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øení úèinnosti dotazníkového nástroje SURPS v rámci po-

v daných krajích. Dále byly nalezeny statisticky významné

mìrnì rozsáhlého zmapování rizikového chování v popu-

vztahy mezi všemi ètyømi osobnostními rysy metody

laci adolescentù. S dospíváním souvisí znaèné množství ri-

SURPS (negativní myšlení, pøecitlivìlost, impulzivita, vy-

zikových faktorù, které mohou zásadnì zmìnit budoucí

hledávání vzrušení) a užíváním alkoholu, tabákových vý-

chování, proto vnímáme studium osobnostních rysù

robkù a konopných látek. Zajímavé zjištìní vidíme napø.

u adolescentù jako možnou cestu pro efektivní a vèasnou

v rozdílech mezi skupinou respondentù, kteøí nejsou pravi-

depistáž rizikových jedincù. CÍLE: Cílem studie je tedy

delnými kuøáky, a tìmi, kteøí pravidelnými kuøáky jsou –

analýza vztahù mezi rizikovým chováním a osobnostními

u této skupiny pozorujeme nejvyšší rozdíl u negativního

rysy pøedstavujícími riziko výskytu tohoto chování.

myšlení, kde sledovaný vztah je signifikantní na hladinì

METODY: Použili jsme dva dotazníkové nástroje: 1) „Šká-

p < .001. Dále se nám podaøilo potvrdit populaèní normy

la osobnostních rysù pøedstavujících riziko z hlediska uží-

SURPS pro ÈR, jejíž standardizace probìhla v roce 2010.

vání návykových látek“ (SURPS); 2) dotazník vlastní kon-

ZÁVÌRY: Studie prezentuje vztahy mezi užíváním návy-

strukce zamìøený na zmapování vybraných forem rizi-

kových látek a osobnostními rysy mìøenými pomocí

kového chování. SOUBOR: Výzkumný soubor tvoøilo

SURPS. Závìry potvrzují, že screeningová metoda SURPS

836 žákù (ve vìku 13–16 let) náhodnì vybraných ZŠ a více-

je efektivním nástrojem pro vyhledávání rizikových jedin-

letých gymnázií na území Olomouckého, Jihomoravského,

cù s využitelností v programech PP.

Zlínského a Severomoravského kraje. VÝSLEDKY: VýKLÍÈOVÁ SLOVA: ADOLESCENCE – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ – PREVALENCE – OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY –
SURPS

Došlo do redakce: 20 / LISTOPAD / 2013

Pøijato k tisku: 6 / BØEZEN / 2014

Grantová podpora: Grantová podpora FF UP v rámci SGS/IGA (FF_2013_012).
Korespondenèní adresa: Mgr. Ondøej SKOPAL / ondrej.skopal@upol.cz / Katedra psychologie, Filozofická fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci, Køížkovského 10, 771 80 Olomouc

ADIKTOLOGIE

55

l

l

1 ÚVOD

Dospívání, jako etapa vývoje mezi dìtstvím a dospìlostí,
tvoøí podmínky pro individualizaci jedince, kdy se jedinec
potýká jednak s tìlesnou a psychickou promìnou, jednak
s pomìrnì vysokými nároky sociálního okolí na napø. jeho
morální vývoj, na schopnost vzdìlávat se, na dodržování
spoleèenských norem, kulturních zvyklostí a dalších oèekávání rodièù, pedagogù a rùzných institucí. Podmínkou zdravého vývoje v tomto období je vyváženost základních promìnných komplexního procesu rùstu jedince v horizontu
minulých, souèasných a budoucích perspektiv. Nároky na
vstup do svìta dospìlých se zdají být èím dál tím složitìjší –
napø. zvyšující se doba vzdìlávání a také vyšší sociální nároky pro úspìšné spoleèenské zaøazení mladých lidí, s èímž
souvisí zvýšená míra stresu, se kterým se dìti potýkají,
a znaèné množství rizikových faktorù, napø. pro vznik rùzných závislostí. Zamìøíme-li se na rizikové chování v širším
kontextu, je tøeba chápat výzkumné a preventivní snahy jako cestu k ovlivòování a optimalizaci veøejného zdraví.
Jako rizikové chování lze oznaèit takové chování, v jehož dùsledku dochází k prokazatelnému nárùstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo
spoleènost. Vzorce rizikového chování pøitom považujeme
za soubor fenoménù, jejichž existenci a dùsledky je možné
podrobit vìdeckému zkoumání a které lze ovlivòovat preventivními a léèebnými intervencemi (Širùèková, 2009).
Podle mezinárodní studie ESPAD (Csémy et al., 2012)
uvádìli respondenti v roce 2011 nejèastìji zkušenosti s užíváním konopných látek (42,3 %). V posledních 30 dnech užilo marihuanu 14,6 % šestnáctiletých. Tabákové výrobky
dennì kouøilo v roce 2011 celkem 25,0 % šestnáctiletých,
z nich bylo 8 % silných kuøákù (vykouøilo dennì 11 a více cigaret). Alespoò jednou v životì kouøilo 75,0 % šestnáctiletých, kouøení v posledních 30 dnech uvedlo 42,0 % studentù. Mezi chlapci bylo v roce 2011 celkem 27,0 % denních kuøákù, u dívek byla prevalence denního kouøení 24,0 %.
Nadmìrné dávky alkoholu (5 a více sklenic pøi jedné pøíležitosti) více než 3krát v posledním mìsíci konzumovalo
21,0 % studentù. Alkohol v životì pilo témìø 98,0 % dotázaných, pøibližnì 60,0 % (66,0 % chlapcù a 50,0 % dívek) lze
považovat za pravidelné konzumenty alkoholu (pili alkohol
více než 20krát v životì). V posledních 30 dnech pilo alkohol
79,0 % dotázaných.
Vznik závislosti u adolescentù mùže být ovlivnìn mnoha faktory. Vzhledem k tomu, že vývoj v období dospívání je
velmi individuálním a specifickým procesem pro každého
jedince, zamìøili jsme se v rámci studie pøedevším na osobnostní rysy adolescentù, které jsou do jisté míry po celý život nemìnné a které ovlivòují napøíklad míru experimentování s návykovými látkami, a mohou být tak urèitým
prediktorem závažnosti budoucího rizikového nebo návykového chování u tìchto jedincù.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU

