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Abstrakt 

 Práce nahlíží na fenomén konzumace alkoholu a kouření cigaret u mladistvých 

v České republice z pohledu sociální deviace. V jednotlivých kapitolách popisuji 

legislativní opatření vztahující se k tomuto problému, škodlivost těchto látek, funkce 

rodiny nebo závislost na návykových látkách jako typ determinantu zdraví. Za deviaci 

se dá považovat až nadměrné užívání těchto návykových látek, protože běžná 

konzumace je na našem území natolik rozšířena, že je spíše normou. Z analýzy studie 

ESPAD 2007, na které práce staví, vyplývá, že mezi jednotlivými zeměmi Evropy se 

čeští studenti pohybují vždy mezi prvními deseti v nejčastější konzumaci alkoholu 

a kuřáctví. Ovlivňuje je například typ studované školy, průměrný prospěch, pohlaví, ale 

především špatné návyky jejich přátel. Podle hypotéz sociální deviace by měli být více 

ohroženi mladiství z neúplných, nevzdělaných, méně bohatých a početnějších rodin, 

které dětem neurčují pravidla a mají s nimi špatné citové vazby. Analýza u obou těchto 

návyků však nepotvrdila vliv bohatosti rodiny, vysvětlit si to však můžeme typem 

otázky, kdy se měli studenti sami subjektivně zařadit do bohatých či chudých rodin, což 

nemusí odpovídat reálné situaci. Také velikost rodiny neměla u nadměrné konzumace 

alkoholu vliv žádný, u nadměrného kouření jen velmi malý a ukázalo se, že naopak více 

kouří děti z méně početných rodin, což však přikládám vlivu úplnosti rodiny. Velký 

význam má pro mladistvé kouření cigaret a pití alkoholu u jejich sourozenců. Celkový 

vliv rodiny je však minimální, na nadměrné kouření cigaret je to necelých 11 %, na 

nadměrnou konzumaci alkoholu jen 5 %. 



   

Abstract 

This bachelor thesis describes the phenomenon of alcohol and cigarette 

consummation among young people in the Czech Republic using the theory of social 

deviation. The following chapters focus on various topics, for example legislative 

measures connected to this issue, harmfulness of the substances included in alcohol and 

cigarettes, the family functions that can affect this behaviour or the possible addiction to 

the addictive substances as one of the health determinants. Deviation is characterized as 

an excessive consummation of these addictive substances as the regular consummation 

of alcohol and cigarettes is common enough that it is considered normal. Czech students 

appear among the first ten countries in the consummation of alcohol and cigarettes. 

Their behaviour can be affected for example by sex, type of school, average grades but 

mainly by bad habits of their friends. According to hypotesis of social deviation the 

most endangered should be young people coming from incomplete, non-educated 

families with lot of members. These families lack rules and have bad emotional 

connections between their members. Analysis of both alcoholism and smoking 

confirmed the influence of completeness and education of family, the rules in the family 

and the emotional connections between parents and children. The factor of wealth has 

not been proved which can be explained by the type of question that focused on 

subjective feeling of students – their answers did not need to correspond with reality. 

Size of family had no influence on the consummation of alcohol and nearly none on the 

consummation of cigarettes. The siblings are very influential when it comes to 

alcoholism and smoking but the role of a family as a unit is insignificant – only 11% for 

smoking and 5% for drinking alcohol. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

 

Ráda bych ve své práci zjistila, jaký vliv má rodinné prostředí na vznik 

alkoholismu a tabakismu u mladistvých. Zdali si děti užívající tyto návykové látky 

uvědomují, že jsou jejich zdraví škodlivé a v jejich věku užívání těchto látek také 

protizákonné.  

Jako nejvíce ohrožující fakt spojený s užíváním návykových látek je brán možný 

vznik závislosti. V této souvislosti konstatuje Koťa a Jedlička, že česká společnost má 

vysokou toleranci k užívání určitého typu návykových látek, jako například právě 

k alkoholu či kouření. (Koťa, Jedlička, 1997: 51) Votavová v tomto případě přikládá 

velký význam rozvolněné náladě české společnosti po roce 1989. Ve snaze přinášet 

svobodu a být liberální zaujala společnost shovívavý postoj i ke zneužívání drog. 

(Votavová, 1997: 113) Na ni navazuje ve stejném sborníku Karel Nešpor, který na 

úrovni rodiny nachází rizikové činitele pro vznik užívání návykových látek 

u mladistvých zesilující a častěji se vyskytující také právě po převratu v roce 1989. Jsou 

jimi například nedostatek času, který rodina na dítě má, nedostatek citové vazby, 

kvalitních zájmů rodiny, dohledu, nejasná pravidla, či dokonce schvalování a užívání 

návykových látek v rodině. (Nešpor, 1997: 129) 

Podle OECD se závislost na tabákových výrobcích u mladistvých liší podle 

jednotlivých zemí, kde pohybuje od 10 % do 30 % a je většinou vyšší u dívek než 

u chlapců. Nejvyšší procento mladistvých kuřáků nalezneme v Austrálii, Česká 

republika procentuálně patří také ke státům s nejvíce rozšířeným užíváním tabáku 

u mladistvých. Naopak pití alkoholu alespoň dvakrát do týdne je rozšířenější 

u mladistvých chlapců. I v případě užívání této návykové látky spadá Česká republika 

mezi státy s větším procentem mladistvých pijících alkohol alespoň dvakrát do týdne. 

(OECD, 2009: 52-54) Podle výzkumu ESPAD 07, který se zabýval závislostmi na 

alkoholu a cigaretách v Evropě, dokonce téměř 60 % studentů alespoň jednou v životě 

vyzkoušelo vykouřit cigaretu a průměrně až 90 % studentů alespoň jednou pilo alkohol, 

v České republice pilo alespoň jednou v životě alkohol téměř 70 % mladistvých. 

(Csémy, 2009: 95-102) 

 



   

2. Předpokládaná teoretická východiska 

 Hlavní teoretické koncepty mé bakalářské práce se budou týkat typologií rodin, 

protože její funkce a typy mohou velmi ovlivňovat prostředí, ve kterém mladiství žije 

a tím i větší inklinaci k rizikovému chování tohoto typu. 

• Fischerovy funkce rodiny 

Fischer rozděluje čtyři funkce rodiny. První funkce biologicko-reprodukční 

uspokojuje sexuální potřeby a touhu po zachování rodu. Funkce sociálně-ekonomická je 

důležitá především z pohledu domácnosti, která je často vnímána jako spotřebitel. Tato 

funkce tak zajišťuje hospodaření se společnými penězi a dělbu práce mezi mužem 

a ženou. Pro mou práci jsou velmi důležité dvě další funkce. První funkce je funkce 

socializační a akulturační, kde se děti pomocí rodiny mají naučit základním 

společenským návykům a způsobům chování. Rodina má v této funkci zajišťovat 

výchovu dítěte, předávání kulturních hodnot, vzdělávání a formování životního stylu. 

Poslední funkce psychologická má zajišťovat citové potřeby členů rodiny, kteří mají 

nalézat v rodině zásadní podporu. Tato funkce rodiny je také označována za funkci 

naprosto jedinečnou. Ostatní tři funkce může v jistých případech a určitým způsobem 

nahradit institucionální péče, citové pouto rodiny, však žádná instituce vytvářet 

nedokáže. (Fischer, Škoda, 2009: 142-143) (Dunovský, 1995: 90-92) 

 

• Dunovského typy rodiny  

Dunovský rozděluje rodinu na čtyři typy. Prvním typem je rodina funkční, která 

by měla plnit všechny své funkce, především zajištění dobrého vývoje dítěte. Druhým 

typem je problémová rodina, ve které se vyskytují závažnější poruchy některých nebo 

všech rodinných funkcí. Tyto poruchy však ještě vážněji neohrožují vývoj dítěte 

a rodina je schopna tyto problémy řešit vlastními silami, případně menší pomocí zvenčí. 

