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Souhrn 

Anonymně vyplňovaným dotazníkem byly zjišťovány názory 376 studentek posledních 
ročníků středních zdravotnických škol na konzumaci alkoholu a také jejich aktivní přístup 
k této droze . 

Většina respondentek sice uvedla, že pití alkoholu přináší problémy (95 %) a vzbuzuje 
špatný dojem (84 %), ale současně spojuje konzumaci alkoholu s příjemným průběhem spo
lečenských událostí: s lepší náladou (88 %), zábavou (62 %), projevy přátelství (74 %), snažší 
konverzací (51 %). Zatímco asociace spojené s pitím piva byly nejčastěji hodnoceny negativně, 
bylo pití lihovin velmi často spojováno se společenskými událostmi a zábavou a hodnoceno po
zitivně . 

Jen 10 % studentek nekonzumovalo v posledních šesti měsících alkoholické nápoje, nao
pak 46 % budoucích zdravotních sester konzumovalo větší množství alkoholu, které vedlo 
k opilosti. Téměř 6 % studentek potvrdilo, že jezdí s řidičem, který je pod vlivem alkoholu ne
bo jiných drog. 

Výsledky prokazují, že i speciální medicínská výuka na středních zdravotnických školách 
podceňuje význam alkoholu, který je závažným společenským, zdravotním, ekonomickým 
a politickým problémem. 

K I í č o v á s lov a: konzumace alkoholu - postoje adolescentů - asociace představ - alko
hol v dopravě. 
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M. Kyasová: YOUNG PEOPLE AND ALCOHOL: THEIR BELIEFS 

Summary 

By anonymous questionnaires, the approaches to alcohol of 376 nursing students atten
ding the last year of nursing schools were assessed. In addition, the students active attitude 
towards alcohol was evaluated. 

Although most of the respondents mentioned the problems associated with alcohol abuse 
(95 %) and the negative approaches of the general public (84 %), most of them associated drin
king with a pleasant course of parties: high spirits (88 %), entertainment (62 %), friendliness 
(74 %) and easy communication (51 %). While drinking beer was mostly evaluated negatively, 
drinking spirits was frequently associated with social events and entertainment and evaluated 
positively . 

Only 10 % students had not used any alcoholic drinks in the previous 6 months while 46 % 
of future nurses had used a higher amount of alcohol resulting in intoxication. Almost 6 % 
students stated that they had been driven by somebody under the inf1uence of drink or other 
drugs . 

The results show that even the special medical education at nursing schools underestima
tes the impact of alcohol that represents an important social, medical , economic and political 
problem. 

Ke y wo r d s: alcohol (ab)use - adolescents attitudes - association ofbeliefs - driving the 
inf1uence of drink 

Úvod 

Alkohol je typicky společenskou drogou , na níž vzniká fyzická i behaviorální 
závislost. Riziko spojené s konzumací alkoholu je v naší současné společnosti silně 
podceňováno. Dokonce v praxi bývá podhodnocován i všeobecně známý vliv pití alko
holických nápojů na úrazy a havárie, zejména v dopravě, jak svědčí každodenní 
zprávy v černých kronikách. 

Organismus dětí a mladých lidí je vnímavější jak k akutním a chronickým to
xickým účinkům alkoholu na orgány, tak ke vzniku fyzické závislosti. J edním 
z hlavních důvodů je to, že u dětí klesá brzy po porodu aktivita většiny enzymů ka
talyzujících metabolismus xenobiotik (včetně alkoholu) a dlouho se udržuje na hla
dině kolem 60 % hodnot dospělého . Proto jsou různé chemické látky v organismu 
dětí déle zadržovány, případně kumulovány (10). 

Legislativa většiny vyspělých zemí zohledňuje vysoké riziko alkoholu pro mladý 
organismus a výslovně zakazuje podávání a prodej alkoholických nápojů (včetně pi
va) dětem a mládeži: v České republice je věkový limit 18 let. Toto nařízení je všeo
becně porušováno jak ve veřejné prodejní síti, tak i rodiči, kteří svým dětem alkohol 
i nabízejí (5). Kromě somatopsychických následků přímého působení alkoholu má 
jeho společenská tolerance i následky sociálně-psychologické: nejen dospělí, ale i dě
ti si nedovedou společenský život bez alkoholu představit. 