Jednou z hlavních oblastí výzkumu, zamìøující se na individuální rozdíly pøi zkoumání rizikového chování, náchylnosti k návykovému chování a zneužívání návykových látek, je
studium osobnosti. Nejen biologické a sociální promìnné,
ale i samotné osobnostní charakteristiky jsou dùležitým èinitelem, který podmiòuje výskyt rizikových aktivit adolescentù. Prokázalo se, že více faktorù osobnosti je spojeno s rizikem výskytu napø. poruch spojených s návykovým chováním (Caspi et al., 1996). Vztahy mezi tìmito dimenzemi
osobnosti a návykovým chováním jsou zprostøedkovány odlišnými zpùsoby posílení. Bylo prokázáno, že neurotické povahové rysy (úzkost, depresivní tendence) jsou spojeny s pitím alkoholu u jedincù s pøevažujícím negativním afektem,
u kterých je proces negativního posílení uvádìn jako hlavní
motivace pro užití alkoholu a jiných návykových látek (Comeau et al., 2001). Další výzkumy poukazují na odlišné motivy pøi užití alkoholu a problémù spojených s konzumací
alkoholu u jedincù úzkostných a jedincù depresivních ze
vzorku mladé populace (Grant et al., 2007). V rámci zneužívání návykových látek na základì negativního posílení urèují specifické aspekty neurotické osobnosti formu negativního posílení, která vychází z užívání tìchto látek. Napøíklad jedinci trpící nadmìrnou úzkostí užívají zvýšené
dávky alkoholu (Stewart et al., 1995).
V rámci výzkumných snah jsme se zamìøili na konkrétní osobnostní rysy, které mají prokazatelný vliv na výskyt rizikového chování. Jsou jimi pøedevším: negativní
myšlení, pøecitlivìlost, impulzivita a vyhledávání vzrušení,
které jsme zkoumali pomocí psychodiagnostické metody
„Substance Use Risk Profile Scale“ (SURPS), jež je podle
svých autorek jedinou ucelenou metodou, která umožòuje
mìøit výše uvedené osobnostní rysy vztahující se k rizikovému chování. Dotazník vychází z teorie dvojího pùvodu užívání a zneužívání legálních a nelegálních drog – pozitivní
posílení ve formì požitkáøských a hédonických úèinkù a negativní posílení ve formì odstranìní negativních psychických, fyzických a sociálních problémù a stavù, které užívání
a zneužívání drog pøináší. Conrod et al. (2008, p. 1042) to
vystihují takto: „Faktory osobnosti, jako jsou úzkostné a/nebo depresivní tendence, impulzivita, závislost na odmìnì,
vyhledávání vzrušení, jsou spojeny s pøehnanými a problematickými vzorci užívání, dále s užitím návykových látek
spojených s nebezpeèným chováním a náchylností k odlišným typùm posílení (incentiva na základì pozitivního posílení, nebo naopak negativního posílení) pøes alkoholový
abúzus až po další návykové látky“. Èeskou standardizaci
metody SURPS a pøevod norem do našeho prostøedí provedl
Dolejš v roce 2010 na více než 5 tisících respondentù ve vìku 11–16 let.
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Tabulka 1 / Table 1
Charakteristika výbìrového souboru dle pohlaví, vìku, typu školy a školního roèníku
Characteristics of the sample according to gender, age, school type, and grade

Pohlaví

Vìkové kohorty

Typ školy

Školní roèník

Celkem

836

Chlapci

421 (50,4 %)

Dívky

415 (49,6 %)

13letí

45 (5,4 %)

14letí

367 (43,9 %)

15letí

363 (43,4 %)

16letí

60 (7,3 %)

ZŠ

578 (69,1 %)

Víceletá gymnázia

258 (30,9 %)

8. roèník

430 (51,4 %)

9. roèník

406 (48,6 %)

l

3 POPIS ZÁKLADNÍHO A VÝBÌROVÉHO
SOUBORU
Sbìr dat probíhal formou skupinové administrace v náhodnì vybraných základních školách a víceletých gymnáziích.
Pøed samotnou administrací testové baterie pøedcházela
domluva s vedením školského zaøízení a vyøízení všech potøebných náležitostí (napø. informovaný souhlas zákonných
zástupcù). V rámci naší studie jsme se zamìøili na žáky
a žákynì 8. a 9. roèníkù základních škol a na tercii a kvartu
víceletých gymnázií pùsobících v Olomouckém, Zlínském,
Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Aby výbìr souboru byl co nejvíce reprezentativní, použili jsme metodu
stratifikovaného výbìru (náhodný výbìr podle kritéria pomìrového poètu žákù v daných krajích). V Èeské republice
dochází do sledovaných školních roèníkù 168 tisíc chlapcù
a dívek, pøièemž ve sledovaných krajích 58 tisíc (34,5 %).
Administrace testové baterie probìhla v 15 základních školách a v 5 víceletých gymnáziích – celkem bylo otestováno
421 chlapcù a 415 dívek. Ze sledované populace se jedná
o 1,4 % dívek a chlapcù. Tabulka 1 ukazuje rozdìlení výbìrového souboru dle pohlaví, vìku, navštìvovaného školního
roèníku a typu školy.
l