Třetí typ Dunovský vymezuje jako rodiny dysfunkční, kde se vyskytují vážné poruchy 

rodinných funkcí a bezprostředně ohrožují, nebo poškozují rodinu jako celek, především 

vývoj a prospěch dítěte. Takové problémy již rodina není schopna řešit sama, a proto je 

nutné realizovat vnější opatření. Otázkou však je, do jaké míry rodinu podporovat a kdy 

se již postavit proti ní v zájmu dítěte. Posledním typem je afunkční rodina, která neplní 

žádnou rodinnou funkci, a tak se může pro dítě stát i nebezpečnou a dítě by z ní mělo 

být odebráno. (Dunovský, 1986: 28) (Helus, 2007: 152) 



   

• Helus a problémově zatížené rodiny  

Helus přináší několik typů problémových rodin, které mají negativní dopady na 

výchovu dítěte. Jsou jimi například rodiny nezralé, kde dítě přivedou na svět lidé příliš 

nezkušení na to, aby mohli být ve všech směrech dobrými a spolehlivými rodiči. 

Přetížená rodina, kde důvodem je přetíženost doléhající na jednoho či oba rodiče 

a zhoršuje tak psychologickou funkčnost rodiny vzhledem k dítěti. Ambiciózní rodina, 

kde se rodiče věnují spíše svým potřebám jako je pracovní vzestup či seberealizace než 

rozvoji a výchově dítěte. Perfekcionistická rodina, kde jsou děti vystaveny neustálému 

tlaku od svých rodičů podávat vysoké výkony například ve sportu či vykazovat 

perfektní výsledky ve škole. Autoritářská rodina pak zastupuje rodinu, kde je 

komunikace mezi dítětem a rodičem omezována pouze na přikazování a zakazování, 

tato rodina často využívá tělesných či psychických trestů. Opakem je v tomto případě 

protekcionistická rodina, kdy se rodiče snaží dítěti ve všem vyhovět. Dalším typem je 

nadměrně liberální rodina, ve které dítě postrádá řád, dítě nepřivyká pravidlům, kterými 

je třeba se řídit a podléhá špatným okolním vlivům. Odkládající rodina má tendenci dítě 

někomu svěřovat, a to pak ztrácí citovou vazbu k pravým rodičům a má pocit, že oni 

o něj nestojí. Posledním typem je rodina disociovaná, kde jsou vážně narušeny důležité 

vztahy, které jsou předpokladem psychologické funkčnosti rodinného prostředí. (Helus, 

2007: 153-162) 

 

• Příčiny sociální deviace a patologie  

Příčiny sociální deviace a patologie jsou rozděleny několika autory. Z. Helus 

mezi ně například řadí ranou deprivaci, kdy má rodina zcela mimořádný význam pro 

vývoj dítěte v raném věku a má uspokojovat potřeby pevné citové vazby k pečující 

osobě. Další příčinu vzniku deviace vidí v nezpracovaných traumatických zážitcích 

dítěte, například rozluka rodičů, smrt blízké osoby, či zneužití. Přináležitost 

k deviantním subkulturám také velmi ovlivňuje náchylnost ke vzniku deviace u dítěte. 

Další příčnu vidí Z. Helus ve stigmatizaci, která vede k sekundární deviaci. Lorenzová 

a Poláčková uvádějí další možné ještě nezmíněné příčiny deviace, jako znevýhodněné 

sociokulturní prostředí (příslušnost k minoritním skupinám, děti romské a také děti ze 

sociálně slabých rodin), dysfunkčnost rodiny, porucha pozornosti a hyperaktivita, 

absence aktivit, které by zaplnily volný čas dítěte, nižší vzdělání dítěte i jeho rodičů, 



   

velikost obce (míra deviace roste s velikostí obce a nejvyšší je v Praze), ekonomická 

situace rodiny (nižší je příjem, tím vyšší je pravděpodobnost deviace), či sledované typy 

televizních pořadů. (Helus, 2007: 95-102) (Fischer, Škoda, 2009: 95-99) 

 

3. Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit vliv rodinného prostředí na vznik 

deviantního chování dítěte ve formě alkoholismu a tabakismu. 

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

• Je dysfunkce rodiny příčinou vzniku alkoholismu a tabakismu u mladistvých? 

• Je rodinný vliv ten nejzásadnější pro vznik této deviace, nebo jsou děti v tomto 

ohledu ovlivňovány spíše prostředím školy či svými kamarády? 

• Má rodina větší vliv na vznik alkoholismu nebo na vznik tabakismu? 

• Jsou rodiny dětí užívajících tabák a alkohol schopné svým dětem pomoci, nebo 

o jejich závislosti ani nevědí?  

 

5. Předpokládané metody a prameny 

Metody 

• sekundární analýza dat - mezinárodní srovnání dat ze studie ESPAD 2007 

• analýza vlastních dat na studentech 2. ročníku SOŠ a gymnázií jako příklad 

problematiky  

• expertní rozhovory (se specialisty, odborníky na danou problematiku) 

Prameny 

• zákony ČR tykající se této problematiky 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a změně některých zákonů,  

 



   

Zákon č. 134/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

 

Zákon č. 379/2005 Sb., MŠMT O opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů. Prevence. 2005 

 

• evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2007  

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 

• Úvod 

• Použité metody – sekundární analýza, analýza dat, srovnávací analýza 

• Teoretická část - definice alkoholismu a tabakismu, škodlivé účinky 

návykových látek, rodina a její funkce ve společnosti, mládež 

a delikvence, vliv rodiny na delikvenci mládeže 

• Analytická část – zásadní výsledky výzkumu 

• Závěr 
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Úvod 

Problém konzumace alkoholu a kouření cigaret se v České republice dlouhodobě 

řeší povětšinou jen zvýšením daní na tyto návykové látky. Pro osoby do 18 let je však 

nákup těchto návykových látek zakázán, proto se ve své bakalářské práci zaměřuji na to, 

jak moc je kouření cigaret a konzumace alkoholu u mladistvých v České republice 

rozšířené a jaké jsou charakteristiky těchto mladistvých. Za hlavního činitele ve 

formování jednání a chování dítěte se tradičně považuje rodina, proto sleduji vliv 

rodinného prostředí na vznik tohoto chování u mladistvých. K předmětu zkoumání mě 

inspirovaly výsledky šetření, které jsme pod tématem ekonomické očekávání studentů 

druhých ročníků středních škol prováděli na předmětu Praktika z kvantitativního 

výzkumu. Otázky se věnovaly i tomu, zda studenti utrácejí více než jedenkrát do týdne 

peníze za alkohol a cigarety. Za cigarety utrácelo v našem výběrovém souboru alespoň 

dvakrát týdně 13 % dotazovaných studentů, za alkohol to bylo již téměř 20 % z nich. 

 

Alkohol a cigarety mají jako drogy v České republice několik společných rysů. 

Jejich nákup a užívání je oproti tvrdým drogám po dosažení plnoletosti legální, ale 

užívání je podle statistik Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (dále 

ESPAD) či OECD rozšířené i před osmnáctým rokem. Podle Oldřicha Matouška mají 

sice tvrdé drogy hrozivější a rychleji nastupující účinky než například kouření či 

konzumace alkoholu, tím že jsou ale tyto látky brány jako tolerované drogy, mohou mít 

horší následky, protože se závislost na nich lépe skrývá. [Matoušek 1997: 114] Právě 

rodina by nás měla od nejútlejšího dětství chránit proti nástrahám, svodům a intrikám 

rádoby civilizovaného světa. [Semrád, 1996: 82] Takovými nástrahami jsou i návykové 

látky, proti nimž by měla rodina vytvářet co nejvíce imunní prostředí. Samozřejmě 

rodina není jediným činitelem, kvůli kterému mladistvý pije alkohol a kouří cigarety 

a v rodinách s podobnými charakteristikami mohou žít jak mladiství kuřáci 

a konzumenti alkoholu, tak nekuřáci a abstinenti. 