U studentek III . a IV. ročníků středních zdra otnických škol několika okresů 
České republiky jsme zjišťovali pomocí anonymně vyplňovaného dotazníku mimo 
jiné i jejich názory na příznivé a nepříznivé účinky alkoholu v oblasti společenských 
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kontaktů a jejich aktivní konzumaci alkoholických nápojů. Výsledky přinášíme 

v tomto sdělení. 

Metodika 

V průzkumu bylo použito dotazníku o percepci rizika z Výzkumného ústavu 
v Oregonu (11). 

V první části dotazníku jsme zjišťovali osobní údaje respondentek - pohlaví, věk 
a rodinné zázemÍ. 

Dále jsme zjišťovali, co mladí lidé očekávají od alkoholu. Ve vztahu k alkoholu 
bylo vypsáno celkem 27 různých názorů a respondentky měly vyjádřit, zda s nimi 
souhlasí (a pokládají je za správné), nebo s nimi nesouhlasí (a pokládají je za 
chybné). 

V další části dotazníku byly respondentky vyzvány, aby uvedly k pojmům pití pi
va a pití lihovin pět představ, které u nich tento pojem vyvolal. Následně u každé 
představy hodnotily prostředníctvím pětistupňové škály, zda se jedná o představu 
velmi negativní (1), nebo velmi pozitivní (5). Některé respondentky uváděly méně 

než pět požadovaných asociací. Proto je u každé představy ve výsledcích uveden 
počet odpovědí. Jednotlivé odpovědi byly kategorizovány a sumarizovány. Pokud 
v pětistupňové kvalitativní škále označuje Č. 3 neutrální vnímání asociace, pak hod
noty průměrných známek nižší než 3 označují negativní hodnocení a hodnoty vyšší 
než 3 pozitivní hodnocení . 

V jiné části dotazníku respondentky uváděly, jak často konzumovaly alkohol 
v posledním týdnu a v posledních šesti měsících a zda pod vlivem alkoholu řídily 
motorové vozidlo či zda byly účastníky jízdy s podnapilým řidičem . 

Výsledky dotazníku byly zpracovány do frekvenčních tabulek a prostředníctvím 
párových korelací byly korelovány názory respondentek na konzumaci alkoholu 
s konzumací alkoholu a rizikovým chováním pod vlivem alkoholu v minulém ob
dobí. Za statisticky významné jsme pokládali r < 0,400. 

Výsledky 

Studie proběhla v jarním období 1997. Studie se zúčastnilo 376 studentek pěti 
zdravotníckých škol (Blansko, Brno, Klatovy, Mladá Boleslava Znojmo), z toho 32 
(8,51 %) ze III. ročníku a 344 (91,49 %) ze IV. ročníku. Průměrný věk studentek byl 
17,83 roku, 58,25 % studentek bylo osmnáctiletých a starších. 

Z celého souboru 78 studentek (20,74 %) mělo rozvedené rodiče, 292 dívek 
(77,66 %) žilo s oběma rodiči, 57 studentek (15,16 %) žilo jen s matkou, 4 respon
dentky (1,06 %) žily jen s otcem a 38 studentek (10,11 %) žilo s jedním z rodičů a je
ho novým partnerem. 

Frekvence souhlasných a nesouhlasných odpovědí respondentek jsou prezen
továny jednak v pořadí, jak byly uváděny v dotazníku (tabulka č. 1), v pořadí frek
vencí souhlasných a nesouhlasných odpovědí (tabulky Č. 2 a 3) a konečně podle toho, 
zda názory a postoje jsou z hlediska možného ovlivnění chování respondentek 
žadoucí, nežádoucí nebo ambivalentní (tab. 4). 
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Tabulka 1. Co studentky očekávají od alkoholu 

