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BACKGROUND: This research study deals with the as-

sessment of personality traits in risk and non-risk individu-

als. The study is a response to the serious social issue of the

abuse of legal and illegal drugs amongst adolescents, and

is based on the prevalence values relating to the use of

these substances. AIMS: The objective of this research

study is to determine whether the manifestations of risk

secondary school students differ in the degree of the

above-described personality variables in comparison with

students with lesser manifestations of risk behaviour.

DESIGN AND MEASUREMENTS: The assessed values

were obtained using four methods – Appearance of risk be-

haviour in adolescents (2015), Dolejš and Skopal’s impul-

siveness scale (2013), Dolejš and Skopal’s anxiety scale

(2013), and Buss and Perry’s aggression questionnaire

(1992; Skopal & Dolejš, 2013). PARTICIPANTS: The target

population comprised adults aged 15 to 19 years. The study

sample included 2,387 respondents, which accounted for

2.75% of the study population. RESULTS: The differences

between the sexes show that females manifest higher de-

grees of anxiety, whilst males manifest greater impulsive-

ness. The results document significant differences between

risk individuals and those considered non-risk in personality

traits, specifically verbal and physical aggression, anger,

and the degree of impulsiveness. Statistically significant

hostility or anxiety in connection with risk behaviour was

demonstrated in neither the female nor male groups.

CONCLUSIONS: The results appear to put the personality

of risk individuals into a new perspective. The study points

out personality traits which are likely to occur in risk individ-

uals to a higher degree.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: ADOLESCENCE – ÚZKOSTNOST – IMPULZIVITA – AGRESIVITA – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

VÝCHODISKA: Výzkumná studie se zabývá posouzením

osobnostních charakteristik u rizikových a u nerizikových

jedincù. Studie reaguje na spoleèensky závažnou proble-

matiku zneužívání legálních a nelegálních drog u dospíva-

jících a vychází z prevalenèních hodnot, které se týkají roz-

šíøení užívání tìchto látek. CÍLE: Cílem výzkumného šetøe-

ní je zjistit, zda se projevy rizikových gymnazistù ve

srovnání s gymnazisty s nižšími projevy rizikového chová-

ní liší v míøe jmenovaných osobnostních promìnných.

METODY: Posuzované hodnoty byly získávány pomocí

ètyø metod – Výskyt rizikového chování u adolescentù

(2015), Škála impulzivity Dolejše a Skopala (2013), Škála

úzkostnosti Dolejše a Skopala (2013), Dotazník agresivity

Busse a Perryho (1992; Skopal, Dolejš, 2013). SOUBOR:

Cílovou populací byli adolescenti ve vìku 15 až 19 let. Vý-

bìrový soubor zahrnuje 2 387 respondentù, což odpovídá

2,75 % základního souboru. VÝSLEDKY: Pøi pohledu na

rozdílnost mezi pohlavími vykazují dívky významnì vyšší

úzkostnost a chlapci zase impulzivitu. Výsledky dokládají

významné rozdíly v osobnostních charakteristikách mezi

rizikovými jedinci a mezi jedinci, kteøí za rizikové považo-

váni nejsou, a to ve verbální, fyzické agresi, hnìvu a v míøe

impulzivity. U skupiny chlapcù i dívek se v souvislosti s ri-

zikovostí neprokázala signifikantní hostilita a úzkostnost.

ZÁVÌRY: Na základì obdržených výsledkù je možné de-

klarovat, že zjištìní pøináší novou perspektivu v pohledu

na osobnost rizikového jedince. Výzkumné šetøení pøed-

kládá osobnostní rysy, které se budou u rizikových jedincù

vyskytovat ve vyšší míøe.
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� 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Rizikové aktivity jsou v dospívání èastým jevem. V následu-

jící studii jsme se blíže zamìøili na to, jaké osobnostní cha-

rakteristiky budou vykazovat adolescenti užívající legální

a nelegální drogy. Oblast abúzu psychoaktivních látek je

spojena se zátìží, a to jak v celospoleèenském mìøítku, tak

pøedevším v souvislosti s jedincem samotným. Neustále

se hledají efektivnìjší pøístupy, jak s touto problematikou

pracovat – zdokonalují se preventivní programy, mìní se

pøístup k míøe legitimity v souvislosti s dostupností návy-

kových látek apod. Tato studie se zamìøuje na osobnost do-

spívajícího jedince a pokouší se objasnit èásteèný profil ado-

lescenta zneužívajícího legální a nelegální látky, který by

bylo možné použít v eliminaci a redukci zmínìného riziko-

vého chování.

� 1 / 1 Prevalence užívání alkoholu, tabáku
a konopných látek u mladistvých v ÈR
a v zahranièí
Mezi návykové látky, na které jsme se zamìøili, patøí alko-

hol, nikotin a konopí ve formì marihuany i hašiše. Za nejví-

ce rozšíøenou a zneužívanou látku ze všech zmínìných je

považován alkohol (WHO, 2000). Alkohol zároveò patøí me-

zi pìt hlavních faktorù, které celosvìtovì zapøíèiòují one-

mocnìní, zdravotní poškození èi úmrtí (WHO, 2011a).