4 METODOLOGIE – HLAVNÍ METODY
SBÌRU DAT
Použitá testová baterie se skládala ze dvou dotazníkových
nástrojù: a) škály osobnostních rysù pøedstavujících riziko
z hlediska užívání návykových látek – SURPS (Conrod &
Woicik, 2002; Dolejš, 2010); b) dotazníku zamìøujícího se na
rizikové chování u adolescentù, který jsme sestavili pro úèely studie.
Screeningová metoda SURPS je nástroj založený na
kauzální typologii osobnosti. Její škály se snaží vysvìtlit
možné pøíèiny rizikového chování – zejména užívání návykových látek. V minulosti byla využita ve výzkumu dospì-

lých závislých žen (Conrod et al., 2000), uvìznìných závislých žen (Brunelle et al., 2009), žákù (Conrod et al., 2008)
a studentù (Conrod et al., 2008). Do èeského prostøedí pøevedl tuto metodu a populaèní normy vytvoøil Dolejš (2010).
Škála má 4 dimenze (faktory) a každá z nich od 5 do 7 otázek. Dohromady má škála 23 otázek. Respondent vyjadøuje
míru svého souhlasu pomocí volby z tìchto možností: rozhodnì nesouhlasím, nesouhlasím, souhlasím, rozhodnì
souhlasím. Administrace testu trvá pøibližnì 10 minut.
SURPS je nástrojem k diagnostikování ètyø osobnostních
rysù: a) negativního myšlení, b) pøecitlivìlosti, c) impulzivity, d) vyhledávání vzrušení. Testové položky jsou pøevzaty
z nìkolika již v praxi využívaných metod (in Conrod et al.,
2000):
• Faktor „H“ (negativní myšlení) se skládá ze dvou položek
z dotazníku BHS: The Beck Hopelessness Scale (Beck et
al., 1974), ze tøí položek ze SES: The Self-Esteem Scale
(Rosenberg, 1965) a tøí položek ze STAI-T: The Trait
Subscale from The Trait State-Trait Anxiety Inventory
(Spielberger et al., 1983).
• Faktor „AS“ (pøecitlivìlost) byl pøejat z pìti položek z ASI:
The Anxiety Sensitivity Index (Peterson & Reiss, 1992)
a jedné položky subškály z CCL: The Cognition checklist
(Beck et al., 1987).
• Faktor „IMP“ (impulsivita) byl pøejat z pìti položek ze
škály Impulzivity I-7 a dvou položek ze subškály posuzující nepøátelství a pøívìtivost z NEO-FFI: The NEO-Five
Factor Inventory (Costa & McCrae, 1992).
• Faktor „SS“ (vyhledávání vzrušení) byl pøejat ze ètyø položek z SS Scale (Zuckerman, 1994) a dvou položek ze
stupnice odvážnosti z I-7: The Impulsiviness and Venturesomeness Scale (Eysenck & Eysenck, 1978).
Druhý, námi vytvoøený, dotazník (Skopal & Dolejš,
2011), zamìøující se na nìkteré formy rizikového chování,
vychází z dotazníkových studií ESPAD – The European
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School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Csémy,
Chomynová et al., 2008), Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnoèasových aktivitách (Vacek et al., 2008), Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání tìkavých látek na základních školách
praktických (Lepík et al., 2010). Otázky týkající se rizikového chování jsou tedy ve své podstatì témìø totožné s otázkami tìchto døívìjších studií. Dotazník obsahoval 29 otázek,
z nichž velká èást zahrnuje podotázky k urèité promìnné,
respektive k tématu – školní problémy, kapesné, redukce
váhy, prevalence (celoživotní, roèní a mìsíèní) užívání tabáku, alkoholických nápojù a nealkoholických drog, trestnìprávní znalost, šikanování, hostilní chování, delikvence. Vytvoøený dotazník splòoval nìkolik základních kritérií – napø.
musel být pro žáky srozumitelný a jednoduchý k vyplnìní.
Èas potøebný k instruktáži a samotné administraci
testové baterie byl zhruba 30 minut, a proto nezabral sbìr
dat v dané tøídì více než jednu vyuèovací hodinu. Pøed samotnou realizací administrace dotazníkù bylo provedeno
pilotní testování na skupinì žákù dvou tøíd vybrané ZŠ za
úèelem sledování chování respondentù, typù dotazù k jednotlivým položkám, èasu potøebného k administraci a standardizaci zadávání testové baterie. Míra reliability získaných dat se dá odhadnout napø. na základì konzistence odpovìdí na dvì obdobné otázky v rámci téhož mìøení.
Základním pøedpokladem k získání pravdivých a platných
údajù je vzhledem k citlivé povaze sledovaných dat pøedevším získání si dùvìry žákù. Proto byla data sbírána anonymnì a bez pøímé úèasti uèitele ve tøídì. Etickým pøedpokladem pøi získávání informací od žákù základních škol byl
také informovaný souhlas zákonných zástupcù a respondentù samotných, aby nedošlo k jakémukoli poškození v dùsledku úèasti na výzkumu.
Všechny zodpovìzené dotazníky jsme poté pøevedli do
elektronické podoby ve formátu xls (Microsoft Excel), který
jsme dále využili pro základní èištìní a úpravu dat do finální podoby. V rámci pøevodu dat jsme z naší studie vyøadili
ty dotazníky, které z rùzných dùvodù nebylo možné zahrnout do vyhodnocování (napø. nezodpovìzení podstatné èásti dotazníku o rizikovém chování, neúplné vyplnìní škály
SURPS, zjevnì nepravdivì vyplnìné dotazníky nebo celkovì odbytì vyplnìné apod.).
Analýza dat probíhala pomocí statistického softwaru
SPSS 17 a Statistica 8. Mezi poèáteèní analýzy patøily testy
normality, pøièemž škála SURPS a výsledky z dotazníku
o rizikovém chování ve vìtšinì pøípadù nevykazovaly znaky
normálního rozložení dat. Z toho dùvodu jsme využívali pro
analýzu neparametrické statistické testy. Podle výsledkù
testù nebylo zapotøebí ani u jedné ze zkoumaných velièin
zasahovat do dat. Poté jsme postupovali za pomoci Pearsonových a Cohenových korelací a neparametrických testù
prùmìrù.

