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Súhrn 

v súvislosti s nárastom konzumného správania sa adolescentov, najmä nad
merného pitia a lkoholu a fajčenia v posledných rokoch sme sa zamera li na obj asňo

vanie determinácie faktorov ovplyvňujúcich konzumné správanie sa mladistvých , 
najmä po žíva ni a legálnych psychoaktívnych látok. V predkladanej práci uvádzame 
výsledky získané pri sledovani predikcie jednotlivých osobnostných faktorov pre 
konzum nikotínových cigariet. Zistili sme, že vyššia miera extraverzie, neurotici z
mu, sklon k lživosti , návykovosti, kriminality, dobrodružnosti a anómie má predik
tatívny vzťah ku fajčeniu cigariet. 

K r ú č o v é s l ov á: adolescenti - konzum nikotínových cigariet - extraverzia -
neuroticizmus - psychoticizmus - sklon k lživosti - návyko
vosť - kriminalita - dobrodružnosť - impulzivita - empatia 
- anómia 
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Summary 

In connection with the growth of consumer behavior of adolescents, particularly 
with their excessive drinking of a\cohol and smoking nicotine cigarettes in recent 
years, we wanted to explain the factors having influence on consumer behavior of 
adolescents, especially consumption of legal psychoactive substances. In present stu
dy we monitored predictable individual personality predispositions for the consump
tion of nicotine cigarettes. We found that high-Ievel extroversion, neuroticism, incli
nation to lie, addictivity, criminality, adventurity, and anomy were predictors of 
smoking cigarettes. 

K ey w o r ds: adolescents - smoking cigarettes - extroversion - neuroticism -
psychoticizms - inc\ination to lie - addictivity - criminality - ad
venturity - impulsivity - empathy - anomy 

Úvod 

Fajčenie nikotínových cigariet je na Slovensku veľmi rozšírený jav. Po
pulácia síce vie o následkoch, ktoré fajčenie vyvoláva, ale toleruje ho ešte vo 
väčšej miere ako požívanie iných psychoaktívnych látok. Riziko, ktoré pri
náša fajčenie totiž nie je rizikom iba pre aktívnych fajčiarov, ale aj pre 
pasívnych, t. j. pre celý nefajčiaci zvyšok populácie. Finančné prostriedky 
vynakladané každou spoločnosťou na likvidovanie následkov fajčenia niko
tínových cigariet značne zaťažujú verejné výdavky. 

Je všeobecne známym faktom, že fajčenie nikotínových cigariet vyvoláva 
v organizme nastavenie, na základe ktorého ho môžeme považovať za ini
ciačný mechanizmus k závislosti od iných psychoaktívnych látok. Fajčenie 
prináša oveľa rýchlejšie účinky ako iné psychoaktívne látky najmä na 
odbúranie stresu, s ňou súvisiacu dočasnú redukciu napätia a dokonca aj 
osvieženie. Návyk na fajčenie je veľmi silný a následky, ktoré má na zdra
votný stav sú často fatálne. 

