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Sú h r n 

Presvedčenia o účinkoch alkoholu, pití a alkoholovej závis losti sú dctcnuillalltami postoj"" 
k pitiu, pričom náplň týchto presvedčení sa zdá byť významná pri vznikli. perzistc ncii . Ii "č'ht ~ i 
prevencii alkoholovej závislosti. Súčasť presvedčelú spl'ostredkuvaných spoločellsky tol e
rantným postojom k pitiu tvoria iracionálne mýty, ktoré napri ek ieh chy lJllosti lIIajú vÝZllalllllú 
motivačnú valenciu , 

Pri modifikácii postojov kognitívnou cestou v rámci primál'llej prevencie je potrebll'; IWHť <Io 
úvahy pôsobe lÚe mechalÚzmu koglÚtívnej disonancie, ktorý znižuje pravdepo<lobllosť pl'ijHtiH 
nového presvedčelÚa. 

Na základe predbežného vyhodnote nia dotazníka mýtov uvádzame desať naj,'ozš í" Cllcjších v 
našom súbore gymnazistov, s poukázaním na dôsledky pre prax primárncj pr'cve llcie . 

K r ú č o v é s lov á : postoje k alkoholu a pitiu - pr'esvedče rúa a mýty v alkoJltJlógi i 
modifikácia postojov - kognitívna disonancia _. primárna prc vc llcia 

V, Hincová: MYTH ABOUT ALCOHOL, DRINKING AND 
ALCOHOLISM IN PRIMARY PREVENTION OF ALCOHOL ABUSE 

Summa r y 

Convictions concerning the alcohol effect. drinking alld alcohol atltli eti oll Hr" th " <I t ~ tl! nlli 

lIants for the attitudes to drinking. It seems that the cOlltellt of' that eO llvi l:tiolls is IJJlpor'IHIII 
for the development and persistance, therapy as well as pt'evention of aleoh ol Hddi cttorl. I'Hrti
culars of the convictions mediated hy sociaUy to lerant attitudes to drinkillg create JJTati ollHI 
my ths, which inspite of their erroneousness bear a siglÚficant motivatioJJ power. 

Modifying the attitudes by a coglÚtive way during the primary preventioll process. it is lIe

cessary to take into consideration the action of the coglÚtive dissonancc ruechanisJII. whi ch I't,
duces the chanee for a new cOllviction. 

We present on basis of the preliminary evaluation of the used queslionllair'c O li lIIylhs l h" 
ten most spread ones in our group of high school students and draw attelltioll lo cOllseqll c Jll 'cs 
for use in primary prevention. 

Key w o r ds : attitudes to aleohol and drinking - convictions alltllllylhs iII al co holoh'Y 
attitude ruodification - cognitive dissonance - pl'illlar'Y IJJ 'cve lltioll 
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V PRIMÁRNEJ PREVENCII ABÚZU ALKOHOLU 

V každej oblasti Iudského života existuje množstvo rozličných mýtov, pres· 
vedčeni o príčinách a povahe vecí a konania človeka. Zodpovedajú obraznej, ira· 
cionálnej povahe Iudskej psychiky a ovplyvňujú myslenie a konanie človeka bez to· 
ho, aby ich podroboval racionálnej analýze. 

Neumann (1990) zaraďuje mýty v alkohológii medzi príčiny deficitnej spolupráce 
a upozorňuje na potrebu demytologizácie medzi laikmi ako i odborníkmi, na úrovni 
jednotlivca, malých skupín i celej spoločnosti . Zároveň vymedzuje mýtus ako chyb· 
né, vedecky neudržateľné, napríek tomu rozšírené presvedčenie, ktoré má význam· 
nú motivačnú valenciu pre správanie človeka . 