 

Ve své práci se pokouším popsat problematiku užívání alkoholu a cigaret 

u mladistvých s ohledem na historii tohoto fenoménu v České republice. Hlavním 

teoretickým východiskem mé práce je sociální deviace, do které bychom mohli 

konzumaci alkoholu a cigaret zařadit. Za typicky deviantní chování se však považuje 

spíše braní tvrdých drog, prostituce, znásilnění, loupeže nebo přímá závislost na 
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návykových látkách. [Becker 1963: 3] Já se tedy zaměřuji na deviantní chování, které je 

sice poměrně tolerováno, ale u dětí a mladistvých do osmnácti let se na něj stále 

vztahují určitá legislativní opatření, z čehož je patrné, že není zcela přijímáno. Užívání 

těchto látek je však v České republice u mladistvých natolik běžný návyk, že se 

z relativistického hlediska bere spíše jako norma, než deviace. Rozhodla jsem se proto 

analyzovat mladistvé, kteří nadměrně pijí alkohol a denně kouří cigarety, což by se dalo 

považovat za deviantní jak z normativního, tak relativistického pohledu sociální 

deviace. Také se dá předpokládat, že mladiství ve svých deviantních kariérách budou 

pokračovat i v dospělosti a mohou spadnout do těžších případů závislosti nejen na 

alkoholu a cigaretách, proto si myslím, že je téma důležité zkoumat. 

 

Práce nejprve shrnuje účinky cigaret a alkoholu jako návykových látek, základní 

funkce rodiny, možné důsledky, pokud některá z funkcí selhává či úplně chybí a pohled 

na návykové látky jako jednu ze sociálních determinant zdraví. Ve výzkumné části své 

práce se opírám o sekundární analýzu dat ze Školní evropské studie ESPAD a statistik 

OECD, které podávají informace o užívání alkoholu a cigaret v Evropě. Pokouším se 

zjistit, jaké charakteristiky mají mladiství, kteří kouří cigarety a pijí alkohol, 

a především jestli mají i jejich rodiny nějaké společné rysy.
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Pokud v práci používám cizojazyčné texty, informace z nich překládám do českého jazyka. 
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1. Cíle bakalářské práce 

 Základním cílem mé bakalářské práce je pokusit se nalézt některé příčiny vzniku 

užívání alkoholu a cigaret u mladistvých, přičemž se zaměřuji především na vliv 

rodinného prostředí a pokouším se vytvořit model vlivu rodiny. 

 

Hlavní cíl mé práce je rozpracován do několika operativních cílů:  

 

- prozkoumat rozšíření tohoto fenoménu - jak časté je užívání alkoholu a cigaret 

u mladistvých v České republice a jak se měnilo od devadesátých let až do současnosti. 

 

- nalézt charakteristiky mladých konzumentů alkoholu a kuřáků cigaret – jaké jsou 

společné rysy dlouhodobých či nadměrných uživatelů těchto návykových látek. 

 

- zjistit společné rysy rodin, jejichž děti užívají tyto návykové látky – zdali existují 

nějaké charakteristiky rodin, které mají statisticky významný vliv na konzumaci 

alkoholu a kouření cigaret a které z nich mají případně vliv největší. 
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2. Výzkumné otázky 

1) Jak rozšířené je užívání alkoholu a cigaret u mladistvých v ČR? 

 

Z dostupných dat se zaměřuji na to, kolik procent mladistvých dlouhodobě užívá 

alkohol a cigarety. Popisuji také, jak snadné je pro ně tyto látky sehnat, jak často je 

užívají nebo jak moc pozitivně konzumaci alkoholu vnímají. Z hlediska sociální deviace 

tedy zkoumám, nakolik je takové chování rozšířeno a zdali se dá vůbec považovat za 

deviantní (případně kdy již není natolik rozšířené, aby bylo v podstatě normou). 

 

2) Jaké jsou charakteristiky mladistvých konzumentů alkoholu a cigaret? 

 

Analyzuji, zda existují nějaké společné rysy jednotlivých mladistvých, kteří 

častěji kouří nebo pijí alkohol. Jestli je toto chování typické spíše pro děvčata, nebo 

chlapce, pro určitý typ navštěvované školy či zdali je ovlivňuje jejich prospěch, přátelé 

a podobně. Zajímat se budu také o to, zda a jak se ovlivňují tyto dva návyky navzájem. 

 

3) Jak mladistvého v tomto chování ovlivňuje jeho rodina? 

 

Vliv rodinného prostředí na konzumaci alkoholu a kouření cigaret je hlavním 

tématem mé bakalářské práce. Z dat, o která se opírám, zjišťuji, jestli je rodina studenta 

užívajícího alkohol nebo kouřícího cigarety úplná či neúplná, zdali je student jedináček 

nebo žije s dalšími sourozenci či členy rodiny (velikost rodiny). Ovlivňovat studenta 

může také vzdělání rodičů, ekonomická situace rodiny, jeho vztahy s rodinou, normy, 

které rodina zastává či fakt, že jeho sourozenec také kouří nebo pije alkohol. Z pohledu 

sociální deviace se například naskýtá otázka, zdali jsou mladiství z rodin, které vytvářejí 

sociální kontrolu, méně ohroženy konzumací alkoholu a kouřením cigaret a naopak jsou 

více ohroženi mladiství z neúplných a sociálně slabších rodin. 
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3. Konzumace alkoholu a kouření jako sociální deviace 

Nadměrné či dlouhodobé užívání alkoholu a cigaret u mladistvých můžeme 

zařadit do kontextu sociální deviace, která tvoří základní teoretické východisko mé 

práce. Každá společnost je založena na určitém normativním řádu, ať už formálních 

zákonů či neformálních norem a konsensů. Tato pravidla říkají, co je ve společnosti 

„špatné“ a lidé, co je poruší, mohou být označováni za zvláštní, odlišné, v podstatě tedy 

deviantní, odklánějící se od společenských pravidel. Takto klasifikovaný člověk však 

může jinak vnímat podmínky, ve kterých je označován za deviantního. [Becker 1963: 1] 

Deviace je tedy jednání, které překračuje společenská očekávání a vyvolává v mnoha 

lidech sociální nesouhlas. Pojmem sociální deviace se pak označuje deviantní chování, 

které má vliv na sociální interakce a vztahy člověka. [Munková 2001: 9; Jedlička 2004: 

65; Hrčka 2001: 15] Definice sociální deviace se s postupem času velmi mění a to, co 

bylo kdysi označováno za deviantní chování, dnes už tak označováno být nemusí. 

Kouření cigaret a konzumace alkoholu nejen u mladistvých však sociální nesouhlas 

vyvolává i v dnešní době. Kouření tabákových výrobků a konzumaci alkoholu odsuzuje 

například přibližně třetina české populace, a to se otázka nevztahovala na akceptaci 

těchto návyků u lidí mladších osmnácti let. [CVVM 2012: 4]
2
 I v médiích se často 

objevují negativní zprávy o opilosti a kouření mladistvých v České republice. 

 

 Pro sociální deviaci je příznačný mechanismus kontroly, jímž se společnost 

brání proti jejím projevům. Instituce zajišťující sociální kontrolu mohou být formální 

(například vězení, léčebny) nebo neformální (například rodiče). [Munková 2001: 11; 

Jedlička 2004: 70-71] Právě mechanismus kontroly neformální instituce v podobě 

rodiny je stěžejní pro mou bakalářskou práci, neboť nalézám charakteristiky, jež 

zapříčiňují selhání rodiny v této sociální kontrole. 

