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BACKGROUND: Individual, intrapersonal, interpersonal,

and social factors are associated with drug use. The analy-

sis of gender-specific aspects of the association between

risk/protective factors and drug use is important for the de-

velopment of effective prevention strategies. AIM: To ex-

plore the associations between social intelligence factors

(social information processes, social skills, and social

awareness), normative expectations, and perceived acces-

sibility on the one hand and cigarette smoking and alcohol

consumption on the other. METHODS: The Tromso Social

Intelligence Scale, a questionnaire enquiring about norma-

tive expectations and the perceived accessibility of alcohol

and cigarettes and their consumption among young adoles-

cents. Analyses were carried out separately among boys

and girls. SAMPLE: 3,725 young adolescents; 51% of

them girls, average age 14.3; SD = ± 0.65. RESULTS:

Higher levels of social skills were associated with boys’

smoking and girls’ alcohol consumption; a lower level of so-

cial information processing was associated with boys’

smoking; a lower level of social awareness was associated

with boys’ alcohol consumption. Higher levels of normative

expectations and perceived accessibility were associated

with smoking and alcohol consumption among boys and

girls, with the exception of the association between norma-

tive expectations and girls’ smoking, which was not con-

firmed. CONCLUSION: The results support the impor-

tance of the development of cognitive skills, especially

among boys, a reduction in smoking and the accessibility of

alcohol among boys and girls, and the correction of norma-

tive expectations in the prevention of legal drug use.
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VÝCHODISKÁ: Faktory individuálneho, intrapersonálne-

ho, interpersonálneho a sociálneho charakteru majú vzťah

k užívaniu návykových látok. Pre rozvoj efektívnych straté-

gií prevencie je dôležité analyzovať rodové zvláštnosti

vzťahu rizikových/protektívnych faktorov k užívaniu jed-

notlivých návykových látok CIE¼: Skúmať vzťah faktorov

sociálnej inteligencie (spracovávanie sociálnych informá-

cií, sociálne spôsobilosti, sociálne uvedomenie), normatív-

nych oèakávaní a vnímanej dostupnosti k fajèeniu tabako-

vých cigariet/konzumácii alkoholu dospievajúcich chlap-

cov a dievèat. METÓDY: The Tromso Social Intelligence

Scale. Dotazník obsahuje otázky zamerané na skúmanie

normatívnych oèakávaní, vnímanej dostupnosti a užívania

legálnych návykových látor (fajèenie tabakových cigariet,

konzumácia alkoholu). VÝSKUMNÁ VZORKA: 3725 do-

spievajúcich; 51 % dievèat, priemerný vek 14,3; SD = 0,65.

VÝSLEDKY: Bola zistená vyššia úroveò sociálnych spô-

sobilostí vo vzťahu k fajèeniu chlapcov a konzumácii alko-

holu dievèatami; bola zistená nižšia úroveò spracovávania

sociálnych informácií vo vzťahu k fajèeniu chlapcov; nižšia

úroveò sociálnej vnímavostí vo vzťahu ku konzumácii al-

koholu chlapcami. Vyššia úroveò normatívnych oèakávaní

a dostupnosti fajèenia a konzumácie alkoholu bola zistená

vo vzťahu k fajèeniu tabakových cigariet a konzumácii al-

koholu dospievajúcimi s výnimkou nepotvrdeného vzťahu

normatívnych oèakaváni k fajèeniu tabakových cigariet

dievèatami. ZÁVERY: Výsledky prispievajú k poznaniu

dôležitosti rozvoja kognitívnych spôsobilostí chlapcov,

práce s normatívnymi oèakávaniami a dôležitosti znižova-

nia dostupnosti fajèenia tabakových cigariet a konzumácie

alkoholu v prevencii užívania legálnych návykových látok

medzi dospievajúcimi.
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� 1 ÚVOD
V prevencii užívania drog je implementovaná stratégia

