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SUMMARY: The main purpose of the article is to provide the reader with an overview of alcohol

use among college and university students. Data about the prevalence of use abroad and in the

Czech Republic are given in the first part of the article. A typical pattern of alcohol use among col-

lege and university students is binge drinking. Information is given to the Czech reader about the

prevalence and risk factors of binge drinking and characteristics of a binge drinker. One part of the

article focuses on motivational models of alcohol drinking among students. It is shown that the

universal models are not sufficient in describing the students’ motivational dynamics, since these

do not usually include the typical aspects of students’ lives, such as the social environment of stu-

dents’ dormitories. Information about intervention techniques put into practice abroad is given in

the final part of the article.
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SOUHRN: Cílem textu je pøinést pøehled informací o užívání alkoholu mezi studenty vysokých

škol. V úvodní èásti se autoøi zamìøují na prevalenci užívání v zahranièí a v Èeské republice. Ty-

pickým vzorcem užívání alkoholu je mezi studenty tzv. binge drinking, kterému je vìnována dal-

ší kapitola. Jsou uvedeny údaje o prevalenci binge drinking mezi studenty v zahranièí, rizikové

faktory tohoto zpùsobu užívání, a to jak pro samotné uživatele, tak pro ostatní studenty. Jsou

zde také shrnuty charakteristiky studentù užívajících alkohol tímto zpùsobem. Èást textu je vì-

nována tématu motivace ke konzumaci alkoholu a vychází z výzkumù zamìøených pøímo na po-

pulaci studentù. Je zde poukázáno na skuteènost, že klasické motivaèní modely nepopisují

problematiku užívání studentù dostateènì výstižnì, neboť nezahrnují nìkterá specifika jejich

života, jako napøíklad sociální prostøedí vysokoškolských kolejí atp.
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� 1 ÚVOD
Období pøechodu mezi adolescencí a dospìlostí, do kterého

èasto spadá i studium na vysoké škole, je zvláštì charakte-

ristické zkoumáním vlastní identity, experimentováním

a hledáním si vlastní cesty životem (Arnett, 2005). Výzkumy

prevalence užívání návykových látek ukazují, že pro toto ob-

dobí je typická nejvyšší prevalence užívání návykových látek

a rizikového chování s tím souvisejícího (SAMHSA, 2007).

Mladí dospìlí v tomto vìku hledají vlastní identitu, touží po

nových poznatcích, mají relativní volnost a absenci rodièov-

ské kontroly i vlastních sociálních závazkù. Obvyklá je také

vyšší hladina optimismu a dostatek volného èasu. V tomto

období je navíc zvýšená konzumace alkoholu spoleèností tole-

rovaná a neukazuje na budoucí problémy s alkoholem v do-

spìlosti (Arnett, 2005). Výzkumu užívání návykových látek

v populaci studentù VŠ je v zahranièí vìnována pomìrnì

znaèná pozornost, pøedevším z výše uvedených dùvodù.



� 2 PREVALENCE UŽÍVÁNÍ MEZI STUDENTY

� 2 / 1 Zahranièní výzkumy
Autoøi, kteøí se zabývají užíváním alkoholu studenty, vní-

mají problémové užívání jako velmi alarmující z hlediska

zdraví této populace. Alkohol je zde nejužívanìjší návyko-

vou látkou a jeho užívání je navíc spojeno s dalšími problé-

my (Jones et al. 2001; Liu, 2007). Výzkumu v této oblasti se

tradiènì vìnují odborníci z USA. Napøíklad Liu (2007) na

základì výzkumu realizovaného v Texasu uvádí celoživotní

prevalenci alkoholu u 84 % studentù, užití za poslední rok

u 78 % studentù a užití za poslední mìsíc u 66 % studentù.

