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Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Jilská 1, Praha 1 
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E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz 
 

Názory občanů na drogovou závislost 
 
Technické parametry 
Výzkum: Naše společnost 2009, v09-05 
Realizátor: CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného 

mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 
Termín terénního šetření: 4. – 11. 5. 2009 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1038 
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OB.44, OB.45 
Zveřejněno dne: 12. června 2009 
Zpracoval:  Jan Červenka 
 

V květnovém výzkumu se CVVM věnovalo problematice drogově závislých. 
Šetření zjišťovalo názory občanů na některé dílčí aspekty léčby a pomoci drogově 
závislým a na to, jaké faktory mají vliv na vznik drogové závislosti. 

Graf 1: Vliv různých faktorů na vznik drogové závislosti1 (%) 
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Pozn.: Dopočet do 100 % k hodnotám v grafu tvoří odpovědi „neví“. 

                                                           
1 Otázka: „Myslíte si, že následující skutečnosti ovlivňují to, zda se člověk stane drogově závislým? 
a) Vzdělání jedince, b) osobnostní předpoklady, vlastnosti jedince, c) výchova, d) vzdělání rodičů, 
e) životní úroveň rodiny, f) znalost někoho, kdo užívá nebo užíval drogy, g) náboženské vyznání, h) 
množství informací o této problematice, i) lidé, se kterými se přátelí, j) místo, kde žije.“ 
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Jak ukazují údaje zachycené v grafu 1, z faktorů zařazených do výzkumu 
lidé nejčastěji vliv na to, zda se jedinec stane drogově závislým či nikoli, 
jednoznačně připisují tomu, s jakými lidmi se dotyčný jedinec přátelí. Rozhodný 
souhlas s tím vyjádřila výrazná nadpoloviční většina respondentů (57 %) a další 
více než třetina (37 %) se s tím ztotožnila „spíše“, takže celkový podíl souhlasu 
činil 94 %, zatímco jen 5 % dotázaných s tím v šetření nesouhlasilo. O něco 
menší váhu veřejnost přikládá osobní znalosti některého uživatele drog, což za 
vlivný faktor označilo 83 % dotázaných (z toho 38 % „rozhodně“ a 45 % „spíše“) 
a proti se vyslovilo 13 %. V podstatě identicky hodnoceným faktorem s 83 % 
souhlasu se v šetření ukázaly být osobnostní předpoklady a vlastnosti jedince, za 
nimiž v nepatrném odstupu následovala výchova (80 % souhlasících). Poměrně 
výrazně převažující souhlas, pokud jde o vliv na to, zda se někdo stane či 
nestane drogově závislým, se objevuje i v případě místa, kde člověk žije (70 %), 
a množství informací o drogové problematice (59 %). Asi polovina (51 %) lidí za 
vlivný faktor považuje i životní úroveň rodiny, v níž člověk žije. Jen menšina 
respondentů za významné faktory v tomto ohledu považuje vzdělání dotyčného 
jedince (40 %), jeho náboženské vyznání (31 %) a vzdělání jeho rodičů (29 %). 

Graf 2: Názory na některé aspekty problematiky drogově závislých2 (%) 
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Pozn.: Dopočet do 100 % k hodnotám v grafu tvoří odpovědi „neví“. 

                                                           
2 Otázka: „Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? a) Léčba drogově závislých by měla 
být zdarma. b) Práce streetworkerů (lidé starající se o drogově závislé na ulici) nemá smysl, je 
zbytečná. c) Léčba drogově závislých by měla být poskytována zdarma jen na omezený počet 
pokusů (např. třikrát a dost). d) Drogově závislým by čisté injekční stříkačky měly být poskytovány 
zdarma. e) Každý drogově závislý má šanci se vyléčit. f) Drogově závislým by poradenství mělo být 
poskytováno zdarma.“   
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Údaje v grafu 2 znázorňují postoje veřejnosti k některým dílčím otázkám 
spojeným s problematikou drogově závislých. Z šetření vyplynulo, že výrazná 
většina dotázaných souhlasí s tím, že by drogově závislým lidem měla být 
zdarma poskytována poradenská pomoc (76 % souhlasí, 20 % nesouhlasí) a že 
každý drogově závislý člověk má šanci se ze své závislosti vyléčit (60 % : 28 %). 
Jen menšina lidí se ovšem domnívá, že léčba drogově závislých by měla být 
zdarma bez jakéhokoli omezení (30 % souhlasí, 66 % nesouhlasí), většina 
naopak podporuje pouze limitovaný počet pokusů o léčbu drogové závislosti 
zdarma (61 % souhlasí, 31 % nesouhlasí). Jen malá část dotázaných považuje za 
zbytečnou práci tzv. streetworkerů (26 % ano, 66 % nikoli), přesto však je 
veřejnost poměrně výrazně rozdělená v pohledu na to, zda by drogově závislým 
měly být zdarma poskytovány čisté injekční stříkačky (46 % je pro, 48 % proti). 