sociálneho vplyvu a stratégia rozvoja životných spôsobilos-

tí, aktuálne je akcentovaná úèinnosť kombinácie rodovo

špecifickej stratégie zameranej na sociálne vplyvy (Lewis,

Neighbors, 2004) so stratégiou rozvoja osobnostných, kogni-

tívnych a sociálnych spôsobilostí v prevencii fajèenia, kon-

zumácie alkoholu (Botvin, Griffin, Paul, 2003; Fearnow-

-Kenny et al., 2001; Botvin, Griffin, Diaz, Ifill-Williams,

2001; Griffin et al., 2001; Bauman, Botvin, Botvin, Baker,

1992; Botvin, Dusenbury, Baker et al., 1992; Botvin, Baker,

Dusenbury et al., 1990). Existujúce výskumné zistenia po-

tvrdzujú, že sociálna kompetencia ako široko koncipovaný

konštrukt zahròujúci varietu sociálnych spôsobilostí má

protektívny vplyv na užívanie drog (Griffin et al., 2001; Ep-

stein, Griffin, Botvin, 2000). Pribúdajú údaje potvrdzujúce

hodnotu výcvikov zameraných na rozvoj spôsobilostí sýtia-

cich sociálnu, interpersonálnu kompetenciu v prevencii uží-

vania drog (Griffin et al., 2001; Botvin, Batson, Witts-Vitale

et al., 1989).

Bol zistený k¾úèový protektívny vplyv spôsobilosti od-

mietania drog ako súèasti sociálnej kompetencie v prevencii

užívania drog, tzn., že sociálne kompetentný mladý èlovek

je schopnejší odmietnuť ponuky rovesníkov k fajèeniu, kon-

zumácii alkoholu, užívaniu iných drog, prièom v zmysle teó-

rie problémového správania môže byť fajèenie, konzumácia

alkoholu, užívanie iných drog považované za úèinnú cestu

dosiahnutia sociálnej akceptácie rovesníkmi, ktorí drogy

ponúkajú, za úèinnú cestu získania sociálneho benefitu, na-

príklad vyzerať ako dospelý, byť „cool“, mať viac zábavy

(Griffin et al., 2001). Na druhej strane však výskumné vý-

sledky Goldbergovej a Botvina (1993) potvrdili rizikový

vzťah medzi sociálnymi spôsobilosťami (sociálna asertivita)

a užívaním alkoholu a protektívny vzťah medzi spôsobilos-

ťou odmietania („povedať nie“, substance assertiveness, re-

fusal assertiveness) a užívaním alkoholu, podobne Botvin,

Baker, Goldberg et al. (1992) zistili protektívny vzťah

medzi spôsobilosťami odmietania a fajèením adolescentov

a súèasne rizikový vzťah medzi všeobecnou asertivitou

a fajèením adolescentov. Rizikový vzťah medzi sociálnou

asertívnosťou a iniciáciou fajèenia potvrdili aj Carvajal et

al. (2000). Odlišnosť a kontroverznosť zistení týkajúcich

sa vzťahu medzi sociálnymi spôsobilosťami, ako súèasti

konštruktu sociálnej kompetencie, tiež sociálnej inteli-

gencie a rizikovým správaním súvisí aj s potrebou teore-

tického a metodického reflektovania pozitívneho konotá-

tu sociálnej kompetencie, ktorým sa sociálna kompe-

tencia odlišuje od príbuzného konštruktu sociálnej

inteligencie (Baumgartner, Orosová, Výrost, 2008;

Výrost, Baumgartner, 2006; Orosová et al., 2004;

Bjorkqvist, Osterman, Kaukiainen, 2000), kde sociálna

inteligencia môže mať aj manipulatívny, antisociálny

charakter (tamtiež).

Korekcia normatívnych oèakávaní dospievajúcich tý-

kajúca sa prevalencie fajèenia medzi rovesníkmi, dospelými

a rozvoj interpersonálnych spôsobilostí, komunikaèných

spôsobilostí predstavuje dôležité zložky kognitívno-beha-

viorálnych stratégií prevencie fajèenia.

Adolescenti, ktorí sa nachádzajú v prostredí fajèiacich

rovesníkov, môžu byť špeciálne náchylní k fajèeniu, pretože

fajèenie rovesníkov môže viesť k dojmu, že fajèenie je nor-

matívne, s vyššou prevalenciou, než je to v skutoènosti,

môže ich motivovať ku konformite k rovesníckym normám

(Unger, Rohrbach, 2002).

