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Súhrn 

Cielom našej práce je overenie použiteInosti dotaznika RCAST (The Rutgers Collegiate 
Substance Abuse Screening Test) v podmienkach slovenských vysokoškolákov a porovnanie 
výsledkov práce Bennetta a spol. , (1993), s našimi výsledkami. 

V skupine 193 študentov UK v Bratislave sme použili skrátenú 16-položkovú verziu do
tszrúka RCAST. 

Percento pozitívnych odpovedí v našom súbore je vo väčšine položiek vyššie ako v kontrol
nej skupine II výrazne nižšie vo všetkých položkách v porovnani s klinickou skupinou ame
rických študentov. Poradie prvých troch najfrekventovanejších položiek sa u mužov a žien 
neodlišuje (amnézia, výčitky a pokles výkonu), v dalších badať rozdiely. 

Dotaznik identifikoval 12 problémových jedincov. 
Výsledky pilotnej štúdie poukazujú na možnosť použitia RCAST-u aj u našich študentov. 

K r ú č o v é s lov á : dotaznik RCAST - študenti UK - problémoví abuzéri .- najfrekven
tovanejšie položky. 

J . BelÚaková, E. Kolibáš, V. Novotný, I. André: COLLEGE 
STUDENTS AND THE ABUSE OF PSYCHOACTIVE DRUGS, OUR 
FIRST EXPERIENCES WITH THE RCAST QUESTIONNAIRE. 

Summary 

The sim of Dur study is to test the ability of RCAST questionnaire among our college stu
dents and to compare the outcome of the study by Bennett et al., 1993 with our results. 

Prednese né na Celoštátnej Česko - Slovenskej AT konferencii , Jemnice, máj, 1995 
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The shorter 15-items form of RCAST was administred to a sample of 193 students from the 
Comenius University. 

The % of positive answers in our sample was higher in comparisson to the control sample 
and remarkably lower than in the clinical sample of american studenta in aii items. The most 
frequent positive items did not differ between gender in the ftrst three items (amnesia, remor· 
ses, decreased efficiency), and differed in other items . 

The questionnaire identified 12 problems users. 
The results of our pilot study shows the possibility to use RCAST in conditions of our coUe· 

ge students as well. 

Key w o r ds: RCAST Questionnaire - Comenius University students - problem users 
most frequent items 

Úvod 

Abúzus návykových látok je vážnym problémom medzi mladou populáciou. O· 
krem adolescentnej mládeže sa pozornosť sústreďuje na vysokoškolákov. 

Tejto téme sa u nás venovalo viacej autorov, napr. Heretik a spol. (1989) v súbo
re 100 poslucháčov medicíny a telesnej výchovy sledovali konzum látok s psycho
tropným účinkom. Výsledky potvrdili významný nárast konzumu alkoholu, pričom 
typ štúdia výrazne ovplyvňoval dynamiku konzumu liekov a fajčenia . 

Pavúk (1994) analyzoval prevalenciu požívania alkoholických nápojov u študen· 
tov Pedagogickej fakulty v Prešove. Vo vzorke 627 vysokoškolákov zistil len velmi 
nízke percento abstinujúcich (M: 2,1 %, Ž: 4,1 %). Fajčiari častejšie konzumujú aj 
pivo a liehoviny. 

Podla Schalla a spol. (1992) konzum alkoholu u študentov v USA pozitívne kore· 
luje s konzumom kanabisu, kokaínu, amfetamínu a trankvilizérov. Predovšetkým 
pri marihuane a kokaíne alkohol slúži ako štartovacia droga. 

Silver a spol. (1990) udávajú vysoký konzum návykovách látok u študentov me· 
dicíny. Až 46 % študentov vo vzorke 519 poslucháčov priznáva zneužívanie návy
kových látok v istom čase počas štúdia. 

