

Vývoj zkušeností s drogami (vyjma alkoholu a cigaret) podle vzdělání
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k dosaženému vzdělání je statisticky významný jen v roce 2006 

1996 základní 1996 SŠ bez maturity 1996 SŠ s maturitou 1996 VŠ
2006 základní 2006 SŠ bez maturity 2006 SŠ s maturitou 2006 VŠ



Vývoj zkušenosti s nelegálními drogami v letech 1996 a 2006  II.Vývoj zkušenosti s nelegálními drogami v letech 1996 a 2006  II.

(podle velikosti místa bydliště)(podle velikosti místa bydliště)

Zkušenosti s drogami podle velikosti místa bydliště

bez zkušenosti se zkušeností

1-499 90,2% 9,8%

500-1 999 91,7% 8,3%

2 000-4 999 81,5% 18,5%

5 000-19 999 84,3% 15,7%

20 000-99 999 85,6% 14,4%

100 000 a více 80,6% 19,4%

1-499 74,5% 25,5%

500-1 999 74,1% 25,9%

2 000-4 999 78,1% 21,9%

5 000-19 999 74,4% 25,6%

20 000-99 999 70,9% 29,1%

100 000 a více 69,3% 30,7%

2006

1996

Vývoj zkušeností s drogami (vyjma alkoholu a cigaret) podle velikosti místa bydliště
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k velikosti místa bydliště je statisticky významný jen vroce 1996 

1996 1-499 1996 500-1 999 1996 2 000-4 999 1996 5 000-19 999 1996 20 000-99 999 1996 100 000 a více
2006 1-499 2006 500-1 999 2006 2 000-4 999 2006 5 000-19 999 2006 20 000-99 999 2006 100 000 a více

(N1996 = 1380)

(N2006 = 1773)

V roce 1996 lze nalézt rozdíl ve zkušenosti s nelegální drogou zejména u obcí do 2 tis. 
obyvatel, kde je vyšší podíl těch bez zkušenosti s ní. To se však nedá říci o situaci v 
roce 2006, kde se rozdíly vzhledem k  velikosti místa bydliště stírají.



Vývoj zkušenosti s nelegálními drogami v letech 1996 a 2006  IIIVývoj zkušenosti s nelegálními drogami v letech 1996 a 2006  III..

(podle věku)(podle věku)
Vývoj zkušeností s drogami (vyjma alkoholu a cigaret) podle věku
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k pohlaví jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 15-24 let 1996 25-34 let 1996 35-44 let 1996 45-54 let 1996 55-64 let 1996 65 a více let
2006 15-24 let 2006 25-34 let 2006 35-44 let 2006 45-54 let 2006 55-64 let 2006 65 a více let

Zkušenosti s drogami podle věku

bez 
zkušenosti

se 
zkušeností

15-24 let 71,5% 28,5%

25-34 let 78,9% 21,1%

35-44 let 89,1% 10,9%

45-54 let 89,4% 10,6%

55-64 let 93,2% 6,8%

65 a více let 0,0% 0,0%

15-24 let 46,2% 53,8%

25-34 let 52,5% 47,5%

35-44 let 72,2% 27,8%

45-54 let 87,9% 12,1%

55-64 let 88,6% 11,4%

65 a více let 91,8% 8,2%

2006

1996

(N1996 = 1393)

(N2006 = 1782)

Věk se zdá jako rozhodující pro zkušenost s nelegální drogou, a to platí pro oba sledované roky. Čím 
vyššího věku v obou letech dosahoval, tím byl větší podíl těch bez jakékoliv zkušenosti. Posun v roce 2006 
oproti roku 1996 zaznamenala zejména věková kategorie 35 – 44 let, kde se téměř o pětinu snížil počet 
nezkušených (příčinou však zde může být právě doba, za kterou se výzkum opakoval). Další významný 
rozdíl v roce 2006 proti roku 1996 lze pozorovat u  mladších lidí od 15 do 34 let, kde je rozložení 
zkušených a nezkušených ohledně nelegálních drog vyrovnané.



Vývoj zkušenosti s nelegálními Vývoj zkušenosti s nelegálními 
drogami v letech 1996 a 2006  IV.drogami v letech 1996 a 2006  IV.

(podle pohlaví)(podle pohlaví)

Zkušenosti s drogami podle pohlaví

bez zkušenosti se zkušeností

muž 80,1% 19,9%

žena 88,3% 11,7%

muž 66,4% 33,6%

žena 78,4% 21,6%
2006

1996

Vývoj zkušeností s drogami (vyjma alkoholu a cigaret) podle pohlaví*
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k pohlaví jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 muž 1996 žena
2006 muž 2006 žena

(N1996 = 1393)

(N2006 = 1782)

Oba roky jsou 
charakteristické  
nižším podílem 
mužů bez 
zkušenosti s 
nelegální drogou a 
naopak značným 
nárůstem podílu 
mužů se  zkušeností 
s drogou v roce 
2006.