Relevantnosť sledovania vzťahu medzi normatívnymi

oèakávaniami a konzumáciou alkoholu dospievajúcimi pod-

poruje zistenie, pod¾a ktorého sú užívatelia alkoholu pres-

vedèení, že konzumácia alkoholu je normatívna v sociálne

referenèných skupinách, preceòujú množstvo alkoholu

skonzumované sociálnymi a problémovými konzumentmi

alkoholu v odlišných kontextoch, oznaèujú konzumáciu al-

koholu v referenèných skupinách za úèelom nazerania na

vlastnú konzumáciu ako normatívnu (Neighbors et al.

2006; Wild, 2002).

Adolescenti získavajú cigarety, alkohol z komerèných

a sociálnych zdrojov, z formálnych a neformálnych zdrojov

(Treno et al., 2008; Turnet, Gordon, Young, 2004). Bareš

(2005) uvádza zistenie, pod¾a ktorého dospievajúci hodnoti-

li dostupnosť alkoholu vo svojom okolí ako ¾ahkú alebo po-

merne ¾ahkú; obstarávanie mäkkých drog bolo vnímané

ako ¾ahké alebo pomerne ¾ahké pre až 80,5 % respondentov.

Vnímaná dostupnosť cigariet, alkoholu zvyšuje riziko fajèe-

nia cigariet a konzumácie alkoholu (Treno et al., 2008; Un-

ger et al., 2003). Vnímaná dostupnosť cigariet zvyšuje rizi-

ko iniciácie a pravidelného fajèenia cigariet, prièom ani faj-

èenie rovesníkov ani fajèenie rodièov nie je mediátorom

vzťahu medzi vnímanou dostupnosťou fajèenia cigariet

a iniciáciou a progresom fajèenia cigariet medzi dospievajú-

cimi (Doubeni et al., 2008). Ako zistili Záhumenská, Kubia-

tko a Haláková (2007), takmer 70 % rodièov dovolí svojim

deťom piť alkohol. Cie¾om štúdie bolo skúmať rodové zvlášt-

nosti vzťahu faktorov sociálnej inteligencie, tzn. širšie kon-

cipovaného konštruktu pozostávajúceho nielen z behavio-

rálneho faktora sociálnych spôsobilostí, ale aj kognitívnych

faktorov sociálnej vnímavosti a spracovávania sociálnych

informácii k fajèeniu cigariet, konzumácii alkoholu dospie-

vajúcimi. Cie¾om štúdie bolo skúmať vzťah behaviorálnych,

kognitívnych faktorov sociálnej inteligencie, normatívnych

oèakávaní a vnímanej dostupnosti fajèenia cigariet, konzu-

mácie alkoholu k dvom formám konzumácie návykových lá-

tok (fajèenie tabakových cigariet, konzumácia alkoholu)

dospievajúcimi.

� 2 METÓDA
Výskumu sa zúèastnilo 3725 žiakov 8. a 9. roèníkov základ-

ných škôl zo západnej, strednej, východnej èasti Slovenska,
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konkrétne z Bratislavy (600 000 obyvate¾ov), zo Žiliny

(156 000 obyvate¾ov), z Košíc (240 000 obyvate¾ov) a nieko¾-

kých menších miest v regióne Košíc (od 10 000 do 40 000 oby-

vate¾ov) . Školy a školské triedy boli z uvedených miest do

výskumnej vzorky zaraïované náhodne. Výskumná vzorka

bola stratifikovaná pod¾a pohlavia, tvorilo ju 49 % chlapcov

a 51 % dievèat, ich priemerný vek bol 14,3; SD = 0, 65);

24,6 % žiakov bolo z Bratislavy, 21,3 % zo Žiliny

32,1 % z Košíc, 22,0 % z menších miest z regiónu Košíc.

Response rate bol 93,5 %. Realizácia výskumu bola schvále-

ná na univerzite etickou komisiou.

� 2 / 1 Fajèenie cigariet
Fajèenie cigariet bolo skúmané otázkou: „Fajèil (a) si už nie-

kedy cigaretu? (aj keï len jednu doteraz) s možnosťou odpo-

vede: (1) nie, nikdy, (2) už som to skúsil, (3) v minulosti som

fajèil, ale úplne som prestal, (4) sem tam fajèím, ale nie den-

ne, (5) teraz fajèím denne. Pre potreby binárnej logistickej

regresie bolo fajèenie cigariet ako závislá premenná dicho-

tomizované (pozri tabu¾ku 1): nefajèiar (odpoveï 1, 2, 3) vs.

fajèiar (odpoveï 4, 5).

