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NA POMOC PRAXI 

Epidemiologická šetrení provádená mezi českými dospívajícími svedčí 
o tom, že ve vztahu k alkoholu, tabáku, dalším psychoaktivním látkám 
a hazardu patrí k nejohroženejším na svete (napr. Moravčík a spol., 2011). 
Rodiče nemohou od státu očekávat v této oblasti príliš mnoho. Politici sice 
o prevenci a posilování rodiny často hovorí, ale ke snížení dostupnosti alko
holu pro nezletilé, zvýšení spotrební dane na alkohol nebo k omezení hazar
du se dosud neodhodlali. Je také otázka, kolik škol používá malé interak
tivní preventivní programy zamerené na získávání sociálních dovedností. 
U tohoto typu programu se totiž prokázala schopnost zmenit chování ve 
vztahu k návykovým rizikum (napr. Botvin a spol., 2000; Griffin a spol., 
2004). Naproti tomu efektivita se nezjistila u predná šek, "besed s toxikoma
ny", filmu, koncertu a podobných, nekdy značne bizardních, akcí. 

Je duležité, aby si rodiče uvedomili, jaké oni sami mají možnosti. Preven
ce v rodine není všemocná, je ale duležitá. Skutečnost, že ochranné činitele 
na úrovní rodiny vstupují do interakce s jinými činiteli, lze ilustrovat na 
následujícím výzkumu. Cleveland a spol. (2010) zjistili, že dobré fungování 
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rodiny více prospívalo dospívajícím, ktefí navštevovali školy, kde byli pred 
návykovými riziky dobre chráneni. V České republice je ale bežné, že alko
hol, jiné návykové látky a hazard jsou snadno dostupné v tesném sousedství 
škol. 

Prevence návykových rizik u dospívajících obecne 

Pfi prevenci je žádoucí oslabit pusobení rizikových činitelu a naopak 
posílit vliv ochranných činitelu. Nekteré rizikové činitele ovlivní asi rodiče 
obtížne, napr. ty na celospolečenské nebo biologické úrovni. Namísto toho je 
treba se soustredit na ty faktory, které lze ovlivnit. Vliv rodiny je nej silnej ší 
pred dosažením adolescence, pak získává na významu skupina vrstevníku, 
škola a širší společnost, tedy faktory rodiči ovlivnitelné jen nepfímo 
(Cleveland a spol., 2008, 2012). Vývojové hledisko je duležité i z jiného 
duvodu. Ukázalo se totiž, že škody pusobené alkoholem jsou v dospelosti 
podstatne častejší u jedincu, ktefí začali pít alkohol už v časném veku 
(Hingson a spol., 2006). Legitimním cílem prevence je tedyalespoň oddálit 
vek, kdy doj de setkání dítete nebo dospívajících s psychoaktivní látkou. 
Vzhledem k situaci u nás by prevence problému pusobených alkoholem a ji
nými návykovými riziky v rodine mela probíhat pfimereným zpusobem už 
od útlého veku a rozhodne by mela začít nejpozdeji pred 10. rokem veku 
dítete. 

Co fíká výzkum 

Výchovné styly 
Americké prameny rozdelují výchovné styly do čtyr kategorií: 
1. Autoritáfští rodiče se vyznačují malou vrelostí a citlivostí, typická pro 

ne je i malá tendence díte ocenit a pochválit, i když se chová nebo učí dobre. 
Tento výchovný styl není nejvýhodnejší práve s ohledem na malou citlivost 
rodiču. 

2. Permisivní rodiče na díte málo dohlížejí a nevyžadují rozumnou di
sciplínu. Jsou sice vrelí a citliví, ale to samo o sobe nestačí. 

3. Zanedbávající rodiče: Ti se o díte dostatečne nestarají, nevyžadují di
sciplínu a nejsou citliví. Tento výchovný styl je jasne nejrizikovejší ze všech. 

4. Autoritativní rodiče vyžadují disciplínu a na deti dohlížejí. Faktor spo
lečne stráveného času, dohledu a zároveň vrelosti má pri výchove pozitivní 
efekt (napr. Piko a Balázs, 2012). Tento výchovný styl je nejvýhodnejší 
v prevenci návykových rizik i s ohledem na škoIní prospech (Cohen a Rice, 
1997). Autoritativní styl vede k vet ší selektivite pri výberu filmu a prístupu 
k médiím, což je v prevenci návykových rizik také výhodné (Tanski a spol., 
2010). 
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Jaký výchovný stylje nejčastejší u nás? 
Výzkumná data nemáme k dispozici, podle médií ale tráví čeští rodiče 

v práci více času, než lidé ve vetšine srovnatelných zemÍ. Lze tedy pred
pokládat, že času na výchovu detí budou mít méne. Nezdá se ani, že by di
sciplína pn výchove byla práve modernÍ. Jedná se ovšem o závažný faktor. 
Problémy s návykovými látkami u detí vojáku z povolání jsou podle zpráv 
z ruzných zemí prekvapive nižší než v bežné populaci. Težko lze pred
pokládat, že to bude nadprumernou vrelostí, spíše se zde uplatňuje schop
nost rodiču stanovit jasná pravidla a trvat na jejich dodržovánÍ. 

