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Souhrn
V rámci rozsáhlejšího výzkumného projektu Nekteré sociálne psychologické charakteristiky současné české populace, podporovaného GAČR, byl a venována pozornost také ohroženosti
mladé české populace chorobnými závislostmi. Pro účel výzkumu byla vytvor-ena originální
metoda snázvem ADG (Alkohol, drogy, gamblingl, která umožnila základní a orientační detekci zkoumaných fenoménu. V publikované studii pojednáváme o výsledcích, které byly
zjišteny ve vzorku 350 mladých mužu pfi nástupu základní vojenské služby. Ze zjištení vyplynulo, že zhruba pouze 6,5 % osob našeho souboru splňuje kriteria abstinence či zcela výjimečné konzumace alkoholických nápoju. Naproti tomu více než 23 % mladých muž u vykazuje
občasné či časté problémy spojené s nadužíváním alkoholu. Obdobná distribuce byla zjištena
i v oblasti zneužívání nealkoholových drog a hraní na výherních automatech. Naše výsledky
upozorňují na nezbytnost psychologické služby v armáde. Pokud nebude ohroženým jedincum
venována profesionál ní péče, budou odcházet zpet do civilu s upevnenými a prohloubenými
znaky abúzu alkoholu i dalších ohrožujících návyku.
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V. Rehan, A. Blažek: ALCOHOL, DRUGS AND GAMBLING OF THE
PRESENT YOUNG CZECH POPULATION
Summary
As part of the wide exploratory project "Some social-psychological characteristics of prese nt Czech population", supported by GAČR, attention was paid also to exposure of young population to certifiable dependencies . An original questionnaire named ADG (Alcohol, Drugs,
Gamblingl was constructed for purpose of this survey . It allows basic and chart orientation in
the detection of explored phenomenon . This article is to show the results obtained on a sample
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of 350 young men by the start their of military service. We found out that only 6,5 % of subjects from our sample satisfied standards of abstinence or rare alcohol consumption. However
more than 23 % of young men showed common problems connected with alcohol abuse. Similar distribution was found in the field of non-alcohol drugs and gambling. Our results show
the necessity of psychological work in the army. If endangered individuals were left without
professional assistance, they would leave for civili an life with fi.xed and intensified marks of
alcohol abuse and other problem tendencies.
Key w o r ds :