� 2 / 2 Konzumácia alkoholu
Konzumácia alkoholu bola skúmaná otázkou „Ko¾kokrát si

za posledné 4 týždne pil(a) alkohol (pohár alebo viac piva,

pálenky alebo vína)?“ s možnosťou odpovede (1) ani raz,

(2) 1–2krát, (3) 3krát a viac. Pre potreby binárnej logistickej

regresie bola konzumácia alkoholu ako závislá premenná

dichotomizovaná (tabu¾ka 1): nikdy (abstinenti) vs. ostatní

(konzumenti alkoholu) (tabu¾ka 1).

� 2 / 3 Sociálna inteligencia
Sociálna inteligencia bola skúmaná prostredníctvom The

Tromso Social Intelligence Scale (TSIS; Silvera, Martinus-

sen, Dahl, 2001). Odpovede na 21 položiek TSIS boli zazna-

menávané prostredníctvom sedembodovej Likertovej škály

s rozpätím od „vystihuje ma to ve¾mi slabo“ (1) po „vystihuje

ma to ve¾mi dobre“ (7). TSIS pozostáva z troch subškál, a to

dvoch kognitívnych subškál (spracovávanie sociálnych in-

formácií a sociálna vnímavosť) a jednej behaviorálnej sub-

škály (sociálne spôsobilosti). Autori uvádzajú hodnoty

Cronbachovej á pre jednotlivé subškály nasledovne: spraco-

vanie sociálnych informácií (SP) = 0,79; sociálne spôsobilos-

ti (SS) = 0,85; sociálna vnímavosť (SA) = 0,72 (Silvera,

Martinussen a Dahl, 2001). V nami realizovanom výskume

boli hodnoty Cronbachovej á pre jednotlivé subškály nasle-

dovné: SP=0,81; SS=0,57; SA=0,69. TSIS vo výskume cie¾o-

vých skupín na Slovensku použili Výrost, Baumgartner,

2006; Vasi¾ová, Baumgartner, 2005; Vasi¾ová, Výrost,

2004.

� 2 / 4 Normatívne oèakávania
Normatívne oèakávania týkajúce sa prevalencie fajèenia ci-

gariet a konzumácie alkoholu rovesníkmi boli skúmané

prostredníctvom dvoch otázok (Unger, Rohrbach, 2002;

Botvin, Griffin, Diaz, Iffil-Williams, 2001; Carvajal et al.,

2000; Bauman, Botvin, Botvin, Baker, 1992) „Èo myslíš,

približne ko¾ko zo 100 Tvojich rovesníkov v priebehu pos-

ledného mesiaca: a) fajèilo cigarety? b) pilo viac ako 1 pohár

piva, vína alebo pálenky?“; odpovede boli zaznamenávané

na 6bodovej škále od „nikto“(1) až po „asi 100“ (6). Pre potre-

by logistickej regresie boli odpovede dichotomizované: niž-

šie normatívne oèakávania („nikto“ až „asi 20“) a vyššie nor-

matívne oèakávania („asi 40“ až „asi 100“).

� 2 / 5 Vnímaná dostupnosť fajèenia cigariet
a konzumácie
Vnímaná dostupnosť fajèenia cigariet a konzumácie alkoho-

lu bola skúmaná prostredníctvom dvoch otázok: „Ak by si

chcel(a), bolo by pre Teba ¾ahké, alebo ťažké zafajèiť si ciga-

retu?“ „Ak by si chcel(a), bolo by pre Teba ¾ahké, alebo ťažké

dať si pohár alkoholu?“ Odpovede boli zaznamenávané

prostredníctvom sedembodovej škály: ve¾mi ťažké (1=naj-

nižšia úroveò dostupnosti) až ve¾mi ¾ahké (7=najvyššia úro-

veò dostupnosti).