Wechsler (2002) uvádí prevalenci užívání alkoholu za po-

slední rok u zhruba 81 % studentù, epizodu binge drinking

za posledních 14 dnù uvádí u 44,4 % studentù. Jones (2001)

uvádí epizodu binge drinking za posledních 30 dnù u 42 %

studentù ze svého souboru. (Binge drinking je pro studenty

charakteristický vzorec užívání, kterému bude vìnována

následující kapitola.) V Evropì je míra konzumace alkoholu

u studentù také vysoká, ovšem data není možné jednoznaè-

nì porovnat, neboť každá z pøedkládaných studií zjišťovala

jiný údaj. Ve švédské studii univerzitních studentù uvedlo

51 % žen a 71 % mužù škodlivé užívání alkoholu (podle

ICD–10) a 40 % žen a 56 % mužù uvedlo, že alespoò jednou

v prùbìhu minulého týdne zažili intoxikaci (Bendtsen et al.,

2006). Ve výzkumu nìmeckých studentù lékaøských fakult

24 % z dotázaných uvedlo epizodu binge drinking za posled-

ních 14 dní (Keller et al., 2007). Boland et al. (2006) realizo-

vali víceletý prùøezový prùzkum užívání alkoholu u studen-

tù lékaøství. Data z této studie sebraná v prùbìhu nìkolika

let ukázala rostoucí prevalenci užívání alkoholu a zvyšující

se množství jednotek alkoholu užitých pøi jedné pøíležitosti.

Z mimoevropských studií stojí za zmínku dvì. Pøi prùzku-

mu užívání alkoholu na univerzitách v Turecku 48,5 % stu-

dentù uvedlo užití alkoholu v posledním roce a 65 % studen-

tù uvedlo, že alkohol užívají pravidelnì nejménì jednou mì-

síènì (Karam et al., 2007). Naopak vysoké procento

celoživotního užívání mezi studenty uvádí studie realizova-

ná v Brazílii (Stempliuk et al., 2005), kde celoživotní preva-

lenci udává mezi 88,5 % do 91 % studentù. Rozdíly v preva-

lenci v jednotlivých zemích interpretují autoøi pøedevším

jako projevy rozdílù v sociodemografických a kulturních

souvislostech (Karam et al., 2007).

Zajímavé je, že prevalence užívání alkoholu a problé-

mù spojených s jeho užíváním je u VŠ studentù vyšší než

u stejné vìkové kategorie nestudentù (Kypri, Cronin,

Wright, 2005; Wechsler et al., 1995). Ze srovnávací studie

mezi studenty a stejnì starými nestudenty na Novém Zé-

landì vyplynulo, že studenti na univerzitì uvádìli v prùmì-

ru o 50–60 % vyšší skóre v testu AUDIT1. Podobnì na tom

byli studenti z USA, kde u populace mladých lidí mezi

18 a 29 lety uvádìlo pití formou binge drinking (viz níže)

24 % studentù versus 20 % mladých lidí nestudujících. Dia-

gnóza závislosti na alkoholu se èastìji vyskytovala mezi

studenty (15 % versus 12 %). (Dawson et al., 2004).

� 2 / 2 Èeská republika
V Èeské republice je alkohol tou návykovou látkou, se kte-

rou mají vysokoškolští studenti nejvìtší zkušenosti (95 a více

procent) (Kachlík, 2005; Trojáèková, 2007; Kachlík, Havel-

ková, 2008). Abstinentù je výrazná menšina – podle fakulty

a pohlaví od 0 % do maximálnì 15 %, s prùmìrem kolem 5 %

(Syrovcová et al., 2001; Trojáèková, 2007), což je o nìco ménì

než v obecné populaci, tam je ve vìkové kategorii 18–24 let

mezi muži 10 % abstinentù a mezi ženami 7 % (ÚZIS, 2006).

Zajímavou studii popisující prevalenci rizikové konzu-

mace alkoholu studenty publikovali Csémy et al. (2004):

mezi 904 vysokoškoláky z 5 pražských univerzit a VŠ se ob-

jevily výrazné rozdíly mezi pohlavími (rizikovì se chová ví-

ce studentù mužù), které se týkají všech typù sledovaného

chování, jak je ukazuje tabulka 1 (rozdíly mezi nižšími

a vyššími roèníky nejsou významné). Pravidelné pití, tj.