58

ADIKTOLOGIE

Tabulka 2 / Table 2
Porovnání Cronbach alfa
Cronbach’s alpha comparisons
Výzkumné

H

AS

IMP

SS

Skopal (2011)

0,60

0,65

0,59

0,63

Dolejš (2010)

0,57

0,64

0,41

0,60

Conrod,

0,76

0,67

0,68

0,66

studie

Woicik (2002)

Cronbachova alfa nabývá hodnot 0 až 1. Krajní hodnota 0 znamená, že jednotlivé subukazatele jsou vzájemnì absolutnì nekorelované, naopak opaèná krajní
hodnota 1 znamená, že jednotlivé subukazatele jsou vzájemnì absolutnì korelované (Hrach, Mihola, 2006). H – negativní myšlení; AS – pøecitlivìlost; IMP –
impulzivita, SS – vyhledávání vzrušení.
The value of Cronbach’s alpha varies from 0 to 1. The extreme value of 0 means
that the sub-indicators are in absolutely no correlation, while the opposite extreme value of 1 suggests that the sub-indicators are in absolute correlation (Hrach,
Mihola, 2006). H – hopelessness; AS – anxiety sensitivity; IMP – impulsivity, SS –
sensation seeking.

Dále jsme se zabývali analýzou konzistentnosti odpovìdí ve škále SURPS v porovnání se studiemi, které metodu
v minulosti také použily. Jde pøedevším o výsledky samotných autorù metody SURPS (Conrod, Woicik, 2002; Dolejš,
2010). K zjištìní spolehlivosti a konzistence metody jsme
použili koeficient Cronbachova alfa (á) jakožto souèásti metodologie analýzy položek (item analysis), který je také nazýván koeficientem spolehlivosti (reliability) èi koeficientem konzistence (consistency). Tabulka 2 názornì ukazuje
pomìrnì vysoké hodnoty, které dokládají relativnì vysokou
reliabilitu našeho výzkumu, a zároveò potvrzuje vysokou
shodu s pøedešlými studiemi, zvláštì u faktorù AS (pøecitlivìlost) a SS (vyhledávání vzrušení), které vykazují témìø
totožné hodnoty na dvì desetinná místa.
Tabulka 3 podrobnì porovnává stìžejní studie, které
použily metodu SURPS – u každé studie uvádíme základní
charakteristiky výzkumných souborù (celkový poèet respondentù, pomìr chlapcù a dívek, prùmìrný vìk) a výsledky v jednotlivých škálách osobnostních rysù. Souhrnnì mùžeme konstatovat, že naše dotazníkové šetøení v podstatì
potvrzuje výsledky pøedešlých studií, pøedevším v prùmìrných hodnotách hrubých skórù ve všech ètyøech osobnostních faktorech, i co se týèe smìrodatných odchylek u každé
z tìchto ètyø dimenzí. Rozdílnost nìkterých údajù mùžeme
pøisuzovat napø. demografickým (také geografickým) souvislostem jednotlivých studií – respondenti z Velké Británie
mohou mít obecnì jiný osobnostní profil než respondenti
v Èeské republice. Avšak porovnáme-li naše výsledky pouze
v rámci èeského prostøedí – opìt se studií Dolejše (2010),
tak mùžeme pozorovat velmi podobné hodnoty ve všech souvislostech, tudíž i optimisticky konstatovat potvrzení populaèních norem, které byly vytvoøeny.
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Tabulka 3 / Table 3
Porovnání nìkolika výzkumných studií u dotazníku SURPS
Comparison of several research studies using the SURPS questionnaire
Výzkumné studie

I/F

H

AS

IMP

SS

Studie 1

M

14,2

11,1

13,0

16,2

Skopal (2011)

SD

3,5

2,9

2,6

3,4

N = 836

H

CH/D = 421/415

AS

.15*

Vìk M/SD: 14,5/+- 0,713

IMP

.11*

.18*

SS

-0,06

-.15*

.26*

I/F

H

AS

IMP

SS

Studie 2

M

14,1

11,8

13,3

16,3

Dolejš (2010)

SD

3,1

2,8

2,0

3,3

N = 5 062

H

-

CH/D = 2 449/2 613

AS

.08*

-

Vìk M/SD: 13,2/+- 1,3

IMP

.06*

.21*

-

SS

-.08*

-.13*

.31*

-

I/F

H

AS

IMP

SS

Studie 3

M

15,7

14,0

10,0

11,4

Conrod a kol. (2006)