Dostupnost alkoholu v domácím prostredí 

Ve výhode jsou rodiny, kde není doma alkohol detem dostupný (napr. 
van den Eijnden, 2011). To se týká zvlášte mladších detí, u nichž mohou vy
volat otravu i relativne malé dávky alkoholu, napr. po vypití sladké ústní 
vody salkoholem. Nedostupnost alkoholu v domácím prostredí má význam i 
u dospívajících. Rodiče by rozhodne meli trvat u nezletilých na zákazu pití 
alkoholu doma a to vždy a za všech okolností, tedy i napr. oslave narozenin 
nebo na Silvestra. Ukazuje se, že taková duslednost vede k tomu, že dospí
vající pijí alkohol méne, i když jsou mimo dohled rodiču (napr. van derVorst 
a spol., 2010). 

Modelování 

Ponekud staromódne zneJ ICl názor, že rodiče slouží detem jako vzory, 
nachází podporu ve výzkumu. Podle autoru Moore a spol. (2010) se krome 
výchovného stylu uplatňovaly i další činitele. Rizikové činitele na strane ro
diču zahrnovaly násilné chování, drobnou kriminalitu, liberální postoj k ná
vykovým látkám a jejich zneužívánÍ. 

To neznamená, že by rodiče museli vždy a za všech okolností abstinovat 
od veškerých látek, určite by se ale nemeli pred detmi opíjet nebo se pod vli
vem alkoholu chovat násilne nebo jinak rizikove (napr. fídit motorové vozid
lo). Jestliže se u nekterého z rodiču objevila závislost na alkoholu, riziko 
návykové nemoci a dalších problému u detí se pronikave snižuje v dusledku 
úspešné léčby rodiče. I v takových rodinách by se ale prevenci návykových 
problému mela venovat zvlášte velká pozornost a díte by melo být varováno, 
že alkohol je pro nej ješte rizikovejší než pro vrstevníky. 

Krátká intervence 

U detí a dospívajících se mnohem častej i jedná o škodlivé užívání nežli 
o závislost, jak je definována v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10). 
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Krátká intervence je zde metodou volby a její efektivita roste, jestliže se na 
ní podílejí rodiče. Ti totiž disponují silnejšími motivačními nástroji, než te
rapeut nebo učitel. Krátká intervence na úrovni rodiny často paradoxne mí
vá dlouhodobou povahu a muže trvat radu let - napr. lepší rodičovský doh
led, kvalitnejší komunikace nebo nácvik relevantních dovedností. 

Nekteré postupy používané pri krátké intervenci 

- Posoudit stava informovat dospívajícího o výsledku. 
- Jasný pokyn vyhnout se alkoholu, tabáku a drogám. 
- Predání svépomocné príručky nebo odkazu na její elektronickou podo-

bu. Na www.drnespor.eu jsou volne ke stažení príručky pro lidi, kterí mají 
problémy s alkoholem, drogami, tabákem, hazardem, internetem a video 
hrami. 

- Spolupráce s rodinou, nej častej i rodiči. I pfi krátké intervenci obvykle 
doporučujeme trávit s dítetem více času a jasná, dusle dne prosazovaná pra
vidla. 

- Posilování motivace (viz napr. Nešpor, 2011). 
- Doporučit využívání telefonické pomoci, která je k dispozici nepretrži-

te, napr. Centrum krizové intervence (tel. 284 016 666) nebo Linka bezpečí 
(tel. 877 77). 

- Kontrakt, tj. obvykle písemná dohoda, týkající se abstinence, životního 
stylu, léčení atd. 

- Doporučit účast ve svépomocné organizaci (u nás nej častej i Anonymní 
alkoholici). Tato možnost pfichází v úvahu u nekterých dospívajících. 

- Aktivní predání k soubežné specializované léČbe. Pri aktivním predání 
rodič nebo jiný dospelý napr. dohodne první návštevu ve specializovaném 
zarízení a dospívajícího k ní doprovodí. 

Prevence v rodine v kostce 

Uvedený prehled jsme prevzali z publikace "Alkohol, drogy a Vaše deti" 
(Nešpor a Csémy, 2003), kde jsou tyto zásady podrobnej i rozpracovány. 
Uvedená publikace je volne ke stažení z www.drnespor.eu. 

- Získat duveru dítete, umet mu naslouchat a vyhradit si pro díte dosta
tek času. 

- S dítetem o alkoholu a drogách hovorit pfimerene jeho veku. Pred tím 
je treba si opatrit informace z duveryhodných zdroju. Nezletilé díte by melo 
vedet, že rodiče jsou za to, jestli pije alkohol nebo zneužívá jiné látky podle 
platných zákonu do velké míry odpovední. Mají tedy nej en právo, ale i po
vinnost na díte dohlížet. 

- Dobre organizovat díteti čas. Predcházet nude, ale i vyčerpání nebo 
únave v dusledku jednostranné a nadmerné záteže. 
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- Pomáhat díteti nacházet hodnoty, které usnadní odmítání alkoholu 
a drog. Takovými hodnotami jsou nejčasteji zdraví, dobré sebeovládání nebo 
duchovní hodnoty. 

- VytvoHt zdravá rodinná pravidla a trvat na jejich prosazování. 
- Pomoci díteti se bránit nevhodné společnosti a najít si mezi vrstevníky 

bezpečné prátele. To souvisí se sociálními dovednostmi, napr. jak navázat 
kontakt, jak odmítat nebo jak se zdrave prosadit. 

- Posílit sebevedomí dítete, napr. pH vhodných príležitostech ho po
chválit a povzbudit. 

- Spolupracovat s dalšími dospelými (širší rodina, další dospelí v míste 
bydlište, škola atd.). 

Záver 

Prevence v rodine není všemocná, je ale duležitá. Díky ní se podstatne 
snižuje riziko problému pusobených alkoholem, drogami a hazardem u detí. 
To je v zájmu rodiču, jejich detí i celé společnosti. 
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