Názor 
Odpovědi 

Souhlasné Nesouhlasné 
% % 

67,55 32,45 
1. S lidmi se hůře vychází, když vypijí několik skleniček 

alkoholu 

2. Pití alkoholu přináší problémy 94,68 5,32 

3. Pití alkoholu dělá na ostatní špatný dojem 83,51 16,49 

4. Lidé po několika skleničkách lépe řídí 10,11 89,89 

5. Mladí pijí alkohol, aby vzbudili pozornost 72,61 27,39 

6. Mejdany nejsou tak veselé, když se tam pije alkohol 23,67 76,33 

7. Lidé se cítí starostlivější a štědřejší, když se trochu napijí 39,36 60,64 

8. Po několika skleničkách alkoholu se lépe sportuje 3,99 96,01 

9. Po několika skleničkách alkoholu to lidem líp myslí 6,65 93,35 

10. Pití alkoholu dělá lidi přátelštějšími 66,76 33,24 

11 . Pití alkoholu je v pořádku, protože to lidem umožňuje 15,43 84 ,57 
připojit se k těm, kteří jsou veselí 

12. Po několika skleničkách se lépe konverzuje, slova se lépe 50,8 49,2 
vybavují. 

13. Pití alkoholu činí lidi ostražitějšími 3,72 96,28 

14. Sladké alkoholické nápoje jsou chutné 80,32 19,68 

15. Většina alkoholických nápojů je chutná 24,47 75,53 

16. Většině lidí to "lépe myslí" po několika skleničkách alkoholu 9,54 90,43 

17. Lidé po několika skleničkách alkoholu lépe chápou různé 14,89 85,11 
věci 

18. Lidé po několika skleničkách alkoholu se chovají jako lepší 74,2 25,8 
přátelé 

19. Většina alkoholických nápojů chutná příšerně 54,52 45,48 

20. Vypít několik skleniček je dobrý způsob jak si užít prázdniny, 18,35 81,65 
svátky 

21. Je zábavné pozorovat jak se ostatní chovají pošetile, když pijí 47,07 52,93 
alkohol 

22. Mladí pijí alkohol proto, že je k tomu nutí jejich "parťáci" 50,53 49,47 

23 . Lidé mohou lépe ovládat svou zlost, když pijí alkohol 11,97 88,03 

24. Alkoholické nápoje pomohou udělat "mejdany" zábavnější 62 ,5 37,5 

25. Alkohol dělá z lidí lepší milence 27,93 72,07 

26. Lidé dostanou lepší náladu po několika skleničkách ,lk l, ulu 811 ,03 11,97 

27. Pití alkoholu pomáhá mladým při domácích úkolech 1. 33 98,67 
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Z tabulky 1 je možno udělat si představu, že způsob, jakým byly otázky kladeny, 
vylučova l možnost automatického zaškrtávání stejných odpovědí. 

Tabulka 2. Prevalence souhlasných názorů respondentek 
na okolnosti spojené s konzumací alkoholu a jejími následky 

Názor % respondentek 

Pití alkoholu přináší problémy 90 a více 

Pití alkoholu dělá na ostatní špatný dojem 80 - 89 
Sladké alkoholické nápoje jsou chutné 
Lidé dostanou lepší náladu po několika skleničkách alkoholu 

Mladí pijí alkohol, aby vzbudili pozornost 70 -79 
Lidé po několika skleničkách alkoholu se chovají jako lepší přátelé 

Po několika skleničkách se lépe konverzuje, slova se lépe vybavují 50 - 59 
Většina alkoholických nápojů chutná příšerně 
Mladí pijí alkohol proto, že je k tomu nutí jejich "parťáci" 