SD

1,0

3,8

2,9

3,6

N = 4234

H

CH/D = 2052/2182

AS

.20*

-

-

-

IMP

.09*

.27*

-

-

SS

-.20*

.05*

.31*

-

Vìk M/SD: 15,7/+- 1,0

Poznámka: „I/F“ – index/faktor; „H“ – negativní myšlení; „AS“ – pøecitlivìlost; „IMP“ – impulzivita; „SS“ – vyhledávání vzrušení; „*“ – signifikantní na 0,01., M – medián, SD – smìrodatná odchylka.
Note: “I/F” – index/factor; “H” – hopelessness; “AS” – anxiety sensitivity; “IMP” – impulsivity; “SS” – sensation seeking; “*” – significant at 0.01., M – median, SD – standard deviation.

l

5 VÝSLEDKY

Prezentované výsledy vycházejí ze základního pøedpokladu, že urèité osobnostní rysy mohou být prediktorem rizikového chování u adolescentù. Sledovali jsme vzájemné vztahy mezi ètyømi osobnostními rysy (SURPS): a) negativního
myšlení; b) pøecitlivìlosti; c) impulzivity; d) vyhledávání
vzrušení a vybranými formami rizikového chování: abúzu
alkoholu, tabáku, nealkoholických drog; hostilního chování;
šikanování; delikventního chování. Také jsme se tedy zabývali samotnou prevalencí užívání návykových látek – pøedevším tìch, které jsou mezi èeskou mládeží nejrozšíøenìjší –
alkoholu, tabáku a marihuany.
Následující (první) podkapitola vìnující se výsledkùm
studie sleduje právì prevalenci užívání tìchto látek u výzkumného souboru respondentù.
l

5 / 1 Prevalence užívání návykových látek

Kouøení tabáku – v rámci celoživotní prevalence má zkušenost s tabákovými výrobky více než 62,0 % respondentù.
Mezi 8. a 9. roèníkem lze sledovat zhruba 10,0 % nárùst týkající se zkušenosti s kouøením. Také s narùstajícím vìkem

respondentù strmì stoupá celoživotní prevalence kouøení
tabáku. Dále mùžeme pozorovat vyšší celoživotní prevalenci kouøení tabáku u dívek, pøedevším ve skupinì respondentù, kteøí bìhem svého života vykouøili 10 a více cigaret
(23,6 % chlapcù a 28,7 % dívek).
Celkovì 13,0 % chlapcù a dívek je pravidelnými kuøáky (min. 5 cigaret dennì vykouøí 112 respondentù ze 723 dotázaných). V rámci skupiny kuøákù na denní prùmìr chlapci (kuøáci) vykouøí více cigaret než dívky (kuøaèky). 75,0 %
respondentù za posledních 30 dnù neužilo tabákové výrobky vùbec; 11,5 % dotázaných kouøilo nepravidelnì (ménì
než 5 cigaret dennì). Opìt jsme zaznamenali zvyšování mìsíèní (a denní) prevalence kouøení cigaret s narùstajícím vìkem. Z výsledkù dále vyplývá, že 16,7 % šestnáctiletých
dennì vykouøí alespoò 5 cigaret. To mùže znamenat napø.
kouøení po cestì do školy (pøed zahájením výuky) a kouøení
po ukonèení školní výuky v rámci vrstevnických skupin, se
spolužáky.
Zkušenost s alkoholem – zhruba 92,0 % všech respondentù bìhem svého života užilo minimálnì 1 alkoholický nápoj (1 sklenièku). Obecnì lze konstatovat, že chlapci
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mají vìtší a èastìjší zkušenost s užíváním alkoholu – ve
skupinì respondentù, kteøí bìhem svého života užili alkohol 40- a vícekrát, pøevyšují chlapci nad dívkami témìø
o dvojnásobek.
V mìøítku roèní prevalence užili chlapci alkohol vícekrát než dívky (40krát a více – 5,2 % chlapcù a 2,2 % dívek).
Pouze 19,5 % všech respondentù v uplynulém roce nepilo alkohol vùbec. Za posledních 30 dní užilo alkoholické nápoje
56,5 % chlapcù a dívek. Opìt u chlapcù mùžeme sledovat
vìtší míru pití alkoholu než u dívek. 43,5 % ze všech respondentù v posledních 30 dnech nepilo alkohol vùbec.
Ze získaných dat jsme zjistili, že 40,0 % všech dotázaných mìlo v prùbìhu života alespoò jednu zkušenost s pocity subjektivní opilosti (otázka: „Kolikrát (pokud vùbec) jsi
byl/a opilý/á tak, že jsi mìl/a problémy s chùzí, s mluvením, zvracel/a jsi nebo sis nepamatoval/a, co se stalo?“).
Zhruba 27,3 % všech respondentù se setkalo v posledním roce jednou a vícekrát s pocity opilosti (kdy mìli potíže s chùzí, mluvením atd.) a 11,7 % dotázaných uvedlo, že tyto problémy s opilostí mìli minimálnì jednou bìhem posledních 30
dnù. To znamená, že více než jedna desetina dotázaných
adolescentù se opije alespoò jednou bìhem mìsíce. Bez výraznìjších rozdílù mezi chlapci a dívkami.
Z nelegálních drog adolescenti nejèastìji užívají pøedevším konopné látky (tj. marihuanu nebo hašiš). Celkem
23,2 % všech respondentù má alespoò jednu zkušenost
s marihuanou. Rozdíly celoživotní prevalence užívání mari-