Vývoj zkušenosti s nelegálními Vývoj zkušenosti s nelegálními 
drogami v letech 1996 a 2006  V.drogami v letech 1996 a 2006  V.

(podle rodinného stavu)(podle rodinného stavu)

Zkušenosti s drogami podle rodinného stavu

bez zkušenosti se zkušeností

svobodný/á 66,8% 33,2%

ženatý/vdaná 88,5% 11,5%

rozvedený/á 87,6% 12,4%

vdova/ec 96,0% 4,0%

druh/družka 73,7% 26,3%

svobodný/á 47,6% 52,4%

ženatý/vdaná 82,6% 17,4%

rozvedený/á 78,4% 21,6%

vdova/ec 89,6% 10,4%

druh/družka 60,5% 39,5%

2006

1996

Vývoj zkušeností s drogami (vyjma alkoholu a cigaret) podle rodinného stavu
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k rodinnému stavu jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 svobodný/á 1996 ženatý/vdaná 1996 rozvedený/á 1996 vdova/ec 1996 druh/družka
2006 svobodný/á 2006 ženatý/vdaná 2006 rozvedený/á 2006 vdova/ec 2006 druh/družka

(N1996 = 1387)

(N2006 = 1777)

Zkušenost s drogou 
sama, jak se je z grafu 
patrné, spíše rozhodující 
než samotný rodinný 
stav. Analýza ukázala, že 
struktura obyvatel podle 
rodinného stavu v roce 
2006 jen replikuje stejné 
rozložení jako v roce 
1996.  Ti, co zkušenost s 
nelegální drogou mají, 
jsou častokrát svobodní 
nebo žijí v nesezdaném 
soužití s partnerem či 
partnerkou.



Vývoj postojů společnosti k Vývoj postojů společnosti k 
uživatelům drog v letech 1996 uživatelům drog v letech 1996 

a 2006  I.a 2006  I. (podle (podle 
pohlaví)pohlaví)

Postoje společnosti k uživatelům drog podle pohlaví

neomezovat tolerovat, 
chránit ostatní

trpět, ale žádat 
léčení + stíhat

muž 5,4% 17,8% 76,8%

žena 2,3% 21,8% 75,9%

muž 5,7% 34,7% 59,6%

žena 3,2% 29,8% 67,0%
2006

1996

Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog podle pohlaví
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k pohlaví je statisticky významný jen v roce 2006

1996 muž 1996 žena
2006 muž 2006 žena

Z celkového pohledu 
zastává společnost ve větší 
míře spíše represivní 
postoje vůči uživatelům 
drog. To platí pro oba 
sledované roky, i když v 
roce 2006 zastánců tohoto 
výrazně ubylo ve prospěch 
tolerantního postoje. 
Tolerovat uživatele drog a 
chránit ostatní je postoj 
zaujímaný zhruba třetinou 
lidí. Pouze minimum lidí by 
uživatele drog nijak 
neomezovalo.
V odpovědích v roce 2006, 
na rozdíl od roku 1996, byly 
zaznamenány rozdíly mezi 
muži a ženami v postojích 
společnosti k uživatelům 
drog. Muži jsou vůči nim 
tolerantnější, kdežto ženy 
se spíše přiklánějí k postoji 
"trpět tyto uživatele, ale 
žádat od nich léčení".

(N1996 = 1392)

(N2006 = 1774)



Vývoj postojů společnosti k Vývoj postojů společnosti k 
uživatelům drog v letech 1996 a uživatelům drog v letech 1996 a 

2006  II.2006  II.

(podle rodinného stavu)(podle rodinného stavu)

Postoje společnosti k uživatelům drog podle rodinného stavu

neomezovat tolerovat, 
chránit ostatní

trpět, ale žádat 
léčení + stíhat

svobodný/á 9,0% 25,7% 65,3%

ženatý/vdaná 2,0% 16,3% 81,6%

rozvedený/á 3,6% 21,6% 74,7%

vdova/ec 2,0% 19,8% 78,2%

druh/družka 10,5% 52,6% 36,8%

svobodný/á 5,6% 42,8% 51,6%

ženatý/vdaná 3,9% 29,8% 66,3%

rozvedený/á 2,7% 25,8% 71,4%

vdova/ec 4,4% 23,6% 72,1%

druh/družka 7,0% 30,2% 62,8%

2006

1996

Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog podle rodinného stavu
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k rodinnému stavu jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 svobodný/á 1996 ženatý/vdaná 1996 rozvedený/á 1996 vdova/ec 1996 druh/družka
2006 svobodný/á 2006 ženatý/vdaná 2006 rozvedený/á 2006 vdova/ec 2006 druh/družka