Srovnání odpovědí v tabulkách 2 a 3 ukazuje, že často dochází k obdobné frek
venci různých , třeba i protichůdných názorů respondentek. Na jedné straně u větši
ny respondentek převládá názor, že alkohol přináší problémy, na druhé straně 
téměř tři čtvrtiny respondentek souhlasí s názorem, že alkohol zlepšuje náladu , lidé 
jsou přátelštější, lépe konverzují a "mejdany" jsou zábavnější. Současně respondent
ky souhlasí i s názorem, že se s lidmi po několika skleničkách hůře vychází. Za 
povšimnutí stojí hodnocení chuti alkoholických nápojů. Téměř polovina responden
tek souhlasí s názorem, že většina alkoholických nápojů chutná příšerně , ale 80 % 
respondentek hodnotí sladké alkoholické nápoje jako chutné a čtvrtině responden
tek chutná většina alkoholických nápojů. Názory respondentek také potvrzují hy
potézu, že důvodem pití alkoholu u mladistvých je potřeba vzbudit a upoutat pozor
nost a tlak vrstevníků . Velmi pozitivní je zjištění, že většina respondentek (90 % 
a více) nesouhlasí s názorem, že po alkoholu lidé lépe myslí, že se lépe sportuje, 
lépe řídí, nebo že jsou ostražitější. 

Jak vyplývá z tabulky 4, u respondentek se projevuje vysoký souhlas s názory na 
pozitivní účinky alkoholu v mezilidských a společenských vztazích. Tento souhlas je 
nutno považovat za nežádoucí a pro tuto věkovou skupinu za alarmující. Alkoholické 
nápoje jsou považovány respondentkami za prostředek přátelství, lepší komunikace , 
zdroj zábavy a dobré nálady. Pozitivně lze hodnotit, že si respondentky uvědomují, 
že se s lidmi pod vlivem alkoholu hůře vychází a že alkohol přináší problémy. 
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Tabulka 3. Prevalence nesouhlasných názorů respondentek na okolnosti 
spojené s kon zumací alkoholu a jejími následky 

Názor % respondentek 

Po několika skleničkách alkoholu se lépe sportuje 90 a více 
Po několika skleničkách alkoholu to lidem líp myslí 
Pití alkoholu činí lidi ostražitějšími 
Většině lidí to "lépe myslí" po několika skleničkách alkoholu 
Pití alkoholu pomáhá mladým při domácích úkolech 
Lidé po několika skleničkách lépe řídí 

Pití a lkoholu je v pořádku, protože to lidem umožňuje připojit se k těm , 80 - 89 
kteří jsou veselí 
Lidé po několika skleničkách alkoholu lépe chápou různé věci 
Vypít několik skleniček je dobrý způsob jak si užít prázdniny, svátky 
Lidé mohou lépe ovládat svou zlost, když pijí alkohol 

Mejdany nejsou tak veselé, když se tam pije alkohol 70 -79 
Většina alkoholických nápojů je chutná 
Alkohol dělá z lidí lepší milence 

Lidé se cítí starostlivější a štědřejší, když se trochu napijí 60 - 69 

Je zábavné pozorovat jak se ostatní chovají pošetile, když pijí alkohol 50 - 59 

K pojmu pití piva uvedlo první představu 376 respondentek. Celkem bylo uvede
no 54 různých typů odpovědí. Největší frekvenci má asociace "pivnice" (včetně re
staurace, klubu a baru). Uvedlo ji 82 (21,80 %) respondentek. Tuto asociaci hodnotí 
respondentky spíše negativně, (průměrnou známkou 2,47). Na druhém místě byla 
"hořká chuť", kterou uvedlo 45 (12,26 %) respondentek, tato asociace je hodnocena 
respondentkami také spíše negativně (průměrnou známkou 2,35 ). Na třetím místě 
se objevil pojem "opilec", kterého uvedlo 28 (7,62 %) respondentek a je hodnocena ja
ko silně negativní (průměrnou známkou 1,14). Na čtvrtém místě je uveden 
"tlusťoch" a to 20 (5,3 1 %) respondentkami a je hodnocen rovněž jako velmi nega
tivní. Na pátém místě je asociace "sklenice", která je uvedena 19 (5,05 %) respon
dentkami a je hodnocena známkou blízkou k neutrálnímu vnímání. 

Druhou představu uvedlo 375 respondentek. Z celkem uvedených 76 různých 
typů odpovědí se nejčastěji opakovaly asociace uvedené u první představy s ob
dobným hodnocením . 