huany mezi chlapci a dívkami nejsou tak výrazné. S narùstajícím vìkem se také zvyšuje prevalence užívání – nejvìtší
rozdíl pozorujeme mezi 15. a 16. rokem života. Ze skupiny
šestnáctiletých to je již 42,7 % dotázaných, kteøí mìli alespoò jednu zkušenost s marihuanou. V mìøítku užívání marihuany bìhem posledního roku pøevyšují dívky zhruba
o 3,0 % nad chlapci a mezi 8. a 9. roèníkem sledujeme 8,0 %
nárùstu užívání marihuany bìhem posledního roku. Bìhem
posledního mìsíce zhruba 8,0 % dotázaných užilo marihuanu.
Následující graf znázoròuje hodnoty (v procentech) týkající se mìsíèní prevalence užívání alkoholu, tabáku a konopných látek u jednotlivých vìkových skupin respondentù
(graf 1). Pokles užívání alkoholu mezi 15. a 16. rokem života
mùžeme pøipsat pravdìpodobnì chybì v mìøení – v rámci skupiny šestnáctiletých bylo v rámci studie dotázáno
60 respondentù, zatímco patnáctiletých bylo dotázáno celkem 363 respondentù. Jiné možné interpretace tohoto poklesu vnímáme jako spekulativní nebo pøinejmenším nejisté vzhledem k charakteru dotazování.
Pomocí dotazníku jsme zjistili také celoživotní prevalenci užití dalších látek (graf 2). Zhruba 8,0 % respondentù
alespoò jednou v životì užilo léky na uklidnìní nebo sedativa bez doporuèení lékaøe. Pouze jeden ze všech 836 dotázaných uvedl zkušenost s pervitinem. Celkem 1,4 % dotázaných uvedlo zkušenost s LSD, 2,6 % uvedlo zkušenost s halucinogenními houbami a stejný poèet dotázaných užití
anabolických steroidù, dále 6,3 % respondentù užilo alkohol
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51,6
39,1

45,0
29,1
Tabák
24,2
20,0

20,0
9,1
Marihuana
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2,2
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15 let

14 let

13 let

Graf 1 / Graph 1
Mìsíèní prevalence užití nejèastìji užívaných návykových látek (v procentech)
Past-month prevalence of the most commonly used substances (%)
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8,0
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6,3
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2,6
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1,4
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Graf 2 / Graph 2
Celoživotní prevalence užití návykových látek (v procentech)
Lifetime prevalence of substance use (%)

zároveò s léky a 3,6 % dotázaných uvedlo zkušenost s èicháním toluenu èi jiného rozpouštìdla.
l

5 / 2 Osobnostní rysy a rizikové chování
u adolescentù
Užívání tabákových výrobkù – pro posuzování vztahu
denního kouøení s osobnostními rysy byli respondenti rozdìleni do dvou skupin podle poètu cigaret, které prùmìrnì
vykouøí bìhem jednoho dne. Jak už jsme popsali – jako pravidelné kuøáky jsme oznaèili ty, kteøí vykouøí min. 5 cigaret
dennì.
Výsledky studie poukazují na rozdíly mezi skupinou
respondentù, kteøí nejsou pravidelnými kuøáky (ménì než
5 cigaret dennì = Ne), a tìmi, kteøí pravidelnými kuøáky
jsou (dennì 5 a více cigaret = Ano). U této skupiny pozorujeme nejvyšší rozdíl u negativního myšlení, kde sledovaný
vztah je signifikantní na p < .001; Cohen d = .72 a Pearson
korelace r = .34. Významný vztah vnímáme i mezi vyhledáváním vzrušení a kouøením, pøièemž tento vztah je signifikantní na p < .001; Cohen d = .38 a Pearson korelace r = .19.
Tøetí statisticky významný vztah je s faktorem impulzivity,
kde dosáhl Cohen d = 0,50 a Pearson korelace r = 0,24.
Žáci a žákynì byli rozdìleni do dalších dvou skupin podle užití tabákových výrobku bìhem života. Statisticky významný vztah mezi celoživotní prevalencí tabáku, impulzivitou a vyhledáváním vzrušení je na hladinì p < .001
a u faktoru negativní myšlení na hladinì p < .05; u faktoru

vyhledávání vzrušení je Cohen d = .51 a Pearson r = .25;
u impulzivity je Cohen d = .36 a Pearson r = .18.
Užívání alkoholu – respondenti byli rozdìleni do
dvou skupin – dle celoživotního užití alkoholu (neužil/užil
min. 1 alkoholický nápoj). Jen 8,0 % žáku a žákyò neužili
bìhem dosavadního života žádný alkohol; pøièemž celoživotní prevalence alkoholu má statisticky významný vztah
s osobnostními rysy – vyhledávání vzrušení (p < .001) a impulzivita (p < .005); nejvyššího rozdílu dosáhly skupiny ve
vyhledávaní vzrušení, a to o 2,27 hrubého bodu a Cohenovo
d = .66 a Pearsonovo r = .31. Dále jsme porovnávali dotázané dle užívání alkoholu bìhem posledních 30 dnù (užití jednou a vícekrát). Byl nalezen statisticky významný vztah
(p < .001) u faktorù impulzivita a vyhledávání vzrušení. Na
nižší hladinì významnosti (p < .05) byl nalezen u faktoru
pøecitlivìlost. U vyhledávání vzrušení dosáhlo Cohenovo
d = .51 a Pearsonovo r = .25.
Dále byli respondenti rozdìleni do dvou skupin podle
frekvence opilosti (problémy s chùzí, s mluvením atd.) za
posledních 30 dnù (jednou a vícekrát). Kladný vztah byl nalezen u faktoru impulzivita na hladinì p < .005 a u faktoru
vyhledávání vzrušení na hladinì p < .001; impulzivitu má
Cohen d = .33 a Pearson r = .16; vyhledávání vzrušení má
Cohen d = .70 a Pearson r = .33.
Užívání marihuany – respondenti byli rozdìleni do
dvou skupin podle užití marihuany za posledních 30 dnù.
Mìsíèní prevalence užití marihuany je 8,0 % u všech dotá-
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Tabulka 4 / Table 4
Namìøené hodnoty SURPS v souvislosti s prevalencí užití tabáku, alkoholu, marihuany a opilostí
SURPS measures for the prevalence of the use of tobacco, alcohol, and marijuana, and drunkenness
M