Z hlediska spotøeby spadá Èeská republika v porovná-

ní s vybranými státy celého svìta do skupiny dosahující nej-

vyšších hodnot, kdy v rámci výzkumu Organizace pro eko-

nomickou spolupráci a rozvoj v roce 2011 byla vyšší konzu-

mace shledána pouze v Rakousku, Portugalsku a Francii.

Výsledky studie uvádìjí, že je v ÈR a ve zmínìných zemích

spotøeba alkoholu na osobu starší 15 let více než 12 litrù

roènì (OECD, 2011).

Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR (2011)

pøi šetøení zamìøeném na zdraví, v rámci kterého byl zahr-

nut monitoring spotøeby alkoholu u respondentù od 15 let,

uvádí, že v kategorii „Nadmìrná konzumace alkoholu“ se

nejvìtší èetnost vyskytla ve vìkovém intervalu 15–24 let.

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách in-

formuje o tom, že abúzus alkoholu mezi dospívající mládeží

je stále závažným problémem. V rámci 16leté populace, na

kterou se studie zamìøuje, je možné od roku 2007 shledat

v konzumaci alkoholu rostoucí trend, pøièemž šetøení záro-

veò deklaruje, že 66 % chlapcù a 50 % dívek je možné pova-

žovat za pravidelné uživatele alkoholu (kategorie stanove-

ná na základì pití alkoholu více než 20krát v životì). Disku-

tabilní oblastí, kterou se studie také zabývá, je prodej

alkoholických nápojù. Aèkoli je v ÈR prodej alkoholu oso-

bám mladším 18 let zakázán, ve studii uvádí 61 % jedincù,

že si koupili alkohol v obchodì, a 77 % dotazovaných tvrdí,

že pilo alkohol v baru, na diskotéce nebo v restauraci. Vzhle-

dem k tomu, že právì legislativa vztahující se k prodejním

omezením, podobnì jako k výši danì èi k reklamì, je jedním

z prostøedkù, jak konzumaci alkoholu regulovat, stává

se tak vysoké procento nákupu alkoholických výrobkù

u nezletilých závažnou spoleèenskou otázkou (Csémy,

Chomynová, 2012).

Výsledky studie Dolejše a kolektivu z roku 2014 pøiná-

šejí informace o užívání a zneužívání alkoholu u mladší

populace dospívajících, konkrétnì u vìkové skupiny mezi

11 a 15 lety. Celoživotní prevalenci užití alkoholu vykazuje

78 % jedincù, 41 % uvádí, že užilo alkoholický nápoj v po-

sledních 30 dnech, a 17 % respondentù dokládá, že byli bì-

hem svého života opilí tak, že mìli problémy s chùzí, mluve-

ním èi zvraceli nebo si nepamatovali, co se stalo.

V Èeské republice odpovídá roèní odhad úmrtí zpùso-

bených alkoholem 6 % (pøibližnì 7 000 úmrtí roènì). Pøes-

tože se ukazuje, že nejvyšší úmrtnost je patrná u nejstarší

skupiny populace, nejvìtší újma zpùsobená alkoholem

je ale shledávána v období mladého a støedního vìku

(Kohoutová, 2013).

Užívání alkoholu v dospívání je spojeno s rostoucím ri-

zikem pro závislost èi škodlivé zneužívání v letech poz-

dìjších. Toto tvrzení dokládá studie DeWita et al. (2000),

kde je uvedeno, že u jedincù, kteøí zaèali pít alkohol v 11 ne-

bo ve 12 letech, byla v pozdìjších letech v 16 % diagnostiko-

vána závislost. Dále u tìch, kteøí zaèali alkohol pít ve 13 le-

tech, se závislost rozvinula u 14 % jedincù a u respondentù,

kteøí poprvé užili alkohol ve 14 letech, bylo pozdìji 9 % zá-

vislých. Ve srovnání se staršími vìkovými kategoriemi je

patrný výrazný rozdíl, jelikož u adolescentù, kteøí s pitím

zaèali v 19 letech, byla diagnostikována závislost pouze

u 2 % respondentù. Lopez-Quinterová et al. (2014) uvádìjí,

že z celkového poètu všech uživatelù alkoholu se závislost

rozvine u 22,7 % jedincù.

Z výše uvedených výsledkù je tedy patrné, že èím døíve

dospívající alkohol zaène užívat, tím je pro nìj vyšší riziko

budoucích problémù vztahujících se k závislosti. Pokud te-

dy jedinec zaène alkohol užívat až po dosažení 18. roku, vý-

raznì se u nìj snižuje pravdìpodobnost, že se bude v bu-

doucnu potýkat s obtížemi souvisejícími se závislostí.

Druhou látkou, jejíž prevalenci jsme sledovali, je niko-

tin užívaný formou cigaret. Tabákový kouø obsahuje pøes

7 000 chemikálií, z nichž jsou stovky látek toxické a nega-

tivnì ovlivòují témìø všechny orgány (Eriksen et al., 2015).

Studie Hayatbakhshi et al. (2013) dokládá, že prùmìrný

vìk, kdy dospívající poprvé vyzkouší kouøit, je 15,5 roku.