Třetí představu uvedlo 368 respondentek, celkem bylo uvedeno 83 různých typů 
odpovědí. Mezi frekventovanými odpověďmi se vyskytl nový pojem "společnost". Pod 
tento pojem byly zahrnuty i výrazy: přátelé, skupina lidí, mladí lidé, parta. Tato 
představa je hodnocena respondentkami pozitivně (průměrnou známkou 4,07). 

Čtvrtou představu uvedlo 366 respondentek, celkem bylo uvedeno 105 různých 
odpovědí. Vedle dříve zmiňovaných pojmů "opilec", "pivnice", "tlusťoch" s negativním 
nábojem je znovu uváděna "společnost", ale tentokrát s negativním hodnocením 
(2 ,40). Poprvé se objevuje asociace "nezdravé", po ' ten tf) pojem byly 7 ařazeny sub
jektivní potíže, jako je nauzea, časté močení, bole!:>ti zalu tiku, nemoc a smrt. Tuto 
představu uvedlo téměř 5 % respondentek s negativním nábojem. 
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Tabulka 4. Postoje respondentek ke konzumaci alkoholu 

Souhlas 
Názor žádoucí nežádoucí neurčitý 

% resp. % resp. % resp. 

1. S lidmi se hůře vychází, když vypijí několik skleniček 67,56 .. ,. 
alkoholu 

2. Pití alkoholu přináší problémy 94,68 ,. .. 
3. Pití alkoholu dělá na ostatní špatný dojem 83,51 .. ~ 

4. Lidé po několika skleničkách lépe řídí .. 10,11 .. 
5. Mladí pijí alkohol, aby vzbudili pozornost .. ,. 72,61 

6. Mejdany nejsou tak veselé, když se tam pije alkohol 23,67 .. .. 
7. Lidé se cítí starostlivější a štědřejší, když se trochu .. 39,36 

,. 
napijí 

8. Po několika skleničkách alkoholu se lépe sportuje 
,. 3,99 

,. 

9. Po několika skleničkách alkoholu to lidem líp myslí .. 6,65 .. 
10. Pití alkoholu dělá lidi přátelštějšími ,. 66,76 

,. 

ll. Pití alkoholu je v pořádku, protože to lidem umožňuje 
,. 15,43 

,. 
připojit se k těm, kteří jsou veselí 

12. Po několika skleničkách se lépe konverzuje, slova se lépe 
,. 50,8 

,. 
vybavují . 

13. Pití alkoholu činí lidi ostražitějšími ,. 3,72 ,. 

14. Sladké alkoholické nápoje jsou chutné ,. 80,32 ,. 
15. Většina alkoholických nápojů je chutná ,. 24,47 

,. 

16. Většině lidí to "lépe myslí" po několika skleničkách 
,. 9,57 

,. 
alkoholu 

17. Lidé po několika skleničkách alkoholu lépe chápou různé ,. ,. 14,89 
věci 

18. Lidé po několika skleničkách alkoholu se chovají jako ,. 74,2 ,. 
lepší přátelé 

19. Většina alkoholických nápojů chutná příšerně 54,52 ,. ,. 
20.Vypít několik skleniček je dobrý způsob jak si užít ,. 18,35 ,. 

prázdniny, svátky 

21. Je zábavné pozorovat jak se ostatní chovají pošetile, když ,. ,. 47,07 
pijí alkohol 

22. Mladí pijí alkohol proto, že je k tomu nutí jejich .parťáci" ,. ,. 50,53 

23. Lidé mohou lépe ovládat svou zlost, když pijí alkohol ,. 11,97 
,. 

24 . Alkoholické nápoje pomohou udělat . mejdany" zábavnější ,. 62,5 
,. 

25. Alkohol dělá z lidí lepší milence ,. 27,93 
,. 

26. Lidé dostanou lepší náladu po několika skleničkách ,. 88,03 
,. 

alkoholu 

27. Pití alkoholu pomáhá mladým při domácích úkolech ,. 1,33 
,. 
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Pátou představu uvedlo 356 respondentek, celkem bylo uvedeno 123 různých od
povědí . V pátém pořadí se nově objevuje častěji frekventovaná asociace "dobrá poho
da", která je však hodnocena výrazně negativně (1,82), dokonce hůře než pojem 
"nezdra vé". 

