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Súhrn 

V II. časti práce autor (študent medicíny) predkladá ďalšie výsledky prieskumu o požívaní 
návykových látok študentmi stredných škôl v lokalite Senec (25 km od Bratislavy). Ako pod
klad použil svoju prácu Adolescenti a návykové látky - fenomén tejto doby, ktoru prezentoval 
v maturitnom ročníku 1996/97 v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). 

Vychádzajúc z prieskumu v 283-člennom súbore stredoškolákov autor postupne vyhodnocu
je súvislosti medzi užívaním návykových látok a rodinným zázemím respondentov, spôsobom 
trávenia vorného času, hodnotovým systémom, religiozitou. Osobitnú pozornosť venuje vzťahu 
medzi pravidelným užívaním návykových látok a aktívnym pohlavným životom adolescentov. 
Získané výsledky konfrontuje s hypotézami, v ktorých vyslovil predpokladané faktory ov
plyvňujúce užívanie návykových látok. 

K r ú č o v é s lov á : stredoškoláci - požívanie návykových látok - faktory ovplyvňujúce 
požívanie návykových látok 

Turček M., Jr.: USAGE OF ADDICTIVE SUBSTANCES BY 
STUDENTS AT SECONDARY SCHOOL. II . PART. FACTORS 
MODIFYING USAGE OF ADDICTIVES. 

Summary 

The author (student of medicine) presents the second part of the study about addictive 
substance use by secondary school students in Senec (25 km near to Bratislava). The paper is 
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based on hi s earlier work Adolescents and addictive disorders - a phenomenon of this time, 
written in 1996/97 and firstly introduced at the competition called Secondary Expert Work . 

Based on th e investigation of 283 students, the author gradually discloses consequences 
between usage of addictives and family rear, way of spending free time, worth system, religiosi
ty. Special notice is taken of statistically significant relation between substance abuse and acti
ve sexu al life of adolescents . The obtained results are compared with hypotheses, in which the 
author supposed some factors modifying the usage of psychoactive substances. 

K ey w o r ds : secondary school students - usage of addictives - modifying factors 

Úvod 

Zneužívanie psychoaktívnych látok môžeme označiť za psychickú poruchu, na 
ktorú vplýva množstvo odlišných činiteľov (Meyer, 1992; Nešpor, 1992). P ritom 
spektrum "aktuálnych" návykových látok sa meru neustále s vývojom historick ej 
doby (Kolibáš, Novotný, André, 1994). Faktory podporujúce vznik drogovej závislo
sti zaraďuje Urban (1978) do štyroch tried, podľa príslušnosti do ,,interakčného 
štvorstena" droga - organizmus - prostredie - podnet. Pre potreby praxe takéto ab
straktné vyjadrenie činiteľov podporujúcich vznik závislosti však nie je dostatočné 
a Nešpor (1992) preto uvádza konkrétne okolnosti zvyšujúce riziko zneužívania ná
vykových látok, predovšetkým u adolescentov. Tieto zadeľuje do viacerých oblastí, 
ako jedinec, rodina, kamaráti, škola a pod., kde nachádzajú svoju osobitú dynami
ku. Swadi (1992) uvádza ako rizikové faktory konflikty medzi rodičmi, záškoláctvo, 
delikvenciu i psychické problémy a (zne-)užívanie akejkoľvek návykovej látky. 

Turček M., st . a Turček K. (1982) poukazujú na to, že v neúplných, resp. 
nefunkčných rodinách a v rodinách, v ktorých aspoň jeden z rodičov pije alkoholické 
nápoje nemierne, je podstatne väčšie riziko kontaktovania sa detí s alkoholom so 
sklonom k jeho nadmerného užívaniu ako v rodinách úplných, resp . funkčných 
a v takých, kde sa nevyskytuje žiaden prípad zneužívania alkoholu. Podobný ná
zor, čo sa týka psychopatológie drogových závislostí od prchavých látok, zastávajú 
aj Medvecký a Medvecká (1973), ktorí k výchove v disharmonickom prostredí ako 
k rizikovému faktoru pridávajú psychopatické rysy osobnosti a podpriemerný inte
lekt . Aj iru autori (Vítek, 1987; Nešpor a Csémy, 1996; Šagát a Tuhá rsky, 1997) 
považujú rodinu a jej funkčnosť za dôležitý faktor ovplyvňujúci zneužívanie alkoho
lu, resp . iných omamných látok. Straka a Strnadová (1987) poukazujú na to, že 
u mnohých toxikomanov je partia, v ktorej daru jedinci požívajú omamné látky, 
náhradou za dysfunkčné rodiny, a teda nepriamo aj za organizované kolektívy pro
spešného a pozitívne motivačného rázu. Turček M., st . (1963) v tomto zmysle opisu
je skupinu ako silu, ktorá vie rozhodujúcim spôsobom usmerniť konanie jednot
livého člena . 

