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BACKGROUND: Alcohol use in adolescence poses a ma-

jor risk to people’s health in their later life. In the long term,

Czech adolescents show the highest levels of alcohol con-

sumption in Europe. AIMS: To analyse the prevalence of

excessive drinking among Czech adolescents and assess its

development in the past 20 years, as well as to identify se-

lected risk factors associated with different levels of drinking

among Czech adolescents at present. METHODS: Quanti-

tative analysis of data generated by a sample survey of risk

behaviour among young Czechs, correlation and regression

analysis, and multilevel modelling. SAMPLE: Individual

data from the ESPAD international surveys (1995–2015),

a total of six cross-sectional waves, representative data on

Czech adolescents aged 16 (N=2,738 to 5,399) with the pro-

portionate representation of gender, type of school at-

tended, and regions. RESULTS: The prevalence of exces-

sive drinking seems to have dropped in the most recent pe-

riod (2015). Male students at apprentice training centres

(without the school-leaving examination – “maturita”) con-

tinue to be the most vulnerable group in this respect. Signif-

icantly higher rates of excessive alcohol use were found

among adolescents from incomplete families and those

showing poor relationships with their parents, high degrees

of social alienation, and generally low life satisfaction. Ex-

cessive drinking also tends to be more common among ad-

olescents from families with low levels of education

and higher family affluence. CONCLUSIONS: Despite

a marked decline in the prevalence of excessive alcohol use

among Czech adolescents, this issue continues to be a chal-

lenge for the national health and drug policies. This paper

demonstrates that the levels of drinking continue to be

strongly conditioned by both individual and social or envi-

ronmental factors (such as family and school).
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KLÍÈOVÁ SLOVA: ALKOHOL – ADOLESCENCE – PREVALENCE – ÈASOVÉ TRENDY – RIZIKOVÉ FAKTORY

VÝCHODISKA: Konzumace alkoholu v období dospívání

pøedstavuje závažné riziko pro budoucí zdraví daného je-

dince. Úroveò pití mezi èeskými nezletilými patøí dlouho-

dobì k nejvyšším v Evropì. CÍLE: Analýza prevalence nad-

mìrné konzumace alkoholu u mladistvých Èechù a zhod-

nocení jejího vývoje za posledních pøibližnì 20 let.

Identifikace vybraných rizikových faktorù souvisejících

s rozdílnou úrovní pití u souèasných èeských adolescentù.

METODY: Kvantitativní analýza dat z výbìrového šetøení

zamìøeného na rizikové chování èeské mládeže. Korelaèní

a regresní analýza, víceúrovòové modelování. SOUBOR:

Individuální data z mezinárodní studie ESPAD (1995–2015),

celkem 6 prùøezových vln. Reprezentativní údaje o èeských

dospívajících ve vìku 16 let (N=2 738 až 5 399) s proporcio-

nálním zastoupením pohlaví, typu navštìvované školy

a kraje. VÝSLEDKY: Prevalence nadmìrného pití v po-

sledním období klesla (rok 2015). Nejrizikovìjší skupinou

v daném ohledu jsou i nadále chlapci studující na odbor-

ných uèilištích (bez maturity). U adolescentù pocházejících

z neúplných rodin, se špatnými vztahy k rodièùm, s vyso-

kým stupnìm sociálního odcizení a s celkovì nízkou

spokojeností se svým životem se nadmìrná konzumace

alkoholu vyskytuje významnì èastìji. Èastìjší je rovnìž

u dospívajících pocházejících z rodin s nižším vzdìláním

a s vyšší finanèní zámožností. ZÁVÌRY: I navzdory výraz-

nému poklesu prevalence nadmìrného pití mezi èeskými

adolescenty zùstává tato problematika i nadále výzvou

pro státní zdravotní a drogovou politiku. Èlánek dokládá,

že úroveò pití je i nadále významnì podmínìna jak indivi-

duálními faktory u daného jedince, tak i faktory širšího so-

ciálního charakteru, ve kterých jedinec dospívá (rodinné

a školní prostøedí).

Došlo do redakce: 20 / ÚNOR / 2017 Pøijato k tisku: 11 / ÈERVENEC / 2017

Grantová podpora: Pøíprava èlánku byla podpoøena projektem NPU I (LO1611).

Korespondenèní adresa: Mgr. Ladislav Kážmér / Ladislav.Kazmer@nudz.cz / Národní ústav duševního zdraví,

Topolová 748, 250 67 Klecany



� 1 ÚVOD
Nadmìrná konzumace alkoholu je závažný celospoleèenský

problém. Jelikož dospívání je v životì mladého èlovìka spe-

cifickým a senzitivním obdobím, èasný zaèátek pravidelné

konzumace alkoholu mùže být zásadním zlomem pro jeho

budoucí zdravotní, sociální a psychický vývoj.

Z mezinárodních prevalenèních šetøení vyplývá, že je

v Èeské republice úroveò konzumace alkoholu dlouhodobì

vysoká, a to jak u mladistvých, tak i dospìlých osob. V roce

2015 pilo v obecné populaci (ve vìku 15–64 let) alkohol den-

nì nebo témìø dennì 12,5 % lidí (18,9 % mužù a 6,4 % žen).

Do kategorie škodlivého pití spadalo 6,0 % obyvatel starších

15 let, dalších 7,2 % pak spadalo do kategorie rizikového pi-

tí; celkovì tedy pøibližnì 540 tis., resp. 640 tis. osob (Mrav-

èík et al., 2016). Co se týèe mladistvých, výsledky poslední

Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách

(ESPAD) z roku 2015 ukázaly, že i navzdory poklesu užívá-

ní návykových látek v posledním období zùstává èeská mlá-

dež nadále nad evropským prùmìrem (Kraus et al., 2016).

Tato pozice je pøitom patrná nejen u konzumace alkoholu,

ale i v užívání tabáku èi v zkušenostech s konopím. Ze stu-

die ESPAD 2015 napø. vyplynulo, že 95,8 % èeských mla-

distvých již v životì ochutnalo alkohol, pøièemž v posledních

dnech ho konzumovalo 68,5 %. Pití nadmìrných dávek

(5 a více sklenic alkoholu pøi jedné pøíležitosti) v posledních

30 dnech pøitom uvedlo 41,9 % dospívajících Èechù (Cho-

mynová et al., 2016; Kraus et al., 2016).

Negativní dùsledky konzumace alkoholu u mladist-

vých na jejich zdraví jsou zdokumentovány v mnoha za-

hranièních studiích. V pøípadì psychických problémù se

jedná napø. o poruchy spánku, depresivní stavy, sebevra-

žedné myšlenky apod. (Bossarte et al., 2011; Harding et

al., 2016). Kvùli své neurotoxicitì mùže alkohol zpùsobit

poškození mozku a kognitivní deficity následnì vedoucí

ke zhoršeným výkonùm ve škole a dalším negativním dù-

sledkùm, které jsou nezøídka dlouhodobé (Zeigler et al.,

2005). Z pøímých efektù na fyzické zdraví se pak jedná

o negativní jevy zpùsobené intoxikací alkoholem (nevol-

nost, otrava), které bývají obvykle hùøe snášeny než u do-

spìlých (Zeigler et al., 2005). Dlouhodobá konzumace al-

koholu následnì zpùsobuje poèetné chronické zdravotní

potíže – poškození jater, pankreatu, ledvin, kardiovasku-

lárního systému, poruchy endokrinního systému, imuni-

ty apod. (Newbury-Birch el al., 2009).

