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Súhrn 

V práci sa usiluj eme objasnii, za akých o kolností vysokoškoláci najviac požívajú alkohol a ktoré 
z psychologických bariér pôsobia pri obmedzovaní nadmerného pitia , resp. 'pri úsilí o striedmosť. 
Pre výskum sme vybrali 110 študentov, 55 z Elektrotechnickej fakult y SV$T a 55 z Filozofickej 
fakulty UK v Bra tislave . Metodicky sme použili skríningový dotazník MAST a nami zos tavený 
postojový dotazník, pozostávajúci z osem nástich položiek. 

Výsledky potvrdili, že frekvencia pitia alkoholu je u vysokoškolákov častým javom , 29 % malo 
zvýšené skóre v MAST. Poklesu množstva požívania alkoholu prekáža najmä tlak najbližšieho 
sociálneho okolia (partie, priatelia) , ncschopnosť zvládať a riešii problémové situácie a negatívne 
psychické stavy. Pitic študentov v značnej miere napomáhajú psychologické činitele , ako sú kon
f1iktya záťažové situácie, ale i reklama a najmä množstvo prí ležitostí , ktoré sa študentom ,.ponú
kajú··. 

Kl'účové slová: vysokoškolskí študenti - konzum alkoholu - Michiga n Alcoholic Screening Tcst 
psychologické bariéry striedmosti . 

M. MJ1KyJIOBa , O. KOH.ll.aw : 11CMXOJIOrM'IECKME BAPbEPbI 11PM 110-

HMJKEHMM 110TPEBJIEHMH AJIKOrOJIH Y CTy.n.EHTOB BY30B 

P e310Me 

ABTOpbI B pa60Te nbITalOTCR 06'bRCHJ1Tb, npJ1 KaKJ1X 06CTORTeJIbCTBaX cTY.ll.eHTbI 'lallle 

Bcero ynoTpe6JIRIOT aJIKOrOJIb J1 KaKJ1e nCJ1XOJIorJ1'leCKl1e 6apbepbI OKa3bIBalOT BJIJ1RHJ1e 

npJ1 OrpaHJ1'leHJ1J1 'lpe3MepHoro ynoTpe6JIeHJ1R aJIKOrOJIR J1JIJ1 )Ke npJ1 CTpe MJIeHJ1J1 K yMe

peHHOCTJ1 . .n.JIR ,-\eJIeH J1CCJIe.ll.OBaHJ1R 6bIJIO J136paHO 110 CTY.ll.eHTOB 6paTJ1CJIaBCKJ1X By30B 

- 55 CJIywaTeJIeH 3JIeKTpOTeXHJ1'leCKOrO cpaKyJIbTe Ta, T .e. cpaKyJIbTeTa TeXHJ1'leCKOrO Ha

npaBJIeHJ1R J1 55 CJIywaTeJIeH cpJ1JIOcocpcKoro cpaKyJIbTeTa , T .e. cpaKyJIbTeTa ryMaHJ1TapHO

ro npocpJ1JIR . C MeTO.ll.J1'leCKOH TO'lKJ1 3peHJ1R 6bIJI J1CnOJIb30BaH CKpJ1HJ1HrOBbIH TeCT MACT 

J1 aBTOpaMJ1 nocTpoeHHbIH BOnpOCHJ1K, cO.ll.ep)KalllJ1H BOCeMHa.ll.,-\aTb cTaTeH. 

Pe3yJIbTaTbI J1CCJIe.ll.OBaHJ1H nO.ll.TBep.ll.J1JIJ1, 'lTO 'laCTOTa ynoTpe6JIeHJ1R aJIKOrOJlbHbIX Ha

nJ1TKOB cTY.ll.eHTaMJ160JIbWaR ; 29 % J13 HJ1X J1MeJlJ1 nOBblweHHbIH C'leT no TecTy MACT. 110-

HJ1)KeHI1IO ynoTpe6JleHJ1R aJIKOrOJIR y HI1X npenRTcTByeT npe)K,ll.e Bcero .ll.aBJIeHl1e 6JII1)KaH

w e H cO,-\l1aJIbHOH Cpe.ll.bI (KoMnaHJ1J1 , .ll.py3bR) , Hecnoc06HOCTb CnpaBJIRTbCR C np06JIeMHbI

MJ1 cI1Tya,-\I1RMI1 J1 HeraTJ1BHble nCJ1XI1'leCKJ1e COCTORHJ1R. YnoTpe6JIeHl11O aJIKOrOJlR CTy