Podobným problémem se zabývá také Cheetham s kolegy

(2015), který se ve svém výzkumu zamìøuje na australské

dospívající od 12 do 17 let. Výsledky šetøení ukazují, že nej-

èastìji dospívající poprvé užijí tabák ve 13 letech (uvedlo

25,7 % dotazovaných), na druhém místì pak respondenti

uvádìli vìk 15 let (24,3 %) a 20 % dotazovaných uvedlo, že

poprvé vyzkoušeli kouøit ve 14 letech.

Ze studie Státního zdravotnického ústavu vyplývá, že

v roce 2012 bylo v Èeské republice 31,3 % kuøákù tabáku.

ADIKTOLOGIE322 SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ, L.322



Pøi rozdìlení na vìkové intervaly se nejvíce jedincù užívají-

cích jakýkoli tabákový výrobek vyskytovalo ve vìkovém

rozmezí 15–24 let (Csémy, Sovinová, 2013). Výsledky studie

ESPAD z roku 2011 ukazují, že v ÈR je v populaci 16letých

26 % pravidelných kuøákù a 8 % silných kuøákù, kteøí den-

nì kouøí 11 cigaret a více (Csémy, Chomynová, 2012).

Pøi pohledu na mladší èeskou populaci ve vìku

11–15 let se ukazuje, že se jedná pøibližnì o 3 % jedincù,

kteøí kouøí dennì 5 cigaret a více. Velký rozdíl oproti této

prevalenèní hodnotì ale vykazují klienti nízkoprahových

zaøízení, kde ve stejném vìkovém intervalu kouøí dennì

5 cigaret a více 38 % jedincù (Zemanová, Dolejš, 2015).

Z Národního epidemiologického výzkumu provedené-

ho v USA je patrné, že pravdìpodobnost vzniku závislosti

pro uživatele nikotinu odpovídá 68 % (Lopez-Quintero et

al., 2011). Ve studii Anthonyho et al. (1994) byly namìøeny

odlišné hodnoty, které informují o tom, že ze všech kuøákù

se stane 32 % závislých a ze všech uživatelù alkoholu se sta-

ne závislých 15,4 %, pøestože jsou tyto hodnoty odlišné ve

srovnání s pøedešlými uvedenými výzkumy, obì èísla jsou

zarážející.

Je dùležité zamìøit se na prevalenci kouøení zvláštì

u adolescentù, na jejich osobnost a postoje, neboť na základì

tìchto hodnot je možné pøedvídat, jaká bude budoucí popu-

lace kuøákù. Pokles prevalence kouøení u dospívajících se

tak stává klíèovým aspektem pro zmírnìní pozdìjších dopa-

dù užívání tabáku (Greplová, 2013).

Nejrozšíøenìjší nelegální drogou v Èeské republice, na

jejíž zneužívání jsme se také zamìøili, je konopí. Stejnì tak

i v rámci Evropské unie se jedná o nejbìžnìjší užívanou ne-

legální látku, nejèastìjší užívání je zjištìno u populace ve

vìku 15–24 let (Kalina et al., 2015). Dle Evropského moni-

torovacího centra pro drogy a drogovou závislost každý ètvr-

tý èlovìk ve vìkovém rozpìtí 15 až 64 let alespoò jednou

v životì konopí užil, což odpovídá 77 milionùm Evropanù

(EMCDDA, 2015).

V Èeské republice odhaduje Národní monitorovací

støedisko pro drogy a drogové závislosti na základì šetøení

v roce 2013, že se mezi 16 až 64 lety vyskytuje 116 tisíc osob

v mírném èi støedním riziku a 79 tisíc uživatelù ve vysokém

riziku v souvislosti s užíváním konopných drog. Detailnìjší

výsledky ukazují, že vìková kategorie 15–24 let je na prv-

ním místì z hlediska èetnosti uživatelù v mírném nebo

støedním riziku a na druhém místì z hlediska vysokého ri-

zika (vyšší èetnost byla nalezena ve vìkovém intervalu

35–44 let) (Mravèík et al., 2014).

Pøestože výsledky studie ESPAD z roku 2011 ukazují

u 16letých adolescentù ve srovnání s rokem 2003 a 2007

mírný pokles v celoživotní prevalenci užití konopných látek

(prevalence pro rok 2003 byla 44 %, pro rok 2007 šlo o 46 %

a pro rok 2011 se jednalo o 42 %) (Csémy, Chomynová,

2012), nelze tvrdit, že se jedná o pøíznivé hodnoty. Jelikož

právì tyto údaje ve srovnání s evropským prùmìrem, kde se

prevalence pohybuje kolem 17 %, jsou alarmující a zároveò

Èeské republice v této oblasti pøinášejí smutné prvenství

pøi porovnání s ostatními zemìmi zahrnutými do studie

(Hibell et al., 2012).

O rozšíøení užívání kanabisu u dospívajících mladšího

vìku nás informuje výzkum vedený Lepíkem v roce 2010.

Mezi významná zjištìní patøí, že v populaci 15leté mládeže

alespoò jednou v životì marihuanu užilo 18 %, ve 14 letech

se pak jedná o 13 % jedincù, 13letí vykazují užití z 9 % a od

12 do 11 let je prevalence nižší než 5 %.

