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Souhrn 

Práce je venována problematice iniciace a progrese návykového chování u adolescentu . 
Data se opírají o informace zjištené dotazovým šetrením, které bylo provedeno u 1 745 adoles
centu ve veku 14 - 19 let. Výsledky naznačují, že dnešní adolescenti začínali s užíváním alko
holu a cigaret v prumeru pred dosaženÍm 12 let veku. Modální vek prvního užití marihuany 
byl 15 let, opiátu či stimulancií 16 let. S výjimkou kourení tabáku začínají dívky s užíváním 
návykových látek ve stejném veku jako chlapci . Výsledky práce podporují sekvenční teorii, 
která nká, že zkušenosti s marihuanou navazují na zkušenosti s alkoholem a tabákem, a zku
šenostem s tvrdou drogou predchází zkušenost s konopnými drogami. V záveru práce jsou 
diskutovány implikace pro oblast primární prevence. 

K I í č o v á s lova : Návykové látky - adolescenti - iniciace - rizikové faktory 

Csémy L.: INITIATION AND PROGRESSION: ALCOHOL 
CONSUMPTION, TOBACCO SMOKING AND USE OF ILLICIT 
DRUGS AMONG PRAGUE ADOLESCENTS 

Summary 

This study examined initiation and progres sion in addictive behaviour among adolescents. 
Data are based on information from survey research carried out in 1 745 adolescents of age 14 
- 19 years. The results suggest that adolescents have started to use first alcohol and tobacco in 
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average before age of 12, while the modal age of the first experience with marijuana was 15 
years and with opiates or stimulants 16 years. With exception of tobbaco smoking, the average 
age of the first use was the same for girls and boys. The results are consistent with the sequen
tial theory of involvement in addictive behaviour. Implications for primary prevention are dis
cussed. 

Key w o r ds: Addictive substances - adolescents - initiation - risk factors 

Úvod 

Výzkumné práce, zabývající se problematikou UZlvam resp . zneUZlvam návy
kových látek u adolescentu, dokládají, že vek začátku užívání návykové látky je 
jedním znejvýznamnejších prediktoru pozdejšího úzu, a má vztah k pozdejšímu 
výskytu nežádoucích forem návykového chování (Johnstone, 1994). 

Samson a kol. (1989) sledovali vztah mezi první zkušeností s alkoholem a sou
časnými konzumními zvyklostmi u amerických vysokoškoláku. Zjistili, že výše sou
časné spotreby alkoholu koreluje s vekem prvního napití a s vekem první alkoholové 
intoxikace. Čím nižší byl vek první zkušenosti, tím vyšší byl současný konzum . Když 
v rámci zkoumaného souboru sledovali podskupinu současných abstinentu, zjistili, 
že tyto osoby udávají první zkušenost s alkoholem v pozdejším veku než tomu bylo 
v prumeru u celého souboru. 

Velmi podobné závery nacházíme i v jiných pracích. Napríklad Humphrey 
a Friedman (1986) zjistili, že jedinci vystavení účinkum alkoholu v raném veku mají 
sklon k nadmernému konzumu alkoholu v pozdní adolescenci a mladé dospelosti . 
Windle (1990) upozorňuje na souvislost mezi užíváním nelegálních drog v adolescen
ci a raným začátkem konzumu alkoholu. 

Týž autor (Windle, 1990) se v jiné práci venoval antisociálním formám chování, 
které jsou dalšími faktory pnspívajícími k rozvoji užívání návykových látek v pozdní 
adolescenci. I v této práci je však podtržen význam raných zkušeností s návykovými 
látkami pro progresi úzu v pozdejším veku. 