.ll.eHTaMI1 cnoc06cTBylOT TaKl1e nCI1XOJIOrl1'leCKl1e cpaKTopbI, KaK, Hanpl1Mep, KOHcpJII1KTbI 
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11 nCI1XI1'-leCKaR n ep erpy3Ka , HO 11 p eKJJaMJ VI , ľJJaBHhIM 06pa30M, 60JJhillOe KOJJ l1"1eCTBO 
CJJy"laeB, KOTophle cTyp,eHTa M "npeP,OCTaBJJRIOTCR" 

K J/IO '1 eBble eJ/OBa: cTyp,eHThI By30B - nOTpe6JJeHI1e aJJKOrOJJR - ľ\li c higan Alcoho lic Screening 
Test - n CI1XOJJO rl1"1eCKl1e 6ap hephl yMep eHHocTI1. 

M. Mikulová, O . Kondáš: PSYCHOLOGICAL BARRIE RS IN LOWERING 
TH E CONSUMPTION OF ALCOHOL BY UNIVERSITY STUD E NTS 

Summ a r y 

In the wo rk we try to c1ari fy the circumstance unde r which students consume most a lcoho l and 
the psycho logical barriers acting upon the restriction of excessive drinking, o r the striving for so
brie ty. We selected 110 students fo r the resea rch work: 55 from the Faculty o f E lectrica l E ngi
neering (techn ical sciences) and 55 from the Faculty o f Arts (Philosophical Faculty - Humanities) 
in Bratislava. Methodica ll y. we used a Michiga n Alcoho lic Screening Test , and an e ighteen-item 
questionnaire fo rmed by us. 

The results proved the frequency of drinking alcoho l by university students to be a frequent 
phenomenon . 29% showed an in - creased score in the MAST. The dccrease in the ir consumption 
of alcoho l is hampered mostly by the pressure o f the c10sest social environment (parties, fri ends). 
by the in ability to bear and solve pro blem situations , and by negative psychic sta tes. T he consu
mi ng of alcoho l by students is furth e red by psychologica l facto rs, such as co nflicts and stress situ
ations as we ll as advertisements and , particul arly. a lot o f occasions which "offe r themselves" 
to students. 

K ey words : university students - consumption of alcoho l - Michiga n Alcoho lic Screening Test -
psycho logica l barri ers o f sobriety. 

M. Mikulová, O . Kondáš: PSYCHOLOG ISC H E BA RRI E R E N BE I D ER 
VE RRIN GE RUN G DES ALKOHOLKONSUMS BE I HOC HSC H U LERN 

Zu sa mm e nf ass un g 

In unsere r Arbe it versuchen wir klarzulegen , unte r we lchen Umstände n die Hochschule r die 
grä Bten Mengen von A lkoho l konsumieren und welche de r psycho logischen Barrie ren bei der 
Beschränkung des uberm äBige n Alkoho lkonsums, bzw. beim Streben nach Entha ltsa mkeit wirk
sam sind . Fur die Fo rschung wurden 110 Studenten ausgewählt , 55 aus de r E lektro technischen 
und 55 aus de r Philosophischen Fakultät de r U niversität in Bratislava . Unsere Me thodik bestand 
darin , daB wir den Screening-Fragebogen MAST, sowie e inen von uns aufgeste llten Ste llungnah
mefragebogen mit 18 E inheiten angewandt haben . 

Die Ergebnisse haben bestä tigt , daB der A lkoho lkonsum bei den Hochschule rn e ine häufige 
E rscheinung ist , im MAST hatten 29 % ein erhä htes Verhä ltniss aufgewiese n. Die Verringerung 
des Alkoholkonsums wird vo r allem durch den Druck de r sozialen Umgebung (C1icque, Freunde), 
durch die U nfähigke it Problemsituatione n zu bewältigen und zu läse n , sowie durch negative psy
chische Zustände behinde rt. Den Alkoho lkonsum be i den Studenten unte rstutzen in groBem Ma
Be psychologische Faktoren , wie Konflikte und Be las tungssituationen , abe r auch Werbung und 
vor allem eine Menge G elegenhe iten , die sich den Studenten "anbie ten". 