V návaznosti na tuto závažnou problematiku také Do-

lejš s kolektivem autorù (2014) objasòují, jaká je prevalence

užívání konopných látek u dospívajících ve vìkovém inter-

valu 11–15 let. Autoøi v celorepublikovém šetøení na vzorku

èítajícím pøes 4 000 adolescentù zjistili, že 11 % adolescentù

nìkdy v životì užilo marihuanu nebo hašiš. Pøi bližším za-

mìøení na typ školy ve stejné vìkové kategorii i dotazova-

ném kritériu se jedná o 13 % žákù základních škol a o 8 %

žákù navštìvujících gymnázia, kteøí již bìhem svého života

vyzkoušeli konopnou drogu.

Pøi zhodnocení užívání dostupných nelegálních látek

je patrné, že zkušenost s konopím je u dospívajících na prv-

ním místì. Ve studii ESPAD realizované v ÈR v roce 2011

byli uživatelé konopí dotazováni, kdy poprvé kanabis vy-

zkoušeli, a 19 % respondentù uvedlo, že experimentovat za-

èalo již ve 13 letech. Je tedy opodstatnìné upozornit na to,

že dle sekvenèní teorie se uživatelé k drogám s vážnìjším

sociálním a zdravotním rizikem zpravidla dostávají pøes

užití drog konopných (Csémy, Chomynová, 2012).

� 1 / 2 Osobnostní promìnné
Z hlediska osobnostních charakteristik jsme posuzovali mí-

ru impulzivity, úzkostnosti a agresivity. Impulzivita je

osobnostní rys, který se vyznaèuje nízkým nebo žádným za-

myšlením se nad aktivitou, absencí reflexe a zvažováním

dùsledkù. Pro impulzivitu je také pøíznaèné riskování

(VandenBos, 2007). Dickman (1996) blíže uvádí, že impulzi-

vita je tendence k jednání s malou rozvahou ve srovnání

s ostatními individui stejných schopností a znalostí. Kolek-

tiv autorù vedený Conrodovou (2000) považuje impulzivitu

za jeden z osobnostních rizikových faktorù v souvislosti se

zneužíváním návykových látek. Tento fakt autorky doklá-

dají ve své studii zamìøené na ženy, kde byl nalezen vztah

mezi impulzivitou a závislostí na alkoholu a kokainu. Také

Dolejš et al. (2014) objasòují ve studii, která byla zamìøena

na èeské adolescenty ve vìku 11–15 let, souvislost mezi im-

pulzivitou a abúzem legálních a nelegálních látek (Pearso-

nova korelace r = .41, hladina významnosti p < .001). Dru-

hou osobnostní promìnnou, na kterou jsme se zamìøili, byla

úzkostnost. Pøi vymezení rysu úzkostnosti vycházíme z po-

jetí Spielbergera (1975, in Van der Ent, Smorenburg & Bon-

ke, 1987), který definuje úzkostnost jako individuální sklon

k prožívání úzkosti a zároveò úzkostnost považuje za osob-
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nostní charakteristiku, která je odolná vùèi situaènímu

stresu. Úzkostní jedinci se pak vyznaèují bázlivostí, panika-

øením, vyhýbavým chováním, submisivitou èi pasivní ko-

munikací (Skopal, Dolejš, Suchá, 2014). Úzkostnost se uka-

zuje jako signifikantní prediktor pro pití alkoholu a kouøení

cigaret, jež je motivováno vyrovnáním se s rùznými situace-

mi (Comeau, 2001).

Agresivita se manifestuje jako další z prediktorù rizi-

kového chování (Halikas, Meller, Morse, Lyttle, 1990; Do-

lejš et al., 2014). V rámci výzkumného šetøení je možné se

zamìøit na rùzné složky agresivity, kterými se mùže proje-

vovat. V pøípadì této studie jsme vycházeli z pojetí autorù

Busse a Perryho (1992), kteøí uvádí, že je dùležité posuzo-

vat agresivitu nejen z celkového hlediska, ale je také opod-

statnìné zhodnotit i její jednotlivé manifestace, kterými je

verbální, fyzická agrese, hostilita a hnìv. Studie Dolejše et

al. (2014) dokládá, že agresivní jedinci inklinují k rizikovým

projevùm v chování, které je realizováno s neodkladností èi

naléhavostí. Agresivní projevy u jedince mohou mít rùzné

pøíèiny, dùvody mohou být na stranì osobnosti (impulzivi-

ta), ale mohou vycházet i ze situace (frustrace, obrana). Ag-

resivní jednání mùže mít rùzné zamìøení, jedinec si mùže

být tìchto tendencí plnì vìdom, èemuž by odpovídalo napøí-

klad zámìrné sebepoškozování, anebo se mùže jednat o mé-

nì uvìdomované, na sebe orientované projevy agrese, jako

je to v pøípadì abúzu návykových látek.