VedIe sledování efektu veku iniciace na výskyt nežádoucÍch forem užívání návy
kových látek byla v oblasti výzkumu značná pozornost venována také vývojové sek
venci v užívání ruzných druhu návykových látek. Výsledky longitudinálních studií 
Kandelové a jejích spolupracovníku (1978, 1992) potvrdily, že v progresi užívání ná
vykových látek existují typické vývojové sekvence nebo stadia, kdy jedno predchází 
a podmiňuje další. Ve vztahu k peti skupinám návykových látek (alkohol, tabák, 
marihuana, jiné ilegální drogy a psychofarmaka predpisovaná lékarem) rozlišují čty
rí stadia: prvním je zkušenost s alkoholem nebo tabákem, dalším stadiem je zkuše
nost s užíváním marihuany, na ni navazuje užívání jiných ilegálních drog a konečne 
užívání psychofarmak na predpis (sem radí anxiolytika, sedativa a stimulancia). 
Platnost sekvenční teorie (nekdy se uvádí také označení gateway theory) overovali 
i jiní auton. Yu a Williford (1992) dospeli ke stejným záveriun. Pití alkoholu podle 
nich zvyšuje pravdepodobnost kourení cigaret a užívání marihuany, a pití alkoholu 
ve spojení s kourením významne zvyšuje pravdepodobnost užívání marihuany. Za
čátek pití alkoholu v raném veku má vliv na pití alkoholu a užívání nealkoholových 
drog v mladé dospelosti, pľičemž efekt je silnejší v prípadech, kdy pravidelný kon
zum alkoholu začín á v kritické vekové periode 13 - 16 let. 
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Problematice iniciace a progrese návykového chování u adolescentu v ČR jsme se 
venovali i v rámci rozsáhlé studie realizované s podporou Interní grantové agentury 
MZ ČR. Položili jsme si následující dve otázky: V jakém veku začali užívat návykové 
látky dnešní dospívající? Existují rozdíly mezi pohlavími? S ohledem na výsledky 
výzkumných prací v dané oblasti jsme mohli také formulovat dve hypotézy. První 
hypotéza ríká, že zkušenosti s alkoholem a tabákem predcházejí zkušenostem s dro
gami, a zkušenost s tvrdými drogami je učinena po zkušenostech s marihuanou. 
Druhá hypotéza se týká rizikových forem úzu: dospívající , kterí vsoučasnosti na
dužívají alkohol nebo silne koun, začínají s alkoholem a tabákem v prumeru dríve 
než ostatní konzumenti alkoholu nebo tabáku. 

Metody 

Soubor. Data byla shromáždena formou dotazového šetrení na pražských stred
ních školách. Školy zarazené do výzkumu byly vybírány z elektronické databáze 
stredních škol náhodne pomocí počítače. Typologická síť vybraných stredních škol 
(gymnázia , strední odborné školy s maturitou a strední odborná učili šte ) se shoduje 
se sítí stredních škol v Praze. Základem pro analýzy byly informace od l 745 stu
den tu ve veku 14 až 19 let. Prumerný vek souboru byl 16,7 let a zastoupení podle 
pohlaví bylo pnbližne stejné (48,4 % chlapcu a 51,6 % dívek). 

Dotazník a sledované promenné. Pfi výzkumu byl použit dotazník, který zjišťoval 
informace o návykovém chování (zkušenosti s jednotlivými druhy návykových látek, 
vek prvního užití, atd.), o problémech spojených s užívánÍm návykových látek a po
stojích k návykovým látkám, o rodinném prostredí a blízkém sociálním okolí dotazo
vaného. Z hlediska tohoto článku jsme z dostupných dat využili informace o veku pfi 
prvních zkušenostech salkoholem, tabákern, marihuanou a tvrdými drogami. Do 
rozboru nebyli zahrnuti všichni respondenti, nýbrž jen ti, kteľí ve vztahu k návy
kovým látkám splňovali predem stanovená kritéria. V prípade alkoholu, tabáku 
a marihuany jde o ty, kterí uvedli, že tyto látky užívali lO-krát nebo časteji v živote. 
V prípade jiných drog máme na mysli jen užívání opiátu nebo stimulancií alespoň 
6-krát za život. 

Statistické zpracování. Data byla zpracována bežnými statistickými postupy. 
Významnost rozdílu skupinových prumeru jsme zjišťovali t-testem. V prípade po
rovnávání časové sekvence prvního užití návykových látek (tab. 2) jsme porovnávali 
vždy kombinace dvou látek zvlášť podle pohlaví. Jako výsledek srovnání jsou uvede
na procenta vztahující se k první ze dvojice uvedených látek. 

Výsledky 

Graf l ukazuje, jaké procento respondentu udává zkušenosti odpovídající stano
veným kritériím. Rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou nepodstatné s výjimkou zkuše
ností s marihuanou, kde chlapci prevažujL 

Tabulka l porovnává prumerný vek pfi první zkušenosti salkoholem, kourením, 
marihuanou a opiáty nebo stimulancii podle pohlaví. Z tabulky vyplývá, že dnešní 
adolescentní chlapci i dívky začínali pít alkohol, užívat marihuanu i jiné drogy 
v prumeru ve stejném veku. Jediný rozdíl se týká kourení. Ve srovnání s chlapci 
začínají dívky kouľit v prUrneru o rok pozdeji. K prvnim zkušenostem salkoholem 
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a tabákem dochází u chlapcu témer současne a v prumeru ve velmi nízkém veku 
(11,7 resp. 11,9 let). Informaci o prumerném veku pri první zkušenosti s vybranými 
návykovými látkami jsme se pokusili doplnit informací o distribuci pri první zkuše
nosti podle veku. Na grafu 2 jsou znázorneny čtyľi kii.vky, které naznačují, jaká část 
respondentu užila poprvé nekterou ze čtyr látek ve veku uvedeném na ose x. Bi
modální tvar rozložení v prípade alkoholu a tabáku je zčásti dán tím, že počátek 
krivky kumuluje zkušenosti do 10 let veku včetne. Presto stojí za povšimnutí, že 
významná část adolescentu (více než 25 %) udává první zkušenosti s alkoholem a ci
garetami do 10 let veku. V prípade ilegálních drog jsou zreteiné vrcholy udávající 
modální vek první zkušenosti (15 let pro marihuanu a 16 pro opiáty nebo stimulan
cia). 

