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Súhrn 

V predloženom príspevku sa autor zaoberá postojmi žiakov základných škôl, študentov 
gymnázií a učňovskej mládeže a nepriamo aj ich rodičov ku konzumácii alkoholických nápojov. 

Zarážajúce je zistenie, koľko respondentov by alkoholický nápoj po ponúknutí rodičmi pri
jalo (asi tretina rodičov gymnazistov, u učňov je to už ale 44,8 % a u učníc 37,3 % rodičov ). Co 
je však horšie, koľkí rodičia by deti k vypitiu alkoholického nápoja prehovárali (9,1 % rodičov 
chlapcova 6,3 % rodičov dievčat zo základnej školy; 24,1 % rodičov chlapcova 16,4 % rodičov 
dievčat z gymnázia; 34,3 % rodičov učňov a 23,7 % učnic) . 

Ai 4,5 % chlapcov zo základnej školy priznalo doterajšiu skúsenosť s ebrietou. Takmer po
lovica gymnazistov a viac ako štvrtina gymnazistiek tiež zažila ebrietu . Najhoršia je opäť s i
tuácia v učňovskej mládeži - zážitok ebriety uviedlo asi 80 % učňov a 60 % učnic . 

Alkoholický nápoj preferuje na uhasenie smädu 17,2 % gymnazistov, 4,9 % gymnazistiek, 
ale až viac ako tretina učňov a 13,6 % učnic. 

Autor sa zamýšra nad znepokojujúcou výchovnou situáciou najmä v rodinách učňovskej 
mládeže, a uzatvára, že je to dôvod pre skvalitnenie pedagogického úsilia na učňovských 
školách, čo by mohlo nahradzovať insuficientné výchovné pôsobenie u časti učňovskej mládeže . 

K ľ ú č o v é s lov á : postoje detí a mládeže k pitiu alkoholu - postoje rodičov. 

K. Turček: CURRENT OPINIONS OF YOUTH ON DRINKING 
ALCOHOLIC BEVERAGES 

Summary 

In the article, the author deals with opinions of elementary school pupils, high school and 
apprentice school students, and indirectly also their parents on drinking of alcoholic bevera
ges. 
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The number of respondents who would accept an alcoholic drink upon offer of their pa
rents is striking (approx. one third of students parents, 44.8% of boy apprentices parents and 
37.3% of girl apprentices par ents). What is even worse is the number of parents who would 
talk their children into drinking of alcoholic beverages (9. 1 % of boys parents and 6.3% of girls 
parents of elementary schools, 24.1% of boys parents and 16.4% of girls parents of high 
schools, 34 .3% ofboy apprentices parents and 23.7% of girl apprentices parents). 

An alcoholic drink is preferred for damping down the thirst by 17.2% of boy high school 
students, 4.9% of girl high school students, but more than one third of boy ap prentice s and 
13.6% girl apprentices. 

The author deals with the unsatisfactory situation, especially in families with apprentice 
youngster s, and concludes that this is the reason for improving the educational process in ap
prentice schools, which could substitute the insufficient education in the part of the apprentice 
youngsters. 

Ke y w o r ds : opinions of children and your to alcohol drinking - opinions of parents 

Dlhodobo sa zaoberáme postojmi mládeže k návykovým látkam a ich prípadným 
vývi nom. Ak akceptujeme fakt, že pedagogický proces sa významne podiela na for
movaní mladých ludí , treba si uvedomiť, že do tohto procesu patrí neoddelitelne aj 
príprava budúcich pedagógov. 

V minulosti sme publikovali niekolko štúdií zaoberajúcich sa touto problemati
kou (Turček, 1995; Turček, 1997 a inde). Opäť sme zaradili do svojej práce tieto 
otázky, pretože máme pocit, že v poslednom čase sa abúzu alkoholu venuje menej 
pozornosti, a táto sa presúva na nealkoholové závislosti. Neraz sa pritom už poveda
lo, že alkohol je popri fajčení tabakových výrobkov našou najčastejšou drogou , a tak
tiež, že spúšťa u mnohých jedincov tendenciu k zneužívaruu aj iných ·návykových 
látok. 