SD

Sig. (2-tailed) M

SD

Sig.
M
(2-tailed)

SD

Sig.
M
(2-tailed)

SD

Sig.
(2-tailed)

0,001

11,43

3,17

0,221

13,87

2,77

0,001

17,25

3,11

0,001

11,07

2,79

12,84

2,48

16,02

3,42

10,92

2,88

13,22

2,51

16,93

3,31

11,36

2,77

12,65

2,56

15,24

3,29

11,12

3,39

13,76

2,84

18,16

2,94

11,12

2,78

12,88

2,49

15,95

3,38

11,12

3,30

13,97

2,91

18,02

3,17

11,12

2,80

12,89

2,49

16,02

3,37

ANO
Tabák
(min. 5 cigaret NE
dennì)

15,51

3,66

13,98

3,37

ANO
Alkohol
(posledních 30 NE
dnù)

14,36

3,63

13,96

3,19

Opilost
ANO
(posledních 30 NE
dnù)

14,78

3,54

14,12

3,43

ANO
Marihuana
(posledních 30 NE
dnù)

15,39

3,98

14,09

3,38

Faktory

Negativní myšlení

0,093

0,089

0,003

0,027

0,996

0,994

Pøecitlivìlost

Impulzivita

0,001

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

Vyhledávání vzrušení

Poznámka: M – medián, SD – smìrodatná odchylka, Sig.(2-tailed) – hladina signifikantnosti.

zaných dívek a chlapcù. Významné vztahy byly nalezeny
u faktorù: negativní myšlení (Cohen d = .35, Pearson
r = .17), impulzivita (Cohen d = .40, Pearson r = .20) a vyhledávání vzrušení (Cohen d = .61, Pearson r = .30) na hladinì
významnosti p < .005.
Výše uvedené statisticky významné vztahy mezi užíváním vybraných návykových látek a popsanými osobnostními rysy SURPS názornì ukazuje souhrnná tabulka 4.
l

6 DISKUZE

Pøi technických, výzkumných a dalších aktivitách realizovaného projektu jsme nebyli konfrontováni s událostmi nebo informacemi, které by zásadním zpùsobem ovlivnily jeho
realizaci nebo námi prezentované výsledky. Naší snahou
bylo provést šetøení v rámci druhého pololetí školního roku
2011, aby byla zachována urèitá kontinuita v administraci
a také abychom mohli vycházet z jednoho statistického zdroje dat. Plán projektu poèítal s celkovým poètem
1 000 respondentù, pøièemž jsme si byli vìdomi, že žáci ve
vìku 13 a 16 let budou okrajovými skupinami. Pro ekonomickou a logistickou únosnost celého šetøení jsme museli
zvolit taktiku 2 tøíd z každého školského zaøízení (tj. jedna
8. a jedna 9. tøída na každé ZŠ nebo tercie a kvarta na víceletých gymnáziích). S pøekážkou, se kterou jsme pøi plánování studie také poèítali, byla pøípadná neochota školských
zaøízení a žákù, respektive zákonných zástupcù, s námi
spolupracovat, protože nemìli žádnou povinnost se výzkumu
zúèastnit. Využili jsme dva zpùsoby, které mìly tento jev pozitivnì ovlivnit a motivovat respondenty k úèasti: a) o nìkolik procent jsme pøedimenzovali poèet oslovených škol, b) poskytovali jsme pøesné a dostaèující informace o projektu
prostøednictvím rùzných informaèních kanálù (dopis,
e-mail, telefonická komunikace). I pøesto výzkum zaznamenal urèité procento odmítnutí ze strany školských zaøízení
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a také ze strany zákonných zástupcù, kterými jsme se však
už dále nezabývali.
Dotazník o prevalenci rizikového chování byl v testové
baterii dùležitou souèástí, která nám umožnila analyzovat
vzájemný vztah s osobnostními rysy diagnostikované metodou SURPS. Pøi provádìní korelaèní analýzy škály osobnostních rysù jsme došli k výsledkùm velice podobným tìm,
které uvádí Dolejš (2010) ve své publikaci o populaèních
normách a èeské standardizaci metody SURPS pomocí korelaèního koeficientu Cronbachova alfa. Vztahy mezi všemi
faktory (negativní myšlení, pøecitlivìlost, impulzivita, vyhledávání vzrušení) v naší a v Dolejšovì studii se liší maximálnì o ±. 03 korelaèního bodu. Dílèí pøínos pozorujeme tedy v samotném potvrzení vnitøní reliability v nìkterých mìøených faktorech SURPS.
Výsledky studie nám umožòují konstatovat, že s narùstajícím vìkem respondentù stoupá i užívání návykových
látek, jako je alkohol, tabák a marihuana, což je oèekávatelné zjištìní. Jako pomìrnì pøekvapivé vnímáme zjištìní,
že kouøení tabákových výrobkù je více rozšíøeno u dívek,
avšak množství vykouøených cigaret u chlapcù (kuøákù) je
vyšší než u dívek (kuøaèek). Výsledky týkající se užívání alkoholu ukazují, že u chlapcù je pití alkoholických nápojù
èastìjší než u dívek. Nalezli jsme statisticky významné
vztahy mezi urèitými formami rizikového chování a osobnostními rysy pøedstavujícími riziko výskytu tohoto chování. Napø. kouøení tabákových výrobkù souvisí s vyššími
hodnotami na škálách negativní myšlení, impulzivita a vyhledávání vzrušení. Dále jsme identifikovali vztah mìsíèní
prevalence užívání alkoholu a osobnostními rysy pøecitlivìlost, impulzivita a vyhledávání vzrušení.
Výsledky také potvrzují zjištìní Woicika et al. (2009),
že napø. užívání alkoholu pøímo souvisí s osobnostním rysem pøecitlivìlost. Dále se nám povedlo potvrdit zjištìní ko-
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lektivu autorù Stewart, Samoluk a MacDonald (1999), že
existuje negativní vztah rysu pøecitlivìlosti s užíváním marihuany u adolescentù. Autoøi uvádìjí možnou domnìnku,
že jedinci s vysokým skórem na AS se vyhýbají marihuanì
kvùli strachu z pocitù, které indukuje.
Výsledky musíme také zohlednit vzhledem k aktuálním trendùm a územní specifiènosti jednotlivých regionù
v Èeské republice. Na závìr diskuze mùžeme konstatovat,
že zjištìná prevalence uvedených forem rizikového chování
ukazuje na potøebu podpory rozvoje zdravého životního stylu (zejm. nabídku pozitivních alternativ pro trávení volného
èasu).
Závìrem diskuze mùžeme tedy shrnout hlavní pøínosy
studie, kterými jsou a) posílení metody SURPS – její metodologické komponenty, potvrzení vnitøní konzistentnosti
jednotlivých dimenzí (i položek) a jejich vzájemných vztahù;
b) dále také ovìøení již získaných dat ze standardizace – potvrzení populaèních norem pro danou vìkovou kohortu;
c) potvrzení efektivní využitelnosti SURPS pøi screeningu –
ovìøení, zda opravdu mìøí ty osobnostní charakteristiky,
které vedou èi mohou vést k rùzným formám rizikového
chování; d) zjištìní aktuální stavu prevalence nìkterých forem rizikového chování v nìkolika krajích a u reprezentativního vzorku.
Další vìdecké bádání v oblasti osobnostních rysù adolescentù, které mají vliv na výskyt rizikových aktivit, vnímáme jako dùležitou souèást procesu zlepšování situace
v problematice, napø. vývojem dalších efektivních psychodiagnostických nástrojù zamìøených na vyhledávání a identifikaci rizikových jedincù a také zkvalitòováním nabízených
programù primární prevence podle aktuálních Standardù
odborné zpùsobilosti poskytovatelù programù školské primární prevence rizikového chování (Pavlas Martanová et
al., 2012). Dalšími kroky v rámci našeho výzkumného zámìru je již probíhající rešerše a analýza dalších dotazníkových nástrojù zamìøených na osobnostní charakteristiky
adolescentù s možností využití v rámci screeningu rizikového chování s cílem vyvinout kvalitní, na administraci jednoduchý a pro žáky dostateènì srozumitelný dotazníkový nástroj –novou screeningovou metodu pro diagnostiku rizikového chování a rizikových osobnostních faktorù u mládeže
v èeských podmínkách, která by mohla být další možností
volby pøi screeningu rizikového chování.
l