Z výsledků asociací k pojmu pití piva vyplývá, že ve všech případech se objevila 
představa "pivnice", která je hodnocena respondentkami známkou 2,23 a "opilec", 
který je hodnocen respondentkami známkou 1,82. Lze shrnout, že pojem pití piva 
byl asociován se spíše negativními pocity respondentek. 

První představu k pojmu pití lihovin uvedlo 373 respondentek. Celkem bylo uve
deno 83 různých typů odpovědí. Největší frekvenci má asociace "večírek" (oslava, na
rozeniny a párty). Uvedlo ji 49 (13,13 %) respondentek. Tuto asociaci hodnotí re
spondentky spíše pozitivně (4,12). Na druhém místě byl uveden "alkoholik", kterého 
uvedlo 46 (12,33 %) respondentek. Tento pojem je hodnocen respondentkami nega
tivně (1,52 ). Na třetím místě se objevil pojem "dobrý pocit". Pod tento pojem byla 
zařazena slova: svoboda, dobrá pohoda, úsměv, žerty, příjemné, odpočinek a být fit . 
Tuto asociaci uvedlo 35 (9,38 %) respondentek a je hodnocena jako pozitivní (4,08). 
Na čtvrtém místě je uvedeno "nezdravé". K pojmu nezdravé byly přiřazeny pojmy 
obezita, bolest, červené oči, zvracení, nauzea, zmatenost, ztráta paměti a poruchy 
rovnováhy. Tato asociace byla uvedena 28 (7,77 %) respondentkami a je hodnocena 
rovněž jako velmi negativní. Na pátém místě je představa "restaurace", která je uve
dena 25 (6,70 %) respondentkami a je hodnocena známkou blízkou k neutrálnímu 
vnímání. 

Druhou představu uvedlo 373 respondentek. Z celkem uvedených 92 různých 
typů odpovědí se nejčastěji opakovaly asociace uvedené při první představě s ob
dobným hodnocením. Nejčastější frekvenci má pojem "nezdravé", který má velmi ne
gativní hodnocení. 

Třetí představu uvedlo 371 respondentek, celkem bylo uvedeno 112 různých typů 
odpovědí . Opět se objevují asociace uvedené v předchozích představách s obdobným 
hodnocením . Nejvyšší frekvenci mají asociace "nezdravé" a " večírek". 

Čtvrtou představu uvedlo 358 respondentek, celkem bylo uvedeno 109 různých 
odpovědí. U této představy se vedle pojmů "nezdravé", "večírek", "dobrý pocit" a "al
/w holik" vyskytl další pojem "odpor", ke kterému byly přiřazeny pojmy zápach, špi
navost a nepořádek. "Odpor" uvedlo 20 (5,5 8 %) respondentek a je hodnocen nega
tivně ( průměrnou známkou 1,50). 

Pátou představu uvedlo 352 respondentek, celkem bylo uvedeno 118 různých od
povědí . Nejčastější frekvenci mají pojmy uváděné u první , druhé a tře tí představy . 

Pojem "nezdravé" se vyskytuje ve všech pěti představách. Kromě první představy 
je vždy na prvním místě, u čtvrté představy má nejvyšší frekvenci , zde byl uveden 
celkem 23,18 % respondentkami, je hodnocen spíš jako velmi negativní . Pojem 
"večírek" zaujímá svou frekvencí první a druhé místo a je hodnocen respondentkami 
známkami v rozpětí 3,51 - 4,12. V sumárním vyjádření jsou asociace vztažené k pití 
lihovin jen lehce negativní (2,72). 
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Tabulka 5. Chování respondentek v posledních šesti měsících 