Alkohol je u mladistvých rovnìž spojen s rizikovým se-

xuálním chováním, dopravními nehodami a úrazy. Ze so-

ciálních problémù se zvyšuje riziko, že se mladistvý stane

obìtí trestného èinu, pøípadnì se sám dostane do konfliktu

se zákonem (Harding et al., 2016). V pøípadì excesivního pi-

tí dochází také k èastému narušení vztahù s rodièi, vztahù

s kamarády a zanedbávání školní docházky.

Kromì tìchto negativních dùsledkù je typické, že ado-

lescenti konzumující alkohol v nadmìrné míøe jsou náchyl-

nìjší i k užívání jiných návykových látek (tabák, konopné

drogy apod.) (Donoghue et al., 2016; Kážmér et al., 2014;

Newbury-Birch et al., 2009). Riziko rozvoje závislosti je

u nich rovnìž vìtší než u dospìlých osob. U mladých je také

obvyklejší, že alkohol konzumují nárazovì ve velkých dáv-

kách – tzv. „binge drinking“ (Harding et al., 2016). Vzorce

konzumace alkoholu však zùstávají relativnì stabilní a ti,

kteøí pijí alkohol rizikovì již v období adolescence, obyèejnì

pijí rizikovì i v dospìlosti (Percy et al., 2015). Rizika a dopa-

dy na zdraví jsou pøitom o to vyšší, èím nižší je vìk, v nìmž

k prvním zkušenostem s alkoholem dochází (Cheng et al.,

2016; Liang et al., 2015).

Faktorù, které mohou mít vliv na èasnou konzumaci

alkoholu, je celá øada. Èást z nich je individuální, jako jsou

napø. pohlaví, genetické predispozice, traumatická zkuše-

nost (fyzické a sexuální zneužívání, úmrtí blízkého èlena ro-

diny), nebo specifické osobnostní rysy (impulzivita, tenden-

ce vyhledávat nové zážitky, depresivní symptomy, nízká se-

bedùvìra, horší sociální dovednosti, celková spokojenost se

svým životem apod.) (Blatný et al., 2016; Heinrich et al.,

2016; Newbury-Birch et al., 2009; Skopal et al., 2014; Spil-

ková a Dzúrová, 2012; Suchá et al., 2016; Wartberg et al.,

2016). Èasné problémy s chováním dítìte jsou jedním z pre-

diktorù rizikové konzumace alkoholu, zejména jsou-li spo-

jeny s genetickou zátìží a užíváním alkoholu v rodinì

(Newbury-Birch et al., 2009).

Rodinné vzorce chování a historie problémù s alkoho-

lem u rodinných pøíslušníkù jsou také významnými faktory

ovlivòujícími úroveò konzumace alkoholu u adolescentù

(Newbury-Birch et al., 2009). Dalšími faktory souvisejícími

s rodinou jsou rodinná struktura (úplná vs. neúplná rodina)

a hodnocení vztahu se svými rodièi (Tomèíková et al., 2015).

K dalším faktorùm patøí rovnìž školní prostøedí, vztahy se

spolužáky èi ostatními vrstevníky (Ajilore et al., 2016), kte-

ré u dospívajících osob výraznì ovlivòují jejich oèekávání

a postoje ke konzumaci alkoholu. Neménì dùležitý je ale ta-

ké celospoleèenský kontext. Jedná se zejména o specifické

vzorce chování a postoje pøítomné u ostatních dospìlých, se

kterými mladí lidé pøicházejí do kontaktu. Jako odraz tìch-

to vzorcù mùže sloužit napø. celková úroveò konzumace al-

koholu v dospìlé populaci (Nelson et al., 2009) nebo také do-

stupnost alkoholu pro mládež (Harding et al., 2016; Row-

land et al., 2016).

Je tedy vidìt, že otázky týkající se konzumace alkoholu

v období dospívání mají komplexní charakter. Monitoring

a analýza rizik spojených s takovýmto chováním však po-

skytuje užiteèný vhled do problematiky, který následnì

slouží i jako podklad pro vytváøení efektivní politiky v této

oblasti. V pøedkládaném pøíspìvku se proto zamìøujeme na

nìkolik cílù. Prvním je analýza prevalence nadmìrné kon-

zumace alkoholu u èeských adolescentù, a to ve vývojové

perspektivì posledních pøibližnì 20 let. Navzdory tomu, že

v posledním období došlo v tomto ohledu k výrazným zmì-
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nám, v dalších analýzách poukazujeme na skuteènost, že ri-

zikové faktory související s výskytem nadmìrného pití zù-

stávají zachovány. Jedním z hlavních faktorù, který je vý-

razný po celou analyzovanou dobu, je druh navštìvované

školy, na který se zamìøujeme ve druhé èásti pøíspìvku.

Tøetím cílem je pak identifikace dalších faktorù, které

jsou spojeny s rozdílnou úrovní konzumace alkoholu

u souèasných èeských adolescentù (kromì pohlaví a škol-

ního prostøedí také rodinné vlivy a individuální psycholo-

gické faktory).

� 2 MATERIÁL A METODIKA
Èlánek èerpá z dat èeské èásti mezinárodního prùøezového

šetøení ESPAD (European School Survey Project on Alcohol

and Other Drugs) zamìøeného na konzumaci alkoholu

a užívání návykových látek mezi adolescenty. Studie posky-

tuje vysoce kvalitní a mezinárodnì srovnatelná data sbíra-

ná jednotnou metodologií, následnì sloužící jak pro úèely

monitoringu drogové problematiky u dospívajících, tak pro

hodnocení rizikových faktorù a následnou pøípravu a evalu-

aci strategií zamìøených na prevenci a léèbu poruch zpùso-

bených užíváním návykových látek.

V Èeské republice se studie realizuje již od roku 1995,

a to v pravidelných 4letých intervalech. Cílovou populací

jsou dospívající ve vìku 15–16 let, tedy studenti 1. roèníku

støedních škol, pøíp. 9. roèníku ZŠ. Studie má v Èesku celo-

státní rozsah a poskytuje reprezentativní údaje o dospívají-

cích s proporcionálním zastoupením všech krajù. Podrobné

informace o metodice sbìru dat v jednotlivých vlnách jsou

dostupné ve výzkumných zprávách projektu ESPAD a na

webové adrese www.espad.org. V pøíspìvku jsou kromì pøe-

dešlých vln pøednostnì využita data z posledního dostupné-

ho roku šetøení (rok 2015).

Pro úèely analýz v našem pøíspìvku byly jako výchozí

použity dva ukazatele:

A/ pití nadmìrných dávek alkoholu (5 a více sklenic na

jedno posezení) v období posledních 30 dnù;

B/ èetnost opití v posledních 30 dnech.

Analýzy byly rozdìleny do tøí na sebe navazujících kro-

kù. V prvních dvou krocích jsme se zamìøili na celé dostup-

né období let 1995–2015. Nejprve byl hodnocen vývoj preva-

lence nadmìrného pití, následnì pak byly analyzovány roz-

díly mezi studenty z rùzných typù škol. Oba výchozí

ukazatele byly v analýzách dichotomizovány: 1 = pití nad-

mìrných dávek/opití se alespoò jednou, 0 = ani jednou.