� 2 CÍLE
Zámìrem studie bylo objasnit u dospívajících jedincù sou-

vislost mezi tøemi osobnostními charakteristikami – impul-

zivitou, úzkostností, agresivitou – a zneužíváním návyko-

vých látek. Naším cílem je vyhodnotit, jaký profil skládající

se z výše zmínìných osobnostních promìnných bude jedinec

užívající legální a nelegální látky vykazovat. Zjištìné po-

znatky mohou být pøínosem pro preventivní programy,

v rámci kterých by bylo možné identifikovat rizikové cha-

rakteristiky dospívajících, u nichž hrozí riziko abúzu legál-

ních a nelegálních látek.

� 3 MATERIÁL A METODIKA
Zneužívání návykových látek jsme posuzovali na základì

hodnot faktoru abúzus, který je souèástí metody Výskyt ri-

zikového chování u adolescentù – VRCHA (Dolejš, Skopal,

2015). Celkovì nástroj obsahuje tøi škály – abúzus, delik-

vence, šikana. Metoda je tvoøena 18 položkami, z nichž

7 otázek cílí na oblast abúzu, 7 otázek se týká delikvence a na

šikanu z hlediska obìti jsou zamìøeny 4 otázky. Na dané po-

ložky respondenti volili buï možnost ano, nebo ne. V rámci

práce využíváme hodnoty získané pouze ze škály abúzus.

Tento faktor se zamìøuje na aktivity spojené s užíváním le-

gálních a nelegálních látek, na nìž mùže vzniknout psychic-

ká èi fyzická závislost (Skopal, Dolejš, Suchá, 2014). Spoleh-

livost metody byla posuzována pomocí koeficientu Cron-

bach alfa, který nabýval hodnoty 0,81, pro faktor abúzus

tento koeficient je 0,75. Standardizaci metody realizoval

Skopal, Dolejš, Suchá a Vavrysová v roce 2014 na 4 183 res-

pondentech z celé Èeské republiky (Dolejš, Skopal, 2015).

Škála impulzivity Dolejše a Skopala – SIDS (2013) se

zamìøuje na jedincovu lehkovážnost, emocionalitu v rozho-

dování, míru sebeovládání aj. Skládá se z 24 otázek. Pøi po-

souzení spolehlivosti dosahuje škála v pøípadì této studie,

podobnì jako v pøedešlém šetøení (Dolejš et al., 2014; Cron-

bach alfa 0,87), vysokého koeficientu – Cronbach alfa je 0,84.

Pro mìøení rysu úzkostnosti byla použita Škála úzkost-

nosti Dolejš a Skopal – SUDS (2013), která je tvoøena

24 otázkami. Metoda detekuje bázlivost, pøecitlivìlost,

nejistotu nebo senzitivitu k obavám. Pro tuto škálu byla

v rámci šetøení také ovìøována spolehlivost, ve výzkumu

realizovaném v roce 2014 (Dolejš et al., 2014) dosahoval ko-

eficient Cronbachovy alfy 0,83, v pøípadì souèasné studie se

jedná o hodnotu 0,90. Respondenti v rámci nástroje SIDS

i SUDS volili své odpovìdi na 4bodové škále Likertova typu

(rozmezí od rozhodnì souhlasím po rozhodnì nesouhlasím).

Agresivita byla posuzována na základì Dotazníku ag-

resivity Busse a Perryho BPAQ (1992; Skopal, Dolejš,

2013), který se skládá ze ètyø faktorù – verbální, fyzická ag-

rese, hostilita a hnìv. Dotazník tvoøí celkem 29 otázek.

U èeské verze nástroje byla ovìøována empirická validita,

položková reliabilita a také konzistence subškál v èase, a to

na populaci žákù mezi 11 a 15 lety. Koeficient Cronbach al-

fa u celkového skóru pøi zhodnocení celorepublikové studie

(soubor 3 895 respondentù) odpovídal hodnotì 0,85 (Skopal,

Dolejš, Suchá, 2015), v této studii se koeficient rovná 0,84.

Do jaké míry daná tvrzení jedince vystihují, je možné v rám-

ci BPAQ vyjádøit na 5bodové Likertovì škále.

� 4 POPULACE, VÝBÌROVÝ SOUBOR
A TECHNICKÉ PROVEDENÍ VÝZKUMU
Základním souborem pro náš výzkum byli studenti ve vìku

15–19 let, kteøí navštìvovali gymnázia na území Èeské re-

publiky. Celkovì se dle Èeského statistického ústavu pro

školní rok 2014/2015 jednalo o 86 796 jedincù. Pro výbìr

respondentù byl zvolený stratifikovaný náhodný výbìr.

Z každého kraje byl stanovený takový poèet gymnazistù,

který odpovídal pomìrovému zastoupení žákù gymnázií

z daného kraje ve vztahu k celé sledované populaci. Násled-

nì byl pro každý kraj pøedem stanovený poèet gymnázií,

který bylo nutné z poètu všech gymnázií v daném kraji ná-

hodnì vybrat. Na základì toho bylo ze všech 381 gymnázií,

která jsou v ÈR zøizována, stratifikovaným náhodným vý-

bìrem do výzkumu zahrnuto 30 gymnázií. Výsledný výbìro-

vý soubor zahrnuje 2 387 respondentù se zastoupením kaž-

dého kraje ÈR a tvoøí jej 59 % dívek a 41 % chlapcù. Poèet

respondentù zahrnutý do výzkumného souboru odpovídá

2,75 % celkové sledované populace. Prùmìrný vìk dívek byl

16,94 rokù (SD ± 1,05) a chlapcù 17,02 rokù (SD ± 1,05).
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Pro šetøení byla vytvoøena dotazníková baterie zahr-

nující všechny uvedené metody v kapitole 3 (Materiál a me-

todika) vèetnì dalších, které v rámci práce zmínìny nejsou.