Činnost 
Odpověď 

Nikdy Příležitostně Často 
% % % 

Pití piva nebo vína 10,37 76,33 13,3 

Pití likérů nebo destilátů 21,81 73,4 4,79 

Řízení auta pod vlivem alkoholu či drog 100 O O 

Pití většího množství alkoholu najednou (5 a víc skleniček) 53,99 42,55 3,46 

Jízda autem s řidičem, který je pod vlivem alkoholu nebo 94,15 5,59 0,27 
drog 

Srovnáme-li názory respondentek s jejich chováním v uplynulém půl roce (tab. 
5), zjišťujeme, že žádná z respondentek neřídila auto pod vlivem alkoholu, ale téměř 

6 % respondentek se zúčastnilo jízdy s řidičem pod vlivem alkoholu . Na druhé stra
ně téměř tři čtvrtiny respondentek konzumovalo alkohol ve formě piva, vína , l ikérů 

či destilátů a téměř 46 % repondentek prožilo různý stupeň opi losti. Frekvence 
kladných odpovědí o konzumaci alkoholických nápojů v posledním týdnu před 
vyplňováním dotazníku byla v porovnání s údaji za posledních šest měsíců zhruba 
poloviční (tab. 6). 

Tabulka 6. Chování respondentek v posledním týdnu 

Činnost 
Odpověď 

Nikdy Příležitostně Často 
% % % 

Pití piva nebo vína 57,45 35,37 7,18 

Pití likérů nebo destilátů 65,69 32,18 2,13 

Řízení auta pod vlivem alkoholu či drog 100 O O 

Pití většího množství alkoholu najednou (5 a víc skleníček) 88,56 9,84 1,6 

Jízda autem s řidičem, který je pod vlivem alkoholu nebo 98,4 1,6 O 
drog 

Hodnocení pomocí párových korelací ukázalo především významný pozitivní 
vztah mezi častou konzumací piva a vína a opilostí, a to jak v delším časovém hori
zontu - v posledních 6 měsících , tak v době bezprostředně předcházející anketě -
v posledním týdnu (tab. 7, 8). Statisticky významné korelace se projevily rovněž při 
hodnocení konzumace piva a vína, opilostí a jízdou s podnapilým řidičem v pos
ledním půl roce a v posledním týdnu (r < 4,444). Svědčí o tom, že u řady dívek se 
určitý životní styl, zahrnující alkohol a s ním spojené rizikové chování, fixoval. 
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Tabulka 7. Párové korelace mezi konzumací alkoholu a chováním 
respondentek v posledních 6 měsících 

Pití destilátů Opilost Jízda s opilým 

řidičem 

Pití piva a vína 0,22 0,45 0,14 

Pití destilátů 0,33 0,02 

Opilost 0,22 

Tabulka 8. Párové korelace mezi konzumací alkoholu a chováním 
respondentek v posledním týdnu 

Pití destilátů Opilost Jízda s opilým 

řidičem 

Pití piva a vína 0,39 0,48 0,17 

Pití destilátů 0,4 0,12 

Opilost 0,16 

Diskuse 

Naše výsledky především potvrzují, že alkoholické nápoje jsou nezletilým mla
dým lidem volně dostupné a že jsou hojně konzumovány: jen 10 % respondentek ne
pilo v posledních 6 měsících pivo nebo víno, 22 % destiláty. Naopak, 46 % dívek bylo 
ve stejné době opilých . 

Vyšetřovaný soubor není reprezentativním výběrem české populace středoško

l áků , naopak, studentky zdravotnických škol kontaktované před závěrečnými matu
ritami , získaly detailněj ší medicínské vzdělání. Jejich názory mohou být ovlivněny 
odbornou profesní přípravou . Studentky středních zdravotnických škol se při své 
praktické výuce setkávají velmi často s důsledky úrazů, ať sportovních, pracovních 
či dopravnich, které byly způsobeny pod vlivem alkoholu. Rovněž jejich předchozí 
rozhodnutí o výběru školy, která je bude připravovat na náročné a odpovědné po
volání, činí jejich skupinu specifickou. Dalo by se očekávat, že sociální předpoklady 
i získané vědomosti by mohly příznivě ovlivnit názory studentek na účinky alkoho
lu tak i jeho konzumaci . 