Cílem tøetího kroku byla identifikace dalších riziko-

vých faktorù vážících se ke konzumaci alkoholu u souèas-

ných èeských dospívajících (rok 2015), a to využitím nástro-

jù víceúrovòové regresní analýzy (I. studenti ve II. školách).

Analýzy byly zpracovány v softwarovém prostøedí progra-

mu IBM SPSS Statistics 21 (Heck et al., 2012). Oba výchozí

ukazatele (závisle promìnné) byly pøitom ponechány na své

pùvodní škále. Jako nezávisle promìnné byly použity vy-

brané indikátory týkající se tøí skupin rizikových faktorù:

1) socioekonomické zázemí; 2) rodinná struktura a vztahy

s rodièi; 3) individuální psychologické faktory. Pøesnou for-

mulaci všech otázek použitých v analýzách uvádíme pro

lepší pøehlednost na konci èlánku (viz tabulka 5 – pøíloha).

� 3 VÝSLEDKY
Tabulka 1 podává základní pøehled a deskripci dat použi-

tých v pøíspìvku. Analýzy celkovì èerpají ze série šesti na
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Tabulka 1 / Table 1

Popisná charakteristika série výbìrových souborù použitých v analýze, Èesko, 1995–2015

Descriptive characteristics of the series of samples used in the analysis, Czechia, 1995–2015

Prùøezové období (rok) 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2015 (celý

soubor)

(roèník narození) (1979) (1983) (1987) (1991) (1995) (1999) (1998–2000)

Pohlaví Mužské (%) 54,9 47,1 46,1 45,6 46,0 46,7 49,3

Ženské (%) 45,1 52,9 53,9 54,4 54,0 53,3 50,7

Typ školy Gymnázium

(%)

15,0 23,0 26,4 19,7 20,8 26,1 24,5

SOŠ (%) 37,3 44,3 40,8 28,0 28,2 31,0 29,9

SOU (%) 47,7 32,7 32,9 25,2 24,4 20,7 23,5

ZŠ (%) - - - 27,2 26,6 22,2 22,0

Poèet škol (M) 133 127 180 350 363 206 208

Poèet respondentù (N) 2 962 3 579 3 172 5 399 5 104 2 738 5 713

Poznámka: SOŠ – støední odborná škola s maturitou; SOU – støední odborné uèilištì (bez maturity); ZŠ – základní škola (9. roèník)

Zdroj: ESPAD, vlastní výpoèty

Note: SOŠ – secondary vocational school with the “maturita” school-leaving examination; SOU – apprentice training centre (without the “maturita” school-leaving ex-

amination); ZŠ – middle school (9th grade)

Source: ESPAD, original study calculations
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Graf 1 / Figure 1

Vývoj prevalence konzumace nadmìrných dávek alkoholu, adolescenti ve vìku 16 let, Èesko, 1995–2015

Development of the prevalence of excessive alcohol use, adolescents aged 16, Czechia, 1995–2015

Nadmìrné pití definováno jako konzumace 5 a více sklenic alkoholických nápojù na jedno posezení. Data reprezentují podíl tìch respondentù, kteøí

v prùbìhu posledního mìsíce alespoò jednou konzumovali alkohol v uvedené nadmìrné míøe.

Zdroj: ESPAD, vlastní výpoèty

Excessive drinking is defined as the consumption of five or more drinks on one occasion. The data represents the proportions of those respondents who

engaged in such excessive alcohol use at least once during the last month.

Source: ESPAD, original study calculations
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Graf 2 / Figure 2

Vývoj prevalence opití v posledních 30 dnech, adolescenti ve vìku 16 let, Èesko, 2007–2015

Development of the prevalence of drunkenness in the last 30 days, adolescents aged 16, Czechia, 2007–2015

Zdroj: ESPAD, vlastní výpoèty

Source: ESPAD, original study calculations



sebe navazujících vln projektu ESPAD poskytujících repre-

zentativní údaje o rizikovém chování èeské mládeže v obdo-

bí let 1995 až 2015. V prvních tøech vlnách se jednalo o stu-

denty prvních roèníkù støedních škol (gymnázií, støedních

odborných škol nebo odborných uèilišť), v dalších vlnách

i o žáky v posledním roèníku základních škol (9. roèník). Pro

úèely analýz v prvních dvou krocích (období let 1995–2015)

byli vybráni jenom respondenti narození v tom samém roce –

za úèelem explicitní kontroly na studentùv vìk. Ve tøetím

kroku (regresní analýza) byla využita data dostupná z celé-

ho vzorku studentù, kteøí se na studii podíleli v roce 2015

(roèníkové kohorty 1998 až 2000); pøièemž vìk respondentù

byl kontrolován implicitnì (vìk jako nezávislá promìnná

byl zahrnut do regresních modelù – viz níže).

Graf 1 poskytuje pøehled o vývoji konzumace nad-

mìrných dávek alkoholu u èeských 16letých studentù

v prùbìhu posledních pøibližnì 20 let, a to oddìlenì dle

pohlaví (prevalence spoleènì s 95% intervaly spolehlivos-

ti). Na zaèátku sledovaného období došlo k výraznému

nárùstu v prevalenci nadmìrného pití. V prùbìhu dalších

let došlo k postupné stabilizaci stavu s vrcholem v roce

2011 (prevalence 54,3 % pro obì pohlaví dohromady).

V posledním sledovaném období (rok 2015) je pak vidìt

výrazný pokles, a to pøibližnì na úroveò pøed 15 lety (cel-

ková prevalence 41,9 %).

Z grafu 1 je zároveò vidìt, že výskyt nadmìrného pití

byl v prùbìhu celého období vyšší u chlapcù než dívek. Tyto

rozdíly se ale postupnì snižovaly, a to ve smyslu postupné-

ho pøibližování se dìvèat k chlapcùm. V období 1999–2011

to byly právì dívky, které prevalenci nadmìrného pití zvy-

šovaly nejvýraznìji. Relativní rozdíly mezi pohlavími se tak

v daném ukazateli snížily z hodnoty 1,7 v roku 1995 (tj. mí-

ra u chlapcù 1,7krát vyšší než u dívek) na 1,3 v roce 2015.

Obdobné výsledky jako pøedešlý graf poskytuje i ana-

lýza vývoje prevalence opití v období posledních 30 dnù, kte-

rou prezentuje graf 2. V dùsledku omezené srovnatelnosti dat

z døívìjších let projektu ESPAD jsme se u tohoto ukazatele

museli omezit na období posledních tøí vln (2007–2015). Z vý-

voje prevalence je však vidìt, že i v pøípadì tohoto indikátoru

došlo v posledním období k významnému poklesu. Zatímco

v roce 2011 alespoò jedno opití uvedla celkovì témìø pìtina

studentù (21,9 % pro obì pohlaví), v roku 2015 to bylo jenom

14,2 % (16,9 % chlapcù a 11,7 % dívek). Grafy 1 a 2 tedy sou-

hlasnì poukazují na výrazný pokles prevalence nadmìrné

konzumace alkoholu u souèasných èeských adolescentù.