Otázka dôvodov a spôsobu kontaktovania sa jedíncov s návykovými látkami hrá 
kľúčovú úlohu pri rozpoznávaru jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich rozvoj dro
gových závislostí a tým aj pri modelovaru programov prevencie a liečby závislých . 
Zaoberalo sa ňou viacero autorov: vo vzťahu k požívaniu alkoholu ju skúmali 
Turček M., st . (1966), Mečíf (1990), u nealkoholových drog napr. Vojtík a Bficháček 
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(1985), novšie napr. Šagát a Tuhársky (1997). Túto otázku sme konfrontovali s vý
sledkami nášho prieskumu v I. časti práce (Turček M , ml ., 1998) Sprievodnými 
javmi abúzu bývajú podIa Swadiho (1992) neprimerané sexuálne správanie, delik
vencia, konflikty s okolím, zlý prospech v škole, depresie i samovražedné pokusy. 
Niektorým z nich sa podrobnejšie venujeme v tejto časti našej práce. 

V otázke hodnotovej orientácie sa ukazuje, že existujú pomerne špecifické hod
noty, ktoré sú dominantné pre jedincov zneužívajúcich návykové látky oproti tým, 
ktorí návykové látky nepožívajú, alebo ich požívajú v primeranej miere . Kolektív 
Hrabcová-Vaňková, Tempírová, Hlavička (1987) zistili, že mladí toxikomani prefe
rujú v najvýraznejšej miere slobodu, priateIstvo a pasívny kIud (v tomto poradí) 
a majú prevažne negatívny vzťah k práci . Greisinger (1983) uvádza, že adolescenti 
pijúci alkohol ho uprednostňujú aj kvôli pocitu vzrastu sexuálnych výkonov a re
dukcie psychického napätia . Mečíi- (1990) u alkoholikov vidí peniaze ako najčas
tejšie sa objavujúcu túžbu, ktorá môže pokryť životné nároky. Samotné hodnoty sú 
však iba odrazom životného štýlu, ktorý daný človek žije a ktorým sa necháva for
movať. A preto, hoci ich poznanie môže byť pre diagnostiku závislostí smerodajné, 
domnievame sa, že nakoIko podstata problému drogovej závislosti tkvie v človeku 
samotnom (Kudrle, 1992), v liečbe je potrebné upriamiť sa na jeho vlastnú osob
nosť. Turček M., st . a Turček K. (1982) ponúkajú pohIad na to, aké náročné to môže 
byť, keď hovoria, že "človekovi vlastne ťažko ukázať smer, keď on nijakú cestu ani 
nehIadá." Azda aj preto je užívanie drog, najmä u adolescentov s príznakmi depre
sívnych porúch, spojené s vyššou frekvenciou suicidálnych myšlienok a pokusov. 
Ich sprievodnými javmi bývajú zdravotné problémy ako zvýšená únava, nespavosť, 
nočné mory, ale aj deviantné správanie, úteky z domu, problémy v škole, agresivita 
(Crumley, 1990; Choquet a Menke, 1990; Blum, 1990). 

Naším cierom v II. časti práce bolo prostredníctvom dát získaných od študentov 
v prieskume nájsť faktory ovplyvňujúce rozvoj alebo ochranu pred zneužívaním 
psychoaktívnych látok. pri samotnom prieskume sme pre druhú časť práce vychá
dzali z nasledovných hypotéz: 

1. Ochranné faktory voči užívaniu návykových látok sú: 
a) dobré rodinné zázemie; 
b) organizované využívanie vorného času; 

c) pozitívny hodnotový systém; 
d) viera . 

2. Existuje úzky vzťah medzi pravidelným požívaním návykových látok a po
hlavným životom u študentov stredných škôl . 

Materiál a metodika 

Údaje potrebné na vypracovanie štúdie charakterizujúcej vzťah adolescentov 
k návykovým látkam sme získali prostredníctvom anonymného dotazníka. Použili 
sme neštandardizovaný dotazník; jeho podrobnejšia charakteristika bola uvedená 
v I. časti našej práce (Turček M., ml., 1998). Pre tútó časť práce sme vyhodnocovali 
dotazníkom získané údaje o rodine, trávení vorného času, životných hodnotách, reli
giozite a pohlavnom živote, ktoré sme porovnali s údajmi o užívaní psychoaktívnych 
látok. 
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Pri vyhodnocovaní vplyvu trávenía voIného času na požívaníe návykových látok 
sme vychádzali z troch základných typov zhIadiska organízovanosti : s rodinou 
(myslime si totiž, že tu nemožno posúdiť mieru organízovanosti voIného času), orga
nízovane (športom, záIubami) a neorganízovane (všetky ostatné možnosti). Pritom 
sme vyhodnocovali jednotlivé odpovede respondentov a níe samotných responden
tov, nakoIko tí mohli pri odpovedaní na otázku trávenía voIného času vyznačiť via
cero (z nášho pohIadu i protichodných) možností. 