 

 

3.1 Relativistické a normativní pojetí sociální deviace 

V chápání pojmu sociální deviace panuje ve společnosti jistá diverzita a existují 

dva hlavní přístupy – relativistický a normativní. Relativistický přístup vychází 

z přesvědčení, že existuje rozmanitost vzorů chování v každé společnosti a není zde 

                                                 
2
 Sběr dat společnosti CVVM proběhl v květnu roku 2012. Kvótním výběrem s kvótami pro pohlaví, věk, 

vzdělání a místo bydliště bylo dotazováno 1042 respondentů. 
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tedy jasný konsensus, který by se dal považovat za normu. Sociální deviaci chápe jako 

proměnlivý fenomén, který reaguje na strukturální a časové změny. Deviantní chování 

je relativistické, jelikož podle této teorie se za něj považuje pouze takové jednání, které 

za deviantní označí sama společnost. Sociologický výzkum z tohoto pohledu má 

definovat procesy, ve kterých je deviantní chování označováno, a reakce osob, které 

jsou takto označovány [Munková 2001: 14-15], což je velmi složité.  Z relativistického 

hlediska je tak konzumace alkoholu a kouření cigaret u mladistvých spíše normou než 

deviací, protože v České republice je tento fenomén velmi rozšířen a poměrně 

tolerován. Dalo by se říci, že deviantní mladistvý je spíše ten, který nikdy nevyzkoušel 

vykouřit cigaretu či vypít skleničku alkoholu. 

 

Oproti tomu normativní směr zdůrazňuje identifikaci deviantů a vysvětlení, proč 

se chovají určitým způsobem. Sociální chování má směřovat k řádným vzorům 

vzniklým konsensem a devianti jsou podle tohoto přístupu lidé odchýlení od tohoto 

společenského konsensu. Normativní teorie se zaměřuje na objektivní deviaci, tedy 

porušení normy, které se vyznačuje opakováním, hromadností, sociální závažností 

a podobností příčin. Sociologický výzkum uznávající hodnoty normativní sociální 

deviace má pak popisovat charakteristiky deviantů a analyzovat příčiny jejich chování. 

[Munková 2001: 15-16; Hrčka 2001: 40] Normativní teorie sociální deviace může být 

sice kritizována za to, že nezahrnuje dynamiku společnosti a jejích norem, je ale 

mnohem snáze uchopitelná a na jejích zásadách se dá lépe stavět kvantitativní 

sociologický výzkum. V rámci konzumace alkoholu a kouření cigaret také nalézáme 

opakovatelnost, hromadnost, sociální závažnost i podobnost příčin tohoto fenoménu, jak 

ukážu na dalších stránkách. Rozhodla jsem se tedy ve své bakalářské práci vycházet 

právě ze zásad normativní teorie sociální deviace a budu zkoumat fenomén pití alkoholu 

a kouření cigaret u mladistvých a snažit se nalézt příčiny vzniku této deviace, především 

v rámci vlivu neformálních institucí jako je rodina.  

 

 

3.2 Příčiny kouření cigaret a konzumace alkoholu z pohledu 

sociální deviace 

Ve zkoumání sociální deviace a jejích příčin existuje induktivní způsob, kdy 

teorii vypracovanou na specifickou normu aplikujeme na obecný koncept, nebo způsob 
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deduktivní, kdy obecný koncept sociální deviace aplikujeme na specifické formy 

chování. Podle Michala Hrčky je však důležité si uvědomit, že specifická forma chování 

nikdy nemůže obsahovat všechny znaky obecné teorie, protože teorie sociální deviace je 

vysoce obecná a abstraktní a dá se pod ni zařadit mnoho věcí. [Hrčka 2001: 13-14] Já 

tedy ve své bakalářské práci využívám deduktivní způsob zkoumání a nyní se pokusím 

vybrat příčiny vzniku sociální deviace, které jsou relevantní pro mou bakalářskou práci, 

tedy dají se aplikovat na užívání alkoholu a cigaret a nalézt v rámci výzkumu ESPAD 

z roku 2007. 

 

Podle Snydera a Pattersona se musí vliv rodinných charakteristik na deviantní 

a delikventní chování sledovat v delším časovém horizontu. Ve své knize identifikují 

pět oblastí vlivu rodinného prostředí na vznik deviace - disciplínu, pozitivní rodičovství, 

monitoring, konflikty a řešení problémů a sociodemografické faktory. Z jejich výzkumů 

vyplývá, že pokud má rodina jeden z rizikových faktorů, 25 % dětí z takových rodin se 

stává delikventy. Pokud má však rodina tři tyto rizikové faktory, podíl delikventních 

dětí je již 70 %. [Snyder, Patterson 1987: 220, 233-224] 

 

Faktory rodinná disciplína a monitoring se mohou projevovat jako nedbalost, 

laxní či nekonzistentní chování nebo kontrolování volného času mladistvých a jejich 

vztahových aktivit. Za jeden z důležitých faktorů je považováno, aby rodiče 

v adolescenci minimalizovali projevy nesociálního jednání u mladistvého a především 

zabránili kontaktu s delikventními osobami, vztahy a aktivitami. [Snyder, Patterson 

1987: 225-227] Podle Matouška má také každá rodina své normy. Nefunkční rodiny 

mohou dítě „přepečovávat“, mohou ho ale také nechat „vychovávat ulicí“. Funkční 

rodina si podle něj musí udržet alespoň nějaké společné činnosti ve volném čase, jichž 

se účastní všichni členové rodiny. Tím může být například společný nedělní oběd. 

[Matoušek 1997: 62] V datech, která využívám při analýze, jsou i otázky týkající se 

toho, jestli rodiče vědí, kde studenti tráví večery, kam chodí ven a zdali jim určují 

nějaká pravidla. Analyzuji, zda v rodinách informovaných o tom, kde jejich děti tráví 

svůj volný čas, budou studenti opravdu méně často pít alkohol či kouřit cigarety. 

 

Faktor řešení problémů v rodině zahrnuje nejen konflikty mezi rodičem 

a dítětem, ale i mezi sourozenci a rodiči samotnými. Pozitivní rodičovství je pak 

důležité z hlediska rozvíjení osobnosti mladistvého, protože má aktivně podporovat 
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interpersonální, akademické a pracovní vlastnosti dítěte. [Snyder, Patterson 1987: 223, 

227-229] Rodina má také zcela mimořádný význam pro vývoj dítěte a má uspokojovat 

potřeby pevné citové vazby k pečující osobě. [Helus 2007: 95-102] Ve své práci 

zkoumám, jaké citové vazby pociťují mladiství kouřící cigarety a pijící alkohol ke svým 

rodičům a jak je tento fakt ovlivňuje v deviantním chování, kterým je nadměrná 

konzumace alkoholu a kouření cigaret. 

 

Nejvíce se zajímám o vliv sociodemografických charakteristik rodin, což je pátý 

faktor, který podle Snydera a Pattersona ovlivňuje vznik deviace a delikvence. 