Tabulka 2 podává pøehled o rozdílech ve výskytu opa-

kovaného pití nadmìrných dávek alkoholu mezi studenty

z jednotlivých typù škol. Pro úèely kontroly prevalenèních

mìr na vìk a pohlaví jsou data prezentována oddìlenì pro

chlapce a dívky; v každém prùøezovém období se pøitom jed-

2017 / 17 / 2

PÙVODNÍ PRÁCE

123TRENDY A RIZIKOVÉ FAKTORY NADMÌRNÉ KONZUMACE ALKOHOLU U ÈESKÝCH… ADIKTOLOGIE

Tabulka 2 / Table 2

Rozdíly v prevalenci konzumace nadmìrných dávek alkoholu mezi jednotlivými typy škol, adolescenti ve vìku 16 let, Èesko, 1995–2015

Variations in the prevalence of excessive alcohol use among different types of schools, adolescents aged 16, Czechia, 1995–2015

Rok 1995 1999 2003 2007 2011 2015

(roèník narození) (1979) (1983) (1987) (1991) (1995) (1999)

Chlapci

Gymnázium (%) 22,1 41,7 36,7 41,3 53,1 34,6

SOŠ (%) 35,8 53,6 51,7 54,9 63,8 48,5

SOU (%) 56,7 61,0 64,7 67,6 71,4 59,5

ZŠ (%) - - - 47,5 53,9 41,7

÷
2 test (stupnì volnosti) 109,4 (2) 32,1 (2) 68,2 (2) 92,4 (3) 58,9 (3) 40,2 (3)

p-hodnota <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Dívky

Gymnázium (%) 14,7 21,9 27,2 39,4 38,9 28,7

SOŠ (%) 26,5 33,3 39,3 48,3 52,4 40,2

SOU (%) 36,3 46,4 61,5 63,9 62,3 46,7

ZŠ (%) - - - 41,4 40,8 30,7

÷
2 test (stupnì volnosti) 38,7 (2) 70,0 (2) 113,1 (2) 95,2 (3) 85,2 (3) 29,4 (3)

p-hodnota <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Poznámka: SOŠ – støední odborná škola s maturitou; SOU – støední odborné uèilištì (bez maturity); ZŠ – základní škola (9. roèník); pro celkovou prevalenci – porovnej

s grafem 1

Zdroj: ESPAD, vlastní výpoèty

Note: SOŠ – secondary vocational school with the “maturita” school-leaving examination; SOU – apprentice training centre (without the “maturita” school-leaving ex-

amination); ZŠ – middle school (9th grade); see Figure 1 for the overall prevalence rates.

Source: ESPAD, original study calculations
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Tabulka 3 / Table 3

Výstupy z víceúrovòové ordinální logistické regrese (I. studenti ve II. školách). Závisle promìnná: Konzumace 5 a více sklenic alkoholu pøi jedné pøíležitosti za

posledních 30 dnù, ÈR, ESPAD 2015 (N=5 564)

Results of multilevel ordinal logistic regression (students [Level I] in schools [Level II]). Dependent variable: Consumption of five or more drinks on one

occasion in the last 30 days, Czechia, ESPAD 2015 (N=5,564)

Fixní efekty Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Socioekonomické

zázemí

Rodinné vztahy

a jejich struktura

Psychologické faktory Koneèný model

Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig.

Práh 0 = Ani jednou 0,47 0,047 0,68 0,000 -0,23 0,092 0,10 0,660

1 = Jednou 1,40 <0,001 1,61 <0,001 0,71 <0,001 1,05 <0,001

2 = Dvakrát 2,19 <0,001 2,40 <0,001 1,50 <0,001 1,85 <0,001

3 = 3–5krát 3,32 <0,001 3,55 <0,001 2,64 <0,001 3,00 <0,001

4 = 6–9krát 4,11 <0,001 4,33 <0,001 3,42 <0,001 3,79 <0,001

Pohlaví Ženské -0,32 <0,001 -0,35 <0,001 -0,38 <0,001 -0,39 <0,001

Mužské Ref. . Ref. . Ref. . Ref. .

Vìk (Z-skóre) 0,17 <0,001 0,16 <0,001 0,16 <0,001 0,16 <0,001

Druh školy Základní škola 0,03 0,854 0,06 0,663 0,03 0,851 -0,03 0,858

Støední

odborné

uèilištì

0,70 <0,001 0,76 <0,001 0,68 <0,001 0,62 <0,001

Støední

odborná škola

0,41 <0,001 0,44 <0,001 0,38 0,002 0,35 0,005

Gymnázium Ref. . Ref. . Ref. . Ref. .

Zámožnost

rodiny

Velmi bohatá 0,62 0,004 . . . . 0,74 <0,001

Dost bohatá 0,39 0,011 . . . . 0,58 <0,001

Spíše bohatá 0,21 0,056 . . . . 0,38 <0,001

Prùmìrná 0,11 0,247 . . . . 0,26 0,007

Spíše/dost/

velmi chudá

Ref. . . . . . Ref. .

Vzdìlání

matky

Nic z toho se

nehodí/neví

0,22 0,306 . . . . . .

Ukonèené

vysokoškolské

0,17 0,359 . . . . . .

Nedokonèené

vysokoškolské

0,38 0,078 . . . . . .

Støední škola

s maturitou

0,26 0,138 . . . . . .

Vyuèená 0,23 0,170 . . . . . .

Základní (nebo

nižší)

Ref. . . . . . . .

Vzdìlání otce Nic z toho se

nehodí/neví

-0,26 0,182 . . . . -0,16 0,387

Ukonèené

vysokoškolské

-0,47 0,011 . . . . -0,28 0,111

Nedokonèené

vysokoškolské

-0,67 0,002 . . . . -0,46 0,032

Støední škola

s maturitou

-0,39 0,029 . . . . -0,19 0,274

Vyuèen -0,28 0,102 . . . . -0,10 0,560
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Fixní efekty Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Socioekonomické

zázemí

Rodinné vztahy

a jejich struktura

Psychologické faktory Koneèný model

Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig.

Základní (nebo

nižší)

Ref. . . . . . Ref. .

Rodinná

struktura

domácnosti

Jiné . . 0,03 0,828 . . -0,04 0,781

Jenom

nevlastní

rodiè/e

. . 1,03 <0,001 . . 0,99 <0,001

Jenom 1 vlastní

rodiè

. . -0,01 0,856 . . 0,01 0,885

1 vlastní a 1

nevlastní rodiè

. . 0,24 0,003 . . 0,23 0,004

Vlastní oba

rodièe

. . Ref. . . . Ref. .

Spokojenost

se vztahem

k matce

Nespokojen/

zcela nespoko-

jen, není

. . 0,13 0,274 . . 0,08 0,501

Ani spokojen/a,

ani nespoko-

jen/a

. . 0,37 0,001 . . 0,33 0,004

Spokojen/a . . 0,06 0,398 . . 0,05 0,472

Velmi

spokojen/a

. . Ref. . . . Ref. .

Spokojenost

se vztahem

k otci

Nespokojen/

zcela nespoko-

jen, není

. . 0,26 0,005 . . 0,20 0,032

Ani spokojen/a,

ani

nespokojen/a

. . 0,29 0,002 . . 0,25 0,012

Spokojen/a . . 0,16 0,024 . . 0,15 0,040

Velmi

spokojen/a

. . Ref. . . . Ref. .

Sociální odcizení (skóre na škále

0–9)

. . . . 0,10 <0,001 0,09 <0,001

Spokojenost se životem (skóre na

škále 0–6)

. . . . -0,06 0,003 -0,05 0,035

Náhodné efekty Odhad Sig. Odhad Sig. Odhad Sig. Odhad Sig.