Podľa údajov dostupnej literatúry na Slovensku začínajú fajčiť deti už na 
základnej škole, od veku asi 10 rokov. Vo veku 15 rokov uvádza skúsenosti 
s fajčením cigariet takmer 70 % detí. Napriklad od roku 1994 do roku 2000 
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podiely denných fajčiarov v súbore mládeže SR oscilovali medzi 23 'ŕ a 26 ' 'r
s výnimkou roku 2000, ked túto skupinu tvorilo až 29 Ifŕ oslovených. Mládež 
Bratislavy sa od roku 1994 až 1998, kedy sa u nej zistilo 22- 23 IJC denných 
fajčiarov, posunula viac k návykovosti na nikotín , v roku 2000 a roku 2002 
už ich podiel vzrástol na 27 tj,. V porovnaní s dennými ubudli príležitostní 
fajčiari . V roku 2002 v Bratislave bolo medzi 15-17-ročnými 60 If', ne faj čia
rov, 23 7c príležitostných a 17 If', denných faj čiarov , medzi 18-24-ročnými 
bol tento pomer 49 : 19 : 32 a medzi 25-29-ročnými bol pomer 54 : 21 : 25. 
Z toho vyplýva, že najviac fajčili mladí ľudia vo veku 18- 24 rokov , pričom 
najviac fajčiarov bolo medzi mladými ľudmi s neúplným stredoškolským 
vzdelaním. Medzi respondentmi s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním 
bolo viac ako pätina až štvrtina denných faj čiarov , pričom podiely nefajčia
rov sú rovnaké ako pri nižších stupňoch vzdelania. Alarmujúci bol nárast 
faj čenia II dievčat od 15 do 18 rokov, ktorý sa prejavil oviac ako 13 If'r- od ro
ku 1996 do roku 2000 ( podľa VÚVM ŠÚ SR, 2002). Podobné výsledky sú 
uvedené v prieskume agentúry Markant, konaného na vzorke 1334 respon
dentov . V júli 2002 fajčilo na Slovensku občas alebo často, vo všetkých ve
kových kategóriách okolo 40 % ľudí . Až 38,3 % adolescentov vo veku 15- 19 
rokov uviedlo, že fajčí (Markant, 2002). 

Ak pokladáme adolescenciu za prelomové obdobie vo formovaní indivi
duálneho životného štýlu je jasné, že pravidelné faj čenie cigariet osvojené 
v tomto veku bude sprevádzať jedinca zrejme po celý život. A jedinec vždy 
ked sa dostane do záťažovej situácie siahne po cigarete, skôr ako po akej
koľvek inej možnosti redukcie napätia. Ako sme uviedli v našej predchá
dzajúcej práci (Jančovičová a kol., 2003) i napriek tomu, že doterajší výs
kum osobnostných premenných mládeže konzumujúcej psychoaktívne látky 
nepriniesol zovšeobecnitelné poznatky o existencii osobnosti s "predispo
zíciou" k nadmernému konzumu psychoaktívnych látok predpokladáme, že 
miera fajčenia súvisí s mierou patológie niektorých osobnostných premen
ných. Na vzniku fajčenia, ktoré je zjavne najmä získaným návykom, naprík
lad dôsledkom životného štýlu jednotlivca, sa podieľa podľa nášho názoru aj 
osobná predispozícia jednotlivca stať sa závislým. Usudzujeme teda, že nie
ktoré osobnostné premenné sú schopné predikovať "dispozíciu" stať sa ce
loživotne aktívnym fajčiarom . 

V literatúre je uvedených množstvo teórií, ktoré potvrdzujú existenciu 
súvislosti konzumu alkoholu či iných psychoaktívnych látok a osobnosti jed
notlivca (pozri prehľad v prácach Jančovičová , 2003 a napr. Nociar, 1991; 

5 



H. JANČOVIČOVÁ, A RITOMSKÝ, A HERETIK sr. / OSOBNOSTNÉ 
FAKTORY ADOLESCENTOV KONZUMUJÚCICH LEGÁLNE 
PSYCHOAKTÍVNE LÁTKY - NIKOTÍNOVÉ CIGARETY 

Skála, 1987; Barnes, 1983; Zucker a Noll, 1982; Kondáš , 1997 a Urban , 
1973). Menej štúdií sa však venovalo sledovaniu osobnostných charakte
ristík fajčiarov nikotínových cigariet. Autori sledovali poväčšine súvislosť 
konzumu ako súboru požívania psychoaktívnych látok. Tu spomenieme len 
tie práce, ktoré sledovali osobnostné črty spolu s mierou fajčenia - konzu
mom nikotínových cigariet. 

Podnetné sú práce Comeaueho a kol. (2001 ), ktoré vypovedajú o nízkej 
miere senzitivity a anxiety pri požívaní alkoholu a marihuany, a naopak 
o vysokej anxiozite pri požívaní alkoholu spolu s cigaretami. Súvislosti mie
ry fajčenia s mierou extra verzie identifikoval Smith (1970 ). Zhodne s jeho 
zisteniami Gilbert (1995 ) uviedol vyššiu mieru fajčenia u extravertov a neu
rotikov. Canals a kol. (1997) popísali vo svojej práci, že ťažkí fajčiari skórujú 
vysoko na škálach merajúcich psychoticizmus a neuroticizmus. 