Fishbein a Ajzen (podľa Výrosta, 1989) definujú presvedčenia ako "zodpovedajú· 
ce subjektívnym pravdepodobnostným úsudkom osoby o určitom aspekte sveta, v 
ktorom žije" . Presvedčenia sa utvárajú v príamej skúsenosti s objektom a prejavujú 
sa v úsudkoch o jeho vlastnostiach (deskripitívne presvedčenia), na základe pravi· 
diel pravdepodobnostnej konzistencie vznikajú presvedčenia odvodené, ktoré presa
hujú úroveň priamo pozorovatefných vlastností. Postoj človeka k objektu je primár· 
ne determinovaný presvedčeniami o objekte, získava sa simultánne a automaticky 
s utvorenim presvedčenia o objekte. 

V procese utvárania postojov, ktorý je dôsledkom sociálnej determinácie vonto· 
genéze, zohrávajú úlohu viaceré činitele (Janoušek, 1988). Patria medzi ne potreby, 
príslušnosť k rôznym sociálnym skupinám, a to najmä skupina primárna a refe
renčná, pričom proces identifikácie so skupinou a jej postojmi sa dynamicky ov
plyvňuje s procesom uspokojovania potrieb jednotlivca. Ďalej sa uvádzajú niektoré 
mechanizmy vytvárania postojov ako je nápodoba, identifikácia, ktoré vychádzajú 
zo samotného subjektu a na druhej strane poučenie a podávanie návodu, ktoré 
súvisí s informáciami podávanými zvonku. 

Do procesu utvárania postojov vstupujú mýty ako presvedčenia sprostredkované 
členmi referenčných skupín mechanizmami imitácie, skupinového tlaku, ale aj us· 
pokojovania potrieb jednotlivca. Je známym faktom, že spoločensky tolerantné a 
všeobecne tradované názory a postoje k pitiu sa stávajú jedným z faktorov v epide
miológii alkoholizmu (Kondáš, 1972). Modifikácia postojov kongnitívnou cestou je 
súčasťou terapie alkoholizmu, pričom náplň presvedčeni osôb závislých od alkoholu 
sa zdá byt významná pri vzniku, perzistencii, liečbe i prevencii alkoholovej závislos· 
ti. Ako ďalej uvádza Kondáš a Kordačová (1992), dôležité sú najmä takzvané iracio
nálne, z hľadiska bežnej adaptability neúčelné presvedčenia. 

Keďže postoj je pomerne zložitá kongnitívno-emočne-konatívna štruktúra, jeho 
trvalá a úspešná modifikácia závisí od dôslednej aplikácie teoretických poznatkov v 
tejto oblasti . Jeden z významných faktorov utvárania postojov, s ktorým musíme 
pracovať aj pri ich ovplyvňovani v rámci preventívneho pôsobenia, je princíp konso
nancie, ktorý determinuje utváranie názorov a postojov tak, aby .boli konsonantné s 
praxou (Kondáš, Tolmáči, 1982), pričom zvyklosti v pití alkoholických nápojov sú 
všeobecne známe. 

Väčšina mýtov o pití, účinkoch alkoholu i alkoholizme, ktoré Neumann (1990) 
zahŕňa do kategórie mýtov vo sfére široko chápanej praxe, odráža presvedčenia o 
vhodnosti pitia pre široké vrstvy spoločnosti, o pozitívnych účinkoch alkoholu nie· 
len na aktuálny,ale aj na dlhodobý psychický alebo fyzický stav človeka, či až nad
hodnocovapie alkoholu (Pot užil, 1985, Bútora, 1989). Dôležitým mechanizmom, 
ktorý vzhľadom na prevládajúcu pozitívnu valenciu týchto presvedčení zohráva úlo-
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hu pri ich ovplyvňovaní je kognitívna disonancia (Festinger, 1957). J e to s ub
jektívne negatívne prežívaný stav, ktorý nastáva v prípade, že nový postoj je di so
nantný s postojom už prijatým v danom prípade determinovaným i viac či menej 
uvedomelým mýtom o pozitívnej hodnote alkoholu a relevantného správania . 

Ako uvádza Janoušek (1988), súlad v kognitívnych zložkách postojov môže byť 
nastolený dvoma spôsobmi - buď zmenou vlastného správania, čo je náročnej ši e, 

alebo vytvorením kognitívnej konsonancie tým, že sa človek bráni všetkým in
formáciam, ktoré súlad kongitívnych zložiek narušujú. Obranné mechanizmy pro
strednictvom vytesnenia, odštiepenia a racionalizácie umožnia jednotlivcovi správa
nie v súlade s jeho starými presvedčenia mi a s momentálnym tlakom skupiny a 
osobných potríeb. 