Pro vyplnìní celé dotazníkové baterie byl žákùm poskytnut

èas jedné vyuèovací hodiny (tzn. 45 minut). Na administraci

testových baterií se podíleli ètyøi erudovaní výzkumníci

a data byla získávána metodou face to face. Pøi zadávání

testové baterie nebyl vyuèující pøítomen, v ojedinìlých pøí-

padech ano, pokud to vyžadovalo vedení pøíslušné školy.

Sbìr všech dat probíhal od bøezna do èervna roku 2015.

V rámci celého výzkumného šetøení bylo dbáno na etická

pravidla a normy. Respondentùm byl pøedložen cíl výzkum-

ného šetøení, byli pouèeni o anonymitì, dobrovolnosti

a možnosti z výzkumného šetøení kdykoliv odstoupit. Etic-

ké standardy byly dodržovány i v oblasti nakládání se zís-

kanými daty.

� 5 METODY ANALÝZY DAT
Získaná data byla nejdøíve pøevedena do elektronické podo-

by. Pro statistické zpracování jsme vypoèítali hrubé skóry

respondentù ve sledovaných promìnných. Následnì u škály

abúzus metody VRCHA jsme respondenty rozdìlili do dvou

skupin. První skupinu tvoøili ti, kteøí dosáhli nižší skór než

prùmìr plus jedna smìrodatná odchylka. Do druhé skupiny

byli zahrnuti ti, kteøí získali skór vyšší než prùmìr plus jed-

na smìrodatná odchylka. Respondenty v tìchto skupi-

nách jsme rozdìlili dle pohlaví. Pro samotné srovnávání

obou skupin chlapcù i dívek jsme po ovìøení normality

rozložení dat použili dvouvýbìrový studentùv t-test. Pro

ovìøení reliability jednotlivých škál byl využit koeficient

Cronbachovo alfa.

� 6 VÝSLEDKY
Z faktoru abúzus dotazníku VRCHA bylo zjištìno, že

73,65 % chlapcù a 73,27 % dívek pilo v posledních 30 dnech

alkoholické nápoje. Stav opilosti (problémy s chùzí, s mlu-

vením, zvracení èi alkoholická okénka) za stejné období za-

žilo 22,20 % chlapcù a 15,42 % dívek. Dennì vykouøí více

než 5 cigaret 5,29 % gymnazistù, podobný poèet je i u dívek,

které kladnì odpovìdìly v 5,52 % pøípadù. Bìhem dosavad-

ního života má zkušenost s marihuanou 44,92 % chlapcù

a 38,76 % dívek. Dívky se vyznaèují také vyšší mírou zne-

užití lékù bez dùvodù. Takovou zkušenost má 13,22 % dívek

a 10,37 % chlapcù.

U skupiny chlapcù mùžeme pozorovat oproti dívkám

vyšší míru verbální a fyzické agrese, kdy u fyzické agrese je

rozdíl mezi pohlavími 5 bodù (p = 0,001). Dívky jsou na dru-

hou stranu více hostilní, zlostné a využívají hnìv jako jednu

z forem agresivního chování. Ve faktoru úzkostnost dosahu-

jí dívky statisticky významnìji (p = 0,001) vyšších hodnot

než chlapci. Dívky jsou citlivìjší, bázlivìjší. Èastìji využíva-

jí únik z nepøíjemných situací a pasivní komunikaèní styl.

U dívek mùžeme èastìji vidìt také podceòování se a emoèní

labilitu, než je tomu u chlapcù. Vyšší míru impulzivity pozo-

rujeme u chlapcù a jedná se opìt o statisticky významný

rozdíl oproti dívkám (p = 0,001). Chlapce tedy mùžeme

charakterizovat jako jedince, jejichž chování je nerozvážné

a bez zábran. Vyznaèují se znaènou energièností a neschop-

ností vydržet dlouhodobì u jedné aktivity. Impulzivní

chlapci realizují èastìji rùzné rizikové aktivity.