Pri sledovaní vplyvu hodnotového systému respondentov na požívaníe návyko
vých látok sme si všímali pravidelné konzumovaníe alkoholu, pravidelné pitie kávy, 
pravidelné fajčeníe a kontakt s inými drogami. Pri vyhodnocovaní sme tieto javy 
považovali za rovnocenné, čím sme umožníli sčítaníe jednotlivých možností vo for
me skóre a tým získali väčšiu prehIadnosť výsledkov. 

Na vyplnení dotazníkov sa podieIalo 283 respondentov z troch škôl: Gymnázia 
Senec, Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Senci a Strednej školy podníka
nía v Senci . Respondentov zo SOU strojárskeho a SŠP sme súhrnne nazvali štu
dentmi odborných stredných škôl (ďalej už len OSŠ). Základné charakteristiky 
súboru vyjadruje tab. 1. 

TabuIka 1. Základné charakteristiky súboru 

Škola Gymnázium Senec OSŠ - odborné stredné školy 

Ročník 2. 3. 4. 2. 3. 

Pohlavie CH I D CH I D CH I D CH I D CH I D 

N 28 I 19 25 I 35 20 I 30 34 I 39 25 I 28 

rCH+ D 47 60 50 73 53 

r ročníkov 157 126 

Spolu 283 

Výsledky 

Zo všetkých respondentov 34,6 % pravidelne UZlva níektorú návykovú látku 
(pravidelne pije alkoholické nápoje, kávu, alebo fajčí , prípadne malo opakovanú 
skúsenosť s inými návykovými látkami). Takmer dve tretiny z ních (21,5 % zo 
všetkých respondentov) užíva pravidelne iba jednu návykovú látku, zvyšná jedna 
tretina užíva súčasne viac návykových látok pravidelne. Z výsledkov 1. časti práce 
ešte uvádzame, že chlapci vo významnej miere častejšie užívajú návykové látky ako 
dievčatá (p < 0,001). Zistili sme aj vyšší výskyt pravidelného užívaní a návykových 
látok (za znak pravidelného užívaní a sme považovali frekvenciu níekoIkokrát za 
týždeň a častejšie) v celkovom meradle na OSŠ oproti gymnáziu na úrovní štatis
tickej významnosti p < 0,05 . 

Ďalej sme zistili, že 31,4 % respondentov bolo od alkoholu abstinujúcich a 4,9 % 
požívalo alkohol pravidelne . Kávu pilo pravidelne 12,0 % respondentov a pravidelne 

24 



TURČEK M. ml. / POŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK ŠTUDENTMI 
STREDNÝCH ŠKÔL II. ČASŤ. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE POŽÍVANIE 
NÁVYKOVÝCH LÁTOK 

fajčilo 24,0 % zo všetkých odpovedajúcich. Kontakt s inými návykovými látkami 
(drogami) sme zistili u 11,0 % študentov. Tieto a ďalšie výsledky tvorili náplň 
I. časti našej práce (Turček M., ml., 1998). 

V druhej fáze vyhodnocovania dát sme skúmali vzťah medzi požívanim návy
kových látok a rodinným prostredím respondentov, trávenim volného času, hodno
tovým systémom, pohlavným životom respondentov, religiozitou. Rodinné zázemie 
celého súboru respondentov, ako aj jeho súhrnný rebríček hodnôt a realizovanie 
pohlavného života sú uvedené v I. časti práce . 

Z údajov v tab . 2 a 3 vyjadrujúcich vplyv rodinného prostredia na požívanie ná
vykových látok sme zistili, že u respondentov sa ako významnejší ukázal súvis 
vzťahov v rodinách s frekvenciou kontaktovania sa s návykovými látkami než vplyv 
neúplnosti rodín na užívanie návykových látok. Respondenti oboch pohlaví z úpl
ných rodín častejšie pijú alkohol než respondenti z neúplných rodín. Na druhej 
strane v pravidelnom požíva ni kávy, v pravidelnom fajčeni a v skúsenostiach s iný
mi drogami vedú respondenti z neúplných rodín. Z týchto výsledkov sa štatisticky 
významným ukázal zvýšený výskyt pravidelne fajčiacich dievčat z neúplných rodín 
(p < 0,001). Hypotéza Č. la sa výraznejšie naplnila v súvislosti vzťahov v rodinách 
s požívanim návykových látok u respondentov. Respondenti pochádzajúci z rodín, 
kde panujú prevažne zlé vzťahy, sa častejšie kontaktovali so všetkými typmi návy
kových látok. Signifikantnými v tejto súvislosti boli výsledky v pravidelnom po
žívaní alkoholu a kávy (u oboch p < 0,05) a v pravidelnom fajčení (p < 0,01). 