Poprí pozitívnom hodnotení pitia ďalšou charakteristikou mýtov je bagatelizácia 
škodlivých následkov alkoholu a pitia pre jednotlivca i pre spoločnosť. Tým na
pomáhajú stieraniu hraníc konzumného a pijanského štýlu pitia, pričom alkoho
lická subkultúra (Miššík, 1982) ich používa ako súčasť sociálneho tlaku na správa
nie jednotlivca. Konsonancia názorov skupiny s latentnými presvedčenia mi jednot 
livca, zafixovanými už v rodine, potencuje ich prijatie. V ďalšej fáze rozšírené mýty 
umožňujú perpetuáciu pitia mechanizmami bagatelizácie a racionalizácie, na stra
ne rodinných príslušníkov znižujú schopnosť poukázať na iracionalitu postojov 
pijúceho človeka (je to dobrý človek, len si rád vypije, aspoň sa každý deň neopíja 
ako sused, jeho otec tiež pil, a dožil sa osemdesiatky). 

Mýty o alkohole a pití sú súčasťou presvedčení dospelých, ktorí ich viac či menej 
uvedomelo komuníkujú v nezmenenej podobe v rodine, ktorej vplyv na konzumáci u 
alkoholu už v detskom veku je nesporný. Domnievame sa, že presvedčenia vo forme 
mýtov zohrávajú dôležitú úlohu v prechode od prirodzenej abstinencie detstva ku 
konzumácii a neskôr i abúzu alkoholu. Ako jeden z faktorov pri imitácii a vytváraní 
postojov tolerantných k pitiu sú tieto presvedčenia zároveň faktorom interferujúcim 
vzhladom na efektívnosť preventívnej práce. 

Ako uvádza Kondáš (1972), jednou z dôležitých stránok zásahu do postojov je 
poznanie ich obsahu a stanovenie okruhov, ktoré treba modifikovať. Pri diskusiách 
so stredoškolskou mládežou v rámci programu primárnej prevencie sme sa 
stretávali s presvedčeniami, ktoré možno označiť ako mýty. Na základe týchto 
tvrdeni, ako aj práce s pacientmi závislými od alkoholu, sme zostavili dota zník 
mýtov o pití, alkohole a alkoholizme. Naším cieľom bolo zi stiť výskyt mýtov vo vzor
ke adolescentov. 

Materiál a metodika 

Dotazník pozostáva z 30 tvrdení, ktoré sa zraďujú do 4 kategórií (s výlučenim 
neutrálnej interpretácie), príčom kategória: 

A - je to pravda, súhlasím, 
B - hovorí sa to, súlllasím, 
C - hovorí sa to, nesúlllasím, 
D - nie je to pravda, nesúhlasím (pozrí prílohu l) . 

Dotaznik sme predložili 81 študentom gymnázií v Banskej Bystrici . Súbor tvori 
lo 39 chlapcova 42 dievčat, pričom priemerný vek u chlapcov bol 16,8 roka a u 
dievčat 16,6 roka. 
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Príloha 1: Predbežná verzia dotazníka mýtov 

Pri každom tvrdení zaškrtnite len jeden štvorček príslušného písmena, ktore 
patrí do tejto kategóríe 

A - je to pravda, súhlasím 
B - hovorí sa to a súhlasím s tým 
C - hovorí sa to, ale nesúhlasím s tým 
D - nie je to pravda, nesúhlasím 

1. Ak príde návšteva, patrí sa ponúknuť aj nejaký alkoholický nápoj 
2. Alkohol zlepšuje náladu v spoločnosti a preto patrí ku každej oslave 
3. Každú významnú udalosť treba poriadne osláviť 
4. Oslavu bez prípitku si aní neviem predstaviť 
5. Jeden pohárik níkomu neuškodí 
6 . Pivo alú níe je alkohol 
7. V slušnej spoločnosti sa človek nemôže stať alkoholikom 
8. Každý muž sa níekedy opije - je to normálne 
9. Alkoholizmus je neresť 