Materiál a metodika 

Výskumnú vzorku tvorí celkovo 374 respondentov, ktorých sme roztriedili do 
troch súborov takto: 

A. 129 žiakov 7. ročníka základnej školy (66 chlapcova 63 dievčat); 

B. 119 študentov 2. a 3. ročníka gymnázia (58 chlapcova 61 dievčat); 

C. 126 žiakov stredného odborného učili šťa (67 chlapcova 59 dievčat). 

Respondentom bol predložený dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý bol adminis-
trovaný anonymnou formou, so štandardnou inštrukciou. Získané výsledky boli 
spracované pomocou Studentovho t - testu . 

Pre účely tohto oznámerua sme vybrali zo širšieho materiálu niektoré zo 
zaujímavých otázok. Ostatné výsledky budú predmetom ďalších oznámeru. 

Výsledky 

Reakcie našich respondentov na ponúknutie konzumácie alkoholického nápoja 
rodičmi dokumentujeme v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1. Ako by si sa zachoval, keby ti rodičia ponúkli alkoholický nápoj? 
(v %) 

Škola 
Možnosti 

Základná škola Gymnázium SOU 

CH D CH D CH D 

Vypil by xO* Ox x 36,2 27,9 44,8 * 37,3 x 

Dal by sa prehovoriť 9,1 6,3 24,1 16,4 34,3 23,7 

Požiadal by o nealko 27,3 22,2 15,6 24,6 11,9 20,3 

Neponúkli by ho 63,6 x x 71,5 * 24,1 x 31,1 9,0 x 18,7 * 
L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

x, *: p < 0,05 

Vidíme, že 9,1 % respondentov - chlapcov zo základnej školy by sa na vypitie a l
koholického nápoja dalo prehovoriť. Inak povedané - rodičia by im ho ponúkli, do
konca s forsírovaním! Túto odpoveď dalo aj 6,3 % dievčat zo základnej školy. Medzi 
študentmi gymnázia a učňami sme v tejto odpovedi zistili nesignifikantný rozdiel, 
a to medzi chlapcami, aj medzi dievčatami. V súlade s týmto zistením je obrátený 
pomer medzi gymnazistami a učňami (chlapcami aj dievčatami) v odpovedi "ne
ponúkli by ho". 

Tabuľka 2. Ak si už bol opitý, aké pocity v tebe prevládali po vytriezvení? 
(v%) 

Škola 
Možnosti 

Základná škola Gymnázium SOU 

CH D CH D CH D 

Príjemné 1,5 ° 3,5 1,6 16,4 6,8 

Bol dôvod ° ° 10,3 4,9 22,4 15,2 

Veď sa nič nestalo ° ° 8,6 3,3 28,4 11,9 

Lutujem to 3 ° 20,7 16,4 11,9 25,4 

Ešte som nebol opitý x 95,5 x x 100,0 * x 56,9 73,8 * 20,9 x x 40,7 

L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

V tabuľke 2 znázorňujeme odpovede respondentov, týkajúce sa ich pocitov po vy
triezvení. Zo získaných odpovedí stojí za povšimnutie, že 4,5 % chlapcov zo základ
nej školy priznalo skúsenosť s opilosťou. Medzi gymnazistami túto skúsenosť má už 
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takmer polovica chlapcov a viac ako štvrtina dievčat, pncom vacsma z nich má 
k uvedenému zážitku korektívny postoj. Až 80 % učňov a 60 % učníc priznalo záži
tok s ebrietou. 

Vyššie popisované postoje dotvára aj preferencia nápojov našimi respondentmi . 
V tabuľke 3 dokumentujeme odpoveď na otázku, aký nápoj by si zvolili v prípade 
smädu. 

Tabuľka 3. 