V publikovaných prácach sa nesleduje len kvantitatívny podiel problémových 
študentov, ale aj niektoré aspekty, ktoré odhalujú zložitosť tohto problému. Na
priklad Nezlek a spol. (1994) skúmali vzorku 90-tich študentov a konštatovali, že 
študenti, ktorí nemali zážitky tlámových pitiek, sú v študentskom kolektíve menej 
socializovaní . Tí, ktorí sa na takýchto podujatiach občas zúčastňujú majú medzi se
bou pevnejšie väzby. 

Smart a spol. (1994) prezentujú výsledky 12-ročného sledovania. Očakávalo sa, 
že medzi pitím študentov a životnými problémami súvisiacimi s pitím bude priamy 
vzťah, čo sa však nepotvrdilo. Zásadne sa nemení podiel študentov s vážnymi prob
lémami, ktorí si vyžadujú poradenskú intervenciu, či liečbu . 

Popri známych inštrumentoch, ako sú napr. CAGE, MAST, subškála MMPI -
MAC, ktoré možno použiť v dospelej populácii, existuje snaha po utvorení inštru
mentov, ktoré by boli špeciálne vhodné pre vysokoškolskú mládež, kde má abúzus 
návykových látok níektoré odlišné znaky. Podla Bennetta a spol. (1993) sú tu roz
diely vo frekvencii a spôsobe konzumácie . Študenti inklinujú k vikendovému, 
tlámovému konzumu. Prostredie vysokej školy je ku konzumu tolerantné, jedinec, 
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ktorý je v tomto zmysle problémový sa považuje v tejto atmosfére za úplne nor
málneho. Mladí abuzéri nezažívajú negatívne dôsledky sociálneho charakteru, nie 
sú zamestnaní, nemajú ešte väčšinou rodiny. 

Spomenutí a utori (Bennett a spol., 1993) z týchto dôvodov zostavili dotazník pre 
túto skupinu. RCAST (The Rutgers Collegiate Substance Abuse Screening Test) je 
dotazník skonštruovaný na báze MAST-u (Selcer 1971), obsahuje však modifikácie, 
ktoré ho v tejto špeciálnej populácií uprednostňujú . Má 25 položiek (tab . 1). Autori 
referujú o overení citlivosti tohto dotazníka (1993). Ukázal sa ako vhodný na identi
fikáciu problémových užívate rov návykových látok a ako schopný odlíšiť skupinu 
problémových jedincov od bezproblémových. Plánuje sa jeho použitie vo väčšej vzor
ke študentskej populácie . Na rozdiel od MAST-u je zameraný širšie - na detekciu 
následkov užívania všetkých návykových látok. 

Tabuľka 1. The Rutgers Collegiate Suhstance Abuse Screeing Test (RCAST ) 

l. Mali ste niekedy finančné ťažkosti v dôsledku pitia alebo užívania návykových látok? 

2. Komplikuje vám alkohol alebo iné Ilávykové látky študentský život? 

- Požívate alkohol alebo iné drogy na prekonanie hanblivosti a zábran? 

- Spôsobuje požívauie lilkoholu alebo iných drog konflikty s vašilUi blízkymi priatefmi alebo 

osobami opačného pohlavia? 

- Spôsobuje požívanie alkoholu alebo iných drog konflikty s vašimi blízkymi priatefmi alebo 

osobami rovnakého pohlavia? 

- Bolo niekedy požívanie alkoholu alebo iných drog príčinou narušeného príatefstva? 

3. Bolo niekedy požívanie Alkoholu alebo iných drog príčinou straty vášho zamestnania? 

- Zameškávali ste niekedy školu v dôsledku pOlívania alkoholu a iných drog? 

4. Narušilo niekedy požívanie alkoholu alebo iných drog vašu prípravu na skúšky? 

5. Znižila sa niekedy vaša výkonnosť v dôsledku požívania alkoholu alebo iných drog? 

- Požívate alkohol alebo iné drogy pre snahu uniknúť od starostí a problémov? 

6. Ohrozuje konzum alkoholu al ebo iných drog váš akademický výkon? 

- Požívate alkohol alebo iné drogy na zvý.šenie sebadôvery? 