1krát týdnì nebo èastìji, vykazuje více než polovina respon-

dentù. Nadmìrné dávky (pití dávky ekvivalentní 100 ml ne-

bo více èistého alkoholu èastìji než 3krát za poslední mìsíc)

konzumuje více než desetina souboru, u mužù je to více než

pìtina, zatímco u žen necelá 4 %. Opilost více než 3krát za

poslední rok pøiznávají dvì pìtiny studentù mužù a necelá

pìtina studentek žen. Poslední øádek tabulky ukazuje podíl

respondentù, kteøí skórují ve screeningovém dotazníku

CAGE2 2 a více body. Skór 2 a vyšší je interpretován jako

klinicky signifikantní ukazatel problémového pití. Podle

zjištìných výsledkù se zdá, že mezi pražskými studenty pije

problémovì pøibližnì tøetina mužù a pìtina žen.

Trojáèková (2007) srovnává na vzorku 3484 posluchaèù

z 13 èeských a moravských VŠ jednotlivé fakulty. Rizikové pi-

tí, tj. alespoò dvì nebo tøi epizody opilosti v prùbìhu jednoho

mìsíce, se vyskytuje èastìji na fakultách, kde je vyšší zastou-

pení mužù. Zatímco prùmìrnì se vícekrát do mìsíce opije

14,1 % respondentù, na Vysoké škole Škoda Auto a 3. lékaøské

fakultì Univerzity Karlovy v Praze je to kolem tøetiny studen-

tù (31,6 %, resp. 29,3 %). ÚZIS (2006) uvádí alespoò jednu opi-

lost v životì u 78,2 % respondentù ve vìku 18–24 let. Data

o výskytu rizikového užívání alkoholu za celou populaci ÈR

v dané vìkové kohortì (18–24 let) nejsou publikována.

� 3 VZOREC UŽÍVÁNÍ – BINGE DRINKING
Jak potvrzuje øada zahranièních studií, patøí právì èasté

pití nadmìrných dávek alkoholu pøi jedné konzumní epizo-

ADIKTOLOGIE98 ADÁMKOVÁ, T., VONDRÁÈKOVÁ, P., VACEK, J.

2/ Symptomy sledované v dotazníku CAGE jsou tyto: (a) dotázaný reflektu-

je, že by mìl své pití omezit, (b) jeho blízcí mu vytýkají jeho pití, (c) sám pøiznává

pocity viny kvùli pití, (d) pøiznává „ranní doušky“, tj. pití na zmírnìní kocoviny

(Mayfied et al., 1974).

1/ AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) byl vyvinut WHO

v roce 1989. Jedná se o screeningový dotazník o 10 položkách, které urèují

škodlivou konzumaci alkoholu, popøípadì závislost.



dì, oznaèované v zahranièní literatuøe jako tzv. binge drin-

king, mezi typické vzorce konzumace alkoholu v populaci

vysokoškolských studentù (Sheffield et al., 2005; Jones et

al., 2001). Binge drinking je definováno jako užití pìti a více

drinkù najednou za jeden veèer u mužù a ètyø a více drinkù

u žen (napø. Sheffield et al., 2005 a jiní).

Podle americké studie Harvard School of Public He-

alth’s College Alcohol Study (CAS), provedené v letech

1993, 1997, 1999 a 2001, konzumuje alkohol tímto zpùso-

bem 40–45 % vysokoškolských studentù (Wechsler et al.,

2002; O´Malley, Johnston, 2002). Sheffield et al. (2005) uvá-

dí podobný pomìr, a to 2 z 5 studentù. Sám tento vzorec

zkoumá se zøetelem na rizikové faktory a charakteristiky

studentù, kteøí takto užívají. Jedním z rizikových faktorù je

bydlení na koleji, (Sheffield et al., 2005), dalším faktorem je

roèník studia. Podle nìkterých autorù užívají studenti muži

z vyššího roèníku tímto zpùsobem èastìji než studenti z niž-

šího roèníku (Sheffield et al., 2005). Toto zjištìní zcela neko-

responduje s poznatkem, který pøinesl Leppel (2006), a to,

že mladší studenti užívají podle vzorce binge drinking èas-

tìji než starší. Pravidlo nižšího vìku platí nicménì pouze do

23 let (tj. studenti z vìkové kohorty mezi 17 a 22 lety pijí

èastìji, po dosažení 23 let pijí opìt ménì než jejich mladší

spolužáci) (Wechsler, 1994).

Dalším rizikovým faktorem ovlivòujícím výskyt binge

drinking je délka studia, v USA èastìji užívají podle tohoto

vzorce studenti 4letých studijních programù než 2letých.