� 2 / 6 Štatistické analýzy
Modely binárnej logistickej regresie (Nagelkerke R Square

a hodnota „c statistic“ (Garson, 2008), ktorá sleduje diskri-

minaènú silu modelu a ktorá variuje od 0,5 do 1,0) boli vy-

tvorené k skúmaniu vzťahu piatich nezávislých premen-

ných, a to troch faktorov sociálnej inteligencie (spracovanie

sociálnych informácií, sociálne spôsobilosti, sociálna vní-

mavosť), normatívnych oèakávaní týkajúcich sa prevalen-
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Tabu¾ka 1 / Table 1

Deskripcia fajèenia cigariet a konzumácie alkoholu chlapcami a dievèatami

Summary of cigarette smoking and alcohol consumption among boys and girls

Fajèenie cigariet Konzumácia alkoholu

Nefajèiari Fajèiari Abstinenti Konzumenti

Chlapci 1375 356 196 1519

79,40 % 20,60 % 11,40 % 88,60 %

Dievèatá 1407 413 224 1595

77,30 % 22,70 % 12,30 % 87,70 %



cie fajèenia cigariet/ konzumácie alkoholu rovesníkmi, vní-

manej dostupnosti fajèenia cigariet/konzumácie alkoholu

a závislých premenných: fajèenia cigariet, konzumácie al-

koholu dospievajúcimi (závislé premenné boli dichotomizo-

vané nefajèiar vs. fajèiar; abstinent vs. konzument alkoho-

lu). Nezávislé premenné boli do modelu, pod¾a užívania ná-

vykových látok (fajèenie tabakových cigariet, konzumácia

alkoholu), vkladané súèasne. Analýzy boli realizované oso-

bitne pod¾a rodu. Výsledky boli spracované SPSS 16.0.

� 3 VÝSLEDKY
Do modelu logistickej regresie pre fajèenie tabakových ciga-

riet dospievajúcimi (závislá premenná) boli vložené skúma-

né nezávislé premenné: faktory sociálnej inteligencie (spra-

covanie sociálnych informácií, sociálne spôsobilosti, so-

ciálna vnímavosť), normatívne oèakávania týkajúcich sa

prevalencie fajèenia cigariet rovesníkmi, vnímaná dostup-

nosť fajèenia cigariet. Hodnota Nagelkerke R Square Mode-

lu logistickej regresie pre chlapcov bola 0,36 a pre dievèatá

0,50 a sila Modelu vyjadrená „c koeficientom“ bola 0,84 pre

chlapcov a 0,88 pre dievèatá (tabu¾ka 2).

Zistená bola nižšia úroveò kognitívneho faktora sociál-

nej inteligencie, spracovávania sociálnych informácií, k faj-

èeniu chlapcov a vyššia úroveò behaviorálneho faktora so-

ciálnej inteligencie, sociálnych spôsobilostí, k fajèeniu

chlapcov (pozri tabu¾ku 2). Vyššia úroveò normatívnych

oèakávaní a vnímanej dostupnosti fajèenia tabakových ci-

gariet bola zistená vo vzťahu k fajèeniu chlapcov (pozri ta-

bu¾ku 2).

Vyššia úroveò vnímanej dostupnosti fajèenia bola zis-

tená vo vzťahu k fajèeniu dievèat (pozri tabu¾ku 2). Ostatné

skúmané nezávislé premenné (faktory sociálnej inteligen-

cie, normatívne oèakávania) neprispievali na štatisticky vý-

znamnej úrovni k sile modelu logistickej regresie vytvore-

ného pre fajèenie dievèat (pozri tabu¾ku 2).

Do modelu logistickej regresie pre konzumáciu alkoho-

lu dospievajúcimi (závislá premenná) boli vložené skúmané

nezávislé premenné: faktory sociálnej inteligencie (spraco-

vanie sociálnych informácií, sociálne spôsobilosti, sociálna

vnímavosť), normatívne oèakávania týkajúci sa prevalencie

konzumácie alkoholu rovesníkmi, vnímaná dostupnosť

konzumácie alkoholu. Hodnota Nagelkerke R Square Mo-

delu logistickej regresie pre chlapcov bola 0,21 a pre diev-

èatá 0,31 a sila Modelu vyjadrená „c koeficientom“ bola

0,73 pre chlapcov a 0,79 pre dievèatá (tabu¾ka 3).