TabuIka 2. Celistvosť rodín a požívanie návykových látok (%) 

Návyková Frekvencia 
Rodiny 

látka užívania Úplné Neúplné 

CH D Ľ CH D Ľ 

n = 120 n = 124 n = 244 n = 12 n = 27 n = 39 

Alkohol pravidelne 10,0 0,8 5,3 8,3 0,0 2,6 

Káva pravidelne 10,0 12,1 11,1 8,3 22,2 18,0 

Nikotín príležitostne 18,3 16,1 17,2 8,3 11,1 10,3 

pravidelne 35,0 2,4 18,4 25,0 25,9 25,6 

Iné drogy skúsil(-a) aspoň raz 14,4 4,8 10,3 16,7 14,8 15,4 

pri vyhodnocovaní vplyvu trávenia volného času na požívanie návykových látok 
(tab. 4) sme zistili rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Najnížšie percento res
pondentov užívajúcich návykové látky sme zaznamenali u oboch pohlaví pri organi
zovanom spôsobe trávenía volného času. Výnímku predstavuje skúsenosť s inou 
drogou u dievčat, ktorá bola najväčšia u respondentiek s organizovaným trávením 
volného času. Na druhej strane, najvyššie percento užívajúcich návykové látky sme 
zaznamenali u oboch pohlaví pri neorganizovanom spôsobe trávenia volného času, 
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pričom výnimku tu predstavujú chlapci požívajúci pravidelne kávu (najviac ich je 
spomedzi tých, ktorí svoj vorný čas trávia s rodinou). Hypotézu č. lb o organizova
nom spôsobe trávenia vorného času ako ochrannom faktore pred zneužívaIÚm návy
kových látok môžeme podra nášho názoru považovať za naplnenú. Neprehliadame 
však fakt , že v našom prieskume sa vyskytli výnimky z tejto hypotézy, ako aj to, že 
výsledky nedosiahli štatisticky významné hodnoty. 

Tabuľka 3. Vzťahy v rodinách a požívanie návykových látok (%) 

Návyková Frekvencia 
Vzťahy v rodinách 

látka užívania Dobré Zlé 
n=272 n = II 

Alkohol pravidelne 4,4 18,2 

Káva pravidelne 11,0 36,4 

Nikotín pravidelne 21,0 63,6 

Iné drogy skúsi l(-a) aspoň raz 10,3 27,3 

Tabuľka 4. Vplyv trávenia vorného času na požívanie návykových látok (%) 

Chlapci Dievčatá Spolu 
Návyková Frekvencia 

látka užívania R O N R O N R O N 
n = 59 n = 103 n = 180 n = 95 n = 65 n = 250 n = 154 n = 168 n = 430 

Alkohol pravidelne 6,8 9,7 11,7 1,1 0,0 0,8 3,2 6,0 5,3 

Káva pravidelne 15,3 6,8 10,0 11,6 6,2 15,6 13,0 6,5 13,3 

Nikotín občas 18,6 21,4 21 ,7 23,2 16,9 28,0 21 ,4 19,6 22,3 

pravidelne 30,5 32,0 33,9 10,5 10,8 15,6 18,2 23,8 23,3 

Iná droga aspoň raz 6,8 11,7 16,7 5,3 7,7 7,2 5,8 10,1 11,2 

Legenda: R - s rodinou 
O - organizovane (šport, záruby) 
N - neorganizovane (sám - sama, doma, s kamarátmi, s partnerkou - partner om) 
n - počet vyznačených odpovedi r espondentmi 