Bohužel , tyto předpoklady naše studie nepotvrdila. Kromě vysoké frekvence kon
zumentek alkoholu je varovné i zjištění četných známek jejich pozitivních vztahů 
k alkoholu , který je oceňován především při společenských příležitostech . S názory, 
že lidé mají po alkoholu lepší náladu, jsou přátelštější , lépe konverzují je v rozporu 
s dívkami všeobecně uznávaným názorem, že s pitím alkoholu jsou spojeny 
problémy a dělá na ostatní špatný dojem. Ve svém chování se studentky řídí spíše 
společenskými konvencemi než rozumem akceptovanými názory. S chováním dívek , 
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tj. aktivní konzumací alkoholu, více souhlasí jejich asociace, které si vybavují ve 
vztahu k lihovinám: velmi často uváděli respondentky výrazy "večí rek", "dobrý po
cit", a oba pojmy jsou hodnoceny pozitivně . Metoda představa asociací (1 ) umožňuje 

zjistit, jaké názory a emoce u adolescentů jednotlivé pojmy vyvolávají , a těchto 

výsledků využívat v primární i sekundární prevenci. U nás se zatím využívá spora
dicky. 

Konzumace alkoholu v mladém věku není spojena jen se zdravotním poško
zením, ale i se zvýšeným rizikem rychlého vývoje závislosti. Různé typy rizikového 
chování mají tendenci ke shlukování. Konzumenti alkoholu častěji kouří a užívají 
nelegální drogy (2, 3, 4, 7), mívají horší výživové zvyklosti, častěji riskují v dopravě 
(9), bývají častěji obětmi sexuálního zneužívání (6, 8) a předčasně zahajují sexuální 
aktivitu (6) . Všechny tyto souvislosti uváděné v četné zahraniční literatuře, byly 
potvrzeny i v českých studiích. 

Závěr 

Výsledky šetření upozorňují na celospolečensky závažný problém, že se konzu
mace alkoholu, ať ve formě piva, vína, destilátů či likérů, stává pro adolescentní 
dívky - samozřejmostí a běžnou součástí života. Výsledky dávají podnět pro obdobné 
šetření u chlapců téže věkové skupiny a vzájemné srovnání. 

Studie potvrdila, že výchova naší mládeže k problematice legální drogy alkoholu 
je společností podceňována, což má za následek závažné zdravotní , sociální, kri
minální a ekonomické důsledky. Političtí představitelé bez logíckého důvodu podpo
rují výrobu, propagaci a konzumaci alkoholických nápojů (zejména domácí prove
níence). Oddalují vypracování a schválení potřebné legislativy: stávající zákon z ro
ku 1989 je svým pojetím zastaralý a již víc než 10 let neúčinný , protože neumožňuje 
vymahatelnost práva. Kontrolní orgány ignorují porušování zákazu podávání a pro
dávání alkoholu mladistvým a podnapilým osobám. Rodiče a vychovatelé nevyžadují 
ochranu dětí před konzumací alkoholu na sportovních a společenských akcích , 
kterých se mladí lidé účastňují. Minísterstva školství, zdravotníctví , sociálních věcí 
nepodporují tvorbu cílených edukačních programů , které by vhodně oslovovaly růz
né sociální a věkové skupiny vnímavé populace. 

Naše výsledky podporují názor, že problematika vztahu mládeže k alkoholu by 
měla být společenskou prioritou. 

Poděkování 

Studie byla uskutečněna v rámci projektů Národrúho programu podpory zdraví Ministerst
va zdravotnictví ČR, a to Nekuřácké zdravotnictví a O zdraví si rozhoduji sám. Za spolupráci 
při vyšetřeni děkujeme pracovnikům: MUDr. Loudové (OHS Blansko), MUDr. Pokorné (KHS 
Brno), MUDr. Nové (OHS Klatovy), MUDr. Vaníčkové (OHS Mladá Boleslav), 
MUDr. Tušerové (OHS Znojmo), a doc. MUDr. Hrubé, CSc. (LF MU Brno). 

Do redakcie prišlo dňa: 28. 6. 2001 
Adresa autora: PhDr. M. Kyasová, Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Klinika 

geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství , Kamenice 3, 625 00 Brno, ČR 

139 