Golding a kol. (1983) zistili , že faj čiari skôr vyhľadávali vzrušenie a skó
rovali vyššie v škálach psychoticimus a nižšie v škále lži - skóre. Pozitívnu 
súvislosť medzi požívaním nelegálnych psychoaktívnych látok, pitím alkoho
lu, fajčením nikotínových cigariet a schizotypálnou osobnosťou uvádzali aj 
Larrison a kol. (1999). Práce Windleho a Windleho (2001 ) a Roya a kol. 
(2001 ) vypovedajú o súvise ťažkého a rezistentného fajčenia ako o predikto
re nárastu depresivity u adolescentov . 

Niektori autori (Csémy, 1997; See man a koL , 1992; Bradley a koL, 1991; 
Lee a koL, 1990) upozornili na úzky vzťah medzi zvýšeným požívaním 
legálnych psychoaktívnych látok a postojovou charakteristickou anómiou. 
Nutbeam a kol. (1993); Thomas aLan (1993) a Carrnan a kol. (1983) skon
štatovali okrem iného pozitívny vzťah medzi fajčením a mierou odcudzenia 
sa spoločnosti . 

Materiál a metodika 

Výskumná vzorka obsahovala dve skupiny adolescentov dobrovoľníkov, 
n = 406, z toho 208 chlapcov, 194 dievčat a 4 adolescenti neuviedli pohla
vie. Priemerný vek adolescentov bol 16,6 roka. Adolescenti zo sledovanej 
vzorky tvorili 2 skupiny rozdelené podľa dátumu zberu údajov: z roku 1997 
(n = 203) a z roku 2002 (n = 203); skladajúcich sa zo študentov druhých 
ročníkov vybraných bratislavských stredných škôl. Testové metódy sme po
dávali jednorazovo v poradí: úvodné informácie, Sroeova škála anómie, 
ESPAD (vybrané položky) a EPQ-R. 
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Výslcdhy 

Porovnali sme súvislost faj čenia nikotínových cigariet s osobnostnými 
faktormi . Na sledovanie cieIa sme použili dichotomické delenie adolescen
tov, ktoré nám umožnila otázka 014F z ESPAD: faj čí - nefajčí v porovnaní 
s EPQ-R a Sroleovou škálou anómie. Údaje miery súvisu podávame v ta
buľkách 1 až 10. 

TabuIka 1. Súvislost fajčenia cigariet s psychoticizmom 

Psychoticizmus spolu 

ni e áno 

nie početnost 174 55 229 
Kategória 

% 58,4 % 52,9 '70 57,0 '70 
fajčenia 

á no početnost 124 49 173 

% 41 ,6 % 47 ,1 % 43,0 % 

spolu početnost 298 104 402 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(Chí-kvadrát ( l ) = 0,953; p = 0,329; V = 0 ,049). 

TabuIka 2. Súvislost fajčenia cigariet sextraverziou 

Extraverzia spolu 

nie áno 

nie početnost 177 52 229 
Kategória 

% 60,8 % 46,8 % 57,0 % 
fajče nia 

áno početnost 114 59 173 

% 39,2 % 53,2 % 43,0 % 

početnost 291 111 402 
spolu 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(Chí-kvadrát ( l ) = 6,404 P = 0,011 V = 0,126). 
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TabuIka 3. Súvislosť fajčenia cigariet s neuroticizmom 

Neuroticizmus spolu 

nie áno 

početnost 194 35 229 
Kategória nie 
fajčenia 'té 62,0 'té 39,3 O/C 57,09é 

početnost 119 54 173 
áno 

9é 38,Oo/c 60,7 % 43,0 % 

početnost 313 89 402 
spolu 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(Chí-kvadrát (1 ) = 14,508 p= 0,000 V= 0,190). 