Úroveò II (škola): Variance

(intercept)

0,202 <0,001 0,202 <0,001 0,201 <0,001 0,196 <0,001

Poznámka: Koef. = regresní koeficient; Sig. = statistická významnost (signifikance); Ref. = referenèní skupina; hodnoty parametrù s p<0.05 jsou zvýraznìny tuè-

ným písmem.

Pojem „sklenice alkoholu“ odpovídá 1 velkému pivu (0.5 l), 1 sklenici vína (0.2 l), 1 panáku destilátu (0.04 l) nebo 1 lahvi/plechovce alkopops (0.33 l).

Note: Koef. = regression coefficient; Sig. = statistical significance; Ref. = reference group; parameter values with p<0.05 are indicated in bold.

“Drink” is understood as equivalent to one large beer (0.5 l), one glass of wine (0.2 l), one “shot” of spirits (0.04 l), or one bottle/can of alcopops (0.33 l).
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Tabulka 4 / Table 4

Výstupy z víceúrovòové ordinální logistické regrese (I. studenti ve II. školách). Závisle promìnná: Frekvence opití v posledních 30 dnech, ÈR, ESPAD 2015

(N=5 485)

Results of multilevel ordinal logistic regression (students [Level I] in schools [Level II]). Dependent variable: Frequency of drunkenness in the last 30 days,

Czechia, ESPAD 2015 (N=5,485)

Fixní efekty Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Socioekonomické

zázemí

Rodinné vztahy

a jejich struktura

Psychologické faktory Koneèný model

Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig.

Práh 0 = Nikdy 1,27 <0,001 2,02 <0,001 0,94 <0,001 1,11 <0,001

1 = 1–2krát 3,31 <0,001 4,07 <0,001 2,99 <0,001 3,17 <0,001

2 = 3–5krát 4,57 <0,001 5,33 <0,001 4,25 <0,001 4,44 <0,001

3 = 6–9krát 5,39 <0,001 6,15 <0,001 5,07 <0,001 5,26 <0,001

4 = 10–19krát 6,22 <0,001 6,98 <0,001 5,90 <0,001 6,09 <0,001

5 = 20–39krát 7,07 <0,001 7,83 <0,001 6,75 <0,001 6,94 <0,001

Pohlaví Ženské -0,38 <0,001 -0,41 <0,001 -0,44 <0,001 -0,43 <0,001

Mužské Ref. . Ref. . Ref. . Ref. .

Vìk (Z-skóre) 0,02 0,629 0,03 0,600 0,02 0,713 0,02 0,662

Druh školy Základní škola -0,09 0,619 -0,06 0,729 -0,12 0,503 -0,11 0,533

Støední

odborné

uèilištì

0,38 0,022 0,42 0,008 0,34 0,028 0,33 0,046

Støední

odborná škola

0,17 0,281 0,16 0,295 0,09 0,538 0,10 0,504

Gymnázium Ref. . Ref. . Ref. . Ref. .

Zámožnost

rodiny

Velmi bohatá 0,37 0,229 . . . . 0,52 0,098

Dost bohatá 0,80 <0,001 . . . . 1,01 <0,001

Spíše bohatá 0,45 0,006 . . . . 0,64 <0,001

Prùmìrná 0,22 0,136 . . . . 0,36 0,016

Spíše/dost/vel

mi chudá

Ref. . . . . . Ref. .

Vzdìlání

matky

Nic z toho se

nehodí/neví

-0,28 0,358 . . . . . .

Ukonèené

vysokoškolské

-0,08 0,736 . . . . . .

Nedokonèené

vysokoškolské

-0,09 0,759 . . . . . .

Støední škola

s maturitou

-0,12 0,612 . . . . . .

Vyuèená 0,05 0,811 . . . . . .

Základní (nebo

nižší)

Ref. . . . . . . .

Vzdìlání otce Nic z toho se

nehodí/neví

-0,57 0,029 . . . . -0,65 0,009

Ukonèené

vysokoškolské

-0,80 <0,001 . . . . -0,68 0,003

Nedokonèené

vysokoškolské

-0,75 0,009 . . . . -0,66 0,020

Støední škola

s maturitou

-0,74 <0,001 . . . . -0,65 0,003
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Fixní efekty Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Socioekonomické

zázemí

Rodinné vztahy

a jejich struktura

Psychologické faktory Koneèný model

Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig.

Vyuèen -0,67 0,002 . . . . -0,54 0,011

Základní (nebo

nižší)

Ref. . . . . . Ref. .

Rodinná

struktura

domácnosti

Jiné . . 0,19 0,317 . . 0,10 0,600

Jenom

nevlastní

rodiè/e

. . 0,50 0,175 . . 0,45 0,233

Jenom 1 vlastní

rodiè

. . 0,02 0,866 . . 0,07 0,535

1 vlastní a 1

nevlastní rodiè

. . 0,24 0,036 . . 0,23 0,044

Vlastní oba

rodièe

. . Ref. . . . Ref. .

Spokojenost

se vztahem

k matce

Nespokojen/

zcela nespoko-

jen, není

. . -0,03 0,878 . . -0,11 0,572

Ani spokojen/a,

ani nespoko-

jen/a

. . 0,41 0,008 . . 0,37 0,019

Spokojen/a . . 0,20 0,053 . . 0,19 0,058

Velmi

spokojen/a

. . Ref. . . . Ref. .

Spokojenost

se vztahem

k otci

Nespokojen/zce

la nespokojen,

není

. . 0,38 0,003 . . 0,32 0,020

Ani spokojen/a,

ani nespoko-

jen/a

. . 0,17 0,243 . . 0,09 0,540

Spokojen/a . . 0,25 0,018 . . 0,24 0,022

Velmi

spokojen/a

. . Ref. . . . Ref. .

Sociální odcizení

(skóre na škále 0–9)

. . . . 0,12 <0,001 0,11 <0,001

Spokojenost se životem (skóre na

škále 0–6)

. . . . -0,07 0,016 -0,06 0,045

Náhodné efekty Odhad Sig. Odhad Sig. Odhad Sig. Odhad Sig.

Úroveò II. (škola): Variance

(intercept)

0,220 <0,001 0,223 <0,001 0,212 <0,001 0,209 <0,001

Poznámka: Koef. = regresní koeficient; Sig. = statistická významnost (signifikance); Ref. = referenèní skupina; hodnoty parametrù s p<0.05 jsou zvýraznìny tuè-

ným písmem.

Note: Koef. = regression coefficient; Sig. = statistical significance; Ref. = reference group; parameter values with p<0.05 are indicated in bold.
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Tabulka 5 / Table 5

Pøíloha – definice otázek použitých v analýzách èlánku

Appendix – definitions of questions used in the analyses

ZÁVISLE PROMÌNNÉ

A) Pití nadmìrných dávek alkoholu (v posledním mìsíci)

Otázka: Mìjte na mysli posledních 30 dní. Kolikrát jste vypil/a pìt nebo více sklenic alkoholu za sebou (to znamená pøi jedné pøíležitosti)?

Odpovìdi: a) Ani jednou; b) Jednou; c) Dvakrát; d) 3–5krát; e) 6–9krát; f) 10 a vícekrát

B) Opití (v posledním mìsíci)

Otázka: Kolikrát jste za posledních 30 dnù byl/a opilý/á tak, že jste mìl/a problémy s chùzí, s mluvením, zvracel/a nebo si nepamatoval/a, co se stalo?