Nejvýznamnější charakteristiky jsou podle nich především socioekonomický status 

rodiny, úplnost rodiny, kriminalita rodičů a velikost rodiny. [Snyder, Patterson 1987: 

230-232] Lorenzová a Poláčková uvádějí jako možné příčiny deviace podobné faktory, 

například znevýhodněné sociokulturní prostředí (příslušnost k minoritním skupinám, 

děti ze sociálně slabých rodin), dysfunkčnost rodiny, poruchu pozornosti, absenci 

aktivit, které by zaplnily volný čas dítěte, nižší vzdělání dítěte i jeho rodičů, 

ekonomickou situaci rodiny či sledované typy televizních pořadů. [Lorenzová; 

Poláčková in Fischer; Škoda 2009: 95-99]. Deviace je i podle Matouška a Kroftové více 

rozšířená u nižších vrstev, kde nejde o nedostatečné finanční zabezpečení dětí, ale 

o nedostatečný vliv a dohled nad nimi. [Matoušek; Kroftová 1998: 34-41] Alan Train 

zase upozorňuje na problémy početných rodin, kde se děti z větších rodin podstatně liší 

od dětí z těch menších. Rodiče početnějších rodin mají méně času na jednotlivé děti, 

méně s nimi komunikují, mají nad nimi menší míru dohledu, což se pak odráží 

v celkové kvalitě výchovy. Často zde chybí dostatečná podpora pro studium, protože se 

rodiny potýkají s materiálními problémy či nedostatkem místa. [Train  2001: 49] 

Zkoumám tedy vliv vzdělání rodičů, ekonomické situace rodiny, úplnosti a velikosti 

rodiny či trávení volného času mladistvého na konzumaci alkoholu a kouření cigaret. 

Podle výše zmíněných tezí by měli mít větší predispozice k užívání návykových látek 

mladiství z neúplných, méně bohatých a více početných rodin, s rodiči s nižším 

vzděláním, kteří nevědí, kde jejich děti tráví svůj volný čas. 
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4. Legislativní rámec problému 

Ve své práci budu pracovat s určitou věkovou skupinou patnácti až 

šestnáctiletých mladistvých. Definice mladistvého je v České republice upravena dle 

zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů – kdy se podle § 2 odstavce 1 písmene 

c) mladistvým rozumí člověk, který v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok 

a nepřekročil osmnáctý rok věku. [Zákon č. 218  2003: 1] 

 

Hlavním zákonem upravujícím omezení pro tabákové výrobky a alkohol je 

zákon 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Prodej 

těchto látek je zakázán osobám mladším osmnácti let, a to i prodej na akcích určených 

těmto osobám. Podle tohoto zákona se také musí informovat zákonný zástupce a orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, pokud je na záchytné stanici přijat pacient mladší než 

osmnáctiletý. [Zákon č. 379  2005: 1-10] Ministerstvo zdravotnictví však připravuje 

novelu tohoto zákona, která by měla vstoupit v platnost příští rok. Jejím cílem je 

především ještě více posílit ochranu veřejného zdraví, zejména u dětí a mladistvých. 

Zefektivnit se má také možnost vymáhat nedodržování tohoto zákona. [MZČR 2013] 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se otázkou kouření tabákových 

výrobků a pití alkoholu u mladistvých zabývá například v opatření: Metodický pokyn 

k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních, který je mimo jiné zaměřen na předcházení rizikových jevů, jako 

je užívání návykových látek (jmenovitě alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky). 

Upozorňuje na to, že přestože není stanovena věková hranice k užívání návykových 

látek, považuje se toto jednání před osmnáctým rokem za nebezpečné, a proto není 

přípustné užívat tyto látky na půdě školy a při školních akcích. Pokud škola zjistí 

porušení těchto pravidel, má okamžitě informovat zákonného zástupce žáka. [MŠMT 

2007: 1, 7-8] 
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5. Alkohol a cigarety jako návykové látky 

Nyní zhodnotím konzumaci alkoholu a kouření cigaret z hlediska návykových 

látek. Poukazuji tím na to, že jsou tyto látky považovány za zdraví škodlivé, a proto se 

na ně také vztahují zmíněná legislativní opatření. Návyková látka je podle definice Petra 

Marečka „každá chemická látka, která mění psychický stav a na kterou se může vytvořit 

návyk a závislost“ [Mareček 1996: 45]. Existuje velké množství takových látek a jejich 

nadměrné nebo nevhodné užívání může postihnout nejen zdravotní stav konzumenta, 

ale i jeho společenské vztahy. Naše společnost je tolerantní k celé řadě návykových 

látek, mezi něž patří i kouření cigaret a pití alkoholu. [Mareček 1996: 45] Podle Koti 

a Jedličky doposud neexistuje vhodný systém, který by zabránil užívání návykových 

látek u mladistvých a řešení nevidí ani v lepší legislativě. [Koťa, Jedlička 1997: 51] 

 

Konzumace alkoholu je riziková především díky jedné jeho složce – etanolu. 

Rozdílná reakce lidí na tuto látku může být ovlivněna předchozí zkušeností 

s alkoholem. Schopnost rozkládat etanol se totiž mění podle věku (rozvíjí se od 

narození). Záleží také na biologických, psychologických a sociálních faktorech člověka. 

Ohrožen je nejen jedinec, který alkohol užívá, ale i jeho okolí, protože pití alkoholu je 

často spojeno s projevy agrese a trestnými činy. Zdravotními následky při pravidelném 

užívání alkoholu jsou například poškození jater (cirhóza, hematom), snížená 

obranyschopnost proti infekčním chorobám, zhoubné národy, záněty průdušek a mnoho 

dalších. U alkoholu jako návykové látky se také můžeme setkat s abstinenčním 

syndromem, halucinacemi a vznikem závislosti. [Mareček 1997: 45-46, 50-52] Pro 

mladistvé tělo, které je ještě více než dospělé náchylné k nemocem a stále se vyvíjí, jsou 

tato rizika ještě znásobená. Velký problém u mladistvých je především návyk, kterému 

se naučí v mládí a může vést ke vzniku závislosti na alkoholu a dalších látkách, což 

dokazují výzkumy Karla Nešpora, Ladislava Csémyho a dalších. Podle těchto studií pití 

alkoholu v nízkém věku nejen předcházelo mnoha drogovým závislostem, ale následně 

často spouštělo i recidivu. [Nešpor, Csémy, Scheansová, Matanelli 2008] 

 

V cigaretách je karcinogenních látek hned několik, jejich rizikové projevy však 

nejsou tolik viditelné na první pohled. Ve vdechnutém tabákovém kouři se nacházejí 

radonové částice, které se v těle ukládají na průduškách a způsobují rakovinu plic. 

[Martell 1983: 1285-1289] Kouření cigaret se může zdát méně nebezpečné než 
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konzumace alkoholu, protože nedochází k degradaci osobnosti ani psychickým 

poruchám, je však úpornou závislostí doprovázenou silným abstinenčním syndromem. 

Ten se projevuje touhou po nikotinu, podrážděností, úzkostí, bolestí hlavy či neklidem. 

[Mareček 1997: 66] Kouření cigaret pak může způsobovat nádorové onemocnění hlavy 

a krku, především pak rakovinu plic, úst, hrtanu či slinivky. [WHO] Lidé, kteří kouření 

přivyknou již v mladém věku, si mohou snadno vypěstovat závislost na nikotinu a hůře 

pak odvykají kouření v dospělosti po několikaletém návyku. 
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6. Rodina a její funkce 

Nyní se zaměřím na druhý celek mé bakalářské práce – rodinu – a popíši její 

charakteristiky, funkce a okolnosti selhávání těchto funkcí. Moje práce se zakládá na 

tom, že je rodina jedním z prostředí, které silně působí na to, zdali bude mladiství pít 

alkohol nebo kouřit cigarety. Rodina má různé charakteristiky, kterými působí na toto 

chování nebo mu jimi zabraňuje. V moderní společnosti se setkáváme s mnoha novými 

typy rodin, které mohou vytvářet nestabilní podmínky pro výchovu a tím vést ke 

konzumaci alkoholu a kouření cigaret u mladistvých. 