Graf 1. Procenta respondentu , kterí užívali alkohol, tabák, 
a marihuanu časteji než IO-krát za život a jiné drogy 
(opiáty nebo stimulancia) časteji než 6-krát za život 
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100 ~---------------------------------------------------------

80 75 ,4 76,2 

60 

40 

20 

o 
Alkohol Tabák 

_ Chlapci 

C::J Dívky 

Marihuana 

2,8 3,2 

Jiné drogy 

Tabulka 1. Prumerný vek pri první zkušenosti salkoholem, 
tabákem, marihuanou a jinými drogami podle pohlaví 

Chlapci Dívky Statistická signif. 
vek (s.d.) vek (s.d.) rozdílu (hodnota t) 

Alkohol a 11,7 (2,4) 11,9 (2,4) ns 

Cigarety a 11,9 (2,6) 12,9 (2,2) 5,92*** 

Marihuana a 14,9 (1,2) 14,8 (1,1) ns 

Jiné drogy b 15,5 (1,1) 15,3 (1,4) ns 

a Zahrnuti jen ti, kdo uvedli , že uvedené látky užívali nejméne desetkrát v živote 
b Zahrnuti jen ti , kdo uvedli , že užívali opiáty nebo stimulancia alespoň šestkrát v živote 
*** p < 0 ,001 
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Graf 2. První zkušenosti salkoholem, tabákem, marihuanou 
a jinými drogami. Distribuce podle veku 
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Tabulka 2. Porovnání časové sekvence iniciace čtyr druhu návykových látek 
podle pohlaví. ( Označení dfíve nebo pozdeji ve sloupcích 

se vztahuje k poradí látek uvedených v jednotlivých dvojicích. ) 

Chlapci DÍvky 

Dvojice látek Di'Íve Ve stejném Pozdeji Drive Ve stejném Pozdeji N 
(%) roce veku (%) (%) ( %) roce veku (%) (%) (obe poh!.) 

Alkohol· - Cigarety· 44,1 19,2 36,7 54,2 24,4 21 ,4 723 

Alkohol- 94,2 5,8 0,0 93,6 6,4 0,0 232 
Marihuana· 

Alkohol - jiné drogyb 100,0 0 ,0 0,0 92,0 8,0 0,0 47 

Cigarety - 86 ,5 11,3 2,3 81,8 17,2 1,0 232 
Marihuana 

Cigarety - jiné 100,0 0,0 0,0 78,6 21,4 0 ,0 48 
drogy 

Marihuana - jiné 81 ,8 18,2 0,0 50,0 45,8 4,2 46 
drogy 

• Zahrnuti jen ti, kdo uvedli , že uvedené látky užívali nejméne desetkrát za život 
b Zahrnuti jen ti, kdo uvedIi , že užívali opiáty nebo stimulancia alespoň šestkrát za život 

Tabulka 2 shrnuje poznatky o sekvenci užívání látek. Porovnání rozdílu doby ini
ciace u čtyŤ námi sledovaných látek zcela jednoznačne svedčí ve prospech sekvenční 
teorie. Zkušenosti s alkoholem a tabákem získávají, a to jak dívky, tak i chlapci, dn
ve než zkušenosti s ilegálními drogami. Výsledky také nasvedčují tomu, že u čes
kých adolescentu je vubec první užívanou návykovou látkou časteji alkohol než 
tabák (ve 44 % u chlapcu a v 54 % u dívek). Obrácené poradí udává 37 % chlapcu 
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a 21 % dívek. Zkušenosti s tvrdými drogami témer vždy predcházejí zkušenosti s al
koholem a tabákem, ale také s marihuanou. 

Vztah veku iniciace k nadmernému užívání alkoholu a silnému kourení je shrnut 
v tabuIce 3. V prípade alkoholu je prumerný vek pri prvním napití a první intoxikaci 
statisticky významne nižší u podskupiny, kterou jsme definovali jako nadmerné (či 
rizikové) konzumenty oproti slabším konzumentum. Stejný vztah byl prokázán 
i v prípade kourení (za silné kuráky jsou považováni ti, kdo kourí denne více než 
10 ks cigaret). Protože užívání marihuany sou visí s kourením tabáku, zjišťovali 

jsme v prípade kuráckého statusu i vztah k užívání marihuany. I když se rozdíly 
v absolutních hodnotách prumerného veku první zkušenosti s marihuanou nezdají 
být príliš velké (14,6 u silných kuráku a 15,0 u ostatních), jsou statisticky vý
znamné. 

