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Spolupráce na mezinárodní studii ESPAD 2019 

Vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí, 

 

chtěli bychom vás informovat jako zřizovatele škol a školských zařízení o tom, že na vybraných 
školách v oblasti vaší působnosti proběhne v letošním roce další vlna Evropské školní studie o 
alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019), které se Česká republika účastní již posedmé. Meziná-
rodní studie ESPAD je zaměřena na užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog mezi mládeží ve 
věku 15–16 let. Hlavními cíli projektu ESPAD je získání spolehlivých odhadů užívání návykových 
látek u mládeže, srovnání situace v jednotlivých evropských zemích a analýza trendů v období 
1995–2019. Výsledky studie jsou cenným podkladem pro monitorování situace v oblasti užívání 
drog v ČR, formulaci efektivních opatření a preventivních aktivit zaměřených na mladé lidi a hod-
nocení úspěšnosti protidrogové politiky v České republice.  

Studii ESPAD v ČR realizuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Úřadu vlády ČR 
ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a agenturou FOCUS. Projekt ESPAD je pří-
mo podporován také Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCD-
DA), které analyzuje situaci v oblasti drog na evropské úrovni. 

Sběr dat a jejich zpracování probíhá podle jednotné evropské metodiky a standardů za využití čes-
ké verze dotazníku ESPAD, v ČR byla realizace studie schválena Etickou komisí NMS. Dotazníko-
vé šetření je anonymní a pro jeho realizaci byly náhodně vybrány základní a střední školy ve všech 
krajích ČR tak, aby bylo umožněno regionální srovnání situace a sledování trendů v rámci naší 
republiky. Výsledky šetření budou zveřejněny v závěrečné zprávě a mezinárodní srovnávací zprá-
vě; pro zachování anonymity budou data vyhodnocována nejníže na úrovni krajů. 

Administraci dotazníků ve vybraných školách provádějí proškolení asistenti výzkumu, vyplnění 
dotazníku ve třídě trvá v průměru 45-50 minut.  

Obracíme se tímto na Vás s prosbou o podporu a spolupráci při realizaci tohoto mezinárodního 
projektu. Byli bychom vám zavázání, kdybyste informovali školy o realizaci této studie v tomto roce 
s doporučením, aby se ji zúčastnili. 

S dotazy týkajícími se projektu ESPAD se můžete obracet na koordinátorku studie Mgr. Pavlu 
Chomynovou (tel: 224 003 822, chomynova.pavla@vlada.cz). S případnými dotazy ohledně sa-
motného sběru dat se, prosím, obracejte na vedoucího tohoto projektu na straně agentury FOCUS 
(PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., tel: 603 244 642; volek@focus-agency.cz).  

S pozdravem 

 

 

 

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., v.r.  
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