V rámci vývoje postojů ve 
společnosti uživatelů drog se 
opět ukázal v obou letech 
významný rozdíl u 
svobodných a těch, co žijí v 
nesezdaném soužití. I když u 
posledně zmíněných v roce 
2006 došlo k významnému 
poklesu podílu tolerantních 
odpovědí a postoj se více 
přesunul k názoru " trpět, 
ale žádat léčení. Zajímavé je, 
že u svobodných je tomu v 
tomto případě naopak.

(N1996 = 1386)

(N2006 = 1769)



Vývoj postojů společnosti k Vývoj postojů společnosti k 
uživatelům drog v letech 1996 a uživatelům drog v letech 1996 a 

2006  III.2006  III.

(podle vzdělání)(podle vzdělání)

Postoje společnosti k uživatelům drog podle vzdělání

neomezovat tolerovat, 
chránit ostatní

trpět, ale žádat 
léčení + stíhat

základní 8,2% 13,3% 78,6%

SŠ bez maturity 4,0% 22,3% 73,8%

SŠ s maturitou 3,1% 16,6% 80,3%

VŠ 3,5% 24,4% 72,1%

základní 6,7% 36,8% 56,5%

SŠ bez maturity 4,6% 30,7% 64,7%

SŠ s maturitou 3,8% 33,7% 62,5%

VŠ 3,8% 28,0% 68,2%

2006

1996

Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog podle vzdělání
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k dosaženému vzdělání je statisticky významný jen v roce 1996 

1996 základní 1996 SŠ bez maturity 1996 SŠ s maturitou 1996 VŠ
2006 základní 2006 SŠ bez maturity 2006 SŠ s maturitou 2006 VŠ

Vzhledem k vývoji postojů v 
letech 1996 a 2006 lze říci, 
že vzdělání není rozhodující 
pro  výběr některého z nich. 
Pro oba sledované roky 
stále platí, že převažující 
názor je spíše represivní (za 
volnou existenci  uživatelů 
drog vyžaduje nějaký 
závazek - trest nebo léčení) 
než tolerantní.

(N1996 = 1387)

(N2006 = 1766)



Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog v letech 1996 a Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog v letech 1996 a 
2006  VI.2006  VI.

(podle velikosti místa bydliště)(podle velikosti místa bydliště)

Postoje společnosti k uživatelům drog podle velikosti místa bydliště

neomezovat
tolerovat, 

chránit 
ostatní

trpět, ale 
žádat léčení

+ stíhat
1-499 3,3% 18,0% 78,7%

500-1 999 5,0% 15,0% 80,0%

2 000-4 999 3,1% 15,4% 81,5%

5 000-19 999 3,5% 15,0% 81,5%

20 000-99 999 4,8% 19,8% 75,3%

100 000 a více 3,1% 25,2% 71,7%

1-499 3,9% 30,7% 65,4%

500-1 999 5,1% 32,4% 62,5%

2 000-4 999 4,5% 28,2% 67,2%

5 000-19 999 3,0% 33,3% 63,7%

20 000-99 999 5,2% 27,4% 67,4%

100 000 a více 4,5% 36,1% 59,3%

2006

1996

Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog podle velikosti místa bydliště
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k velikosti místa bydliště je statisticky významný jen vroce 1996 

1996 1-499 1996 500-1 999 1996 2 000-4 999 1996 5 000-19 999 1996 20 000-99 999 1996 100 000 a více
2006 1-499 2006 500-1 999 2006 2 000-4 999 2006 5 000-19 999 2006 20 000-99 999 2006 100 000 a více

Podobně jako u zkušenosti s nelegální drogou lze o postojích hovořit i vzhledem k velikosti 
místa bydliště. Rozdíly totiž opět lze nalézt jen u roku 1996. Jakoby se i v tomto případě v roce 
2006 rozdíly ve velikostech obcí setřely.

(N1996 = 1379)

(N2006 = 1765)



Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog v letech 1996 a 2006Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog v letech 1996 a 2006 V.V.