alcohol abu se - non-alcohol drugs - gambling - military service

Úvod
Vposledním desetiletí se zretelne zvýšil zájem odborníku o pruzkumy zamerené
na zjištení ohroženosti detí a mládeže legálními i nelegálními drogami. J en ze studií
publikovaných v jediném specializovaném slovenske>--<':eském periodiku Alkoholismus a drogové závislosti lze tento trend doložit napr.: A. Pavúk (1995), K. Turček
(1995), E. Vaníčková, D. Schneiderová (1995), J. Beniaková, E. Kolibáš, V. Novotný,
I. André (1995), L. Csémy (1996), L. Csémy, A. Nociar, Zs. Elekes (1996), V. Novotný, E. Kolibáš (1997). Poslední, velmi reprezentativní studii uverejnil v uvedeném časopise Nociar (1999). Vetšina techto prací, pojednávajících o pruzkumu
ruznorodých vzorku populace, zjišťuje zreteIný trend zprvu dramatického a v posledních letech pozvolného nárustu experimentování i zneužívání nelegálních drog,
stej ne jako zvyšování počtu nadužívajících alkoholické nápoje mezi mládeží.
S podporou grantu GAČR jsme uskutečnili rozsáhlý výzkum nekterých sociálne
psychologických charakteristik současné české populace. Součástí tohoto šetrení byla také aplikace krátké, speciálne vytvorené škály pro základní detekci pnpadných
problému s alkoholem, nealkoholovými drogami a hraní na výherních automatech.
Vzhledem k tomu, že v celém šetrení se jednalo osoubor témer 2000 osob, nejsou
vsoučasnosti ješte zpracovány všechny výsledky. Pre sto si dovolujeme predložit
v predbežném sdelení ne která zjištení, která vyplynula z vyhodnocení výsledku,
získaných u části zkoumaného souboru.
Metodika
Zkoumaný soubor tvon 350 mužu ve veku 18 až 21 let, s prumerným vekem 19,6
roku. Prevážná část mu žu v souboru je vyučených (63 %), další mají maturitu na
strední škole či z učebního oboru s maturitou (27 %), 10 % osob má pouze základní
vzdelání - vetšinou se jedná o muže, kterí nedokončili učební obor. Všichni muži
našeho souboru nastoupili základní vojenskou službu, aplikace výzkumné baterie
metod probehla v prubehu tzv. " pnjímače ", tedy ca 10-14 dní po nástupu. Rozhodnutí realizovat výzkum v jedné části u čerstve narukovaných vojáku bylo ovlivneno
snahou zachytit skutečne bežnou populaci zdravých mužu dané vekové kategorie
a rovne ž faktem, že " prijímač" na vojne shromáždí určitý potrebný poče t osob na
jednom míste s dobou možností aplikace metod . Cítír p,t rebu podekovat príslušným dustojníkum a velitelum za porozumení naše mu zámeru.
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Pro detekci prípadných problému s alkoholern, drogami a hráčstvím byla vytvorena krátká informativní metoda s pracovním názvem ADG (alkohol, drogy,
gambiing). Použití nestandardizované metody samozrejme pfináší zjevná rizika pro
možnost generalizovat zjištené výsledky. Autofi studie si toho byli vedomi, současne
však museli respektovat požadavek únosného rozsahu celé výzkumné baterie.
Vzhledem k tomu, že tato baterie začínající speciálním a obsažným anamnestickým
dotazníkem zahrnovala metody ke zjištEíní preference hodnot, životní ch cílu, potreb,
postoju, mÍsta kontroly, sociálne dominantní orientace a dalších charakteristik a vyžadovala pfi bežném tempu vyplňování cca 2 hodiny času, nemohli jsme zaradit
ješte další metody pro oddelený skrínínk problému s alkoholern, nealkoholovými
drogami a hráčstvím . Presto jsme museli následne vyrazovat protokoly nekterých
probandu, kten se patrne vzhledem k souhrnné délce výzkumného sou boru metod
rozhodli predčasne práci ukončit a záverečné metody nevyplníli. Dalším duvodem
pro vypracování speciálního dotazníku byl fakt, že nám známé metody neslučují na
malém prostoru otázky vztahující se ke všem trem oblastem našeho zájmu. Dotazník ADG uverejňujeme v pnloze, aby bylo možné udel at si predstavu o jeho konstrukci i detekčních kvalitách.
Zpracování výsledku bylo v této predbežné studii provedeno pouze v procentech,
neboť detailní statistické vyhodnocení provedeme v návaznosti na další vztažné charakteristiky zjištené zanamnestiekých dat a dalších použitých metod.
Výsledky

Prehled odpovedí v jednotlivých položkách dotazníku ADG včetne procentního
pod ílu podává tab. 1. Legenda k položkám A-H i stupňum 1-5 dIe dotazníku ADG
v príloze.
Tabulka 1.
Odpoveď
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1,14

%
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5,42

217

62,00

4

%

5
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90

25,71

20
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Položka
A

4

B

12

3,42

80

22,85

164

46,86

37

10,58

57

16,29

C

139

39,71

132

37,71

61

17,42

13

3,73

5

1,43

D

59

16,85

83

23,71

52

14,84

70

20,00

86

24,6

E

236

67,42

52

14,84

41

11,71

18

5,14

3

0,88

F

80

22,85

137

39,14

121

34,57

10

2,86

2

0,58

F'