Odpovìdi: a) Nikdy; b) 1–2krát; c) 3–5krát; d) 6–9krát; e) 10–19 krát; f) 20–39 krát; g) 40 nebo vícekrát

NEZÁVISLE PROMÌNNÉ

Vzdìlání rodièù

Otázka: Jaké vzdìlání má 1) Váš otec; 2) Vaše matka?

Odpovìdi: a) Základní (nebo nedokonèené základní); b) Je vyuèený/á; c) Ukonèil/a støední školu s maturitou; d) Nedokonèené vysokoškolské;

e) Ukonèené vysokoškolské; f) Nevím; g) Nic z toho se nehodí

Zámožnost rodiny

Otázka: Jak dobøe je na tom Vaše rodina ve srovnání s jinými rodinami u nás?

Odpovìdi: a) Je velmi bohatá; b) Je dost bohatá; c) Je spíše bohatá; d) Je tak asi prùmìrná; e) Je spíše chudší; f) Je dost chudá; g) Je velmi chudá

Rodinná struktura domácnosti

Otázka: Kdo z následujících lidí s Vámi žije v téže domácnosti? (Oznaète všechny osoby, které s vámi žijí v domácnosti.)

Možnosti: a) Žiji sám; b) Otec; c) Nevlastní otec; d) Matka; e) Nevlastní matka; f) Sourozenci (vlastní i nevlastní); g) Dìdeèek, babièka; h) Jiní pøíbuzní;

i) Jiní lidé než pøíbuzní

Spokojenost se vztahem k matce/otci

Otázka: Jak jste spokojen/a s Vaším vztahem 1) k matce; 2) k otci?

Odpovìdi: a) Velmi spokojen/a; b) Spokojen/a; c) Ani tak, ani tak; d) Nespokojen/a; e) Zcela nespokojen/a; f) Nemám takovou osobu

Spokojenost se životem (Diener, 1985)

Otázka: Do jaké míry platí pro Váš život následující výroky?

1. Mùj život se v mnoha ohledech blíží ideálu.

2. Moje životní podmínky jsou vynikající.

3. Jsem spokojený/á se svým životem.

4. Zatím se mi vždy podaøilo dosáhnout tìch dùležitých vìcí, které jsem v životì chtìl/a.

5. Pokud bych mohl/a svùj život prožít znovu, témìø nic bych nemìnil/a.

Odpovìdi: a) Rozhodnì nesouhlasím; b) Nesouhlasím; c) Spíše nesouhlasím; d) Nemohu se rozhodnout; e) Spíše souhlasím; f) Souhlasím;

g) Rozhodnì souhlasím

Sociální odcizení

Otázka: Souhlasíte s následujícími názory?

1. Vedle zdraví jsou v životì nejdùležitìjší peníze.

2. Nìkdy mám pochybnosti, jestli má vùbec ještì nìco smysl.

3. Už nezáleží moc na tom, jak poctivì èlovìk pøijde k penìzùm, ale jak snadno.

4. V dnešní dobì musí èlovìk myslet hlavnì na to, co je dnes, a nezabývat se tím, co bude zítra.

5. I když se tvrdí opak, situace prùmìrného èlovìka se zhoršuje.

6. Sotva je správné pøivést dítì na svìt, když vyhlídky do budoucna jsou tak špatné.

7. Na úøadech se o problémy prùmìrného èlovìka v podstatì nezajímají.

8. Dnes už nevíte, na koho se mùžete spolehnout.

9. Vìtšinì lidí je jedno, co se pøihodí druhému.

Odpovìdi: a) Ano; b) Ne



ná o respondenty narozené v tom samém roce. Rozdíly mezi

školami jsou testovány Pearsonovou ÷2 statistikou (všechny

prezentované rozdíly jsou pøitom vysoce signifikantní).

Z tabulky 2 je názornì vidìt, že typ navštìvované školy

je u èeských adolescentù výrazným diferenciaèním fakto-

rem konzumace nadmìrných dávek alkoholu. Nejrizikovìj-

ší skupinou jsou v tomto ohledu zejména studenti odbor-

ných uèilišť; tedy škol se studenty navštìvujícími obory re-

lativnì nižšího vzdìlání, typicky bez maturity. Naopak

u studentù gymnázií je výskyt nadmìrné konzumace rela-

tivnì nejnižší. Prevalence u žákù 9. tøíd základních škol se

pohybuje mezi obìma extrémy, což je výsledkem jejich smí-

šené struktury v daném ohledu (tj. i navzdory stejnému vì-

ku se budoucí „kariérní dráha“ tìchto studentù zaèíná profi-

lovat až v dalším školním roce). Faktor typu navštìvované

školy je pøitom zøetelný jak u chlapcù, tak u dívek, a to

v prùbìhu celého sledovaného období 1995–2015.

Následující dvì tabulky (tabulka 3 a tabulka 4) prezen-

tují výstupy z vícenásobné regresní analýzy. Pøíslušné (lo-

gitové) modely byly sestrojeny za úèelem identifikace dal-

ších faktorù podmiòujících úroveò pití souèasných èeských

adolescentù (data za rok 2015). Jako závisle promìnná je

nejdøív analyzována A) konzumace nadmìrných dávek al-

koholu na jedno posezení (viz tabulka 3), následnì potom

i B) èetnost opití v období posledních 30 dnù (viz tabulka 4).

Obì závisle promìnné jsou analyzovány na své pùvodní or-

dinální škále; do regresních modelù je pøitom zahrnuta

2úrovòová struktura vstupních dat (student – úroveò I;

škola – úroveò II). Jako nezávislé promìnné jsou použity

skupiny otázek vážících se ke tøem vybraným okruhùm rizi-

kových faktorù: socioekonomické zázemí (model 1), struk-

tura a vztahy uvnitø rodiny (model 2) a individuální psycho-

logické faktory studenta (model 3); pro pøesnou definici

tìchto promìnných viz tabulka 5 (pøíloha). Vycházejíce

z výsledkù pøedešlé analýzy (tabulka 2), jsou pohlaví, vìk

a druh navštìvované školy zahrnuty do regresních modelù

jako kontrolní (nezávislé) promìnné. Do výsledného mode-

lu (model 4) jsou pak kromì tìchto kontrolních faktorù

zahrnuty taky všechny ostatní promìnné, které mají v pøe-

dešlých tøech modelech významný vliv na úroveò analyzo-

vaného rizikového chování (nadmìrná konzumace alkoho-

lu/resp. opíjení se).