7 ZÁVÌRY

Na výzkumné rovinì mùžeme v Èeské republice v posledních letech pozorovat pozitivní trend v realizaci metodologicky, technicky a teoreticky kvalitnì pøipravených výzkumných projektù s mezinárodní spoluprací, pøedevším
v rámci programu Unplugged: The Effect of the
School-Based Unplugged Preventive Intervention on Tobacco Use in the Czech Republic (Miovský, M. et al., 2012);
Sex Specific Trajectories in Cigarette Smoking Behaviors

among Students Participating in the Unplugged
School-based Randomized Control Trial for Substance Use
Prevention (Gabrhelík, R. et al., 2012); dále pak mezinárodní studie ESPAD (Csémy et al., 2012), HBSC (Csémy et al.,
2004), Efektivní vèasná diagnostika rizikového chování
adolescentù (Dolejš, 2010) a další studie, které pøinášejí øadu poznatkù využitelných v konceptech primární prevence,
ale také v konstruktech rizikového chování v teorii a praxi.
Screeningová metoda SURPS je jedním z prvních nástrojù, které nabízejí rychlou, jednoduchou a relativnì kvalitní depistáž jedincù, u nichž se vyskytují rizikové formy
chování, nebo se jejich výskyt v budoucnu pøedpokládá, a na
nìž by mìly být zamìøeny intervenènì-preventivní programy, jako je napø. Preventure (Conrod et al., 2008). Výsledky
korelaèních studií poukazují na statisticky významné vztahy mezi faktory SURPS a problematickým pitím, frekvencí
užívání alkoholických nápojù (Conrod et al., 2008).
Výsledky potvrzují zjištìní Woicika et al. (2009), že
napø. užívání alkoholu pøímo souvisí s osobnostním rysem
pøecitlivìlost. V rámci naší studie jsme se také zabývali samotnou prevalencí užívání alkoholu, tabáku a konopných
látek. Z výsledkù napø. vyplývá, že celoživotní prevalence
kouøení tabáku je 62,0 % u respondentù ve vìku 13–16 let.
Celkovì 13,0 % dotázaných je pravidelnými kuøáky. Z vyhodnocených dat také vyplývá, že užívání a zneužívání tabáku, alkoholu a marihuany vždy signifikantnì souvisí
s faktorem vyhledávání vzrušení.
Zjištìní týkající se vztahu urèitých osobnostních rysù
a rizikovostí v chování adolescentù tak nabízí možnou cestu
primárnìpreventivních programù s ohledem na posílení pozitivních rysù osobnosti, pøedevším pomocí metodiky Preventure (Maierová et al., 2012).
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