Autoøi výzkumu to pøisuzují pøedevším vìtší investici

u prvnì jmenovaných do sociálního života školy, a tudíž

i èastìjší participaci na spoleèných setkáních (Leppel,

2006). Mezi další faktory patøí rodinný statut (svobodní/é

užívají èastìji než ženatí/vdané), etnická pøíslušnost

(v USA bílí užívají èastìji než pøíslušníci rùzných etnických

minorit; Leppel, 2006). Není pøekvapující zjištìní, že binge

drinking se objevuje ménì èasto u skupiny studentù, kteøí

pracují (Leppel, 2006). Èastìji takto užívají studenti, kteøí

jsou èleny studentského spolku èi atletického oddílu (napø.

Presley et al., 2002). Co se týká prostorového výskytu

v USA, vzorec užívání binge drinking se èastìji objevuje

v severovýchodních a støedozápadních státech (Kelly-

Weeder, 2008).

Prevalenci je možno dále diferencovat podle pohlaví,

u mužù se tento vzorec konzumace alkoholu vyskytuje vý-

znamnì èastìji než u žen, u kterých však v souèasné dobì

pozorujeme nárùst výskytu (Jackson et al., 2005). Ve vý-

zkumech ženy respondentky uvádìjí, že konzumace alkoho-

lu binge drinking jim poskytuje pocit rovnosti s mužskými

protìjšky. Z objektivních dat však vyplývá, že se tím zvyšu-

je jejich zranitelnost vùèi sexuálním útokùm a vùèi zdravot-

ním problémùm souvisejícím s alkoholem (Vickers et al.,

2004). Rozdíl mezi muži a ženami je také v roèníku studia.

Oproti mužùm užívají ženy studentky èastìji v prvním roce

studia (McCabe, 2002).

Velký zájem odborníkù o tento vzorec užívání je dán

pøedevším zvýšeným výskytem vážných projevù rizikového

chování (týká se jak vzorce užívání binge drinking, tak

i škodlivého užívání), jakými jsou napøíklad:

• øízení vozidla pod vlivem alkoholu,

• úrazy, násilné chování jako napadení, rvaèky, znièení

majetku,

• rizikové sexuální chování,

• sebevražedné jednání,

• negativní vliv na studium v podobì zameškaných hodin,

zhoršených školních výsledkù, pøedèasného ukonèení

studia (Jones et al., 2001; Martens et al., 2005).

Studie zamìøené na výskyt rizikového chování v dù-

sledku konzumace alkoholu stylem binge drinking se zamì-

øují zejména na zhoršený školní prospìch, agresivní chová-

ní a øízení pod vlivem alkoholu (Sheffield et al., 2005; Vic-

kers et al., 2004). Podle zprávy NIAAA (In Kelly-Weeder,

2004) zemøe každý rok 1400 studentù v USA na následky

zranìní zpùsobeného chováním pøi intoxikaci alkoholem,

z toho 1100 z dùvodu øízení motorového vozidla pod vlivem

alkoholu. Šedesát procent mužských sexuálních agresorù

a padesát procent ženských obìtí sexuálních útokù z øad

studentù bylo v dobì útokù pod vlivem alkoholu (Frintner,

1993). Studenti, kteøí pijí vzorcem binge drinking, èastìji

než ostatní uvádìjí, že provozují neplánované sexuální akti-

vity a rezignují na bezpeèný sex (Wechsler, 1994). Podle

zprávy NIAAA (In Kelly-Weeder, 2004) má každý rok cca

400 000 studentù nechránìný sexuální styk a více než

100 000 studentù uvádí, že byli natolik intoxikovaní, že si
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Tabulka 1 / Table 1

Výskyt rizikového chování ve vztahu k alkoholu (v %) (Csémy et al., 2004)

Alcohol-related Risky Behaviour (%) (Csémy et al., 2004)

Rizikové chování Celkem Pohlaví Roèník

muži ženy 1. a 2. 3. a vyšší

pravidelné pití 52,0 65,0 42,7 49,1 54,7

nadmìrné dávky 11,5 22,5 3,6 12,0 11,1

opilost min. 4x/rok 27,4 40,6 18,1 29,0 25,9

skóre CAGE>2 body 25,4 32,4 20,5 24,9 26,0



nepamatují, zda se sexuálním stykem souhlasili, nebo ne.