PorovnaIÚm hodnotového systému respondentov, ktorí nepožívajú návykové lát
ky vo významnej miere a hodnotového systému respondentov, ktorí požívajú pravi
delne aspoň jednu návykovú látku (tab. 5), sme zistili, že okrem hodnôt, ktoré naj
viac dominujú u všetkých respondentov (zdravie, rodina, príaterstvo), existujú aj ta
ké hodnoty, ktoré sa častejšie objavujú iba v určitom súbore respondentov. V súbore 
respondentov, ktorí nepožívajú pravidelne žiadnu návykovú látku ani nemali skú
senosť s inými drogami, je ako hodnota na prvom mieste zdravie, potom nasleduje 
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rodina a za ňou priateľstvo. Takéto poradie hodnôt sme zaznamenali aj v základ· 
nom súbore všetkých respondentov. U respondentov, ktorí návykové látky užívajú 
vo významnej miere, však hodnota zdravia klesá na druhé miesto. Tento pokles je 
štatisticky významný - respondenti, ktorí užívajú súčasne viac návykových látok 
pravidelne, skórovali zdravie ako prioritnú hodnotu signifikantne menej ako tí, 
ktorí návykové látky pravidelne neužívajú (p < 0,01). Na druhej strane probandi 
užívajúci súčasne viac návykových látok pravidelne uvádzali slobodu ako najväčšiu 
hodnotu významne častejšie ako respondenti neužívajúci návykové látky pravidelne 
(p < 0,05), aj keď sloboda sa v ich rebríčku hodnôt vyskytuje na mieste o jedno 
nižšom. Tento relatívny pokles je však spôsobený súčasným častejším skórovanim 
peňazí ako životnej hodnoty zo strany probandov užívajúcich aspoň jednu návykovú 
látku pravidelne (majúcich skúsenosť s inou drogou) oproti respondentom neužíva
júcim návykové látky pravidelne (p < 0,001). Peniaze sa v hodnotovom systéme res
pondentov užívajúcich súčasne viac návykových látok nachádzajú na treťom mieste, 
pred priateľstvom. Vzostup v rebríčku hodnôt zaznamenal aj pohlavný život, ktorý 
bol skórovaný iba u probandov užívajúcich súčasne viac návykových látok pravidel
ne . Z hodnotového systému respondentov, ktorí mali významný kontakt s návyko
vými látkami, možno zhrnúť, že je u nich evidentný pokles hodnoty zdravia a na
opak, zvyšuje sa význam peňazí, prípadne pohlavného života. Ak zdravie chápeme 
ako vyššiu hodnotu než peniaze alebo pohlavný život (vzhľadom na vek respon
dentov), potom si dovoľujeme tvrdiť, že hypotéza č . lc sa tu v zmysle výsledkov 
u študentov, ktorí návykové látky nepožívajú vo významnej miere, splnila. 

Tabuľka 5. Požívanie návykových látok a hodnotový systém respondentov 

Respondenti, ktorí Respondenti, ktorí požívajú Respondenti. ktorí požívajú 
nepožívajú pravidelne pravidelne jednu návykovú súčasne viac návykových látok 
žiadnu návykovú látku látku pravidelne 

n = 185 n = 61 n = 37 

Rebríček hodnôt Skóre Rebríček hodnôt Skóre Rebríček hodnôt Skóre 

1. Zdravie 110 1. Rodina 39 1. Rodina 18 

2. Rodina 100 2. Zdravie 37 2. Zdravie 13 

3. Príaterstvo 65 3. Príaterstvo 21 3. Peniaze II 

4. Sloboda 20 4. Peniaze 13 4. Priaterstvo 10 

5. Vzdelanie 18 5. Sloboda 5 5. Sloboda 9 

6. Mier 17 6. Mier 4 6. - 7. Pohlavný život 3 

7. Peniaze 14 7. Vzdelanie 3 6. - 7. Úspech. sláva 3 

8. Úspech. sláva II 8. - 9. Úspech. sláva l 8. - 9. Mier l 

9. Osobný kIud 3 8. - 9. Osobný kIud l 8. - 9. Vzdelanie l 

10. Pohlavný život O 10. Pohlavný život O 10. Osobný krud O 

Legenda: Skóre - počet respondentov v príslušnom súbore. ktorí vyznačili príslušnú životnú 
hodnotu 
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Pri skúmaIÚ pravdivosti našej hypotézy, že viera predstavuje ochranný faktor 
voči zneužívaIÚu drog sme zistili, že 72,4 % zo všetkých respondentov sa charakte
rizuje za veriacich (z chlapcov 66,7 % a z dievčat 77,5 %), 24,0 % je neveriacich. 
3,5 % respondentov uviedlo, že v otázke viery nemá vyhranený názor, prípadne, že 
sa nevie celkom jednoznačne zaradiť (z toho bolo 80,0 % chlapcova 20,0 % dievčat) . 