10. Alkoholik je človek, ktorý sa nevie kontrolovať v pití, pretože 
nemá pevnú vôlu 

11. Ak aj muž pred svadbou pije viac ako treba, po svadbe sa 
určite zmení - v manželstve bude mať iné starosti 

12. Z dobrého človeka sa níkdy nestane alkoholik 
13. Alkoholik je človek, ktorý sa neustále opíja, musí každý deň piť 
14. Ak níekto v spoločnosti odmietne pohárik, je to nejaký čudák, 

alebo to hrá 
15. Mnom ludia pijú preto, lebo sú nešťastní a nespokojní v živote 
16. Ak níekto nadmieru pije, môže za to jeho okolie (rodina, kamarát) 
17. Ak sa níekto musí ísť liečiť, je to hanba pre celú jeho rodinu 
18. Kto sa ide liečiť, musí byť poriadny notorik 
19. Po liečení môže človek piť zase ako ostatní 
20. Keď je človek unavený, pohárik tvrdého mu vráti sily 
21. Po ťažkom dní sa človek najlepšie uvoIní pohárikom níečoho 

dobrého (pivo, vino, tvrdé) 
22 . Pohár vina alebo piva po jedle podporuje tráveníe 
23 . Trošku alkoholu môže ochutnať aj dieťa - aspoň na Silvestra 
24. Ak je níekto zvyknutý piť, aní väčšie množstvo alkoholu mu 

neuškodí 
25. Značkový alkohol škodí menej ako neznačkový 
26. Na pití níe je níč zlé, nechápem, prečo sa z toho robí taký problém 
27. K poriadnemu chlapovi patrí alkohol 
28 . Keď sa chlap opíja, níe je to taká hanba, ako keď pije žena 
29. Na alkohol si treba privyknúť, je smiešne, keď níekto níč neznesie 
30. Ja sám (sama) rozhodujem o tom, korko si vypijem, preto sa mi 

nemôže stať, že by som sa stal(a) závislým (závislou) od alkoholu 
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V. HINCOV Á / MÝTY o ALKOHOLE, PITÍ A ALKOHOUZME 
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Tabuľka 1 Percentuálne zastúpeIÚe 
jednotlivých k ategórií 
v odpovediach súboru 
gymnazistov (n = 81) 

PČ A B C D PČ 

l 31 22 39 8 I 
2 18 27 42 14 2 
3 42 27 26 5 3 
4 36 14 16 34 -1 
5 37 28 27 8 5 
6 10 7 32 51 6 
7 9 4 38 49 7 
8 28 16 37 21 8 
9 65 18 6 II 9 

IO 64 20 12 4 IO 
II 2 4 2 1 73 II 
12 6 3 28 63 12 
13 48 19 23 10 13 
14 5 6 25 64 14 
15 51 36 9 4 15 
16 22 25 33 20 16 
17 5 4 43 48 17 
18 12 9 39 40 18 
19 12 4 15 69 19 
20 4 6 34 66 20 
21 12 9 39 30 21 
22 39 39 18 16 22 
23 16 30 20 34 23 
24 8 10 46 36 24 
25 8 6 28 58 25 
26 7 3 21 69 26 
27 3 3 20 74 27 
28 15 26 25 34 28 
29 5 9 28 58 
30 80 3 9 8 I 29 

30 

Výsledky a diskusia 

TabuIka 2: Percentuálne zastúpeIÚe 
jednotlivých kategórií 

v odpovediach chlapcov 
a dievčat 

Chla pci (n = 39) l)icVČlt Uí ( II = 42) 
A B C II 1\ li C l) 

38 21 28 13 24 22 5 1 3 
29 28 28 15 7 26 55 12 
39 28 33 O 44 26 19 II 
41 18 15 26 30 IO 17

1 

43 
46 28 18 8 29 28 36 17 
15 10 23 52 5 5 41 . 49 
IO 5 44 41 7 3 33 57 
30 13 39 18 :W lf) 3G ID 
57 21 9 1;1 74 14 2 IO . 
74 18 8 O 55 21 17 7 ! 