(podle věku)(podle věku)

Postoje společnosti k uživatelům drog podle věku

neomezovat
tolerovat, 

chránit 
ostatní

trpět, ale 
žádat 

léčení + 
stíhat

15-24 let 7,9% 24,6% 67,5%

25-34 let 4,2% 18,9% 77,0%

35-44 let 2,1% 27,2% 70,7%

45-54 let 1,3% 12,6% 86,1%

55-64 let 4,4% 13,6% 82,0%

65 a více let 0,0% 0,0% 0,0%

15-24 let 5,4% 43,7% 50,9%

25-34 let 6,2% 39,4% 54,4%

35-44 let 3,6% 33,0% 63,4%

45-54 let 3,4% 24,5% 72,1%

55-64 let 2,9% 26,2% 71,0%

65 a více let 4,5% 25,3% 70,2%

2006

1996

Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog podle věku
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k věku jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 15-24 let 1996 25-34 let 1996 35-44 let 1996 45-54 let 1996 55-64 let 1996 65 a více let
2006 15-24 let 2006 25-34 let 2006 35-44 let 2006 45-54 let 2006 55-64 let 2006 65 a více let

Věk se opět zdá, je z grafu patrné, jako rozhodující pro tvorbu postojů a jejich přijetí. Čím vyšší věk 
tím, více se lidé přiklánějí k represivnějšímu postoji. Naopak čím mladší, tím je pro ně typičtější 
tolerantnější postoj. S klesajícím věkem jsou rovněž tyto postoje méně vyhraněné.

(N1996 = 1392)

(N2006 = 1774)



Vývoj postojů společnosti k Vývoj postojů společnosti k 
uživatelům drog v letech 1996 a uživatelům drog v letech 1996 a 

2006  VI.2006  VI.

(podle zkušenosti s nelegální (podle zkušenosti s nelegální 
drogou)drogou)

Postoje společnosti k uživatelům drog podle zkušenosti s drogami

neomezovat tolerovat, 
chránit ostatní

trpět, ale žádat 
léčení + stíhat

bez zkušenosti 2,0% 18,4% 79,6%

se zkušeností 13,2% 27,9% 58,9%

bez zkušenosti 3,4% 29,6% 67,0%

se zkušeností 6,8% 39,3% 53,9%
2006

1996

Vývoj postojů společnosti k uživatelům drog podle zkušenosti s drogami
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem ke zkušenosti s drogami jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 bez zkušenosti 1996 se zkušeností
2006 bez zkušenosti 2006 se zkušeností

Spolu se změnou podílu 
lidí s a bez zkušenosti s 
nelegální drogou, kdy se 
zvyšuje podíl těch se 
zkušeností, se stávají 
lidé tolerantnější k 
uživatelům drog. Také u 
nich platí, že méně 
zastávají represivní 
názor, že by je 
společnost měla "trpět, 
ale vyžadovat od nich 
léčení + stíhat je".

(N1996 = 1390)

(N2006 = 1774)



Vývoj názorů na legalizaci marihuany v letech 1996 a 2006  I.Vývoj názorů na legalizaci marihuany v letech 1996 a 2006  I.

(podle pohlaví)(podle pohlaví)
Legalizace marihuany podle pohlaví

ano ne nevím
muž 12,4% 70,7% 16,9%

žena 7,6% 71,7% 20,8%

muž 23,5% 61,2% 15,3%

žena 15,7% 67,5% 16,9%
2006

1996

Vývoj názorů na legalizaci marihuany podle pohlaví
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k pohlaví jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 muž 1996 žena
2006 muž 2006 žena

Z celkového pohledu je 
zřejmé, že zhruba 3/4 lidí by 
marihuanu nezlegalizovaly.

Nicméně posun patrně v 
souvislosti s růstem 
zkušenosti s nelegální drogou 
v roce 2006, oproti roku 1996 
lze vidět již při rozložení 
odpovědí podle pohlaví. Je 
více mužů než žen (a větší 
skok oproti roku 1996), kteří 
by legalizaci marihuany dali 
zelenou. Oproti roku 1996 je 
rovněž zřetelný rozdíl mezi 
pohlavími u negativních 
názorů na legalizaci. Ženy 
jsou  ohledně této 
problematiky striktnější.

(N1996 = 1389)

(N2006 = 1789)



Vývoj názorů na legalizaci marihuanyVývoj názorů na legalizaci marihuany v v 
letech 1996 a 2006  II.letech 1996 a 2006  II.