V pøípadì mužù výzkum ukazuje, že vyšší užívání alkoholu

souvisí se zvýšeným agresivním chováním (Koss, 1993).

Výzkumy zamìøené na studenty, kteøí neprovozují

binge drinking, ukázaly, že i tito studenti jsou negativnì

ovlivnìni vysokým výskytem binge drinking na své vysoké

škole a tøi ètvrtiny z nich prožily nepøíjemnou situaci souvi-

sející s binge drinking ostatních (Sheffield et al., 2005). Stu-

denti, kteøí žijí na kolejích, kde je vìtší výskyt binge drin-

king, zažívají více pøípadù tìlesných a sexuálních útokù od

svých spolužákù, èastìji uvádìjí narušení studia nebo inci-

denty, kdy se museli postarat o opilého spolužáka, než stu-

denti, kteøí obývají koleje s menším výskytem binge drin-

king (Wechsler, 1994). Celkovì je možné øíci, že studenti,

kteøí neprovozují binge drinking, jsou ménì èasto opilí

a ménì se u nich objevuje rizikové chování spojené s alkoho-

lem (Wechsler, 1994). Z obou uvedených kazuistik ve druhé

polovinì tohoto èlánku je zøejmé, že binge drinking se obje-

vuje i mezi studenty na èeských vysokých školách, chybí

však data k jeho podrobnému zkoumání.

� 4 MOTIVY A FAKTORY UŽÍVÁNÍ
ALKOHOLU U STUDENTÙ NA VYSOKÉ
ŠKOLE
Pokud hledáme motivaèní model užívání alkoholu, vychází-

me z premisy, že každá osoba se – vìdomì, nebo nevìdomì –

rozhoduje, zda užije, nebo neužije alkohol. Mechanismus to-

hoto rozhodování se pokusili popsat nìkteøí autoøi. Jedinec

je pøi rozhodnutí se pro konzumaci alkoholu ovlivnìn na

jedné stranì svými osobními dispozicemi (genetické dispo-

zice, osobnostní faktory, sociokulturní faktory, oèekávání

od alkoholu) a na druhé stranì je rozhodnutí ovlivnìno ak-

tuálními motivy k užití (Kuntsche et al., 2007). Mezi aktu-

ální motivy patøí tøi základní: povzbuzení prožívání, zmír-

nìní napìtí a stresu a touha patøit ke skupinì, kde je užívá-

ní alkoholu normou (Kelly-Weeder, 2008).

Všechny výše uvedené faktory propojila Cooperová do

jednoho modelu motivaèního chování (Cooper et al., 1995).

Podle tohoto modelu existují dva základní motivy užití alko-

holu u adolescentù – zvládnutí obtížné situace (coping) a po-

vzbuzení prožívání (enhancement). Podle nìkterých výzku-

mù se pití z dùvodu zvládnutí obtíží vyskytuje èastìji

u mladších studentù (Cooper, 1994) a pití s pozitivními

motivy (povzbuzení) èastìji u starších studentù (Carey,

Correia, 1997). Cox et al. (2006) dále dodávají, že negativní

motivy konzumace alkoholu (pøedevším pití za úèelem vy-

rovnání se s negativními emocemi) jsou predikátory èastìj-

šího a problémového užívání.

Cooperová et al. (1995) dále zkoumali, jakou tyto moti-

vy hrají roli pøi užití alkoholu a jak souvisí s dalšími psycho-

sociálními faktory, jako jsou: oèekávání úèinkù alkoholu

(napø. snížení úzkosti), osobnostní rys sensation seeking (tj.

vyhledávání stále nových zážitkù), styly zvládání problémù

a aktuálních negativních emocí. Cooperová et al. (1995) pro-

kázali, že motivy povzbuzení slouží jako mediátory spojení

rysu sensation seeking a oèekávání na stranì subjektu, že

alkohol bude pùsobit na povzbuzení nálady. Naproti tomu

motivy související se zvládnutím obtížné situace slouží jako

mediátory mezi negativními emocemi na stranì subjektu

a jeho oèekáváním, že alkohol bude fungovat jako redukce

tenze (Cooper, 1995). Model Cooperové je dodnes akcepto-

ván mezi výzkumníky motivaèního chování a je inspirací

pro další výzkumy v této oblasti.