)chliisse/wärter: Hochschulstudenten - Alkoho lkonsum - Michigan Alcoho lic Screening Test -
psycho logische Barrieren de r E ntha ltsamkeit 
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Stále aktuálna problematika nadmerného požívania alkoholu podnietila rad výsku
mov, ktoré sa týkali činiteľov tohto javu , jeho názorovej , resp. postojovej stránky, 
i iných otázok u dospelých aj mládeže . 

Popri dosť bežnej otázke, prečo a kedy vysokoškolskí študenti najviac požívajú alko
hol, sme sa pozastavili aj pri ináč formulovanom probléme pomocou otázky, čo im pre
káža v obmedzení častého , resp. nadmerného požívania alkoholických nápojov, pri
čom predpoklad zvýšeného úzu alkoholu sme tiež preverovali. Venujeme teda pred
nostnú pozornosť psychologickým bariéram, ktoré hatia cieľ v smere zvyšovania triez
vosti, resp . vyššej kultúry na tomto poli, ktorú by sme u vysokoškolákov hádam právom 
mohli očakávať. Pritom nechceme zatracovať každý pohárik, ale prihovárali by sme 
sa za akési kultúrnejšie formy konzumu alkoholu (napr. s riedením tuhých nápojov) 
pri súčasnom zvyšovaní tolerancie ku konzumu nealkoholických nápojov až po toleran
ciu alebo rešpektovanie triezvosti, či úplnej abstinencie. Niekedy jednoducho môže ísť 
o to , aby človek nemusel zdôvodňovať svoju nechuť na požitie alkoholu, aby celkom 
demokraticky mal právo odmietnuť alkohol a v konečnom dôsledku, pravda, pôjde 
nám o znižovanie výskytu a tvorby závislosti od alkoholu už v mladom veku, kedy 
sa táto závislosť oveľa ľahšie fixuje , ako v neskoršom veku. Nechceme teda bojovať 
proti alkoholu , ale chceli by sme sa pozrieť, čo vysokoškolákom prekáža v obmedzení 
nadmerného požívania alkoholických nápojov a najmä aké psychologické bariéry 
sa im stavajú do cesty pri (dúfajme) možnom úsilí o zmenu pijúcej "kultúry" k triezvej. 

Materiál a metodika 

Výskumnú vzorku tvorilo 110 študentov, z ktorých bolo po 55 z Elektrotechnickej 
fakulty SVŠT a Filozofickej fakulty UK v Bratislave . 48 % výberu tvorili ženy . Priemer
ný vek študentov bol 21 ,3 roka . 

Vo výskume sme použili dve metodiky: jednoLI hul Selzerov Michigen Alcoholic Scre
ening Test (MAST, Selzer, 1971), ktorý je u nás pravdepodobne najrozšírenejšou skrí
ningovou metódou na zisťovanie alkoholovej závislosti . Použili sme ho v pôvodnej ver
zii s 25 položkami. Druhou metodikou bol nami zostavený postojový dotazník, ktorý 
obsahoval 18 položiek a dotýkal sa oblastí: frekvencia pitia, skupiny (partie) ako činiteľ 
úzu alkoholu, príležitosti (situácie) požívania alkoholu, psychologické činitele ovplyv
ňujúce úzus alkoholu , vplyv reklamy a možnosti znižovať množstvo požívaného alko
holu . Časť položiek mala otvorený ráz , v ostatných položkách mali možnosť vybrať jed
nu , príp . i viacero odpovedí z uvedených alternatív. 

Pre výskum sa nám javili najoptimálnejšie III. ročníky uvedených fakúlt , keďže sme 
predpokladali, že títo študenti sú už dostatočne adaptovaní na vysokoškolský život, 
majú primeraný rozhľad a v týchto ročníkoch bol dostatočný počet študentov v daných 
odboroch , čím sme sa viac približovali náhodnému výberu . 

Výsledky 

Na základe výsledkov skríningového dotazníka MAST sme študentov členili 
do 2 skupín . Prvú skupinu - so zvýšeným skóre (ZS) v dotazníku MAST tvorilo 
29 % študentov (dosiahnutý počet bodov v MAST-e bol 5 a viac), a druhú so skóre 
v norme (NS) tvorilo 71 % (počet bodov v MAST-e 0-4) . 