(podle rodinného stavu)(podle rodinného stavu)

Legalizace marihuany podle rodinného stavu

ano ne nevím
svobodný/á 21,1% 53,3% 25,6%

ženatý/vdaná 6,8% 76,8% 16,5%

rozvedený/á 7,7% 70,6% 21,6%

vdova/ec 5,9% 83,2% 10,9%

druh/družka 21,1% 52,6% 26,3%

svobodný/á 36,3% 47,4% 16,3%

ženatý/vdaná 13,4% 70,2% 16,4%

rozvedený/á 13,9% 69,0% 17,1%

vdova/ec 7,5% 78,1% 14,5%

druh/družka 27,9% 60,5% 11,6%

2006

1996

Vývoj názorů na legalizaci marihuany podle rodinného stavu
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k rodinnému stavu je statisticky významný jen v roce 2006 

1996 svobodný/á 1996 ženatý/vdaná 1996 rozvedený/á 1996 vdova/ec 1996 druh/družka
2006 svobodný/á 2006 ženatý/vdaná 2006 rozvedený/á 2006 vdova/ec 2006 druh/družka

Opět stejná struktura 
(jako u zkušenosti s 
nelegální drogou a u 
postojů k uživatelům 
drog) se objevuje i 
zde u názoru na 
legalizaci marihuany. 
Liší se svobodní a 
nesezdaní, kteří jsou 
výrazněji pro.

(N1996 = 1383)

(N2006 = 1784)



Vývoj názorů na legalizaci Vývoj názorů na legalizaci 
marihuanymarihuany v letech 1996 a 2006  III.v letech 1996 a 2006  III.

(podle vzdělání)(podle vzdělání)

Legalizace marihuany podle vzdělání

ano ne nevím
základní 13,3% 64,3% 22,4%

SŠ bez maturity 8,8% 72,8% 18,5%

SŠ s maturitou 8,1% 73,2% 18,7%

VŠ 13,5% 67,7% 18,8%

základní 22,3% 53,9% 23,8%

SŠ bez maturity 12,5% 70,7% 16,9%

SŠ s maturitou 23,3% 61,6% 15,1%

VŠ 23,4% 65,7% 10,9%

2006

1996

Vývoj názorů na legalizaci marihuany podle vzdělání
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k dosaženému vzdělání je statisticky významný jen v roce 2006 

1996 základní 1996 SŠ bez maturity 1996 SŠ s maturitou 1996 VŠ
2006 základní 2006 SŠ bez maturity 2006 SŠ s maturitou 2006 VŠ

Legalizace marihuany 
výrazněji diferencovala 
skupiny podle vzdělání 
pouze v roce 2006. Zvláště 
se liší skupina s 
dokončeným středoškol-
ským vzděláním  bez matu-
rity, u níž je menší podíl 
těch, co by marihuanu 
zlegalizovali. Rovněž 
nejnižší podíl, ale těch, co 
by ji odmítli zlegalizovat, 
nalezneme v roce 2006 u 
lidí se  základním 
vzděláním. U nich je však 
zároveň nejvyšší podíl 
nerozhodnutých.

(N1996 = 1384)

(N2006 = 1781)



Vývoj názorů na legalizaci marihuanyVývoj názorů na legalizaci marihuany v letech 1996 a 2006  VI.v letech 1996 a 2006  VI.

(podle velikosti místa bydliště)(podle velikosti místa bydliště)

Legalizace marihuany podle velikosti místa bydliště

ano ne nevím
1-499 3,3% 62,3% 34,4%

500-1 999 6,7% 74,2% 19,2%

2 000-4 
999 13,8% 81,5% 4,6%

5 000-19 
999 8,2% 76,2% 15,6%

20 000-99 
999 12,7% 65,9% 21,4%

100 000 a 
více 10,5% 70,7% 18,8%

1-499 14,2% 67,7% 18,1%

500-1 999 19,0% 63,1% 17,9%

2 000-4 
999 15,6% 65,6% 18,9%

5 000-19 
999 19,9% 66,8% 13,4%

20 000-99 
999 18,5% 67,8% 13,7%

100 000 a 
více 22,7% 60,2% 17,1%

2006

1996

Vývoj názorů na legalizaci marihuany podle velikosti místa bydliště
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k velikosti místa bydliště je statisticky významný jen vroce 1996 

1996 1-499 1996 500-1 999 1996 2 000-4 999 1996 5 000-19 999 1996 20 000-99 999 1996 100 000 a více
2006 1-499 2006 500-1 999 2006 2 000-4 999 2006 5 000-19 999 2006 20 000-99 999 2006 100 000 a více

Ohledně velikosti místa bydliště lze nalézt stejný vzorec jako u předchozích sledovaných  postojů a zkušeností s drogami. 
Rozdíl ohledně legalizace lze nalézt opět jen v roce 1996. Z toho lze vyvodit, že v tomto roce se se zvyšujícím počtem 
obyvatel rovněž zvyšoval podíl pozitivních názorů na legalizaci marihuany. Avšak u opačného - negativního - názoru tomu 
není naopak, jak by člověk mohl čekat. Celkově tento názor totiž převažuje. A nejvíce odmítavý postoj zaujaly obce střední 
velikosti a nikoliv ty nejmenší (ty nejčastěji byly bez názoru). Pravděpodobně v souvislosti s možným plošným rozšířením 
nejen drog samých ale hlavně i informovanosti o nich se rozdílné názory na legalizaci vzhledem k velikosti obce v roce 
2006 setřely.