Read et al. (2003) použili tento model jako východisko

a pokusili se ho aplikovat na studenty vysokých škol. Kro-

mì použití studentù jako výzkumných subjektù zahrnuli do

své výzkumné studie okolnosti, které jsou i podle jiných au-

torù pro studenty typické (napø. sociální kontext vysoko-

školského prostøedí a prostøedí kolejí, které podporuje kon-

zumaci alkoholu, a skuteènost, že konzumace alkoholu je na

vysoké škole chápána jako normativní zkušenost). Read se

svými kolegy vycházeli také z pøedpokladu, že možným mo-

tivem pro zvýšenou konzumaci alkoholu je mezi studenty

zmìna jejich životního stylu. Studentùm se zvyšuje svoboda

tím, že žijí na koleji mimo dosah rodièù, zároveò se ocitají

v nároèném prostøedí nového svìta a tyto nároky mohou

u nìkterých z nich zvyšovat úzkost, kterou øeší konzumací

alkoholu. Read et al. (2003) považují nezohlednìní sociál-

ních faktorù v motivaèním modelu Cooperové za podstat-

nou nevýhodu pøi jeho aplikaci na vysokoškolské studenty.

Z tohoto dùvodu Read a kolegové doplnili motivaèní model

dalšími faktory:

a) snahou o sociální posílení svého postavení (pití za úèe-

lem lepšího prožití sociální situace, ve které se student

nachází),

b) nabídkou alkoholu (pití motivované nabídkou kolegù,

pøátel, což je u nìkterých autorù považováno za velmi silný

nástroj sociálního tlaku) (Wood et al., 2001, in Read et al.,

2003),

c) normativním oèekáváním (jak jsou vnímáni vrstevníci

užívající alkohol). Názor, že „každý“ pøece pije a že pití je

akceptovatelné, je napø. podle Jacksona et al. (2005) jeden

z nejsilnìjších korelátù konzumace alkoholu v dané cílové

skupinì. Tento pøedpoklad potvrzuje i øada výzkumù, podle

kterých studenti èasto nadhodnocují rozsah užívání alkoho-

lu a jiných psychotropních látek mezi svými vrstevníky

(Haines, 2000; Perkins et al., 1999).

Výsledkem studie byl model, který navrhli Read a spo-

lupracovníci (2003) a který v podstatì vycházel z modelu

Cooperové s tím, že podtrhoval sociální faktory, které v nìm

nebyly (obrázek 1).

Jednotlivými komponentami tohoto modelu se zabýva-

ly další studie. Napøíklad vztahem mezi sensation seeking3

a konzumací alkoholu se mimo anglicky mluvící zemì zabý-
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vali Urbán et al. (2008). Autoøi potvrdili, že rys sensation

seeking vede ke konzumaci zvýšeného množství alkoholu

pøedevším díky pozitivnímu oèekávání úèinkù alkoholu. Ve

švýcarské studii zkoumali autoøi Kuntsche et al. (2008)

vztah mezi osobnostními faktory a užitím alkoholu. Výsled-

ky ukázaly, že extroverze pozitivnì koreluje s motivy užití

alkoholu pro povzbuzení nebo posílení, svìdomitost nega-

tivnì korelovala s motivy povzbuzení a motivy zvládnutí

(coping) a neuroticismus souvisel s užitím alkoholu z dùvo-

du motivù zvládnutí nároèné situace. Readùv model sjedno-

cuje dvì klasické teorie vysvìtlující užívání alkoholu u ado-

lescentù – teorii sociálního uèení (Bandura, 1977) a teorii

problémového chování (Jessor et al., 1977). Teorie sociální-

ho uèení klade dùraz na uèení se nápodobou od pozitivních

a úspìšných sociálních vzorù (což v pøípadì studentù mo-

hou být spolužáci). Autoøi modelu upozoròují, že uèení se

konzumaci je více ovlivnìno oèekáváním než reálným výs-

kytem chování v urèité skupinì, což koresponduje s fakto-

rem normativního oèekávání u Reada et al. (2003). V teorii

problémového chování zdùrazòují autoøi, že užití alkoholu

mùže být v urèité skupinì funkèním chováním, pomocí nì-

hož lze dosáhnout svých cílù. Tyto cíle mohou být rozmanité

(napøíklad redukce úzkosti, pobavení se, získání spoleèen-

ského statusu), nìkteré z nich zahrnuje do svého modelu

Read s kolegy (Read et al., 2003).