I 
3 8 28 GI O O 14 HCi 

IO 3 30 57 2 2 26 70 
53 12 23 12 43 2G 24 7 
8 9 26 57 2 2 24 n 

36 51 8 5 (;7 21 IO 2 
25 28 24 23 8 22 43 27 
5 5 54 36 6 ;~ 3 1 GO 

15 8 44 33 IO IO :\:\ 47 
18 3 18 61 7 4 12 77 
O 8 28 64 7 4 41 48 

18 13 36 33 ci 5 43 46 
49 33 13 5 29 45 22 4 
23 31 23 23 9 29 17 45 
5 15 39 41 12 5 52 31 

16 3 29 52 O 8 28 G4 
5 3 28 (;4 !J 3 14 74 
O 5 26 69 5 2 14 79 

II 36 30 23 19 lG 21 45 
5 5 39 51 5 12 17 GG 

77 5 8 IO 8:1 2 IO fi 

Pri rozbore výsledkov nám ide len o ich predbežné hodnotenie, keďže ide o údaje 
v rámci pred výskumu. Tabuľka 1 uvádza v percentách výsledky celého súboru, 
tabuľka 2 zvlášť percento voľby jednotlivých kategórií u chlapcova u dievčat. 

Celkove možno povedať, že percento súhlasu s danými výrokm.i sa pohybuje od 
5,5 % (výrok č. 11) po 84 % (položka 30 a 10). Pri zlúčeIÚ kategórií A, B, C získame 
údaj o tom, nakoIko sú dané výroky rozšírené v sociálnom prostredí respondentov 
bez ohľadu na ich osobný súhlas. MiIÚmálne percento rozšírenia mýtu je 25 % 
(položka 11) a maximálne 96 % (položka 10 a 15). 

Pri zameraní hodnoteIÚa na kategóriu A, ktorá vyjadruje úplné stotožnen.ie sa 
respondenta s obsahom výroku, zisťujeme, že najvyššie percento súhlasu získali vý-
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roky Č . 30 a 9. Vo vysokom percente stotožnenia sa so schopnosťou kontrolovať svo
je pitie vidíme šance prevencie, ktorej bezprostredným cielom by bolo zoznámenie 
mládeže so spôsobmi kontroly vlastného pitia a poukázať na varovné signály, kedy 
sa pitie stáva problémovým. Zároveň však vysoké percento stotožnenia sa s ná
zorom, "nemôže sa mi stať, že by som bol závislý od alkoholu" môže sa chápať ako 
varovný signál nedostatočného porozumenia mechanizmom vzniku závislosti . Pri 
výroku "alkoholizmus je neresť" majú vyšší podiel na jeho zaradení dievčatá . Zdá 
sa, že moralizujúci postoj k alkoholizmu je značne rozšírený i napriek osvete. 

Ďalším výrokom v celkovom poradí je výrok č . 10. V tomto pripade vyššiu mieru 
súhlasu vyjadrili chlapci, u ktorých úloha "pevnej vôle" v sebahodnotení je význam
nejšia ako u dievčat, čomu nasvedčuje aj fakt, že ani jeden chlapec nášho súboru 
nevyjadril úplný nesúhlas s týmto výrokom. 

Dievčatá častejšie vidia pričinu pitia v nespokojnosti a nešťastí pijúceho človeka 
(č . 15). Umiestnenie tejto položky v poradí výrokov signalizuje výraznú potrebu po
nuky iných spôsobov riešenia problémových situácií v rámci programov primárnej 
prevencie. Od stotožnenia sa s týmto názorom je len krôčik k použitiu rovnakej 
stratégie pri riešení osobných problémov. Poskytnutie modelov iných stratégií rie
šenia problémových situácií, posilnenie zdolávacích mechanizmov osobnosti zohrá
va dôležitú úlohu pri formovaní zdravej osobnosti . KIúčovým zážitkom pre mladého 
človeka môže byť autenticita , osobná zaangažovanosť lektora, jeho schopnosť vytvo
renia osobného vzťahu (Smik, 1994). 

