
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Zápis z 1. schůzky pracovní skupiny
„Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“

v Praze dne 29.4. 2003

Přítomni: Mgr. Jana Brožová, PhDr. Ladislav Csémy, MUDr. Běla Studničková,
MUDr. Viktor Mravčík, Mgr. Pavla Lejčková
Nepřítomni: PhDr. Michal Miovský, Ing. Adéla Seidlová

Program:
1. Představení  Národního  monitorovacího  střediska  pro  drogy  a  drogové

závislosti (MUDr. V. Mravčík)
- zřízení a činnost NMS 
- představení 7 pracovních skupin NMS 
- Poradní výbor pro sběr dat a jeho role při zpracování Výroční zprávy

o stavu ve věcech drog v ČR

2. Pracovní  skupina  Populační  a  školské  průzkumy o postojích  k užívání  drog
(Mgr. P. Lejčková)

- shrnutí  závěrů  a  doporučení  pracovní  skupiny  v rámci  projektu
Phare Twinning „Posílení národní protidrogové politiky“

- hlavní závěry: a. zajištěna realizace studie ESPAD 2003
b. upraveny nástroje celopopulačních studií, aby co
nejvíce odrážely standardy EMCDDA
c.  byla  vybrána  instituce  pro  realizaci
reprezentativní celopopulační studie podle manuálu
EMCDDA 

- doporučení: a. zachovat diskusní fórum o populačních a školních
průzkumech 

b.  provádět  reprezentativní  celopopulační  průzkum
podle manuálu EMCDDA každé tři roky
c.  vypracovat  českou  verzi  standardního  dotazníku
celopopulačních  a  školních  studií  a  minimální  sadu
otázek,  které  budou  součástí  všech  prováděných
studií s finanční (spolu)účastí státní správy

3. Informace  o  realizovaných  průzkumech  v ČR  v roce  2002  a
připravovaných/probíhajících v roce 2003
a. školní studie

- ESPAD (PhDr. L. Csémy)
- studie  probíhá  v letošním  roce,  2  výběry  –  pro  potřeby

mezinárodního ESPADu, pro možnost regionálního srovnání  v ČR,
celkem do studie zapojeno 800 – 1200 studentů v každém kraji,
týká se necelých 300 středních škol v ČR

- v současnosti sebraná data (kromě 2 škol), čištění dat, vkládání do
databáze, ke konci roku bude vydaná technická zpráva k projektu –
metodologie sběru dat, tabelované výsledky
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- příští  rok závěrečná zpráva k projektu – časové trendy,  srovnání
s evropskými zeměmi, regionální srovnání podle krajů

- návrh  do  budoucna:  uprostřed  čtyřletého  období  mezi  vlnami
ESPADu – výzkum na menším vzorku, kratší dotazník, zaměření na
aktuální téma (postoje, syntetické drogy)

- MAD (MUDr. B. Studničková)
- studie Mládež a drogy probíhala každé tři roky, v roce 2003 už není

(MZ nedostalo od RVKPP finanční prostředky na realizaci studie)
- byla snaha aktualizovat dotazník pro rok 2003 – důraz na aktuální

téma a nové trendy
- návrh: studie by se mohla realizovat v mezidobí ESPADu – zůstává

otevřené pro další diskuzi

- HBSC (PhDr. L. Csémy)
- studie WHO zaměřená na zdravotní stav dětí ve věku 11, 13 a 15

let, proběhla v letech 1994, 1998, 2002
- ve věku 15 let (9. třída ZŠ) i otázky týkající se užívání nelegálních

drog (cca  1700  respondentů),  data  za  ČR budou  k dispozici  pro
Výroční  zprávu za rok 2002,  mezinárodní  srovnání  možné až po
oficiálním vydání publikace WHO

- informace  o  výzkumném ústavu  CASRI,  který  nabízí  zmapování
drogové  scény  jednotlivým  základním  školám  ČR,  zveřejňuje
výsledky  na  úrovni  jednotlivých  tříd,  používá  dotazník  MAD bez
svolení HS (MUDr. B. Studničková a PhDr. L. Csémy)

b. celopopulační studie
- HIS 02 (Mgr. J. Brožová)
- Výběrové  šetření  o  zdravotním  stavu  české  populace,  proběhlo

v roce 2002, cca 2500 respondentů (ve věku nad 15 let), součástí
otázka na užívání drog, definitivní výsledky budou publikovány na
podzim letošního roku, k dispozici i na www.uzis.cz

- NMS  může  po  prostudování  publikovaných  výsledků  požádat  o
rozšíření  výstupů  z šetření,  kontaktní  osoby:  Mgr.  Brožová,  sl.
Daňková

- Gender and Alcohol GENACIS (PhDr. L. Csémy)
- mezinárodní  studie  zaměřená  na  rozdíly  v užívání  alkoholu  mezi

pohlavími, součástí je i několik otázek na užívání nelegálních drog,
postoje k užívání návykových látek

- studie proběhla v roce 2002, cca 2000 respondentů ve věku 15 –
64 let, výsledky budou k dispozici pro Výroční zprávu za rok 2002

- studie  o  užívání  alkoholu,  kouření  a  nelegálních  drogách  mezi
pražskými vysokoškoláky (soubor studentů na začátku a konci
studia), včetně postojových otázek

- průzkum probíhal koncem roku 2002 a počátkem roku 2003
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c. subpopulace
- romská  populace:  dr.  Šmídová  z Institutu  sociologických

studií FSV UK průběžně pracuje se studenty na průzkumech mezi
romskou populací,  součástí  průzkumů i  užívání  návykových látek
včetně nelegálních drog, jedná se o kvalitativní výzkum

- výzkum  v romských  komunitách  –  umožňuje  i  meziregionální
srovnání

- Rada vlády pro záležitosti romské komunity realizovala v roce 2002
průzkum v romských komunitách, zaměřený na sociální  problémy
včetně zdravotního stavu, životního stylu, užívání alkoholu a drog,
výsledky budou k dispozici pro Výroční zprávu za rok 2002

- taneční  scéna:  informace  o  dotazovém  šetření  J.  Valnohy
(Sdružení Podané ruce) mezi uživateli extáze

4. Standardní tabulky EMCDDA – zástupci jednotlivých institucí byli požádáni o
vyplnění standardních tabulek jim dostupnými údaji

- standardní  tabulky budou diskutovány na příští  schůzce pracovní
skupiny, NMS rozešle i v elektronické podobě

5. Rozdán  materiál  EMCDDA –  doporučení  ke  klíčovému indikátoru  Populační
průzkumy, včetně standardního dotazníku

Termín další schůzky pracovní skupiny:

dne 19.června 2003 v 10 hod,

Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1, místnost bude upřesněna.

Předběžný program příští schůzky pracovní skupiny:
1. Standardní tabulky EMCDDA, dostupné údaje
2. Diskuze:  užívání  drog  v populaci  podle  výsledků  celopopulačních  studií

HIS, CVVM, GENACIS

Zpracovala: Mgr. Pavla Lejčková
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