 

Rodina je základním životním prostředím dítěte a existuje především proto, aby 

lidé mohli pečovat o své děti. Rodiče jsou prvními osobami, od nichž se jedinec od 

nejútlejšího dětství učí, jak se má chovat, myslet, cítit a vztahovat se k sobě samému, 

ale i k druhým a ke světu vůbec. Dítě v rodině přivyká mnoha dovednostem, kdy 

podmínkou úspěšné výchovy je přítomnost dobře přijímaného rodičovského vzoru. 

Rodina je ale také považována za hlavního činitele, který při selhávání vede k tendenci 

dětí chovat se delikventně. [Koťa, Jedlička 1997: 55; Matoušek, Kroftová 1998: 37; 

Helus 2007: 135] Právě díky těmto mnoha vlastnostem rodiny jsem se rozhodla vystavět 

svou práci na jejím vlivu při vzniku užívání návykových látek, jako jsou alkohol 

a cigarety. Rodina by měla být prvním prostředím, které rozpoznává, že mladistvý užívá 

návykové látky a jako první by také měla zasáhnout vůči tomuto problému. V nejlepším 

případě by měla vytvářet prostředí, které působí preventivně proti takovému chování. 

To ale nemusí platit v praxi a rodiče často neví, že jejich děti kouří či pijí alkohol.  

 

 

6.1 Dnešní rodina 

Přechod z období industriálního do postindustriálního se pro rodiny vyznačuje 

mnoha změnami, které mají dopad na prostředí, v němž mladistvý žije. Vstupem žen na 

trh práce vzniká menší možnost matek angažovat se plně v rodinném prostředí. Zvyšuje 

se rozvodovost, oproti tomu se snižuje sňatečnost a porodnost. Objevuje se slábnoucí 

vazba mezi rodičovstvím a partnerstvím a stále více dětí je vychováváno jen jedním 

z rodičů, kdy značně chybí zejména mužská autorita a „pevná ruka“. Prostředí takových 

rodin je především mnohem více nestálé, děti se musí učit harmonii s nevlastními rodiči 

či sourozenci, což může být stresující. Mladiství z neúplných rodin poté mají často horší 
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studijní výsledky, zdravotní i psychické problémy a větší sklony ke kriminalitě. Česká 

republika oproti jiným zemím velice zdůrazňuje vliv rodičovské péče na utváření 

povahy dítěte, na druhé straně stále méně vyžaduje, aby jedinec rodinu zakládal. 

[Matoušek, Kroftová 1998: 39-40; Matoušek 1997: 80; Helus 2007: 135-143] Mladiství 

z neúplných rodin by podle těchto názorů měli mít větší předpoklady pro to, aby užívali 

návykové látky. Jejich rodinné prostředí by mělo být více frustrující a alkohol či 

cigarety by pro ně mohly představovat únik z této nelehké situace. Nyní se pokusím 

popsat základní funkce a typy rodin dle selhávání těchto funkcí. 

 

 

6.2 Funkce a typologie rodiny 

Rodinné prostředí můžeme zkoumat z hlediska funkcí rodiny. Fischer definuje 

čtyři funkce rodiny, z nichž první biologicko-reprodukční uspokojuje sexuální potřeby 

a touhu po zachování rodu. Funkce sociálně-ekonomická je důležitá především 

z pohledu domácnosti, která je často vnímána jako spotřebitel. Další funkce nese název 

socializační a akulturační, děti se pomocí rodiny mají naučit základním společenským 

návykům a způsobům chování. Rodina má v této funkci zajišťovat výchovu dítěte, 

předávání kulturních hodnot, vzdělávání a formování životního stylu. Poslední funkce 

psychologická má zajišťovat citové potřeby členů rodiny, kteří mají nalézat v rodině 

zásadní podporu. Tato funkce rodiny je také označována za naprosto jedinečnou, 

protože ostatní tři funkce může v jistých případech a určitým způsobem nahradit 

institucionální péče, citové pouto rodiny však žádná instituce vytvořit nedokáže. 

[Fischer, Škoda 2009: 142-143; Dunovský 1995: 90-92] Funkce sociálně-ekonomická je 

pro mě zajímavá z pohledu toho, jak může ekonomická situace rodiny ovlivňovat vznik 

konzumace alkoholu a cigaret u mladistvých. Funkci socializační můžeme sledovat za 

pomoci vzdělání rodičů studenta, který užívá návykové látky a citová vazba se dá vyčíst 

z otázky, zdali je student spokojen se svým vztahem k rodičům. 

 

Dunovský pak rozděluje rodinu na čtyři typy. Prvním typem je rodina funkční, 

která by měla plnit všechny své funkce, především zajištění dobrého vývoje dítěte 

(například dokázat zabránit užívání návykových látek u mladistvého). Druhým typem je 

problémová rodina, ve které se vyskytují závažnější poruchy některých nebo všech 

jejích funkcí. Tyto poruchy však ještě vážněji neohrožují vývoj dítěte a rodina je 
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schopna tyto problémy řešit vlastními silami, případně menší pomocí zvenčí. Třetí typ 

Dunovský vymezuje jako rodiny dysfunkční, kde se vyskytují vážné poruchy rodinných 

funkcí a bezprostředně ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek, především vývoj 

a prospěch dítěte. Takové problémy již rodina není schopna řešit sama, a proto je nutné 

realizovat vnější opatření. Posledním typem je afunkční rodina, která neplní žádnou 

rodinnou funkci, a tak se může pro dítě stát i nebezpečnou a dítě by z ní mělo být 

odebráno. [Dunovský 1986: 28; Helus 2007: 152] Pokouším se tedy zjistit, jaké 

charakteristiky mají rodiny, kde student neužívá návykové látky a mohou být tedy 

v tomto kontextu považovány za funkční. Poté se snažím nalézt rysy rodin, v nichž 

mladiství návykové látky užívají, a mohli bychom je zařadit především do druhého typu 

rodin dle definice Dunovského, tedy do problémových rodin. 
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7. Závislost jako jedna z determinant zdraví  

Na závislost na alkoholu a cigaretách se dá nahlížet i z hlediska sociálních 

determinant zdraví, protože užívání těchto látek ovlivňuje zdraví i délku života jedince. 

Publikace Richarda Wilkinsona a Michaela Marmota přináší pohled na různé vlivy, 

které mohou působit na zdraví člověka. I v nejvyspělejších a nejbohatších zemích světa 

se podle jejich výzkumů potýkají chudší občané s více nemocemi a mají prokazatelně 

kratší střední délku života než lidé bohatší. Z tohoto poznatku se postupně rozvinul tzv. 

koncept determinant zdraví, který popisuje charakteristiky sociálního prostředí, jež mají 

významný vliv na zdraví jedince. [Marmot, Wilkinson 2003: 7] Například střední délka 

života se v mnoha vyspělých zemích liší podle dosaženého vzdělání, lidé 

s vysokoškolským vzděláním žijí mnohem déle. Také lidé s vyšším sociálním statusem 

jsou mnohem méně nemocní, respektive méně nepřítomni v práci v důsledku nemoci. 

Lidské zdraví v dospělosti je podle Marmotových hypotéz ovlivněno již životem 

v dětství, a to všemi fyzickými, genetickými, vzdělanostními, kulturními, 

psychologickými a sociálními faktory jedince. [Marmot 1994: 2-3, 7, 13] I podle 

amerických studií publikovaných v roce 2004 je prokázáno, že již okolnosti, které na 

nás působí v dětství, mají spolu se socioekonomickým statusem v dospělosti vliv na 

vznik srdečních chorob a rakoviny plic a dýchacích cest způsobených návykovými 

látkami. Dokázána je také souvislost mezi smrtí způsobenou konzumací alkoholu 

a skutečnostmi, které se udály již v našem dětství (především v zemích severní Evropy). 