V tabuľke vidíme zreteľne vyšší výskyt začínajúcej alkoholovej závislosti u študentov 
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Tabul'ka 1. Podiel študentov na zvýšenom skóre v MAST z jednotlivých fakúlt vzhľadom na po
hlavie 

Celý výber vysokoškolákov Časť výberu % ZS-MAST 
so ZS v MAST z celého výberu 

Vysoká škola 
N = 110 

-fakulta 
Spolu M Ž M Ž 

EFSVŠT 55 46 9 18 O 16,3 % 50 % 42 % 8 % 31 ,6 % 0 % 

FiFUK 55 11 44 6 8 12,7 % 50% 10 % 40 % 10,5 % 15 % 

c 110 57 53 24 8 
. 

% 100% 52 % 48% 42,1 % 15 % 
29,0 

elektrotechnickej fakulty v porovnaní s humanitným smerom štúdia na FF UK (chí2 

= 9,16 p < 0,05). Tu zasa dievčatá mierne, hoci nevýznamne prevyšujú chlapcov. 
Vyhodnotenie nami zostaveného postojového dotazníka sme rozdelili do niekoľkých 

oblastí. Prvá oblasť zachytáva frekvenciu požívania alkoholických nápojov. Analýzou 
dát sme zistili štatisticky nevýznamné rozdiely v odpovediach u študentov s NS a ZS , 
(chí2 1,99; P > 0,05). Frekvencia pitia je však u študentov častým javom (1 až 2-krát týž
denne a častejšie ako 1 až 2-krát t),ždenne). 

Oblasť druhá odhaľuje skupinu (partiu) ako činiteľa podnecujúceho požívanie alko
holu. Zaujímalo nás , či študenti požívajú alkohol skôr v skupine, v partii, alebo sami, 
a či odolajú, keď ich priateľ alebo partia pozve na pohárik. Zistili sme významné roz
diely (chí 7,5 p < 0,05) a je zjavné, že partia je u študentov natoľko motivujúcim čini
teľom, že 41,8 % vôbec, alebo väčšinou nevie odolať pozvaniu partie na pohárik, pri
čom 25,4 % tvoria študenti so ZS. Len nepatrné percento 3,6 % študentov so ZS vie 
alebo aspoň väčšinou dokáže odolať pozvaniu . Ako významná psychologická prekážka 
v boji proti alkoholizmu sa nám v tomto smere javí "pijúca partia", ktorej hlavným 
účelom stretnutia je požívanie alkoholu. Pri zisťovaní, kto z ich okolia by im vedel za
brániť v pití, uvádzajú obe skupiny študentov , že by to boli najčastejšie " rodičia, part
ner, priatelia". Vplyv najbližšieho okolia sa tu prejavuje veľmi výrazne, keďže študenti 
im (priateľom, rodičom , partnerovi) nedokážu odmietnuť ponúknutý alkohol a vedia 
ich rešpektovať , takže majú moc zabrániť študentom v pití , viesť ich k striedmosti. 

Analýzou príležitostí na požívanie alkoholu sme zistili okrem množstva rôznych si
tuácií i rozdiely v príležitostiach pitia u študentov s NS a ZS (chí2 13,3 p < 0,05). Zatiaľ 
čo študenti s NS uvádzajú ako príležitosti bežné spoločensky akceptované situácie -
"narodeniny, meniny, oslavy skúšok" , u študentov so ZS sú príležitosťami k pitiu i "ná
hodné akcie" a "iné" situácie popri už spomínaných oslavách. Ako "iné" situácie uvá
dzajú : "mať chuť si vypiť", "keď je čo piť", "keď idú piť aj iní" a pod. Z okolností, 
ktoré vedia študentov prinútiť vypiť si, sme u skupiny s NS zaznamenali bežné spoločen
ské príležitosti , avšak u skupiny so ZS sa konzum alkoholu spája s redukciou stresov, 
problémov, riešením bezvýchodiskovej situácie, "ale i dobrá partia , kamaráti, chuť 
si vypiť" . Ide teda o negatívne psychické stavy , pitie s katalyzačnými účinkami , ale 
i bežne bezvýznamné situácie . 
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Konzum alkoholu, ako sa ukázalo, je u študentov podmienený i rozdielmi v objek
tívnom chápaní závislosti situácie . Kým časť študentov s NS udávala ako situácie, ktoré 
ich natoľko vyvedú z miery, že si musia vypiť, extrémne životné situácie (dlhodobé 
utrpenie, prílišné rozčúlenie, hádka, odmietnutie partnerom) a odpoveď typu "žiad
ne" (43 ,5 % ), u študentov so ZS to boli objektívne nenáročné situácie, ako napr. únava 
po práci (fyzická , duševná) , zrada priateľa, sex, nečakaný úspech , rovnako i neúspech, 
viac-menej každý psychický výkyv. Z uvedeného vyplýva, Že zvládnutie problémových 
situácií sa u študentov spája s požívaním alkoholu. Ich prístup k potrebe riešiť situácie 
však nesmeruje k vyriešeniu problému, ale skôr k zabudnutiu na problém , resp. vyhnu
tiu sa jeho riešeniu. Závažnými psychologickými bariérami sa v nami vymedzenom 
smere javia neschopnosť zvládať náročné a adekvátne riešiť problémové situácie. Žiaľ, 
charakter náročných až neriešiteľných situácií mali pre podskupinu ZS viac-menej všet
ky oblasti , s ktorými sa študent vo svojom veku stretáva (partner, škola, osobné prob
lémy , sex, choroba), teda bežné problémy každodenného života. 