Tabulka 3. Prumerný vek (standardní odchylka) prvního napití a první 
opilosti u podskupiny nadužívající alkohola a prumerný vek 

počátku kourení cigaret a marihuany u pravidelných denních kuráku 

Nadužívání alkoholu Statistická signif. 

ANO NE 
rozdílu (hodnota t) 

První napití 11,5 (2,5) 12,1 (2,4) 3,33*** 

První opilost 13,6 (1,3) 14,4 (1,4) 6,58*** 

Denní kourení (více než 10 ks cgi 

ANO NE 

První cigareta 11,8 (2,6 ) 12,6 (2,4) 3,71 *** 

Marihuana poprvé 14,6 (1,4) 15,0 (1,0) 2,68** 

a do kategorie nadužíuání alkoholu spadají ti, kdo uvedli opakovaný konzum nadmerných 
dávek alkoholu vposledním mesíci (3-krát nebo časteji v prepočtu 100 ml nebo více čistého 
alkoholu v rámci jedné konzumní epizody) a současne uvedli také opakovanou opilost behem 
posledního roku (více než 5-krát) 

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 

Diskuse a záver 

Výše uvedené výsledky byly získány na relativne velkém souboru adolescentu, 
což nás opravňuje formulovat všeobecnejší závery, které chceme shrnout do trí 
poznámek. 

Za prvé: sledujeme-li počátky návykového chování, výsledky práce naznačují, že 
nezanedbatelná část dnešních dospívajících začín á s užíváním alkoholu a tabáku 
v relativne velmi nízkém veku (do 10 let veku). Také prumerný vek prvních zkuše
ností s temito látkami je relativne nízký. Ve vztahu k pohlaví jsme očekávali (i když 
jsme to neformulovali jako hypotézu), že chlapci budou v pru.meru udávat první 
zkušenosti s návykovými látkami v nižším veku než dívky. Výsledky ukazují, že to 
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s výjimkou komení neplatí. Jak u alkoholu, tak u marihuany a jiných drog je pni
merný vek první zkušenosti stejný pro obe pohlaví. Částečne bychom mohli tento 
výsledek vysvetlit sblížením či vyrovnáním společenských rolí nebo společenského 

postavení mladých mužu a žen. Tato konvergence rolí , pri níž se omezují prípadne 
zcela mizí rozdíly pnpisované pohlaví , se patrne promítá i do oblasti chování. Mladí 
muži a ženy se chovají podobne v rade oblastí života, a zdá se, že se toto do značné 
míry uplatňuje také v pnpade chování ve vztahu k návykovým látkám. 

Druhá poznámka se vztahuje k hypotéze o platnosti sekvenční teorie . Dosáhnuté 
výsledky hovon jednoznačne ve prospech teorie, kterou jsme podrobne uvedli v úvo
du. Skutečnost, že pres alkohol a cigarety se část mladých lidí dostává k marihuane 
a pres ni k jiným drogám, jako jsou napríklad stimulancia nebo opiáty, má praktické 
implikace pro oblast primární prevence. První implikace se týká orientace primární 
prevence. Ta by se nemela omezovat na prevenci zneužívání ilegálních drog, ale me
la by integrovat problematiku alkoholu a tabáku. Druhá implikace se týká načaso
vání primární prevence. Vzhledem k poznatkum o začátcích návykového chová ní je 
zrejmé, že začínat s prevencí u 14 až 16-letých je pozde. Cílená výchova zamerená 
na podporu zdraví a prevenci škodlivých návyku by mela probíhat již u detí ve veku 
9 - 12 let. 

Poslední poznámka se týká vlivu raných zkušeností na výskyt rizikových forem 
užívání návykových látek. I v tomto smeru se naše nálezy kry jí s poznatky z jiných 
sociokulturních oblastí. Transformace te ch to poznatku do oblasti ochrany zdraví 
znamená usilovat o posunutí prvních zkušeností s návykovými látkami do pozdej
šího veku. Lze toho dosáhnout dvema prostredky: cílenými preventivními programy, 
které budou zahrnovat i výchovu dospelých, a omezováním dostupnosti prostred
nictvím administrativních a legislativních opatrení. Pro úplnost je treba pnpome
nout, že rané zkušenosti s návykovými látkami, pnp. raný začátek pravidelného 
užívání návykových látek, jsou jen jedny z mnoha rizikových faktoru, které se na 
rozvoji zdravotne škodlivých forem návykového chování podílejí. 
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