[Galobardes, Lynch, Smith 2004: 15] Sociální faktory naší rodiny nás tak mohou 

ovlivňovat nejen v dětství, ale působí na náš styl života a na naše zdraví i v budoucnu, 

protože si zdravotní problémy s sebou neseme celý svůj život. 

 

Mezi konkrétní faktory, které mají vliv na zdraví jedince, patří podle Marmota 

a Wilkinsona nejen chudoba, nezaměstnanost, stres či dobrá výživa, ale právě také 

závislost na návykových látkách. Užívání drog je podle autorů nejen reakcí na sociální 

problém, jak popisuji v rámci sociální deviace, ale také důležitým faktorem zhoršování 

výsledného zdravotního stavu. Závislost na návykových látkách spočívá na sociálním 

a ekonomickém znevýhodněním jedince, a to na obě strany. Droga sice zdánlivě přináší 

uživateli únik z tíživé sociální a ekonomické situace, ale tato závislost na druhou stranu 

vede zpět ke stále více se zhoršujícím podmínkám jeho sociálního a ekonomického 

života. Tyto zhoršené podmínky mohou vznikat díky nižší úrovni vzdělání a příjmům, 
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horšímu bydlení, výchově dětí jedním rodičem či nezaměstnaností. [Marmot, Wilkinson 

2003: 7, 24-25] I v rámci konceptu sociálních determinant zdraví se opět objevují jako 

hlavní faktory ovlivňující konzumaci alkoholu a kouření cigaret ekonomická situace 

rodiny, vzdělání rodičů i mladistvého a neúplnost rodiny. Z mnoha úhlů pohledu jsou 

tedy tyto charakteristiky rodiny dávány do souvislosti s užíváním návykových látek, 

proto se pokusím zanalyzovat, zdali tyto předpoklady platí i pro data ze studie ESPAD 

2007. 

 

Se sociálními determinanty zdraví úzce souvisí podpora zdraví, koncept, který 

má především vytvářet „zdravou“ veřejnou politiku, ale také vychovávat ke zdraví 

a ochraně životního prostředí. Se zjištěním, že mnoho nemocí je způsobeno převážně 

špatným životním stylem, se společnost začala zajímat o změnu chování ohrožených 

jedinců, kterým dávala konkrétní doporučení. Očekávalo se, že mladiství budou činit 

tzv. „healthy choice“, tedy rozhodnou se pro zdravý životní styl a nebudou kouřit či pít 

alkohol. V České republice je většina pozornosti směřována právě k tomu, že především 

individuální charakteristiky mají vliv na inklinaci k rizikovému chování. Poté se však 

kromě individuálních faktorů společnost zaměřila i na výše popsané sociální 

determinanty zdraví. V České republice však ústavy a organizace pro podporu zdraví 

neměly dobré podmínky, mnoho jich zaniklo a dnes neexistuje žádná celostátní veřejná 

infrastruktura, kde by se koncept podpory zdraví mohl plně rozvíjet. Jednotlivé 

programy navíc dostávají stále menší dotace a nemají celostátní charakter. Ani v oblasti 

vzdělávání nenajdeme dobré programy, přitom nejohroženější skupinou jsou mladí lidé 

náchylní ke konzumaci alkoholu, kouření cigaret či obezitě, kterým by vzdělávací 

programy mohly pomoci k pochopení škodlivosti těchto látek. [Hnilicová, Dobiášová 

2012: 2-5] 

 

 



   

 

18 

  

8. Metodologie 

Ve své práci vycházím ze sekundární analýzy kvantitativních dat z výzkumu The 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drogs (ESPAD) z roku 2007. 

Výzkumné zprávy těchto studií se většinou zaměřují především na podrobnější popis 

kvantitativního poměru osob užívajících návykové látky, frekvenci tohoto užívání 

a porovnání těchto proměnných v čase či mezi jednotlivými zeměmi. Vliv rodinného 

prostředí byl zatím v České republice prozkoumán jen okrajově, přestože je v dotazníku 

dostatek otázek zkoumajících různé charakteristiky rodin. I proto jsem se rozhodla 

využít těchto proměnných a zjistit, jaké rysy rodin mají vliv na to, že jejich děti pijí 

alkohol a kouří cigarety. Jelikož se jedná o sekundární analýzu již vzniklého datového 

souboru, na jehož sběru jsem se nepodílela, uvědomuji si, že mám k dispozici i otázky, 

které nejsou pro mnou vybrané téma relevantní, některé mi naopak v dotazníku schází. 

Důležitým rodinným faktorem může být například fakt, zdali rodiče mladistvého sami 

kouří či často pijí alkohol, na to však bohužel ve studii otázky nenajdeme. 

 

 

8.1 Sekundární analýza dat 

 Sekundární analýza dat představuje analýzu již vzniklých databází primárních 

dat. Často se tento typ analýzy využívá kvůli nedostatku času či financí, protože sběr 

primárních dat je především v těchto dvou ohledech náročný. Její hlavní limitou je však 

fakt, že se analytik provádějící sekundární analýzu nepodílel na vytvoření původního 

datového souboru. Ne vždy tak může vědět, jaký byl výzkumný záměr a kontext sběru 

dat. Je tedy důležité podrobně prozkoumat a zhodnotit nalezená data a podle svých 

vlastních potřeb je upravit. [Krejčí 2013] Sekundární analýza dat se snaží o nalezení 

jiných odpovědí na stejné otázky za použití nových metod, nebo si pokládá otázky zcela 

nové. Sekundární analýzu lze použít jak pro kvantitativní, tak kvalitativní výzkum. 

Jedním z typů je retrospektivní interpretace, kdy noví výzkumníci zkoumají primární 

data a kladou si nové otázky. [Hendl 2005: 351] Ve své bakalářské práci budu využívat 

právě retrospektivní interpretaci dat, pro kterou jsem se rozhodla z toho důvodu, že se 

vliv rodinného prostředí podrobněji neobjevuje v původních analýzách a výzkumných 

zprávách školní studie ESPAD. Budu si tedy klást novou otázku, jaké rysy rodinného 

života mají vliv na užívání alkoholu a cigaret u mladistvých a jaké z nich mají vliv 

největší. 
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8.2 Studie ESPAD 

Nyní popíši, jakým způsobem byla sbírána data školní studie ESPAD. Snažím se 

tím poukázat na to, že výzkum má dlouhou tradici a považuji ho za reprezentativní 

a spolehlivý. Studie ESPAD vznikla na základě nedostatku srovnatelných údajů 

o užívání návykových látek mezi evropskými teenagery. Z pragmatických důvodů bylo 

rozhodnuto, že průzkumy budou prováděny mezi studenty ve třídách, účast studentů 

bude dobrovolná a anonymní a žádné výsledky nebudou prezentovány vzhledem 

k jednotlivci či jednotlivé třídě. Celkovým cílem studie ESPAD je získat srovnatelné 

údaje o užívání návykových látek mezi studenty ve věku 15 až 16 let v tolika 

evropských zemích, v kolika je to možné. Výzkum z roku 2011 proběhl již ve třiceti 

šesti zemích Evropy. Mezi nejdůležitější cíle v dlouhodobém horizontu patří sledování 

a porovnávání trendů mezi zeměmi i skupinami zemí, proto se studie opakuje každé 

čtyři roky s počátkem v roce 1995. Kromě používání jednotného dotazníku je jednotné 

také období sběru dat, postup práce v terénu, zachycování, čištění a analýza údajů. Sběr 

dat v jednotlivých zemích je financován prostřednictvím národních zdrojů. [ESPAD 

2012a] 

 

Datový soubor z roku 2007, ze kterého budu vytvářet model vlivu rodiny, čítá 

pro Českou republiku 3901 respondentů ve věku od 15 do 16 let. Zastoupení zde mají 

všechny kraje ČR a školy střední i základní. Pro rok 2011, ze kterého popisuji další 

charakteristiky fenoménu, bylo vybráno z 294 středních a 70 základních škol 3913 

respondentů.  