(N1996 = 1376)

(N2006 = 1780)



Vývoj názorů na legalizaci marihuanyVývoj názorů na legalizaci marihuany v letech 1996 a 2006  V.v letech 1996 a 2006  V.

(podle věku)(podle věku)

Legalizace marihuany podle věku

ano ne nevím
15-24 let 17,7% 58,1% 24,2%

25-34 let 15,5% 70,2% 14,3%

35-44 let 3,0% 71,0% 26,0%

45-54 let 8,4% 77,1% 14,5%

55-64 let 5,8% 81,6% 12,6%

65 a více let 0,0% 0,0% 0,0%

15-24 let 35,5% 45,5% 19,0%

25-34 let 31,9% 52,9% 15,1%

35-44 let 15,5% 64,0% 20,5%

45-54 let 14,0% 72,2% 13,7%

55-64 let 10,7% 75,0% 14,3%

65 a více let 6,5% 79,0% 14,4%

200
6
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6

Vývoj názorů na legalizaci marihuany podle věku
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k pohlaví jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 15-24 let 1996 25-34 let 1996 35-44 let 1996 45-54 let 1996 55-64 let 1996 65 a více let
2006 15-24 let 2006 25-34 let 2006 35-44 let 2006 45-54 let 2006 55-64 let 2006 65 a více let

Věk je ohledně názoru na legalizaci marihuany jedním z významných faktorů, který platí pro 
oba sledované roky. Se zvyšujícím se věkem totiž roste vyhraněnost a podíl těch, co by tuto 
drogu rozhodně nezlegalizovali.

(N1996 = 1389)

(N2006 = 1789)



Vývoj názorů na legalizaci marihuanyVývoj názorů na legalizaci marihuany v letech 1996 a 2006  VI.v letech 1996 a 2006  VI.

(podle zkušenosti s nelegální drogou)(podle zkušenosti s nelegální drogou)

Legalizace marihuany podle zkušenosti s drogami

ano ne nevím
bez zkušenosti 5,8% 77,5% 16,7%

se zkušeností 32,0% 37,4% 30,6%

bez zkušenosti 10,4% 72,7% 16,9%

se zkušeností 43,4% 42,6% 13,9%
2006

1996

Vývoj názorů na legalizaci marihuany podle zkušenosti s drogami
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem ke zkušenosti s drogami jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 bez zkušenosti 1996 se zkušeností
2006 bez zkušenosti 2006 se zkušeností

Druhým velmi 
významným faktorem pro 
názor na legalizaci 
marihuany je právě 
zkušenost s nějakou 
nelegální drogou. Dokonce 
lze říci, že v tomto případě 
jde o klíčový faktor platný 
pro oba sledované  roky. 
Podíly těch se zkušeností  
jsou u obou názorů na 
legalizaci (pozitivní a 
negativní) stejné. Navíc v 
roce 1996 jde o stejný 
podíl těch, co nemají 
žádný názor). Naopak ti 
bez zkušenosti s nelegální 
drogou jsou daleko 
vyhraněnější a na otázku 
legalizace marihuany říkají 
v obou sledovaných letech 
své rozhodné ne.

(N1996 = 1387)

(N2006 = 1780)



Vývoj názorů na řešení problémů s drogami v letech 1996 a 2006  Vývoj názorů na řešení problémů s drogami v letech 1996 a 2006  I.I.

(podle pohlaví)(podle pohlaví)
Řešení, co dělat s drogami podle pohlaví

pomoc 
postiženým nic postihy prevence

muž 4,4% 1,5% 48,2% 45,9%

žena 3,5% 0,7% 49,9% 45,8%

muž 6,6% 2,0% 44,7% 46,7%

žena 5,7% 0,9% 38,8% 54,7%
2006

1996

Vývoj názorů na řešení problémů s drogami podle pohlaví
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k pohlaví je statisticky významný jen v roce 2006

1996 muž 1996 žena
2006 muž 2006 žena

Z celkového pohledu 
na vývoj názorů na 
řešení problematiky 
drog je patrné, že 
řešení vidí lidé 
zhruba půl na půl v 
postizích a v 
prevenci. Rozhodně 
nezastávají názor, že 
by se nemělo dělat 
nic nebo, že by se 
postiženým mělo 
pomoci.