Výsledky vícenásobné regresní analýzy prezentované

v tabulkách 3 a 4 souhlasnì poukazují na skuteènost, že

konzumace nadmìrných dávek alkoholu (viz tabulka 3),

resp. opití (viz tabulka 4), je u souèasných èeských adoles-

centù významnì podmínìna všemi tøemi okruhy rizikových

faktorù. Kladné hodnoty (fixních) regresních koeficientù

poukazují na fakt, že – v porovnání s referenèní skupinou –

se hodnota nezávisle promìnné váže na vyšší hodnoty zá-

visle promìnné (èetnost nadmìrného pití tedy relativnì

„zvyšuje“); naopak, záporné hodnoty koeficientù indikují

„negativní vztah“ (v porovnání s referenèní skupinou je tedy

hodnota nezávisle promìnné korelována s relativnì nižší

èetností nadmìrného pití). Pro analyticky ménì zkušené

ètenáøe poznamenáváme, že odhadnuté efekty jednotlivých

nezávislých promìnných jsou v modelech již kontrolovány

na vliv ostatních faktorù zahrnutých do (vícenásobné) re-

gresní analýzy. Pøedstavují tedy „dodateèný vliv“ pøíslušné

promìnné na úroveò pití, který je již „oèištìn“ od vlivù os-

tatních faktorù zahrnutých do modelu – viz pøedevším vý-

sledky u modelu 4 (výsledné modely). U víceúrovòové re-

gresní analýzy rovnìž platí, že efekt „kontextu konkrétní

školy“ je v analýzách rovnìž kontrolován (v naši analýze je

tedy uvažován nejen „druh školy“, ale i její specifický „kon-

text“). Kromì samotného designu studie poukazuje na dùle-

žitost víceúrovòového pøístupu také skuteènost, že variance

uvedených náhodných efektù (tj. kontextù jednotlivých

škol) je ve všech prezentovaných modelech vysoce signifi-

kantní (p<0.001).

Jak jsme již uvádìli výše, pohlaví je spoleènì s druhem

navštìvované školy výrazným faktorem vážícím se k výsky-

tu nadmìrného pití u souèasné èeské mládeže, což doku-

mentují i výsledky v tabulkách 3 a 4. Jako nejrizikovìjší se

v tomto ohledu jeví chlapci z odborných uèilišť, nejménì pak

dívky studující na gymnáziích (porovnej i s výsledky v pøe-

dešlé tabulce 2).

Kromì tìchto faktorù je významné také sociální a eko-

nomické zázemí rodiny, ze které daný student pochází. Vý-

stupy regresních analýz prezentované v tabulkách 3 a 4

souhlasnì poukazují na skuteènost, že nízké vzdìlání otce

se spoleènì s vyšší (finanèní) zámožností rodiny váže na èas-

tìjší konzumaci nadmìrných dávek alkoholu u èeských ne-

zletilých. Na jedné stranì je tedy nižší vzdìlání rodièe rizi-

kovým faktorem nadmìrného pití, na stranì druhé jsou

vysoké pøíjmy domácnosti rovnìž rizikovým faktorem tako-

véhoto chování.

Struktura rodiny a vztahy s rodièi jsou u èeských ne-

zletilých také významným prediktorem nadmìrné konzu-

mace alkoholu. Vysoká spokojenost se svým vztahem

k matce a otci je signifikantním protektivním faktorem

pøed takovým chováním. Jako protektivní faktor se jeví ta-

ké skuteènost, když daný adolescent pochází z úplné rodiny

a bydlí spoleènì s obìma vlastními rodièi.

Jako tøetí oblast významných faktorù nadmìrné kon-

zumace alkoholu, které výsledky v tabulkách 3 a 4 souhlas-

nì dokládají, jsou individuální psychologické vlivy pøítom-

né u daného jedince. Z nich jsme se zamìøili na efekty celko-

vé spokojenosti se životem mìøené na tzv. Dienerovì škále

životní spokojenosti (odvozené z vybraných 5 otázek podle

Diener et al., 1985) a úroveò sociálního odcizení (souètové

skóre ze skupiny 9 otázek – tabulka 5). Adolescenti, kteøí

jsou více spokojeni se svým životem, konzumují alkohol

v nižší míøe, než je tomu u jejich ménì spokojených vrstev-

níkù. Naopak u tìch, u kterých jsou pøítomny výrazné poci-

ty sociálního odcizení, je èetnost nadmìrného pití vyšší.
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� 4 DISKUZE
Výsledky prezentovaných analýz pøinášejí nìkolik význam-

ných zjištìní. Prvním je skuteènost, že u èeské mládeže do-

chází v posledním období k výraznému poklesu nadmìrné

konzumace alkoholu. Tento náhlý zvrat, který vystøídal

pøedešlé dlouholeté období rùstu již od vzniku samostatné

Èeské republiky, je nepochybnì dobrou zprávou pro státní

zdravotní politiku. Kromì dat ESPAD použitých v našem

pøíspìvku potvrzují tento pozitivní trend i jiné obdobné stu-

die vycházející z posledních vln mezinárodního projektu

HBSC – Health Behaviour in School-aged Children (Csémy

a Kážmér, 2017; Inchley et al., 2016).

Jak dokládají mezinárodní šetøení, není významný po-

kles v prevalenci nadmìrného pití specifikem jenom u èes-

kých mladistvých. K podobnému poklesu došlo v posledních

letech i v mnoha jiných zemích Evropy (Kraus et al., 2016),

mimo jiné také na Slovensku (Baška et al., 2016). K dlouho-

dobìjšímu poklesu dochází i u adolescentù pocházejících

z USA (Brooks-Russell et al., 2014; Johnston et al., 2017)

nebo Kanady (Elgar et al., 2011).

Navzdory tìmto pozitivním trendùm však autoøi pøí-

spìvku upozoròují, že je nutné dívat se na daný vývoj také

kriticky. Vycházíme pøitom z pøedpokladu, že v prùbìhu po-

sledního desetiletí nedošlo v domácí zdravotní èi protidrogo-

vé politice k tak prùlomovým mezníkùm, které by byly

schopny tuto náhlou zmìnu v chování èeské mládeže dosta-

teènì dobøe vysvìtlit. Pøi interpretaci pozorovaných zmìn

proto autoøi odkazují na širší procesy, které pravdìpodobnì

stojí v pozadí pøíslušného vývoje.

Prvním z tìchto procesù jsou zmìny ve vzorcích a zpù-

sobu trávení volného èasu. Dynamický rozvoj informaè-

nì-komunikaèních technologií (ICT) a vznik nových elek-

tronických médií, kterého jsme v souèasné dobì svìdky, je

spojen i s pøíchodem nových pøíležitostí „oddychu na síti“

(rùzné sociální sítì, videohry apod.). Rozvoj ICT je pøitom

nejrychleji pøijímán u mladé a dospívající populace. Tyto

nové vzorce chování však mohou vést i k relativnì nižší so-

cializaci („face-to-face“) a snižování poètu aktivit mimo do-

mov, než tomu bylo u adolescentù pøed nìkolika lety. Socia-

lizace a normativita v kruhu vrstevníkù jsou pøitom jednì-

mi z hlavních faktorù, které ovlivòují chování dospívajících

osob (viz teorie sociálního uèení, teorie plánovaného chová-

ní, teorie vrstevnických skupin apod.). Je tedy možné, že ne-

dávný pokles v konzumaci alkoholu u èeských adolescentù

je spíše výsledkem substituce jedné formy rizikového chová-

ní za jinou (tj. trávení více èasu „ve virtuálním prostoru“).

Kromì zpùsobù trávení volného èasu však není možné

zapomenout i na zmìny v dalších faktorech, které mají na

úroveò užívání návykových látek pøímý vliv. Jedním z nich

je také vnímání rizik spojených s nadmìrnou konzumací al-

koholu. Nedávná studie od Chomynové et al. (2016) posky-

tuje pøehled o vývoji vybraných indikátorù rizikového cho-

vání èeské mládeže, a to rovnìž s využitím dat z projektu

ESPAD (1995–2015). Kromì výrazného poklesu v èetnosti

„chození veèer ven za zábavou“ v období 2015 (pokles více

než o polovinu oproti roku 2011) je zøetelný i mírný nárùst

ve vnímání rizik spojených s konzumací nadmìrných dávek

alkoholu (Chomynová et al., 2016, p. 11–12). Lze tedy vidìt,

že objasnìní faktorù stojících v pozadí zmìn v prevalenci ri-

zikového chování souèasné èeské mládeže má komplexní

charakter a bude potøebovat další cílený výzkum.