Chlapce a dívky jsme rozdìlili do dvou skupin, a to do

skupiny, která získala ve faktoru abúzus (VRCHA) ménì

bodù, než byl prùmìr plus jedna smìrodatná odchylka

(chlapci x = 2,21, SD = 1,70 a dívky x = 2,21, SD = 1,65) a do

skupiny nad prùmìr plus jedna smìrodatná odchylka. Neri-

zikovou skupinu tvoøili adolescenti, kteøí získali ve faktoru

abúzus 0 až 4 body. Druhá skupina byla tvoøena rizikovými

jedinci, kteøí získali 5 až 7 bodù. Do rizikové skupiny bylo

zaøazeno 11,38 % chlapcù a 12,75 % dívek. U chlapcù, kteøí

jsou významnì rizikoví v oblasti užívání alkoholu, tabáku èi

marihuany, mùžeme pozorovat vyšší míru impulzivity, ver-

bální a fyzické agrese, jakož i hnìvu, než je tomu u skupi-

ny nerizikových chlapcù. Statisticky významný rozdíl ne-

byl nalezen ve faktoru úzkostnost (p = 0,414) a hostilita

(p = 0,061). Podobné výsledky byly zjištìny i u skupiny dí-

vek. Dívky, které dosáhly ve faktoru abúzus vyšší hodnoty

nad prùmìr plus jednu smìrodatnou odchylku, jsou agre-

sivnìjší a impulzivnìjší. Rozdíl se nepotvrdil u dvou fakto-

rù, a to u faktoru úzkostnost (p = 0,243) a u faktoru hostilita

(p = 0,516). Nejvyšší rozdíl mezi tìmito dvìma skupinami je

v celkovém skóru agresivity, kdy rizikoví chlapci dosahují

o 8 bodù a dívky o 4,5 bodu vyššího skóru než nerizikoví spo-

lužáci. Opaèný trend mùžeme pozorovat ve faktoru úzkost-

nost, rizikovìjší chlapci a dívky získali o jeden bod ménì než

skupina nerizikových vrstevníkù.

Studenta èi studentku realizující více rizikových akti-

vit než je v populaci vrstevníkù bìžné, mùžeme charakteri-

zovat jako chladné a cynické k druhým lidem. Tito jedinci

bývají více pomstychtiví, emoènì nestabilní a vyznaèují se

vyšší mírou hnìvu a hnìvivosti. Jednání rizikových adoles-

centù je nerozvážné, impulzivní, bez zábran a èasto bez

myšlenkového ukotvení. Objevují se u nich citové a emoèní

výkyvy, jakož i projevy verbální a fyzické agrese. Chtìjí mít

èasto okolí pod kontrolou, manipulují s druhými a poškozují

je. (Tabulka 1 a tabulka 2.)

� 7 DISKUZE
Pøi diferenciaci rizikových a nerizikových jedincù bylo shle-

dáno, že do skupiny, pro kterou je patrné urèité ohrožení,

spadá 11,38 % chlapcù a 12,75 % dívek. V pøepoètu na celou

populaci se jedná o 9 877 chlapcù a o 11 066 dívek vykazují-

cích známky rizikového chování.

Na základì pøedložených výsledkù je možné tvrdit, že

jak rizikoví chlapci, tak dívky budou vykazovat stejné vy-

mezené osobnostní charakteristiky. Zajímavé zjištìní je, že

rys úzkostnost se v pøípadì obou pohlaví projevuje ve stejné
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míøe z hlediska rizikových a nerizikových jedincù, a aèkoli

nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi skupinami rizikový-

mi a nerizikovými, rizikovìjší jedinci dosahují v úzkostnosti

nižšího prùmìrného skóru.

Studie Busse a Perryho (1992), provedená na studen-

tech ve vìku 18–20 let, pøedkládá vyšší hodnoty chlapcù ve

verbální agresi, v hostilitì a velký rozdíl je oproti dívkám

zdùraznìn ve fyzické agresi. Stejnì tak v rámci této studie

shledáváme, že chlapci výše skórují ve verbální agresi

a souhlasný je také velký bodový rozdíl (5 bodù) mezi pohla-

vími ve faktoru fyzická agrese. Oproti pøedešlé studii, kde

i v hostilitì chlapci dosahují vyšších hodnot, se v rámci na-

šeho šetøení ukazuje vyšší skór naopak u dívek.

V pøípadì posuzování míry hostility mezi skupinou ri-

zikovou a nerizikovou u skupiny chlapcù se rozdíl blížil sta-

tistické významnosti (0,061), ale u rizikových a neriziko-

vých dívek se hodnota k rozdílu nepøibližovala (0,516). Vý-

sledky tedy naznaèují, že se úroveò hostility mezi jedinci, aè

budou vykazovat rizikové projevy nebo ne, rùznit nebude.

Pøestože se v minulém výzkumném šetøení ukázalo, že

úzkostnost je signifikantním prediktorem pro pití alkoholu

èi kouøení cigaret (Comeau, 2001), v našem pøípadì zjištìné

hodnoty naznaèují, že úroveò úzkostnosti na rizikové cho-

vání vliv mít nebude.

� 8 ZÁVÌRY
Mezi hlavní zjištìní vyplývající ze studie patøí objasnìní

vztahu mezi osobnostními rysy a rizikovými aktivitami. Ri-

zikového jedince je možné na základì vybraných osobnost-

ních vlastností charakterizovat jako èlovìka s vyšší úrovní

agresivity. U rizikového adolescenta bude tedy dle zjištìní

obvyklá vulgarita èi slovní zraòování a ubližování druhým.

Zároveò také na rizikovost mohou poukazovat fyzické pro-

jevy agrese, jako je poškozování a nièení vìcí nebo používání

násilí vùèi ostatním lidem. Dále by nemìla být u jedincù

opomíjena další signifikantní složka agresivity – hnìv.