Vplyv religiozity na užívaIÚe návykových látok vyjadruje tab. 6 . V otázke častého 
požívaIÚa alkoholu sa ukázalo, že neveriaci respondenti všeobecne, ako aj chlapci 
a dievčatá zvlášť požívajú alkohol menej ako ich veriaci vrstovrúci . Neveriaci chlap
ci požívajú čiernu kávu častejšie ako veriaci, no u dievčat je to naopak. Bez rozdielu 
pohlavia ale platí , že kávu pijú častejšie neveriaci respondenti . V otázke fajčenia sa 
podobne ako v požívaIÚ čiernej kávy ukázalo, že neveriaci chlapci fajčia častejšie 
ako veriaci, no výskyt častého fajčeIÚa u neveriacich dievčat je IÚžší ako u veria
cich. Bez rozdielu pohlavia je však opäť výskyt pravidelného fajčeIÚa u neveriacich 
respondentov vyšší ako u veriacich (napr. v 3. ročIÚku na OSŠ 58,3 % neveriacich 
študentov fajčí pravidelne). Tu ale treba poznamenať, že výskyt príležitostného 
fajčeIÚa bol v celkovom meradle (u chlapcov aj u dievčat) vyšší u veriacich respon
dentov ako u neveriacich. V otázke požívaIÚa iných drog sme zistili, že neveriaci 
chlapci i neveriace dievčatá majú väčšiu skúsenosť s týmito návykovými látkami 
oproti veriacim respondentom (u neveriacich chlapcov je to 25,0 %, zatial čo u ve
riacich 10,2 %). 

TabuIka 6. Vplyv religiozity na požívaIÚe návykových látok (%) 

Návyková Frekvencia 
látka užívania 

Alkohol pravidelne 

Káva pravidelne 

Nikotín príležitostne 

pravidelne 

Iná droga skúsil(-a) aspoň raz 

Legenda: N - neveriaci 
V - veriaci 

Chlapci 

N V 
n= 36 n = 88 

5,6 10,2 

13,9 6,8 

16,7 18,2 

41,7 28,4 

25,0 10,2 

Dievčatá Spolu 

N V N V 
n = 32 n = 117 n = 68 n = 205 

0,0 0,9 2,9 4,9 

12,5 14,5 13,2 11,2 

12,5 15,4 14,7 16,6 

12,5 12,8 27,9 19,5 

9,4 6,0 17,7 7,8 

Pri realizácii nášho prieskumu sme predpokladali, že pohlavný život, resp. po
hlavná zdržanlivosť a požívaIÚe, resp . nepožívaIÚe návykových látok majú (najmá) 
v adolescentnom veku určité spoločné charakteristiky, ktorými môžu byť navzájom 
ovplyvňované . Z údajov v tab. 7 čítame, že tí študenti, ktorí už mali pohlavný styk, 
majú väčšie skúsenosti aj v požívaní návykových látok v porovnaIÚ s respondentmi, 
ktorí ešte pohlavný styk nemali. Výnímku (hoci použitie tohto pojmu nechávame na 
zváženie) nachádzame v príležitostnom fajčeIÚ, ktoré sa vyskytuje častejšie u res
pondentov, ktorí ešte pohlavný styk nemali . Signifikantnú spätosť aktívneho po-
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hlavného života a pravidelného požívania návykových látok sme našli pri alkohole 
(p < 0,01), celkovom fajčení (p < 0,001) a kontakte s inými drogami (p < 0,001), 
pričom pri analýze pravidelného fajčenia sme zaznamenali výsledok X2 == 62,75 
(p < 0,001). Napokon z respondentov, ktori mali pohlavný styk s viacerými se
xuálnymí partnermí (n == 27), 25,9 % požíva pravidelne alkoholické nápoje, 22,2 % 
pije často kávu, 66,7 % pravidelne fajčí a 37,0 % malo kontakt s inýmí návykovými 
látkami . V pravidelnom pití alkoholu, pravidelnom fajčení a v kontakte s inými 
drogami sú to štatisticky významné rozdiely oproti respondentom, ktori pohlavný 
styk ešte nemali (u všetkých uvedených p < 0,001). Hypotéza č . 2 o signifikantnom 
vzťahu medzi požívaním návykových látok a pohlavným životom respondentov sa 
nám potvrdila. 

Tabuľka 7. Pohlavný život respondentov a požívanie návykových látok (%) 

Respondenti, ktorí ešte Respondenti, ktorí už 
Návyková Frekvencia pohlavný styk nemali poh lavný styk mali 