Vplyv reklamy, prípadne design fliaš sa v podstate ukázal ako jeden z činiteľov, ktorý 
pôsobí na študentov v začiatkoch požívania alkoholu , pri vzniku trvalejšieho pitia, ale
bo sa podieľa na jeho udržiavaní. Rozdiel v odpovediach medzi oboma skupinami 
je nesignifikantný (chí2 1,3 p > 0,05) , ale až 32,7 % študentov zláka k pitiu aj design 
alkoholických nápojov . 

Analýzou položiek, ktoré sledovali znižovanie množstva požívania alkoholu sme zis
tili, že u študentov so ZS 65,6 % uvažovalo už niekedy o tom , že by mali menej piť. 
Toto uvedomenie je iste veľmi dôležité a tvorí pravdepodobne prvý krok k tomu, aby 
obmedzili svoje pitie. Na druhej strane sa však žiada zdôrazniť, že ani najväčšie uvedo
menie si nadmerného pitia nestačí odolať sociálnemu tlaku; sociálne okolie má natoľko 
silný vplyv , že sa mu študent nevie ubrániť a podľahne mu , resp . nevie sa z tohto tlaku 
vymaniť, keďže akékoľvek kamarátstvo sa vysoko hodí. Najčastejším spôsobom, ako 
odmietnuť alkohol (podľa odpovedí voľnej otázky) je pre študentov s NS dôvodom vy
hlásenie "nepijem", kým u skupiny so ZS sú to dôvody: "šoférujem", "mám pred skúš
kou", "musím byť triezvy" , "nemám náladu", ktoré však uviedli len ojedinele . Z toho 
usudzujeme , že pitiu sa vlastne len málokedy bránia hľadaním prijateľných dôvodov. 
Hoci polovica (51,3 %) študentov so ZS pozná osvedčený spôsob na znižovanie množ
stva pitia (nestýkať sa s ľuďmi, ktorí pijú , športovať , nedostatok peňazí, uvedomenie 
si následkov) , málo ho zrejme využívajú na dosiahnutie abstinencie, alebo aspoň pri
meranej formy pitia si nestavajú za cieľ. 

Diskusia a závery 

Naša spoločnosť sa rôznymi formami a prostriedkami usiluje obmedziť nadmerné po
žívanie alkoholu , avšak efekt nie je taký , ako by sa očakával. Príčinou tohto stavu 
sú najmä rozličné sociálne, ekonomické a najmä psychologické bariéry, ktoré vo veľkej 
miere ovplyvňujú vysokú konzumáciu alkoholu a prekážajú striedmej kultúre. 