7. Došlo u vás k zniženiu ambícií v dôsledku konzumu alkoholu Alebo drog? 

8. Spôsobil vám konzum alkoholu alebo drog zhoršenie spánku? 

9. Mali ste niekedy výčitky svedomia pre konzum alkoholu aleb3 drog? 

- Požívatc alkohol alebo iné drogy osamote? 
10. Mávate v niektorej dennej dobe pocity túžby po alkohole alebo inej droge? 

ll. Máte niekedy túžby konzumovať alkohol alebo inú drogu aj nasledujúce rána? 

12. Mali ste niekedy kompletnú alebo čiastočnú stratu spomienok po konzwne alkoholu ale-

bo iných drog? 
13. Poškodzuje konzum alkoholu alebo iných drog vašu povesť? 

14. Vedie konzum alkoholu a lebo iných drog k zanedbávaniu záujmov vašej rodiny? 

- Vyhfadávate pijúcich-drogujúcich spoločnikov a pijúce-drogujúce okolie? 

-. Liečil vás niekedy váš lekár p,'e konzum alkoholu alebo iných drog? 

15. Boli ste niekedy u lekára. prípadne ste navštívili inú inštitúciu v dôsledku alkoholu ale

bo iných drog? 

163 



J. BENIAKOVÁ. E. KOLIBÁŠ, V. NOVOTNÝ, I. ANDRÉ / VYSOKOŠKOLÁCI 
A NÁVYKOVÉ LÁTKY. NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI S DOTAZNÍKOM RCASľ 

Ciel 

Za ciel našej práce sme si stanovili porovnať výsledky práce Brennetta a spol. , 
(1993) s výsledkami našej štúdie a overiť použitelnosť dotazIÚka RCAST v populácii 
našich vysokoškolských študentov. 

Materiál a metodika 

V skupine 193 vysokoškolákov (62 M a 131 Ž), z dvoch fakúlt UK - lekárskej a 
filozofickej, vekové rozpätie od 20 do 31 rokov, sme RCAST admiIÚstrovali v jeho 
skrátenej 15- položkovej podobe (tab. l, číslami sú vyznačené položky skrátenej ver
zie) . Dôvody boli najmä praktické, s kratšou verziou sa lahšie manipuluje. 
Použitých 15 položiek sa ukázali v originálnej štúdii ako najcitlivejšie. Na porovna· 
nie frekvencie pozitívnych znakov, čo sme si stanovili ako hlavnú úlohu, sme mohli 
vychádzať len z publikovaného materiálu, kde boli uvedené výsledky 15 najsen· 
zitívnejších položiek. pri cutoff skóre 5, ktoré zodpovedalo originálnej práci, sme sa 
pokúsili identifikovať aj problémových jednotlivcov. Na otázky v dotazníku sa odpo
vedá spôsobom áno, nie - sú teda len dve možnosti odpovede. 

Na spracovaIÚe údajov boli použité jednoduché aritmetické výpočty. 

Výsledky 

V referenčnej štúdii amerických autorov bolo najvyššie percento pozitívnych od· 
povedí pri položke 9 (výčitky svedomia) a 12 (strata spomienok) . V súbore študen
tov UK boli tieto položky taktiež najčastejšie pozitívne zodpovedané (tab. 2). Ame
rická štúdia obsahuje dva súbory: klinický a kontrolný. Klinický pozostáva z jedin
cov, ktori boli poradenskými službami identifikovaní ako problémoví (n = 84). Kon
trolný súbor je zložený z jedincov, ktorých poradenské služby hodnotili ako bez
problémových, preto ho nemožno považovať za kontrolný v pravom zmysle slova. 

Percento pozitívnych odpovedi v našom súbore je vo väčšine položiek vyššie ako 
v kontrolnom súbore amerických študentov. Výnimku tvoria len dve položky, 7 a 12 
(zIÚženie ambícií a aIWlézia). V položkách 3 a 15 sú v našom súbore, ako aj v kon
trolnom, nulové hodnoty. 