TabuIka 4. Súvislosť fajčenia cigariet so sklonom k lživosti 

Sklon k lživosti spolu 

nie áno 

početnost 182 47 229 
Kategória nie 
fajčenia % 60,5 % 46,5 % 57,0 % 

početnosť 119 54 173 
áno 

% 39,5 % 53,5 % 43,0 % 

početnosť 301 101 402 
spolu 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(Ch í-kvadrát (1) = 5,986 p= 0,014 V = 0,122). 
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Tabuľka 5. Súvislosť faj čenia cigariet s návykovosťou 

Návykovost spolu 

nie áno 

početnost 194 48 242 
Kategória nie 
fajčenia 'lc 66,4 'k 44,0 '70 60,3 % 

početnost 98 61 159 
áno 

'k 33,6 'k 56,0 'lc 39,7 'lc 

početnost 292 109 401 
spolu 

% 100,0 'k 100,0 'k 100,0 % 

(Chí-kvadrát (l ) = 16,646 p= 0,000 V = 0,204). 

Tabuľka 6. Súvisl osť fajčenia cigariet s kriminalitou 

Kriminalita spolu 

nie áno 

početnosť 189 40 229 
Kategória nie 
fajčenia % 63,9 % 37,7 % 57,0 % 

početnosť 107 66 173 
áno 

% 36,1 % 62,3 % 43,0 % 

početnosť 296 106 402 
spolu 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(Chí-kvadrát (1) = 21,714 p = 0,000 V = 0,232). 
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Tabuľka 7. Súvislosť fajčenia cigariet s impulzivitou 

Impulzivita spolu 

nie áno 

početnost 170 59 229 
Kategória nie 
fajčenia % 59,6 % 50,4 % 57,0 % 

početnost 115 58 173 
áno 

% 40 ,4 'te 49,6 % 43,0 % 

početnost 285 117 402 
spolu 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(Chi-kvadrát (1 ) = 2,877 p = 0,090 V = 0,085). 

Tabuľka 8. Súvislosť fajčenia cigariet s dobrodružnosťou 

Dobrodružnosť spolu 

nie áno 

početnosť 195 34 229 
Kategória nie 
fajčenia % 61 ,1 % 41 ,0 % 57,0 % 

početnost 124 49 173 
áno 

% 38,9 % 59,0 % 43,0 % 

početnost 319 83 402 
spolu 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(Chi-kvadrát (1 ) = 10,924 p = 0,001 V = 0,165). 
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Tabuľka 9. Súvislosť faj če ni.a cigari.et s empatiou 

Empatia spolu 

nie áno 

poče tnost 3 1 198 229 
Kategória nie 
fajče nia 'lc 51 ,7 'lc 57,9 'lc 57,0 CfC 

početnost 29 144 173 
áno 

o/c 48,3 % 42 ,1 'lc 43,0 q. 

početnost 60 342 402 
spolu 

'lc 100,0 % 100,0 % 100,0 q. 

(Chí -kvadrát (1) = 0,808 p = 0,369 V = 0,045 ). 

Tabuľka 10. Súvislosť fajčenia cigariet s anómiou 

Anómia s polu 

nie áno 

početnost 206 36 242 
Kategória nie 
fajče nia % 61 ,7 % 38,3 % 60 ,3 % 

početnost 101 58 159 
áno 

% 32,9 % 61 ,7 % 39,7 % 

početnost 307 94 401 
spolu 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(Chí -kvadrát (1) = 24,950(b ); p = 0,000 V = 0,249). 
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Ako je zrejmé z porovnaní uvedených v tabuľkách 1- 10 môžeme konšta
tovať, že z meraných vlastnosti je pre fajčenie prediktorom extraverzia, neu
roticizmus, sklon ku lživosti , návykovosť, kriminalita, dobrodružnosť a anó
mia. Prediktatívnosť sa neprejavila pri psychoticizme, impulzivite a em
patii . 

Dishusia 

Výsledky nášho výskumu umožňujú uvažovať o vzťahoch konzumu ciga
riet a osobnostných faktorov, resp. štruktúr osobností mladých Iudí. Na 
základe našich zistení môžeme hovoriť o jednotlivých sledovaných faktoroch 
ako o prediktoroch fajčenia . 