Zistená bola nižšia úroveò kognitívneho faktora sociál-

nej inteligencie, sociálnej vnímavosti, vo vzťahu ku konzu-

mácii alkoholu chlapcami a vyššia úroveò behaviorálneho

faktora sociálnej inteligencie, sociálnych spôsobilostí, vo

vzťahu ku konzumácii alkoholu dievèatami (pozri tabu¾-

ku 3). Vyššia úroveò normatívnych oèakávaní a vnímanej

dostupnosti konzumácie alkoholu bola zistená vo vzťahu

ku konzumácii alkoholu chlapcami aj dievèatami (pozri

tabu¾ku 3).
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Tabu¾ka 2 / Table 2

Vzťah faktorov sociálnej inteligencie, normatívnych oèakávaní týkajúcich sa prevalencie fajèenia cigariet rovesníkmi, vnímanej dostupnosti fajèenia cigariet

k výskytu fajèenia cigariet dospievajúcimi

The association of social intelligence factors, normative expectations concerning the prevalence of cigarette smoking among peers, and the perceived

accessibility of cigarette smoking with cigarette smoking among young adolescents

Chlapci Dievèatá

OR 95% CI Nagelkerke

R Square

c statistic OR 95% CI Nagelkerke

R Square

c statistic

Faktory

sociálnej

inteligencie

0,34 0,84 0,50 0,88

SP 0,96 0,93-0,99* 0,99 0,96-1,02

SS 1,05 1,01-1,09* 1,01 0,98-1,05

SA 0,97 0,94-1,00 0,99 0,97-1,02

Normatívne

oèakávania a

nižšie 1c 1 c

vyššie 2,63 1,73-3,99*** 1,48 0,95-2,30

Vnímaná

dostupnosť b
1,81 1,61-2,03*** 2,91 2,45-3,46***

Faktory sociálnej inteligencie: SP=spracovanie sociálnych informácii, SS=sociálne spôsobilosti, SA=sociálna vnímavosť, anormatívne oèakávania týkajúce sa pre-

valencie fajèenia cigariet rovesníkmi; bvnímaná dostupnosť fajèenia cigariet; creferenèná skupina; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Social intelligence factors: SP = social processing, SS = social skills, SA = social awareness, anormative expectations concerning the prevalence of cigarette smo-

king among peers; bperceived accessibility of cigarette smoking; cReference group; *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001



� 4 DISKUSIA
Vzťah medzi skúmanými faktormi sociálnej inteligencie,

normatívnymi oèakávaniami týkajúcimi sa prevalencie

fajèenia cigariet rovesníkmi/konzumácie alkoholu roves-

níkmi, vnímanou dostupnosťou fajèenia cigariet/konzu-

mácie alkoholu a fajèením tabakových cigariet/konzumá-

ciou alkoholu dospievajúcimi bol iba èiastoène rodovo špe-

cifický a špecifický aj k užívaniu legálnych návykových

látok, tzn. fajèeniu tabakových cigariet a konzumácii

alkoholu.

Získané výskumné výsledky korešpondujú so zistenia-

mi o rizikovom vzťahu normatívnych oèakávaní týkajúcich

sa percipovanej prevalencie fajèenia cigariet rovesníkmi/

konzumácie alkoholu rovesníkmi a fajèením/konzumáciou

alkoholu dospievajúcimi, mladými dospelými, chlapcami aj

dievèatami (Neighbors et al. 2006; Unger, Rohrbach, 2002;