(N1996 = 1389)

(N2006 = 1779)



Vývoj názorů na řešení problémů s Vývoj názorů na řešení problémů s 
drogamidrogami v letech 1996 a 2006  II.v letech 1996 a 2006  II.

(podle rodinného stavu)(podle rodinného stavu)

Řešení, co dělat s drogami podle rodinného stavu

pomoc 
postiženým nic postihy prevence

svobodný/á 4,5% 3,1% 43,6% 48,8%

ženatý/vdaná 3,7% 0,5% 50,5% 45,3%

rozvedený/á 1,6% 0,0% 51,1% 47,4%

vdova/ec 7,9% 0,0% 53,5% 38,6%

druh/družka 10,5% 10,5% 26,3% 52,6%

svobodný/á 9,2% 3,2% 33,2% 54,4%

ženatý/vdaná 4,4% 0,5% 43,8% 51,3%

rozvedený/á 5,4% 1,6% 40,3% 52,7%

vdova/ec 5,7% 0,4% 53,0% 40,9%

druh/družka 9,3% 2,3% 39,5% 48,8%

2006

1996

Vývoj názorů na řešení problémů s drogami podle rodinného stavu
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k rodinnému stavu jsou v jednotlivých letech statisticky nevýznamné

1996 svobodný/á 1996 ženatý/vdaná 1996 rozvedený/á 1996 vdova/ec 1996 druh/družka
2006 svobodný/á 2006 ženatý/vdaná 2006 rozvedený/á 2006 vdova/ec 2006 druh/družka

Rodinný stav stejně jako 
zkušenost s nelegální 
drogou nejsou pro tvorbu 
názorů na řešení 
problémů s drogami nijak 
významné.

(N1996 = 1383)

(N2006 = 1774)



Vývoj názorů na řešení problémů s Vývoj názorů na řešení problémů s 
drogamidrogami v letech 1996 a 2006  III.v letech 1996 a 2006  III.

(podle vzdělání)(podle vzdělání)

Rešení, co dělat s drogami podle vzdělání

pomoc 
postiženým nic postihy prevence

základní 8,2% 4,1% 49,0% 38,8%

SŠ bez maturity 6,0% 1,5% 54,5% 38,0%

SŠ s maturitou 2,4% 0,9% 48,8% 47,9%

VŠ 2,9% 0,0% 43,1% 53,9%

základní 7,3% 6,7% 43,5% 42,5%

SŠ bez maturity 6,1% 1,0% 48,3% 44,7%

SŠ s maturitou 5,8% 0,6% 38,5% 55,1%

VŠ 6,1% 0,8% 33,0% 60,2%

2006

1996

Vývoj názorů na řešení problémů s drogami podle vzdělání
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem k dosaženému vzdělání jsou v obou sledovaných letech statisticky významné 

1996 základní 1996 SŠ bez maturity 1996 SŠ s maturitou 1996 VŠ
2006 základní 2006 SŠ bez maturity 2006 SŠ s maturitou 2006 VŠ

Významným pro 
výběr určitého řešení 
se v obou letech zdá 
výše dokončeného 
vzdělání. Ačkoliv 
struktura řešení je 
podobná (postihy a 
prevence jsou 
nejčetnějším 
názorem) s rostoucím 
vzděláním klesá podíl 
těch, co jsou 
přesvědčeni, že 
nejlepším řešením 
problémů s drogami 
jsou postihy. Naopak 
s rostoucím 
vzděláním se zvyšuje 
podíl těch, co by volili 
prevenci jako řešení 
těchto problémů.

(N1996 = 1384)

(N2006 = 1772)



Vývoj názorů na řešení problémů s drogamiVývoj názorů na řešení problémů s drogami v letech 1996 a 2006  VI.v letech 1996 a 2006  VI.

(podle velikosti místa bydliště)(podle velikosti místa bydliště)

Řešení, co dělat s drogami bodle velikosti místa bydliště

pomoc 
postiženým nic postihy prevence

1-499 9,8% 3,3% 44,3% 42,6%

500-1 999 1,7% 0,0% 62,5% 35,8%

2 000-4 999 3,1% 0,0% 49,2% 47,7%

5 000-19 999 2,7% 1,8% 57,1% 38,5%

20 000-99 999 5,1% 0,5% 45,4% 48,9%

100 000 a 
více 3,6% 1,2% 42,7% 52,6%

1-499 4,5% 1,3% 47,7% 46,5%

500-1 999 7,3% 0,7% 41,4% 50,5%

2 000-4 999 3,4% 0,6% 45,8% 50,3%

5 000-19 999 3,6% 1,4% 39,6% 55,5%

20 000-99 999 6,5% 1,6% 41,0% 51,0%

100 000 a 
více 8,6% 2,0% 40,5% 48,9%

2006

1996

Vývoj názorů na řešení problémů s drogami podle velikosti místa bydliště
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k velikosti místa bydliště je statisticky významný jen v roce 1996