látka u žívania 
CH D CH D L L 

n = 95 n = 112 n = 217 n = 37 n = 29 n = 66 

Alkohol pravidelne 25,6 0,8 5,5 29,7 0,0 16,7 

Káva pravidelne 7,4 13,1 10,6 16,2 13,8 15,2 

Nikotín príležitostne 20,0 14,8 17,1 10,8 17,2 13,6 

pravidelne 20,0 4,9 11,5 70,3 44 ,8 59,1 

Iná droga skúsil(-a) aspoň raz 7,4 4,9 6,0 37,8 13,8 27,3 

Diskusia 

V otázke vplyvu rodinného prostredia na požívanie návykových látok sme zistili , 
že zatiaI čo neúplnosť rodiny sa v užívaní návykových látok prejavila relatívne 
mierne alebo takmer vôbec, zlé vzťahy v rodinách sú v tejto otázke podporujúcim 
faktorom. Tieto výsledky sú v súlade s výskumom Turčeka K. (1992), ktorý hovori 
v súvislosti s abúzom alkoholu o výchove v neúplnej rodine, ale aj o výskyte alkoho
lizmu v pribuzenstve probandov ako o faktoroch súvisiacich s rozvojom závislosti . 
Swadi (1992) sa zameriava skôr na vzťahy v rodinách než na ich úplnosť. Výsledky 
nášho prieskumu ukázali, že kritérium úplnosti rodiny ako ochranného faktora voči 

kontaktovaniu sa s návykovými látkami je treba podriadiť kritériu vyššiemu - exis
tujúcim vzťahom v rodine . Ponúka sa úvaha, že neúplná, ale fungujúca rodina je 
lepší variant ako rodina úplná, no dysfunkčná . VzhIadom na vek respondentov po
važujeme zhoršenie vzťahov ako dôsledok užívania návykových látok za menej 
pravdepodobný výklad spätosti oboch javov (pravidelného užívania návykových 
látok a nepriaznivého rodinného zázemia). 

Výsledky v otázke vplyvu trávenia vorného času na užívanie návykových látok 
ponúkajú diskusiu v pravidelnom požívaní kávy u chlapcov, kde sa naša hypotéza 
nepotvrdila najvýraznejšie . Ak vychádzame z faktu, že chlapci požívajú kávu celko-
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vo menej často ako dievčatá (Turček M., ml., 1998), vysvetlenie nám ponúka úvaha, 
že toto požívanie je viazané v rodinnom kruhu, na základe ponuky zo strany ro
dičov . Zdá sa nám prirodzené, že respondentov-chlapcov dopytujú po káve skôr ro
dičia než spolužiaci alebo kamaráti . 

V hodnotovom systéme respondentov sme zaznamenali štatisticky významné 
rozdiely medzi hodnotami, ktoré boli uvádzané ako prioritné respondentmi ne
požívajúcimi návykové látky pravidelne a prioritnými hodnotami probandov 
užÍvajúcich návykové látky pravidelne. Tieto zmeny v hodnotových systémoch ko
rešpondujú s nálezmi Mečíra (1990) a kolektívu Hrabcová-Vaňková, Tempírová, 
Hlavička (1987) - najmä v skórovaní hodnôt ako peniaze, sloboda, priateIstvo. 

Nízku hodnotu zdravia u respondentov, ktorí mali významný kontakt s návy
kovými látkami, si možno vysvetIovať rozlične . Ponúkame explikáciu, že títo res
pondenti po skúsenostiach s návykovými látkami zisťujú sami na sebe zmeny 
spôsobené ich užívaním, neraz doprevádzané zdravotnými ťažkosťami. Užívanie 
návykovej látky sa môže samo stať prioritou a do konfliktu sa tak dostáva zdravie 
(objektívna hodnota) a zážitok z drogy (subjektívna hodnota) . Riešenie konfliktu 
závisí od osobnosti probanda a ďalších faktorov (napríklad od pomeru dostupnosti 
návykovej látky a propagovania zdravého životného štýlu spoločnosťou) . Domnieva
me sa, že tí jedinci, ktorí sa napokon rozhodnú pre návykovú látku, sú viac-menej 
nútení priznať si, že zdravie prestalo v ich živote hrať rozhodujúcu rolu. Na druhej 
strane tí respondenti, ktorí návykové látky vo významnej miere nepožívajú, zdravie 
skórujú častejšie, čo môže svedčiť v prospech ich uvedomelosti . 

Štatisticky významný sa ukázal aj výsledok, že respondenti užívajúci aspoň jed
nu návykovú látku pravidelne považujú peniaze za vyššiu hodnotu ako tí, ktorí 
návykové látky pravidelne nepožívajú. Tu môže ísť o súhru oboch fenoménov -
užívanie návykových látok a peniaze ako jedna z hlavných životných hodnôt vytvá
rajú spolu charakteristickú črtu konzumného pohIadu na život. Na druhej strane 
môže skórovanie peňazí ako životnej hodnoty svedčiť o pretváraní osobnosti proban
da, pre ktorého sa samo užívanie návykovej látky stáva jednou z jeho priorít . Droga 
má však svoju cenu a proband si uvedomuje, že peniaze ako podmienka jej zaobsta
rania sa týmto stávajú prioritou umožňujúcou "prežiť" . 