Za alkoholika je považovaný človek, ktorý musí každý deň piť (13), viac u chlap
cov ako u dievčat , 48 %-ný súhlas je totožný s presvedčeniami pacientov v prvých 
fázach liečby . 

Každú významnú udalosť treba poriadne osláviť - s týmto názorom sa stotožňu
je viac dievčat, ani jeden chlapec však nezaradil tento výrok do kategórie D, aj keď 
pri pohlade na kategóriu C vidíme 30 %-né vyjadrenie nesúhlasu. 

Až takmer 50 % chlapcov považuje pohárik po jedle za prostriedok podporujúci 
trávenie . U dievčat je tento názor menej jednoznačný, aj keď pri zlúčení kategórie A 
a B dostávame až 74 %-ný súhlas (u chlapcov až 82 %) s daným tvrdením. 

Ďalším v poradí je mýtus č. 5, kde je u dievčat síce výraznejší nesúhlas s roz
šíreným názorom, magický "jeden pohárik" však býva častým nástupom na šikmú 
plochu abúzu či recidívy. 

Posledné dva z najrozšírenejších mýtov v našom súbore sa týkajú spoločenského 
úzu alkoholu (mýty Č . 1 a 4). Oslava s neodmysliteIným rituálom pripitku a po
núkanie návštevy alkoholom môže byť rituálom konzumentským, ako aj rituálom 
prvého kontaktu s alkoholom. Nejasná hranica medzi ponúkaním a nátlakom tu 
determinuje hranicu medzi pitím a opíjaním sa_ Pozitívnu úlohu v rámci prevencie 
tu môže zohrať nácvik techník odmietania a ujasnenie vlastnej hraníce voči množ
stvu alkoholu. U dievčat vidíme u oboch mýtov výraznejší nesúhlas, čo nasvedčuje, 
že tento názor je viac vecou cti hostitera, ako to zodpovedá spoločenským zvyklos
tiam v rozdelení hostiteľskej roly. 

Závery 

Práca s mýtmi ako latentnými i aktívnymi presvedčeniami mladých ludí je po
dla nášho názoru dôležitou súčasťou preventívnej práce. Predpokladom pre ich 
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spracovanie a usmernenie je poznal1le ich obsahu, ako aj dostatočná suma ob
jektívnych a nezaujatých informácií na strane lektora, ako aj jeho schopnosť kon
taktu a nadviazania osobného vzťahu s mladými luďmi . 

Už predbežné zhodnotenie výsledkov dotazníka poukazuje na prítomnost týchto 
mýtov v presvedčeniach adolescentov. Práca s mýtmi môže byť odrazovým mostí
kom pre množstvo potrebných techník, môže byť podkladom pre prácu lektora pri 
zameraní sa na jednotlivé oblasti v tej-ktorej skupine mládeže a súčasne kontrolou 
efektívnosti jeho práce. 

Z dostupných príručiek primárnej prevencie v každej možno nájsť istú formu 
práce s mýtmi . Príručka Drogy? ... Nadácie Alternatíva (1994) obsahuje formulár ro
dinných mýtov. Príručka pre mladých spolupracovníkov programu FIT 2001 - Klub 
pre 3. tisícročie (Nešpor a kol., 1994) obsahuje modul "Reklama a jak se jí bránít" 
so zoznamom tríkov, používaných v reklame návykových látok a s poukázaJUm na 
ich iracionálne pozadie. Príručka Alkohol a iné drogy (1992) uvádza zoznamy 
tvrdení o užívaní drog a alkoholu s možnosťou overiť si ich správnosť. 

Popri poznaní obsahu mýtov sa aplikácia mechanízmov kognitívnej di sonanci p 
javi ako dôležitý predpoklad efektivity modifikácie postojov a presvedčení v rámci 
primárnej prevencie abúzu alkoholu a požadovanej demytologizácie relevantných 
drog. 
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