� 5 MOŽNOSTI INTERVENCE
V Èeské republice nebyla dosud vìnována dostateèná po-

zornost vytvoøení intervencí na tak specifickou cílovou sku-

pinu, jakou jsou studenti VŠ se škodlivým užíváním alkoho-

lu, z tohoto dùvodu bude tato kapitola obsahovat pøehled in-

tervencí v zahranièí. Jedinou výjimkou je Adiktologická

ambulance pro studenty v Centru adiktologie Psychiatrické

kliniky 1. LF a VFN UK v Praze, která nabízí služby speci-

ficky zamìøené pro cílovou skupinu vysokoškolských stu-

dentù s rizikovým chováním v souvislosti s užíváním alko-

holu a jiných psychoaktivních látek.

Napøíklad USA vyhlásilo škodlivé užívání alkoholu na

amerických univerzitách jako jeden z palèivých problémù

veøejného zdraví (Oswalt et al., 2007). Z tohoto dùvodu bylo

v USA nejvíce pozornosti vìnováno právì vytvoøení inter-

venèních programù. NIAAA (2002) uvádí, že efektivní inter-

vence by mìla být realizována se zamìøením na tøi úrovnì:

individuálnì pro studenta s obtížemi s alkoholem, skupino-

vì a na celé univerzitní prostøedí.

� 5 / 1 Individuální pøístup
Výzkumy zamìøené na úèinnost intervencí pro studenty VŠ

zjistily skuteènost, že samotná délka intervence nemá vliv

na efektivitu programu. Nejefektivnìjší se ukázaly progra-

my, které nabízejí i možnost osvojení si nových dovedností

souvisejících pøedevším s kontrolou užívání oproti pouze

edukativnì orientovaným programùm (Walters et al.,

2000). K efektùm programù patøí omezení množství a frek-

vence užívání alkoholu, snížení negativních následkù spoje-

ných s užíváním a zvýšení vnímání rizika spojeného s uží-

váním alkoholu (Oswalt et al., 2007; Borsari, Carey, 2000).

V rámci intervencí na individuální úrovni se s úspì-

chem využívají nejèastìji krátké motivaèní intervence

s prvky nácviku kognitivnì behaviorálních dovedností (viz

napøíklad Borsari, Carey, 2000). Mezi nejvíce používané

patøí program BASIC (Brief Alcohol Screening and Inter-

vention of College Students) (Marlatt, Witkiewitz, 2002).

BASIC se skládá ze dvou 50minutových sezení, ve kterých

jsou studenti požádáni o vyplnìní dotazníku mapujícího zpù-

soby užívání alkoholu, rizikové situace vedoucí k jeho užívá-

ní a jejich postoje k pití. Na základì vyhodnocení dotazníku

je jim dána zpìtná vazba o jejich užívání alkoholu v porovná-

ní s normami v obecné populaci studentù a studenti jsou po-

té odkázáni do poradenských pracovišť (Chiauzzi, 2005).

S rozvojem výpoèetní techniky a komunikaèních pro-

støedkù se v rámci intervencí zaèalo používat internetu,

pøedevším emailové pošty a interaktivních webových strá-

nek jako zpùsobu doruèení zpìtné vazby studentùm. Úèin-

nost této formy byla nìkolikrát potvrzena (napø. Walters,

2000; Walters et al., 2007; Chiauzzi et al., 2005). Navíc bylo

empiricky zjištìno, že vìtšina studentù oproti individuální-

mu nebo skupinovému poradenství preferuje intervence

v podobì neasistované metody zamìøené jen na uživatele ne-

bo metody s minimálním kontaktem (Walters et al., 2007).