Naša hypotéza, že viera predstavuje ochranný faktor voči zneužívaniu návyko
vých látok, sa potvrdila len sčasti, a to u chlapcov v pravidelnom požívaní kávy 
a pravidelnom fajčení a u oboch pohlaví v kontaktovaní sa s inými drogami. Votáz
ke pravidelného pitia alkoholických nápojov sa hypotéza nepotvrdila . Zastávame 
názor, že tam, kde sa naša hypotéza potvrdila, ide o znak disciplinovanejšieho 
prístupu veriacich respondentov k životu. Pre prípady, kde sa hypotéza nepotvrdi
la, nemáme uspokojivé vysvetlenie . Dodávame, že ani v jednom z porovnaní veria
cich a neveriacich respondentov sme nenašli štatisticky významné rozdiely. Pone
chávame preto na zváženie, či nejednoznačnosť výsledkov možno vysvetIovať tým, 
že signifikantné rozdiely v skutočnosti nejestvujú, alebo napríklad tým, že čisto 
subjektívne hodnotenie seba ako veriaceho či neveriaceho bez ohIadu na to, či je 
viera aj praktizovaná, nestačí. 

Výsledky nášho prieskumu potvrdili hypotézu, že existuje úzky vzťah medzi 
pravidelným požíva ním návykových látok a pohlavným životom u študentov stred
ných škôl. Vysoká spätosť oboch javov ponúka úvahu, že sklon k požívaniu návy-
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kových látok môže odbrzďovať doterajšiu sexuálnu zdržanlivosť jedinca až do takej 
miery, že promiskuita ako výraz vnútroskupinovej dynamiky sa môže stať súčasťou 
určitého rituálu v partii až (ne-)priamym prostriedkom na získanie návykovej látky 
(drogy) . Na postupné uvoľňovanie vzťahov u závislých jedincov upozorňujú aj Ne
rad, Mudra a Neradová (1993), podobne Swadi (1992) považuje neprimerané se
xuálne správanie za sprievodný jav abúzu. Na druhej strane včasná sexuálna akti· 
vita i užívanie návykových látok môžu svedčiť spoločne o snahe hľadania nových 
zážitkov, a nakoľko v období dospievania predstavujú "zakázané ovocie", spôsobujú 
konflikt svedomia jedinca, ktorého riešenie môže byť rovnako platné ako pre kon
taktovanie sa s návykovými látkami, tak aj pre aktivitu v oblasti pohlavného živo
ta. Neodolateľná túžba po droge (Kolibáš a Novotný, 1995) tu môže zohrávať rozho
dujúcu úlohu. Ak k obom pridáme aj častejšie skórovanie peňazí, slobody a pohlav
ného života ako dôležitých hodnôt u respondentov užívajúcich návykové látky pra
videlne oproti tým, ktorí ich pravidelne neužívajú, môžeme všetky tieto čiastkové 
znaky označiť za spoločné pre taký spôsob života, ktorý je svojím zmyslom blízky 
filozofii hedonizmu. 

Závery 

Na základe výsledkov prieskumu užívania návykových látok u stredoškolákov 
sme zistili, že exístujú úzke vzťahy medzi užívanim návykových látok a rôznymi 
charakteristikami tejto vekovej skupiny probandov. 

Míera kontaktovania sa respondentov s návykovými látkami bola podmienená 
na štatisticky významnej úrovni prevažujúcimi zlými vzťahmi v rodinách. Tento 
výsledok ponúka dve vysvetlenia: zlé rodinné zázemie môže nepriamo podporovať 
kontaktovanie sa s návykovými látkami (podľa nášho názoru priliehavejšie pre náš 
súbor respondentov) alebo pravidelné užívanie návykových látok vedie k zhoršeniu 
vzťahov v rodinách (podľa nášho názoru typické skôr pre probandov-rodičov). 

V hodnotovom systéme respondentov, ktorí užívajú návykové látky vo význam
nej miere, dochádza k poklesu hodnoty zdravia, a naopak, hodnoty ako sloboda, pe
niaze a pohlavný život sú skórované štatisticky významne častejšie . 

Medzi pravidelným požívaním návykových látok a aktívnym pohlavným životom 
respondentov je veľmi úzky vzťah . Zmeny v hodnotovom systéme a v aktivite po· 
hlavného života respondentov užívajúcich návykové látky vo významnej miere na
svedčujú zmenám ich postojov k životu oproti abstinujúcim respondentom, resp . 
takým, ktorí (legálne) návykové látky užívajú príležitostne. 

Výsledky v otázke, či viera predstavuje ochranný faktor voči zneužívaniu návy
kových látok, nasvedčujú tomu, že v kontaktovaní sa s inými drogami možno hovo
riť o pravdivosti tejto hypotézy, no v užívaní ďalších návykových látok iba obmedze
ne alebo vôbec. 
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