Tab. 3 ukazuje percento pozitívnych odpovedi v našom súbore diferencovane II 

oboch pohlaví. VeIký rozdiel je v hodnoteIÚ najmä 12. položky, 9. položky, 1.,4., aS. 
položky. Významná diferencia je predovšetkým v priemernom počte pozitívnych od
povedí (tab. 3). 

V poradí najčastejších pozitívnych odpovedi u mužova žien (tab. 4) badať od
lišné poradie. Prvé tri položky sú rovnaké, 4. a 5. najčastejšia odpoveď sa líši . 

Z celkového počtu 193 študentov sme pri cutoff skóre 5 identifikovali 12 po· 
zitívnych jedincov, ktorých by bolo možné označiť za problémových (6, 15 %). 

Diskusia a záver 

Položky 9 (výčitky svedomia) a 12 (strata spomienok) mali najvyššie percento 
pozitívnych odpovedí vo všetkých súboroch. 

Tento nález poukazuje na to, že ide o problém, ktorý bude asi spoločný pre 
všetkých mladých konzumentov, bez ohladu na to, či sú problémoví alebo nie. 
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TahuJka 2. Frekvencia znakov v dvoch súboroch 

Klinkký Kontrolný Studellti UK 
súbor. súbor. 

n = 84 II = 87 II = 193 

New Jersey (Bennett a spol.) B"atislava 

1. Finaučné problémy 30 (36 %) I (I %) 13 6,67% 
2. Problémy v študentskom živote 37 (44 %) O (o %) I 0,51 % 
3. Súvis so stratou zamestnania 12 (14 %) O (0%) O 0,00 % 
4. Zásah do ~rípravy na skúšky 47 (56 %) 3 (4 %) 15 7,69 % 
5. Pokles vý onu 52 (62 %) 5 (6%) 31 15,90% 
6. Ohrozenie akademického výkonu 45 (54 %) I (1%) 7 3,59 % 
7. Zniženie ambícií 35 (42 %) 3 (4 %) 4 2,05 % 
8. Zhoršenie spánku 16 (19 %) 2 (2 %) 19 9,74 % 
9. Výčitky svedomia 71 (85 %) 23 (26 %) 48 24,62 % 

10. Túžba po droge 24 (29 %) O (0%) 24 12,31 % 
11. Ranná dávka 24 (29 %) O (o %) 11 5.64 % 
12. Amnézia 62 (74 %) 30 (34 %) 55 28,21 % 
13. Zhoršenie povesti 58 (69 %) 2 (2 %) IO 5,13 % 
14. Zanedbávanie rodiny 21 (25 %) O (0%) 2 1.03% 
15. Kontakt s odbornikom kvôli droge 16 (19 %) O (0%) O 0.00 % 

TabuIka 3. Výskyt pozitívnych odpovedí (%) 

Položka M+Ž M Ž 

1 6,67 17,70 1,52 

2 0,51 0,00 0,75 

3 0,00 0,00 0,00 

4 7,69 16,10 3,76 

5 15,90 22,60 12,76 

6 3,59 6,40 2,25 Priemerný počet pozitíVllych odpovedí 

7 2,05 1,60 2,25 M ž 

8 9,74 12,90 8,26 1.23 2.19 0.78 

9 24,62 46,70 14,26 

10 12,31 21 ,00 8,26 

II 5,64 14,50 1,52 

12 28,21 54,80 18,77 

13 5,13 9,70 3,00 

14 1,03 1,60 0,75 

15 0,00 0,00 0.00 
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Tabulka 4. Najfrekventovanejšie 
položky u mužov 

Čís l o Pozitívne 
otázky odpovede 

I 12. Amnézia 54,80 % 

2 9. Výči tky 46,70 % 

3 5. Pokles výkonu 22,60 % 

4 10. Túžba po droge 21,00 % 

5 1. Finančné problémy 17,70 % 

l 

2 

3 

4 

5 

5 

Tabulka 5. Najfrekventovanejšie 
položky u žien 

Číslo Pozitívne 
otázky odpovede 

12. Amnézia 18,80 % 

9. Výčitky 14,30 % 

5. Pokles výkonu 12,80 % 

8. Zhoršený spánok 8,30 % 

4. Príprava na skúšky 3,80% 

13. Zhoršenie povesti 3,80 % 

Percento pozitívnych odpovedí v našom súbore je vo väčšine položiek vyššie ako 
v kontrolnom súbore amerických študentov. Percentuálne hodnoty v súbore UK sa 
pohybujú prevažne medzi hodnotami oboch amerických súborov, bližšie ale ku kon
trolnej skupine (tab. 2) . 