Rohrbach, Howard-Pitney et al., 2002; Fearnow-Kenny et

al., 2001; Bauman, Botvin, Botvin, Baker, 1992). Vzťah me-

dzi normatívnymi oèakávaniami a fajèením dospievajúcich

bol interpretovaný ako tendencia k prispôsobovaniu sprá-

vania v zhode s normatívnymi oèakávaniami (Bauman,

Botvin, Botvin, Baker, 1992). Uvedené zistenia je potrebné

diskutovať aj v kontexte predpokladu, že vzťah medzi nad-

hodnocovaním prevalencie fajèenia, konzumácie alkoholu

rovesníkov (Neighbors et al., 2006) a fajèením, konzumáci-

ou alkoholu dospievajúcimi, mladými dospelými má vzťah

ku konformite správania (Neighbors et al., 2006). Na druhej

strane nemusí rizikové správanie sa dospievajúcich pred-

stavovať pokus o konformnosť k normám rovesníkov, ale

naopak, môže predstavovať pokus o špecifickú sociálnu se-

baprezentáciu, bez oh¾adu na to, èi prezentovaný image je

stereotypný k ich demografickej skupine (Unger, Rohrbach,

2002). Autori uvádzajú, že úspešnosť znižovania normatív-

nosti fajèenia v spoloènosti môže viesť k rastúcej tendencii

fajèenia ako prejavu rebélie alebo individuálnej identity. Aj

keï je teda zreálòovanie normatívnych oèakávaní dôležitou

stratégiou prevencie fajèenia, stratégiou verejného zdravot-

níctva, môže viesť k neplánovaným, nezamýš¾aným, para-

doxným výsledkom. Naše zistenia je potrebné posudzovať aj

v kontexte skutoènosti, pod¾a ktorej v prevencii fajèenia ref-

lektujúcej stratégiu zmeny noriem je potrebné brať do úva-

hy, že táto stratégia môže ovplyvòovať prevalenciu fajèenia

dospievajúcich priamo a aj nepriamo v kombinácii vzťa-

hov mediálnych kampaní, lokálnej protifajèiarskej politiky

relevantných inštitúcií, školskej politiky, školských vzdelá-

vacích programov a aktivít (Rohrbach, Howard-Pitney et

al., 2002).

Výskumné zistenia tejto štúdie sú v súlade s výskum-

nými výsledkami potvrdzujúcimi rizikovú potenciu vníma-

nej dostupnosti fajèenia/konzumácie alkoholu vo vzťahu

k fajèeniu cigariet/konzumácii alkoholu dospievajúcimi

(Treno et al., 2008; Doubeni et al., 2008; Forrester et. al.,

2007; Turner, Gordon, Young, 2004; Unger et al., 2003; Ro-

binson et al., 1997).
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Tabu¾ka 3 / Table 3

Vzťah faktorov sociálnej inteligencie, normatívnych oèakávaní týkajúcich sa prevalencie konzumácie alkoholu rovesníkmi, vnímanej dostupnosti konzumácie

alkoholu k výskytu konzumácie alkoholu dospievajúcimi za posledné 4 týždne

The association of social intelligence factors, normative expectations concerning the prevalence of alcohol consumption among peers, and the perceived

accessibility of alcohol consumption with alcohol consumption among young adolescents during the past four weeks

Chlapci Dievèatá

OR 95% CI Nagelkerke

R Square

c statistic OR 95% CI Nagelkerke

R Square

c statistic

Faktory

sociálnej

inteligencie

0,21 0,73 0,31 0,79

SP 0,98 0,96-1,00 0,98 0,96-1,01

SS 1,02 0,99-1,05 1,04 1,01-1,06**

SA 0,97 0,95-1,00* 0,99 0,97-1,01

Normatívne

oèakávaniaa

nižšie 1 c 1 c

vyššie 2,25 1,70-2,98*** 1,64 1,22-2,10**

Vnímaná

dostupnosť b
1,38 1,24-1,48*** 1,67 1,55-1,79***

Faktory sociálnej inteligencie: SP=spracovanie sociálnych informácii, SS=sociálne spôsobilosti, SA=sociálna vnímavosť, anormatívne oèakávania týkajúce sa pre-

valencie konzumácie alkoholu rovesníkmi, bvnímaná dostupnosť konzumácie alkoholu; creferenèná skupina; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Social intelligence factors: SP = social processing, SS = social skills, SA = social awareness, anormative expectations concerning the prevalence of alcohol consum-

ption among peers; bperceived accessibility of alcohol consumption; cReference group; *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001