Èasto se zvýšená úroveò této komponenty manifestuje

rychlým vyprovokováním a rozzlobením se, neschopností

ovládat své nálady nebo ztrátou kontroly nad svým chová-

ním ve vzteku.

Druhou hlavní charakteristikou, kterou budou rizikoví

dospívající vykazovat, je impulzivita. V chování se tento rys
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Tabulka 1/ Table 1

Míra agresivity, impulzivity a úzkostnosti u ne/rizikových chlapcù

Degree of aggression, impulsiveness, and anxiety in risk and non-risk males

Chlapci celý soubor Chlapci 0 až 4 body Chlapci 5 až 7 Statistická

významnost (p)N x SD N x SD N x SD

Verbální agrese BPAQ 967 16,45 3,59 864 16,31 3,59 99 17,56 3,49 0,001

Fyzická agrese BPAQ 965 23,04 7,19 862 22,65 7,00 99 26,31 8,07 0,001

Hnìv BPAQ 966 19,26 5,20 863 19,05 5,17 99 21,11 5,17 0,001

Hostilita BPAQ 967 23,43 5,36 864 23,32 5,40 99 24,39 5,08 0,061

Celkový skór agresivity

BPAQ

964 82,17 15,33 861 81,33 15,17 99 89,37 15,02 0,001

Impulzivita SIDS 956 58,55 9,24 856 57,92 9,15 96 64,11 8,08 0,001

Úzkostnost SUDS 956 51,76 10,95 857 51,84 10,86 97 50,89 11,81 0,414

Tabulka 2/ Table 2

Míra agresivity, impulzivity a úzkostnosti u ne/rizikových dívek

Degree of aggression, impulsiveness, and anxiety in risk and non-risk females

Dívky celý soubor Dívky 0 až 4 body Dívky 5 až 7 Statistická

významnost (p)N x SD N x SD N x SD

Verbální agrese BPAQ 1418 15,77 3,61 1253 15,69 3,63 160 16,43 3,32 0,014

Fyzická agrese BPAQ 1415 18,03 6,24 1250 17,77 6,06 160 20,06 7,24 0,001

Hnìv BPAQ 1415 20,52 5,17 1251 20,37 5,15 159 21,60 5,18 0,005

Hostilita BPAQ 1417 24,29 5,50 1252 24,23 5,44 160 24,53 5,90 0,516

Celkový skór agresivity

BPAQ

1412 78,61 14,76 1248 78,05 14,51 159 82,65 15,99 0,001

Impulzivita SIDS 1398 57,18 9,44 1236 56,45 9,20 157 62,68 9,47 0,001

Úzkostnost SUDS 1398 56,31 10,52 1238 56,40 10,35 156 55,36 11,45 0,243



projevuje netrpìlivostí nebo nerozvážným chováním bez zá-

bran. Mnohdy je také u impulzivních jedincù patrná ne-

soustøedìnost nebo neschopnost dokonèit zapoèatý úkol.

Dále také zjištìné hodnoty naznaèují, že jak úroveò úzkost-

nosti, tak i hostility nebude mít na rizikové projevy vliv.

Tato zjištìní platí v pøípadì chlapcù i dívek.

Výzkumná studie usiluje o pøedložení osobnostních ry-

sù, které se mohou u rizikových adolescentù vyskytovat

s vyšší pravdìpodobností. Zmínìné charakteristiky se mo-

hou stát vodítkem pro široké spektrum odborníkù pøi prá-

ci s dospívajícími, a to jak v oblasti primární prevence,

tak i v situacích, kdy se již u dospívajícího rizikové chová-

ní objevilo.

Aèkoli se v pøípadì našeho šetøení jedná o reprezenta-

tivní vzorek gymnaziálních žákù, je nutné brát v potaz, že

tato skupina není odrazem všech dospívajících v ÈR. Pøi ce-

lorepublikovém výzkumu Skopala et al. (2014) bylo shledá-

no, že jedinci (ve vìku 11–15 let) ze základních škol vykazu-

jí více rizikových aktivit oproti stejnì starým žákùm z gym-

názií, je tedy možné, že i v pøípadì starších adolescentù

mohou být rizikové aktivity na stranì gymnazistù mírnìjší

ve srovnání s jejich vrstevníky v ostatních formách støední-
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KONFERENCE PRACOVNÍKÙ TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT

ZPRÁVY

Konference pracovníkù
terapeutických komunit probìhne
2. a 3. bøezna 2017 v Univerzitním
centru v Telèi.
Konference je urèena nejen tìm, kdo

v terapeutických komunitách pracují, ale i všem

dalším zájemcùm o tuto jedineènou léèebnou

metodu, vèetnì studentù.

Vítáme úèast kolegù z navazujících služeb, jak

z tìch, které lidi do terapeutických komunit

doporuèují, tak i z tìch, kde klienti

terapeutických komunit pokraèují v následné

péèi. Zvláštì pak zveme k úèasti pracovníky

psychiatrických nemocnic a vìznic, kde v léèbì

využívají principy terapeutické komunity.

Konferenci v roce 2017 poøádá Spoleènost

Podané ruce o.p.s. (TK Podcestný mlýn),

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/

terapeutick-komunita-podcestn-mln