40

30,07

71

53,38

14

10,53

4

3,01

4

3,01

G

69

19,71

231

66,00

34

9,71

11

3,15

5

1,43

H

91

26,00

246

70,28

13

3,72
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Dotazník ADG
Prosíme o pravdivou odpoveď na položené otázky. Anonymita šetrení znemožňu
je jakékoliv zneužití poskytnutých informací. Ve výzkumu nejde o individuální diagnostiku, ale o zjištení situace a trendu v celé populaci. V odpovedi zakroužkujte
číslo té možnosti, která nejvíce odpovídá skutečnosti. Dekujeme za laskavé porozumení.
jsem nikdy nepožil
jsem vyzkoušel zcela výjimečne
občas konzumuj i v mírných dávkách
požívám pomerne často
požívám pravidelne (podle možností)
jsem dosud nikdy nebyl
B. Pod vlivem alkoholu:
(znamená podnapilý
jsem byl snad jednou či dvakrát
jsem byl již časteji
nebo opilý)
jsem byl dosti často
jsem mel již i "okénka"
nikdy nezpusobilo žádný problém
C. Požití alkoholu mi:
ojedinele zpusobilo drobný problém
občas zpusobuje nejaký problém
pu sobí problém často
zpusobilo radu i vážnejších problému
jsem nikdy nekounl
D. Tabákové výrobky:
jsem zkusil kou nt, ale nyní nekounm
kou nm svátečne
kounm pravidelne v malých množstvich
kounm denne vice než 15 cigaret, či nekolik
doutníku nebo dýmek
1 - jsem nikdy nezkusil
E. Nealkoholové drogy:
2 - jsem zkusil jen jednou
3 - jsem zkusil zatím jen nekolikrát
4 - jsem zkusil již časteji
5 - beru pravidelne
Pn odpovedi 3, 4 nebo 5 ješte uveďte typ drogy:
1 - marihuana, hašiš
2 - čichání rozpusti del
3 -léčiva
4 - halucinogeny, LSD
5 - pervitin, heroin, crack, kokain
6 - jiné,uveďte :
F. Na výherních automatech: 1 - jsem nikdy nehrál
2 - jsem zkusil hrát jednou, dvakrát
3 - jsem si občas zahrál
4 - hraji časteji podle m ožností
5 - hraji pomerne pravidelne

A. Alkoholické nápoje:
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Pn odpovedi 3, 4 nebo 5 ješte

uveďte :

12345-

hrani bylo vždy bez problému
hrani mne stálo nejaké penize
hrani mne stálo dosti penez
hrani mi zpusobilo i dl uhy
hra ni mi zpusobilo velké dluhy a značné
problémy
G. Osobne se domnivám, že: 1 - do normálniho života alkohol, tabák, drogy
a výherni automaty nepatn
2 - do normálniho života patŕí výjimečne alkohol či
kouŕeni, ale ne drogy a hrani na automatech
3 - neni nic závadného na častejší konzumaci alkoholu a kouŕeni
4 - neni nic závadného na pravideIném požíváni alkoholu, kouŕeni, občasném vzetí drogy a hra ni
na automatech
5 - neni nic závadného na tom, když alkohol,
kouŕeni, bra ni drog a hra ni na automatech jsou
samozŕejmou součástí života
H . Myslím si, že mé odpovedi v tomto dotazniku :
1 - se liší od odpovedí vetšiny vrstevniku proto, že
oni mají salkoholem, tabákem, drogami a automaty vetší zkušenost než já
2 - jsou asi v prumeru (podobné) odpovedí mých
vrstevniku
3 - se liší od odpovedí vetšiny vrstevniku proto, že
oni mají salkoholem, tabákem, drogami a automaty menší zkušenosti než já
Dekujeme za uvedeni pravdivých údaju, velmi to pomuže porozumet vaší generacio