Nejznámìjším formou tohoto typu poradenství je

program e-CHUG (www.e-chug.com) a MSB: Alcohol

www.mystudentbody.com (Walters et al., 2007; Chiauzzi et
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Obrázek 1 / Figure 1

Model motivaèního chování u vysokoškolských studentù (podle Reada et al.

/2003/, p. 17)

Model of motivation behaviours among college and university students

according to Read et al. (2003), p. 17.



al., 2005). Tento model funguje na principu doruèení indivi-

dualizované zpìtné vazby poté, co student vyplní online do-

tazník. Zpìtná vazba obsahuje zjištìné hodnoty o množství

užívaného alkoholu, jeho porovnání s prùmìrem ve stu-

dentské populaci a také i množství penìz utracených za al-

kohol. Na závìr je vždy uvedeno vysvìtlení, rada èi doporu-

èení a kontakty na místní organizace zabývající se proble-

matikou užívání alkoholu (Walters et al., 2007).

� 5 / 2 Skupinové intervence
Mezi pøístupy orientované skupinovì jsou nejèastìji užíva-

nými strategiemi vzdìlávací kurzy se zamìøením na alko-

hol a jeho užívání (Walters et al., 2000). Pro malé skupiny

studentù byl s úspìchem používán ASTP (Alcohol Skills

Training Programme). V jeho rámci se studenti setkávali

každý týden v 6–8 setkáních. Intervence probíhaly v pro-

støedí tøídy a zahrnovaly didaktické prezentace ohlednì

efektù alkoholu, modifikace myšlení a sociálních dovednos-

tí (Marlatt, Witkiewitz, 2002).

Pro obecné zvýšení informovanosti studentù jsou také

využívány mediální kampanì o užívání alkoholu nebo jsou

zøizovány internetové stránky (napøíklad www.college

drinkingprevention.gov/) (NIAAA, 2002).

� 5 / 3 Kampanì v rámci univerzity
Intervence zacílené na prostøedí univerzity a okolí mají nej-

èastìji podobu zákazu užívání návykových látek vèetnì al-

koholu a tabákových výrobkù na VŠ kolejích. K dalším patøí

vzdìlávací programy pro personál kolejí a univerzity s cílem

nauèit ho rozpoznat škodlivé uživatelé alkoholu mezi stu-

denty (Walters et al., 2000; NIAAA, 2002; Wechsler et al.,

2002).

� 6 ZÁVÌR
Výsledky zahranièních studií i tìch realizovaných na území

Èeské republiky ukazují, že prevalence užívání alkoholu

a s ním spojené rizikové chování je v populaci vysokoškol-

ských studentù v porovnání se stejnou vìkovou kategorií

nestudentù vyšší a že si tento fenomén zaslouží zvýšenou

pozornost odborníkù. V reakci na tuto skuteènost byly vy-

tvoøeny v zahranièí poèetné intervence s cílem u této popu-

lace omezit problémové užívání alkoholu, které má nejèas-

tìji vzorec užívání binge drinking, a zamezit tak jeho ne-

gativním následkùm, jakými jsou nejèastìji zdravotní

problémy, úrazy èi pøedèasné ukonèení studia. V Èeské re-

publice se studentùm ohroženým problémovým užíváním

alkoholu a rizikovým chováním s ním spojeným dosud nevì-

novala dostateèná pozornost, pøestože zkušenost zahraniè-

ních odborníkù s touto cílovou skupinou potvrzuje nutnost

zamìøení se na tuto skupinu, její potøeby a specifické okol-

nosti konzumace alkoholu a zohlednit je pøi plánování in-

tervencí. V zahranièí existují intervenèní programy zamì-

øené na studenty, u kterých je prokázána dobrá efektivita.

Tyto programy však v Èeské republice chybí. V reakci na tu-

to skuteènost vznikla v minulém roce adiktologická ambu-

lance pro studenty vysokých škol, která se na tuto cílovou

skupinu zamìøuje a snaží se využívat právì tyto evidence

based pøístupy a intervence osvìdèené v zahranièí. Velmi

pozoruhodné jsou také v textu zmínìné informaèní webové

stránky a intervence prostøednictvím internetu, které

v Èeské republice dosud chybí a které by mohly být velmi

pøínosné právì pro tuto skupinu studentù.
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