Tieto nálezy sme očakávali, pretože zodpovedajú zloženiu jednotlivých skupín, 
rozdiel medzi súborom UK a kontrolnou skupinou môže poukazovať na žiadanú 
senzitivitu v našich podmienkach. 

V referenčnej práci (Bennett a spol. , 1993) neporovnali sa výsledky dotazní
kového vyšetrenia v závislosti od pohlavia probandov. 

V našom súbore sme zistili výrazné rozdiely medzi mužmi a ženami v odpove
diach na niektoré položky dotaznika (tab. 3). Odpovede v 9. a 12. položke v skupine 
mužov sa približujú výsledkom americkej klinicke} skupiny. 

Badať odlišné poradie najčastejších pozitívnych odpovedí u mužov a žien (tab. 
4) . . 

U mužov tvorí 4. poradie túžba po droge, na 5. mieste stoja finančné problémy. 
Tieto položky sa u žien medzi prvými piatimi najčastejšími odpoveďami nazaradili . 
U žien je na 4. mieste zhoršený spánok, na 5. mieste zhoršená príprava na skúšky, 
ale aj zhoršenie povesti. 

Rozdiely v poradí pozitívych odpovedí by mohli korelovať so zistenými rozdielmi 
v následkoch pitia medzi mužmi a ženami (Nociar, Jančovičová, 1993) uvádza ako 
hlavné príznaky typicky ženského štýlu tajné pitie, pocity viny, spojené s anxietou 
a depresiou. 

Vyšší priemerný počet pozitívnych odpovedí u mužov (tab. 3) môže zase pouka
zovať na družný, kontinuitný, otvorenejší spôsob konzumácie (Nociar, 1993), čo sa 
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mohlo odraziť i pri hodnotení jedncJtlivých položiek dotazníka . Okrem toho je 
známa skutočnosť, ž~ muži konzumujú väčšie množstvo návykových látok vo všeo
becnom zmysle slova. 

Dotazník identifikoval 12 problémových konzumentov v našom súbore (6,I5 %), 
z toho 5 žien a 7 mužov. Tento výsledok však hodnotíme len ako pracovný, s tým, že 
dotazník bude potrebné validizovať na naše podmienky. 

Prieskum ukázal, že užívanie návykových látok má aj u našich študentov často 
charakter excesívneho užívania. Vysoký výskyt palimpsestov a častá prítomnosť 
výčitiek svedomia poukazujú na to, že napriek vysokej tolerancii vysokoškolského 
prostredia ku konzumu návykových látok užívanie je spojené s určitými psycholo
gickými problémami . Preto si tento jav zasluhuje pozornosť odborníkov. 

Na záver možno povedať, že naše prvé skúsenosti s dotazníkom priniesli isté 
dôležité poznatky. Analýza pozitívnych odpovedí ukázala možnosti použitia dotaz
níka v našich podmienkach. Potvrdila to senzitivita jednotlivých položiek s po
rovnateľným rozvrstvením nálezov ako v referenčnej štúdii amerických autorov. 

Po validizácii dotazníka plánujeme jeho použitie vo väčšej vzorke probadov v na
šej vysokoškolskej populácii. Výsledky budeme opäť porovnávať s publikovanými 
výsledkami amerických autorov. 

Dotazník by mal byť obohatením celkovej výbavy psychiatra zaoberajúceho sa 
touto problematikou a mal by byť nápomocný v lepšej orientácií pri detekcii prob
lémových jedincov z radov študentskej populácie, čo môže byť prínosom nielen pre 
terapeutickú prax, ale aj pre prevenciu. 
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