Možnosti 

Nealkoholický 

Alkoholický 

L 

Aký nápoj by si zvolil, ak máš smäd? 
(v %) 

Škola 

Základná škola Gymnázium 

CH D CH D 

x 100,0 * 100,0 82,8 * 95,1 

0* ° 17,2 4,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 

SOU 

CH D 

x 61,2 86,4 

38,8 * 13,6 

100,0 100,0 

Postoj respondentov zo základnej školy nás aspoň formálne uspokojil. Iná je si
tuácia najmä u učňov, z ktorých viac ako tretina by volila alkoholický nápoj , takto 
by sa zachovalo aj 13,6 % učníc . 

Diskusia 

V prvej otázke sú signifikantné rozdiely medzi odpoveďami žiakov zo základnej 
školy a gymnazistami ako aj učňami pochopiteľné. Výrazne znepokojujúcejšie 
výsledky získali u českých detí zo základnej školy Hrubá a Kachlík (1999). 

Čo sa týka gymnaziálnej mládeže, tu prezentované výsledky sú zreteľne nepriaz
nivejšie, než sme publikovali vo svojej staršej práci (Turček, 1995). Rozdiely medzi 
gymnaziáInou a učňovskou mládežou, aj keď nie sú signifikantné, nás však neprek
vapili, viac - menej sme ich očakávali. Domnievame sa, že náš nález vypovedá o cel
kovej výchovnej atmosfére v rodinách, z ktorých respondenti uvedených súborov 
pochádzajú. Je možné taktiež predpokladať, že táto rodinná atmosféra má vzťah aj 
k socio-kultúrnej úrovni predmetných rodín, k formovaniu postojov k návykovým 
látkam u respondentov z ních a zároveň k ich životným ašpiráciám, čo je fenomén, 
zaraďujúci ich vlastne do jednotlivých súborov. 

Naši respondenti zo základnej školy uviedli, že najčastejšou príležitosťou na po
núknutie rodičmi boli Vianoce a Silvester. Gymnazisti a uční uviedli aj iné rodinné 
oslavy. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že tolerancia rodičov 
ku konzumácii alkoholických nápojov ich deťmi výra.me klesá pri oslavách, kedy 
zrejme alkoholické nápoje aj sami konzumujú v rôznom množstve. 
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Ebrieta nie je u našej mládeže zriedkavý jav. Napokon, nepoukazujú na to len 
výsledky nášho prieskumu, ale aj empirické skúsenosti z každodenného života. Zne
pokojivé je ale, že ebrietu zažívajú aj deti vo veku povinnej školskej dochádzky (a to 
hovoríme len o počte priznávajúcich sa respondentov). Aj tu získali Hrubá a Kachlík 
(1999) výrazne nepriaznivejšie údaje, keď v ich súbore priznávalo zážitok ebriety 
15 - 16 % detí zo základnej školy. 

Aj v tejto otázke sú naše súčasné nálezy výrazne nepriaznivejšie u gymnaziálnej 
mládeže, než sme ich opísali v našej staršej práci (Turček , 1995). Poukazujeme dalej 
aj na výrazné, aj keď nie signifikantné rozdiely medzi bagatelizujúcimi postojmi 
gymnazistov a učňovskej mládeže k fenoménu ebriety. Bagatelizujúce postoje k al
koholu (ale aj k fajčeniu tabaku) deťmi zisťujú aj viaceré iné výskumy (napr. Wald
man, 1998). V súlade s uvedeným sú aj zistenia, že konzumácia alkoholu sa presúva 
stále do nižšieho veku, čo hovorí o zlom vzore v rodinách (Škodáček, 1998). Po roku 
1990 všeobecne stúpa na Slovensku závislosť od alkoholu u najmladších vekových 
kategórií pod 14 rokov (Škodáček, 1999). 

Posledná dokumentovaná otázka, zameraná na preferenciu typu nápoja, v pod
state korešponduje s opísanými ostatnými postojmi. 

Domnievame sa, že interpretácia, ktorú sme uviedli pri prvej otázke, je oprávne
ne použiteľná aj pri druhých dvoch otázkach. Zastávame názor, že zo získaných 
výsledkov vyplýva potreba skvalitňovať pedagogické pôsobenie v učňovskom škol
stve, čo môže istým spôsobom suplovať insuficientné výchovné pôsobenie časti ro
dičov učňovskej mládeže. 
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