Navzdory výraznému poklesu nadmìrného pití v po-

sledních letech dokládají rovnìž výsledky analýz faktorù

spojených s takovýmto rizikovým chováním, že struktura

tìchto promìnných má v zásadì obdobný charakter, jakého

jsme již byli svìdky v pøedešlých obdobích (viz napø. Káž-

mér et al., 2014). V daném pøípadì se jedná hlavnì o faktor

druhu navštìvované školy, který byl zøetelný ve všech dosa-

vadních vlnách studie ESPAD, a to shodnì u obou pohlaví.

Prevalence nadmìrné konzumace alkoholu byla pøitom

u studentù støedních odborných uèilišť pøibližnì 2 až 3krát

vyšší než u studentù gymnázií. Je tedy vidìt, že aspirace do-

spívajících osob na jejich budoucí vzdìlání je silným fakto-

rem vážícím se na úroveò pití èeské mládeže. Výsledky ana-

lýz pro rok 2015 rovnìž ukázaly, že kromì druhu navštìvo-

vané školy je také dùležitý i specifický kontext konkrétní

školy (tj. po kontrole na druh školy/resp. budoucí vzdìlání

studenta, je typické, že výskyt nadmìrného pití se u nezleti-

lých èastokrát shlukuje uvnitø jednotlivých škol – viz vyso-

ká signifikance tzv. náhodných efektù zmínìná v pøedešlé

kapitole). Výsledky tìchto zjištìní je tedy, v širším smyslu,

možné interpretovat jak ve prospìch (spíše selektivních)

tendencí studentù orientovat svoje další studium na takový

druh støedních škol, který odpovídá aspiracím na jejich

vzdìlání, tak ve prospìch dodateèných (spíše kauzálních)

souvislostí, vyplývajících ze vzájemné interakce studentù

s ostatními vrstevníky studujícími na dané škole.

Co se týèe analyzovaných rozdílù v pití mezi pohlaví-

mi, naznaèují empirické výsledky, že v prùbìhu posledních

20 let docházelo k postupnému pøibližování se dívek

k chlapcùm. Analýza tìchto trendù již byla pøedmìtem i ji-

ných pøedešlých studií s obdobnými výsledky (Kuntsche et

al., 2011; Simons-Morton et al., 2009). I navzdory skuteè-

nosti, že pøíèiny snižujících se rozdílù v konzumaci alkoholu

mezi dospívajícími dívkami a chlapci jsou stále ještì pøed-

mìtem vìdeckých diskusí, autoøi se shodují v názoru, že ty-

to pozorované trendy pravdìpodobnì souvisí i s postupnými

zmìnami ve spoleèenských rolích, postojích a vzorcích cho-

vání vážících se k pøíslušnému genderu (postupná konver-

gence tìchto sociálních konstruktù v širším smyslu).

Kromì již zmínìných faktorù genderu a charakteru

školního prostøedí identifikovaly výsledky našich analýz

i další promìnné související s rozdílnou úrovní pití u souèas-

ných èeských adolescentù. Vedle individuálních psycholo-

gických vlivù (sociální odcizení, celková spokojenost se

svým životem) se jako nezávislé potvrdily i faktory vztahu-
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jící se k charakteru rodinného prostøedí, ze kterého daný

student pochází.

Socioekonomický status rodiny, urèený vzdìláním ro-

dièù a jejich (finanèní) zámožností, se v našich analýzách je-

ví jako ponìkud ambivalentní faktor. Èeští studenti, jejichž

rodièe mají relativnì nižší vzdìlání, konzumují alkohol ve

vyšší míøe; což odpovídá chování vyplývajícímu z teoretic-

kých konceptù sociální kontroly a sociálního uèení. Jak

však ukazují i jiné zahranièní studie (Richter et al., 2006),

vztah mezi socioekonomickým statusem a úrovní užívání

návykových látek mùže mít i nelineární charakter, pøede-

vším u rodin s relativnì vyššími pøíjmy. Vysoké pøíjmy mo-

hou totiž u mladistvých následnì zvyšovat finanèní dostup-

nost návykových látek. Takovýmto závìrùm odpovídají i vý-

sledky naší studie.

Struktura rodiny a spokojenost se vztahem ke svým ro-

dièùm jsou rovnìž významnými faktory. Nekonfliktní ro-

dinné prostøedí spojené s adekvátní výchovou peèujících ro-

dièù, kteøí se zajímají o problémy svých dospívajících dìtí, je

výrazným protektivním faktorem pøed rizikovým chová-

ním, a to nejen v pøípadì alkoholu. Brook et al. (1990) ve své

teorii rodinné interakce („family interaction theory“) popi-

sují, jak citová vazba mladistvých na své rodièe, rodinná

podpora a rodièovský dohled mají, ve spojení s dalšími fak-

tory, pøímý vliv na úroveò rizikového chování adolescentù.

Pro úèely efektivních intervencí v oblasti primární prevence

rovnìž zdùrazòují, že rodinné vztahy vytváøí jeden ze zá-

kladních pilíøù takovýchto preventivních aktivit.

Z výsledkù naší studie je tedy celkovì patrné, že pøi

pøípravì a tvorbì preventivních opatøení zacílených na rizi-

kovou konzumaci alkoholu v období dospívání jsou kom-

plexní pøístupy zcela na místì (viz napø. Miovský et al.,

2011). I v domácím èeském prostøedí platí, že kromì indivi-

duálních faktorù, operujících na úrovni konkrétního jedin-

ce, se jako významné jeví také faktory sociálního prostøedí,

ve kterém mladistvý dospívá. Vedle rodinného zázemí

a vztahù s rodièi se z tìchto sociálních vlivù dlouhodobì pro-

jevuje faktor školního prostøedí. Další výzkum ukáže, zda

snížení výskytu nadmìrného pití u souèasných èeských

adolescentù bude mít dlouhodobìjší charakter, nebo se

v daném ohledu jedná spíše o jev pøechodný.

� 5 ZÁVÌRY
Pití alkoholu u nezletilých pøedstavuje závažné celospole-

èenské riziko, jehož dùsledky na zdraví jedince se mùžou

projevit v pozdìjších etapách jeho životní dráhy. I navzdory

výraznému poklesu nadmìrné konzumace alkoholu u èes-

kých nezletilých zùstává tato problematika i nadále výzvou

pro státní zdravotní politiku. Kromì individuálních psycho-

logických faktorù má na úroveò pití mladistvých výrazný

vliv také charakter sociálního prostøedí, ve kterém tyto oso-

by dospívají, a to jak ve smyslu rodinného prostøedí, tak

prostøedí školy, kterou navštìvují. Èlánek podává jedno-

znaènou evidenci ve prospìch názoru, že pro úèely realizace

efektivní politiky v oblasti primární prevence rizikového

chování je i v èeském prostøedí nutné vycházet z komplex-

ních pøístupù, které jednotlivé úrovnì preventivních aktivit

navzájem propojují a integrují.
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