Ïalší výskum podielu normatívnych oèakávaní týkajú-

cich sa prevalencie fajèenia/konzumácie alkoholu rovesník-

mi je potrebné v súlade s predpokladmi Fearnow-Kenny et

al. (2001) smerovať k skúmaniu mediátorov možného nepria-

meho vzťahu normatívnych oèakávaní a rizikového správa-

nia sa dospievajúcich. Osobitná pozornosť je venovaná prá-

ve cie¾ovej skupine dospievajúcich, pretože mnohí dospieva-

júci, ako uvádza Scheier, Botvin (1997), iniciujú dlhodobú

životnú históriu konzumácie alkoholu, prièom jeho konzu-

mácia s priate¾mi v príjemnej sociálnej atmosfére vedie

k percepcii bezprostredných pozitívnych dôsledkov, so-

ciálneho benefitu z konzumácie alkoholu. Výskum etiológie

konzumácie alkoholu vedie k dvom podstatným súvislos-

tiam, a to skúmaniu kognitívnych procesov a modelového

rizikového správania sa rovesníkov. Urèitým nedostatkom

doterajších výskumov normatívnych oèakávaní, ako uvádza

Schneier a Botvin (1997), je nejednotnosť definovania nor-

matívnych oèakávaní prostredníctvom postojov rovesníkov

a konzumáciou alkoholu priate¾mi (prevalencia) a nie pros-

tredníctvom percepcie prevalencie konzumácie alkoholu ro-

vesníkmi („jednotlivcami rovnakého veku“). V štúdii pre-

zentované výskumné zistenia sú limitované aj absenciou

skúmania rodovo špecifických normatívnych oèakávaní do-

spievajúcich v súlade so zisteniami autorov Lewisa a Neigh-

borsa (2004), ktorí zistili, že percepcia rodovo špecifických

noriem konzumácie alkoholu mladých dospelých má silnej-

ší vzťah ku konzumácii alkoholu než rodovo nešpecifická

percepcia noriem, a to hlavne medzi ženami. Ïalšie skúma-

nie v cie¾ovej skupine dospievajúcich predpokladá podrob-

nejšiu rodovo špecifickú analýzu vzťahu medzi normatívny-

mi oèakávaniami rovesníkov identifikovaných prostredníc-

tvom prevalencie a frekvencie rizikového správania sa

rovesníkov a rizikovým správaním sa dospievajúcich. Rele-

vantné je aj sledovanie normatívnych oèakávaní v závislosti

od proximity referenèných skupín rovesníkov (Lewis, Neigh-

bors, 2004).

Štúdia prezentuje vzťah faktorov sociálnej inteligen-

cie, normatívnych oèakávaní a dostupnosti fajèenia a kon-

zumácie alkoholu k výskytu fajèenia a konzumácie alko-

holu medzi dospievajúcimi, tzn., že uvedené výsledky sú

limitované absenciou ïalších individuálnych, intraperso-

nálnych, interpersonálných a sociálnych faktorov, ktoré sú

pre užívanie legálnych návykových látok dôležité.

Výskum úèinnosti stratégie sociálneho vplyvu a širšie

koncipovanej kognitívno-behaviorálnej stratégie rozvoja ži-

votných spôsobilostí (Botvin, Baker, Dusenbury et al.,

1990) v prevencii jednotlivých úrovní fajèenia a konzumácie

alkoholu nestráca na svojej dôležitosti, prièom je potrebné

rešpektovať výskumné výsledky štúdií, ktoré potvrdzujú

vzťah medzi fajèením, konzumáciou alkoholu a užívaním

iných drog (Kyasová, 2003; Miovský, Urbánek, 2002).

� 5 ZÁVER
Podiel skúmaných faktorov fajèenia/konzumácie alkoholu

na sile modelov logistickej regresie bol iba èiastoène rodovo

špecifický a špecifický vo vzťahu k forme rizikového správa-

nia sa.

Vyššia úroveò sociálnych spôsobilostí bola zistená vo

vzťahu k fajèeniu chlapcov a konzumácii alkoholu dievèata-

mi; nižšia úroveò spracovávania sociálnych informácií bola

zistená vo vzťahu k fajèeniu chlapcov; nižšia úroveò sociál-

nej vnímavostí bola zistená vo vzťahu ku konzumácii alko-

holu chlapcami. Vyššia úroveò normatívnych oèakávaní

a dostupnosti fajèenia a konzumácie alkoholu bola zistená

vo vzťahu k fajèeniu tabakových cigariet a konzumácii alko-

holu dospievajúcimi s výnimkou nepotvrdeného vzťahu

normatívnych oèakaváni k fajèeniu tabakových cigariet

dievèatami.

Výsledky prispievajú k poznaniu dôležitosti rozvoja

kognitívnych spôsobilostí, práce s normatívnymi oèakáva-

niami a potrebou znižovania dostupnosti fajèenia tabako-

vých cigariet a konzumácie alkoholu v prevencii užívania

legálnych návykových látok medzi dospievajúcimi.

Ïalšie smerovanie nášho výskumu je orientované na

podrobnejšiu analýzu sociálnej inteligencie, normatívnych

oèakávaní, vnímanej dostupnosti fajèenia a konzumácie al-

koholu vo vzťahu k úrovni a frekvencii fajèenia cigariet,

konzumácie alkoholu dospievajúcimi.
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