Oblast alkoholických nápoju: Pro srozumitelnejší interpretaci lze u otázek A-C
odpovedi ve stupnich 1+2, 3 a 4+5. Tímto sloučenim vznikají ohraničeni pro
orientačni diagnostické závery. To znamená, že zhlediska konzumace alkoholických
nápoju je mezi 350 mladými muži jen 6,5 % osob, které bych om mohli zaŕadit mezi
abstinenty či nejmírnejší konzumenty, 62 % osob, které se hodnotí jako bežni konzumenti a 31,42 % osob v pásmu pijáctvi či závislosti na alkoholu. Pŕesnejší vymezeni
vyplývá z položky B, ve které 26,27 % vylučuje opilost, ale 46,86 % ji pnznává jako
častejší a 26,87 % spolu s opilostmi pnznává i palimpsesty, tedy kriterium zŕe
telného abúzu. Otázka problémovosti požíváni alkoholických nápoju rozčleňuje respondenty na skupinu 77,42 % osob bez dosavadnich problému, skupinu 17,42 %
osob s občasnými problémy a skupinu 5,16 % mužu s častými i závažnými problémy.
Vyjádŕeno souhrnne - výsledky vypovidají o tom, že ve skupine 350 zhruba dvacetiletých mužu pravidelne požívá alkoholické nápoje asi jedna tŕetina, častejší či čas
tou opilost udává témer polovina dotázaných a vice než čtvrtina vzorku má zkušesloučit
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nost s alkoholickými okénky. Tento zpusob konzumace alkoholických nápoju pnnáší
necelé petine souboru občasné problémy a každému dvacátému respondentovi časté
a závažné problémy.
Oblast kourení tabáku: Obdobnou redukcí jako vpredchozím oddíle zjistíme, že
zhruba 55 % respondentu nekouH vu.bec a nebo jen svátečne a výjimečne, oproti asi
45 % osob, které kouH pravidelne.
Oblast nealkoholových drog: Zde jsme pro získání vetší vypovidací úrovne slou či
li odpovedi 1+2 a 3+4+5, takže se nám celý soubor rozpadl do dvou skupin. V první
skupine je 82,27 % respondentu, kteH popreli reálnou zkušenost s drogou, ve druhé
skupine je 17 ,73 % osob, které uvedly častejší či pH mo pravidelné braní nealkoholové drogy. Vzhledem k parciálnímu souboru jsme pro tuto studii nediferencovali typ
zneužívané drogy, což bude rozhodne provedeno v celkovém souboru.
Oblast výherních automatu: Bylo provedeno stej né sloučení variant odpovedí, jako u nealkoholových drog. Z výsledku vyplynulo, že 61,99 % respondentu na výh erních automatech nehrálo níkdy, či jen jednou. Občasné až pravidelné hraní na
automatech uvedlo 38,01 % osob našeho souboru. Obdobne 83,45 % respondentu odmítlo výskyt nejakých problému z hraní v minulosti, avšak 16,55 % osob souboru
naopak uvedI o problémy počínaje prohrami vetších částek až po velké dluhy a znač
né problémy s tím spojené.
Oblast sociální percepce : Záve rečné otázky byly zarazeny jako indikátor obecnejšího postoje našich respondentu ke zjišťovaným aspektum života. Z výsledku lze
konstatovat, že 85,71 % osob souhlasilo s vyloučením alkoholu, tabáku , drog a výherních automatu z normálního života, resp. s tolerancí výjimečné konzumace alkoholu a tabáku. Jen 9,71 % osob se prihlásilo k častejší konzumaci alkoholu a kourení jako životní normalite a konečne jen 4,58 % respondentu do normálního života
zahrnuje i nealkoholové drogy a gambling. Obdobne odhaduje 26,0 % respondentu,
že ostatní jsou v konzumaci alkoholu, kourení , braní drog či hraní na automatech
pokročilejší , 70,28 % osob se v tomto ohledu cítí jako pm merní a jen 3,72 % se hodnotí jako zkušenejší v daném smeru, než ostatní.

Diskuse
Naše zjištení nelze označit za níjak prekvapivá, je možné konstatovat, že jsou
v souladu se závery jiných autom viz napr.: K. Turček (1995), J . Beníaková, E . Kolibáš, V. Novotný, I. André (1995). Pre sto se domníváme, že prezentované výsledky
zaslouží další rozbor. Jak již bylo uvedeno, naši respondenti byli mladí muži, kteH
práve nastoupili na základní vojenskou službu. Naše výsledky tedy odrážejí jejich
zvyklosti a zpusob života pred vojnou, což ve vetšine pHpadu znamená zpusob života
v pmbehu uče ní či studia na strední škole. Jak byl o prokázáno (Babka, 1996), roční
vojenská služba akceleruje u disponovaných osob abúzus alkoholu i další formy
"využití" vol né ho času, jako je hráčství , či experimentace s nealkoholovými drogami.
Za disponované osoby lze právem považovat respondenty, kteH v našem souboru
spadali do podskupiny osob se znaky nejméne občasn ého abúzu alkoholu, zkušeností
s nealkoholovými drogami a hraním na výherní ch automatech. Nemužeme samozrejme tvrdit, že jde o prostý lineární proces, či jinak vyjadreno, že všichní námi
detekovaní abuzén samozrejme a automaticky budou progredovat v nežádoucích
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návycích . Pre sto však nás klinická zkušenost disponuje k predpokladu, že se tento
proces postupného prohlubováni jednotlivých pnznaku s prognózou možné závislosti
na alkoholu či jiných drogách a aktivitách nevyhne rade osob našeho souboru. Z toho mimo jiné jednoznačne vyplývá potrebnost psychologické služby v armáde. Včas
ná detekce ohrožených osob pn nástupu základni vojenské služby muže napomoci
cílené preventivni práci s cílem alespoň brzdit, či dokonce eliminovat možnou progre si nežádoucího rozvoje v oblasti závislostí.
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