Prvou sledovanou charakteristikou osobnosti bola extraverzia . Rovnako 
ako uvádzali aj Gilbert (1995) a Smith (1970) sme zistili , že extraverzia je 
výrazným diferencujúcim ukazovatelom pre fajčenie všetkých adolescentov. 

Ďalšou charakteristikou konzumujúceho adolescenta , ktorú sme sledova
li bol neuroticizmus. Identifikovali sme najvyššiu možnú mieru súvisu fajče
nia cigariet. Fajčenie je teda pravdepodobne ideálny prostriedok na znižova
nie napätia a vzrušivosti, ktoré zvýšený neuroticizmus osobnosti prináša. 

V zhode s Larrisonom a kol. (1999) aj Canalsom a kol. (1997) sme očaká
vali súvis psychoticizmu s fajčením nikotínových cigariet. Náš predpoklad 
sa nepotvrdil ; miera psychoticizmu nediferencovala fajčiarov od rovesníkov. 

Na štatisticky významnej hladine súvisu sa javila tendencia jedinca javiť 
sa v lepšom svetle = shlon hu lživosti Oži skóre) s fajčením. Rovnako návy
kovosť bola výrazným diferencujúcim znakom pre fajčenie. Podla zistenej 
štatistickej významnosti môžeme konštatovať, že fajčenie je dokonca návy
kovejšie ako pitie alkoholu (Jančovičová a kol., 2003). 

Ďalšou sledovanou osobnostnou charakteristikou, pri ktorej sa potvrdil 
predpoklad súvisu s fajčením v najvyššej možnej miere bola predispozícia 
osobnosti páchať trestné činy a stať sa delikventom - kriminalita (podľa Ey
sencka, in Senka s kol., 1992). 

Konzumné činnosti sme porovnávali aj s impulzivitou, osobnostnou črtou 
spojenou s nestabilitou, s riskantným správaním bez uvedomenia si rizika 
bez zváženia dôsledkov. Zistili sme vyšší výskyt impulzívnych jedincov med
zi faj čiacimi adolescentmi. Eysenck definoval sklon k dobrodružnosti tiež 
ako inklináciu k riskantnému správaniu - oproti impulzivite však s uvedo
mením si možných dôsledkov - teda s rozvahou a stabilitou osobnosti, ako 
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kontrolovaná forma impulzivity. Pre fajčenie bola miera dobrodružnosti 
silným diferencujúcim znakom, o čom svedčia výsledky z celej vzorky. 

Poslednou charakteristikou, ktorú sme v súvise s konzumným správaním 
Eysenckovým dotazníkom sledovali bola miera empatie, schopnosti vcítiť sa 
do druhých rudí. Výsledky ukázali , že miera schopnosti vcítiť sa nesúvisí 
s faj čením cigariet. 

Ďalšou charakteristikou osobnosti mladistvého konzumenta bola 
anómia . Vychádzajúc z tvrdení Csémyho (1997); Thomasa (1996); Seemana 
aSeemana (1992); Bradleya a kol. (1991); Leeho a kol. (1990) a aj Hughesa 
a Doddera (1985) sme očakávali identifikáciu anómie ako všeobecného pre
diktora konzumného správania či životného štýlu, teda aj fajčenia. 

Pri fenoméne fajčenia sme sledovali nielen súvislo sť s uvedenými osob
nostnými faktormi , ale aj fajčenie ako samostatný faktor , vypočítali sme 
medzipohlavné diferencie sledovaných premenných, diferencie podTa dátu
mu zberu dát a aj podla typu navštevovanej strednej školy. Fajčenie sme 
porovnali zároveň s rôznymi typmi konzumných činností (Jančovičová, 

2003). 
Na záver môžeme konštatovať , že fajčenie cigariet súvisí s osobnosťou 

mladého človeka ešte tesnejšie ako pitie alkoholu (Jančovičová a kol., 2003). 
Výsledky našich výskumov sú v súhlase so všeobecne rozšíreným názorom, 
že fajčenie nikotínových cigariet možno považovať za jednu z najnávyko
vej ších foriem konzumu psychoaktívnych látok vzhladom na osobnosť jed
notlivca. 
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