1996 1-499 1996 500-1 999 1996 2 000-4 999 1996 5 000-19 999 1996 20 000-99 999 1996 100 000 a více
2006 1-499 2006 500-1 999 2006 2 000-4 999 2006 5 000-19 999 2006 20 000-99 999 2006 100 000 a více

Velikost místa bydliště opět diferencuje pouze v prvním sledovaném roce (1996). Konkrétní rozdíly lze 
nalézt zejména u menších obcí mezi 500 až 2 tis. a 5 tis. až 20 tis. obyvateli, kde byl výrazně vysoký 
podíl těch, co by jako řešení volili postihy. 

(N1996 = 1376)

(N2006 = 1770)



Vývoj názorů na řešení problémů s drogamiVývoj názorů na řešení problémů s drogami v letech 1996 a 2006  V.v letech 1996 a 2006  V.

(podle věku)(podle věku)

Řešení, co dělat s drogami podle věkových kategorií

pomoc 
postiženým nic postih

y prevence

15-24 let 5,3% 3,6% 44,1% 47,0%

25-34 let 2,6% 0,8% 49,8% 46,8%

35-44 let 3,1% 0,0% 49,8% 47,1%

45-54 let 3,9% 1,0% 48,7% 46,5%

55-64 let 5,3% 0,0% 54,4% 40,3%

65 a více 
let 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

15-24 let 11,2% 4,0% 31,4% 53,4%

25-34 let 5,9% 1,7% 37,3% 55,1%

35-44 let 5,0% 0,0% 40,0% 55,0%

45-54 let 4,0% 0,7% 42,3% 53,0%

55-64 let 5,4% 1,1% 47,7% 45,8%

65 a více 
let 5,5% 1,0% 51,9% 41,6%

2006

1996

Vývoj názorů na řešení problému s drogami podle věku
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*Pozn.: Rozdíl vzhledem k věku je statisticky významný jen v roce 2006 

1996 15-24 let 1996 25-34 let 1996 35-44 let 1996 45-54 let 1996 55-64 let 1996 65 a více let
2006 15-24 let 2006 25-34 let 2006 35-44 let 2006 45-54 let 2006 55-64 let 2006 65 a více let

Ohledně názorů na řešení problémů s drogami došlo k posunu ve sledovaných letech vzhledem k 
věku.  Zatímco v roce 1996 nejsou u názorů na řešení ohledně věku žádné významné rozdíly, v 
roce 2006 jsou daleko znatelnější. Čím je člověk starší, tím více se přiklání k názoru, že by 
řešením byly postihy. Naopak s klesajícím věkem je výraznější podíl těch, co by volili jako řešení 
prevenci.

(N1996 = 1389)

(N2006 = 1779)



Vývoj názorů na řešení problémů s drogamiVývoj názorů na řešení problémů s drogami v letech 1996 a 2006  VI.v letech 1996 a 2006  VI.

(podle zkušenosti s nelegální drogou)(podle zkušenosti s nelegální drogou)

Řešení, co dělat s drogami podle zkušenosti s drogami

pomoc 
postiženým nic postihy prevence

bez zkušenosti 3,4% 0,4% 51,5% 44,6%

se zkušeností 6,8% 4,6% 35,6% 53,0%

bez zkušenosti 4,4% 0,5% 46,3% 48,8%

se zkušeností 10,3% 3,7% 29,8% 56,2%
2006

1996

Vývoj názorů společnosti na řešení problémů s drogami podle zkušenosti s drogami
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*Pozn.: Rozdíly vzhledem ke zkušenosti s drogami jsou v obou sledovaných letech statisticky nevýznamné 

1996 bez zkušenosti 1996 se zkušeností
2006 bez zkušenosti 2006 se zkušeností

Zkušenost s nelegální 
drogou se  v případě 
rozvoje názor na 
řešení problematiky 
drog neukázala jako 
významná ani v 
jednom roce. Jediné, 
co lze poznamenat, 
že zkušenost s 
nelegální drogou 
mění  názor na 
řešení, ve kterém se 
lidé méně často 
přiklánějí k postihům 
a raději volí prevenci. 

(N1996 = 1387)

(N2006 = 1770)
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