Zistili sme, že 29 % študentov z našej vzorky má zvýšené skóre v dotazníku MAST. 
Táto skutočnosť je pozoruhodná najmä z toho dôvodu, že výskum Šarišskej v roku 1987 
u študentov LF a FTVŠ ukázal podľa inej skríningovej metodiky AAIS taktiež 
29 % študentov , vykazujúcich "abuzérske až toxikomanické charakteristiky pitia". 
U vysokoškolských študentov rôznych smerov sa počas štúdia začína vyvíjať závislosť 
od alkoholu , ktorá postihuje viac ako štvrtinu vysokoškolskej populácie. 
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Existenciu kvalitatívnych rozdielov v odpovediach u študentov s NS a ZS dokazuje 
i skutočnosť, že zo 14 štatisticky hodnoti teľných položiek v postojovom dotazníku nám 
vyšlo 10 ako štatisticky významných. Významný rozdiel sa ukázal napríklad vo využíva
ní spoločensky akceptovaných príležitostí na požitie alkoholu , čo sa javí dôležitý činiteľ 
úzu alkoholu. Kondáš a Tolmáči (1982) zistili, že spoločenské dôvody pre konzum alko
holu (spoločenské príležitosti a uľahčenie komunikácie) najčastejšie uvádzali mladí 
muži vo veku 18 - 25 rokov (43 % z 200 mužov). V našej terajšej , i keď menšej vzorke , 
študenti zo skupiny NS v MA ST zavše využijú spoločensky akceptovanú príležitosť 
na požitie alkoholu , ale skupina so ZS v MAST to nielen robí častejšie , ale z hľadiska 
bariér triezvosti je významné zistenie, že len v malej miere vedia odoprieť partii alebo 
kamarátom pohárik . Ďalej túto podskupinu charakterizuje , že k požívaniu alkoholu 
ich vedú nielen extrémne náročné životné situácie, ale aj objektívne nenáročné situá
cie , ba viac-menej akýkoľvek psychický výkyv . Okrem toho sa ich požívanie alkoholu 
spája s potrebou riešiť problémy, čo sa deje v zmysle zabudnutia na ne, alebo vyhnutia 
sa ich riešeniu. Ako situácie , v ktorých im alkohol pomohol, uvádzajú: riešenie partner
ských vzťahov, psychické uvoľnenie a odreagovanie , riešenie sexuálnych problémov, 
v nadväzovaní kontaktov s rovesníkmi či dievčaťom, zabudnúť na minulosť. Psycholo
gickou prekážkou triezvosti je tu teda neschopnosť adekvátne riešiť bežné životné prob
lémya pozitívne percipované vplyvy požitia alkoholu , čo je v zhode so zisteniami Miš
šíka (1985) , ktoré tieto činitele aj bližšie objasňujú. 

V Miššíkovom výskume (1985) pomocou modifikovaného dotazníka Browna , Gol
mana, Inna, Andersona na populácii učňov, sa zachytili ako príčiny , ktoré mladistvých 
podnecujú k pitiu: pocit , že alkohol zvyšuje sexuálnu chuť , človek sa dobre cíti , odvá
dla človeka od ťažkostí, zvyšuje sa pocit sily a moci, znižuje sa napätie a nespokojnosť , 
ľahšie sa nadväzujú známosti . 

Isté zhody vo výsledkoch sa objavili aj u Šťastného a kol. (1987), kde na základe 
výskumu z roku 1981 - 1982 uvádza , že príčinou požívania alkoholu bol u 52 % útek 
zo životných problémov, 26 % nepoznalo dôvod svojho pitia, 12 % kvôli partii, 
13 % z túžby po dobrodružstve , prípadne aby zvýšili svoju sexuálnu výkonnosť (3 %) . 
Priateľstvo s ľuďmi, ktorí pijú , alebo členstvo v partii sa podieľalo na začiatkoch pitia 
až u 54 % respondentov , čo je v zhode i s našimi údajmi a podčiarkuje tento činiteľ 
ako bariéru striedmosti. 

Z našich údajov by sme mohli uzavrieť, že existujú rozdiely v odpovediach u študen
tov s NS a ZS , v uvádzaných dôvodoch pitia a vo využívaní príležitostí, ako aj v iných 
obsahoch odpovedí, a hlavnou bariérou striedmosti je tlak najbližšieho sociálneho oko
lia , ktorý je sýtený ľahostajnými postojmi ku konzumu alkoholických nápojov. Tak 
M . Turček (1968) , ako aj Kondáš a Tolmáči (1982) zistili u našej dospelej populácie 
veľmi tolerantné názory na konzum alkoholických nápojov, pričom r. 1982 viac ako 
polovica - 56 % mužov a dokonca iba 29 % žien zo vzorky 400 respondentov vyjadrilo 
presvedčenie, že mládež by nemala piť alkoholické nápoje . Tieto veľmi benevolentné 
stanoviská pomáhajú vytvárať atmosféru , ktorá nielen podporuje úzus alkoholu mladý
mi ľuďmi , ale spoluzodpovedá aj za opätovne zvýšený výskyt závislosti od alkoholu 
u študujúcej vysokoškolskej mládeže , ktorá nezaostáva za ostatnou populáciou (výskyt 
zvýšeného skóre v MAST je v pomere 29 % : 30 % ) . 
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