 

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA KVANTITATIVNÍCH DAT 

  ESPAD 2007 ESPAD 2011 

cílová skupina mladiství 15-16 let mladiství 15-16 let 

velikost výběru pro ČR 3901 3913 

způsob výběru vícestupňový náhodný vícestupňový náhodný 

metoda sběru dat dotazníkové šetření dotazníkové šetření 

termín sběru dat Březen a duben 2007 Červen 2011  

 

Sekundární analýzu, kterou zjišťuji model vlivu rodinného prostředí na vznik 

konzumace alkoholu a kouření cigaret, provádím na datech ESPAD z roku 2007, 

protože datový soubor z poslední vlny výzkumu je pro studijní účely zpřístupněn až při 

dalším sběru dat. Informace z výzkumu z roku 2011 budou tedy k dispozici až v roce 
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2015. Z dat a výzkumných zpráv zjišťuji procentuální zastoupení mladistvých kuřáků 

a studentů pijících alkohol, frekvenci kouření cigaret a konzumace alkoholu, délku 

užívání těchto návykových látek či charakteristiky těchto mladých uživatelů. Mým 

primárním cílem je ale pokusit se nalézt model vlivu rodiny, kdy se snažím se popsat 

všechny vlivy rodinného prostředí, které statisticky významně ovlivňují vznik 

dlouhodobějšího užívání alkoholu a cigaret. 

 

 

8.3 Struktura analýzy dat a její parametry 

 V rámci analýzy dat využívám nejprve samotných výzkumných zpráv, které 

podávají reporty z poslední studie ESPAD z roku 2011. Popis rozšíření fenoménu 

konzumace alkoholu a kouření cigaret a některých charakteristik konzumentů (například 

pohlaví) tedy čerpám z výzkumných zpráv Zaostřeno na drogy 1 (2012) a The 2011 

ESPAD Report (2011), abych reflektovala co nejnovější informace. Srovnání nalézám 

také ve výzkumných zprávách studií ESPAD a OECD z roku 2005 až 2007. 

  

Vlastní sekundární analýzu dat provádím v programu IBM SPSS Statistics 19 na 

datovém souboru z roku 2007 a k interpretaci závislostí mezi proměnnými využívám 

především korelační koeficienty a pro model vlivu rodiny poté diskriminační analýzu. 

U obou těchto procedur je důležité vymezit si tzv. hladinu významnosti, protože si 

nikdy nemůžeme být jisti, že ve výběrovém souboru, který zkoumáme, nebyli jen samí 

„abnormální“ respondenti. Jelikož byla data ESPAD 2007 sbírána vícestupňovým 

náhodným výběrem, jsme schopni odhadnout, jak se daný vzorek liší od celkové 

populace mladistvých České republiky, ke které výsledky vztahuji. V jednotlivých 

typech testů a analýz máme vždy dvě hypotézy – alternativní a nulovou. Nulová 

hypotéza pro korelační koeficienty a diskriminační analýzu počítá s tím, že mezi 

jednotlivými jevy neexistuje souvislost, alternativní naopak říká, že mezi danými jevy 

závislost je. V sociologickém paradigmatu je velkou chybou, pokud nesprávně 

odmítneme pravdivost nulové hypotézy a budeme tvrdit, že mezi určitými jevy závislost 

existuje, i když to ve skutečnosti nebude pravda. Právě proto nastavujeme hladinu 

významnosti neboli chybu prvního druhu, kterou určujeme riziko, se kterým jsme 

ochotni zamítnout nulovou hypotézu, i když platí. Čím vyšší procento volíme, tím 

menší riziko povolujeme. Jak vysoká hladina významnosti se nastaví, je v podstatě na 
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výzkumníkovi, v sociologii je to však obvykle 95 % nebo 99 %. [Disman 2007: 98-100; 

Řehák, Řeháková 1986: 317] I já jsem tedy zvolila hladinu významnosti 95 %, a pokud 

v mých analýzách vychází hodnota sig. menší než 0,05, tvrdím, že se dva zkoumané 

jevy navzájem ovlivňují. 

 

 V rámci korelačních koeficientů zkoumám některé závislosti mezi jevy, které 

jsem nenašla přímo ve výzkumných zprávách studií ESPAD, jsou jimi například vliv 

typu studované školy, absencí ve škole nebo užívání návykových látek přáteli. 

Korelační koeficienty nabývají hodnot od nuly k jedné (případně -1). Platí, že čím vyšší 

je hodnota korelačního koeficientu, tím vyšší statistická závislost se vyskytuje mezi 

danými jevy. [Řehák, Řeháková 1986: 216] Diskriminační analýzu pak používám pro 

určení modelu vlivu rodiny na konzumaci alkoholu a kouření cigaret, protože účelem 

diskriminační analýzy je přiřadit objekty do jedné z několika skupin, které jsou 

formálně oddělitelné. [Friedman 1988: 2; Abdi 2007: 1] Respondent by tedy na základě 

svých charakteristik měl patřit v našem případě spíše do jedné či druhé skupiny, tedy 

buď kuřáků, nebo nekuřáků a studentů konzumujících, nebo nekonzumujících alkohol. 

V diskriminační analýze sledujeme tzv. Wilksovo Lambda, které nabývá hodnot od nuly 

do jedné a měří rozdílnost mezi jednotlivými proměnnými, které do analýzy vstupují. 

V tomto testu požaduji v mém případě hodnotu sig. menší než 0,05 a Wilksovo Lambda 

odečtené od jedničky co nejvyšší, protože popisuje procento vysvětleného rozptylu. 

[Jarkovský, Littnerová 2008: 16] 
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9. Analýza mladistvých užívajících návykové látky 

Nyní se pokusím reflektovat výsledky analýz z různých výzkumů. Nejprve 

popisuji, jak je fenomén konzumace alkoholu a kouření cigaret u mladistvých v České 

republice rozšířen a jak se naše země odlišuje od ostatních. Zaměřuji se na to, jaká část 

mladistvých užívá tyto návykové látky, kdy je užili poprvé a jak moc pozitivně jejich 

užívání hodnotí. Ve druhé části analýzy identifikuji společné rysy mladistvých uživatelů 

návykových látek, například vliv pohlaví, typu školy, prospěchu či ovlivňování těchto 

návyků navzájem. V hlavní analytické části popíši vlivy samotné rodiny a pokusím se 

vytvořit model těchto vlivů - které charakteristiky rodin ovlivňují nadměrnou 

konzumaci alkoholu a kouření cigaret u svých dětí a které z nich mají vliv největší. 

Takovými charakteristikami jsou například úplnost rodiny, její velikost, výše vzdělání 

rodičů, výchovné normy uplatňované v rodině a podobně. 

 

 

9.1 Popis fenoménu užívání návykových látek u mladistvých 

Nejprve obecně popíši, jak je daný fenomén v České republice rozšířen. Data 

o rozšíření užívání návykových látek se sbírají pravidelně nejen v rámci studií ESPAD, 

ale například i v organizaci OECD. Nejnovější data o užívání návykových látek 

nalezneme v poslední páté vlně výzkumu ESPAD, která se konala v roce 2011. 

Informace pro tuto kapitolu čerpám z výzkumných zpráv těchto studií. 

 

 

9.1.1 Frekvence kouření cigaret a konzumace alkoholu 

Dle statistik OECD, které pochází z přelomu let 2005 a 2006, 22,5 % 

patnáctiletých mladistvých z České republiky vykouřilo alespoň jednu cigaretu 

v posledním týdnu a 33 % patnáctiletých Čechů bylo alespoň dvakrát v daném roce 

opilých. Ve srovnání s ostatními zeměmi, které OECD analyzuje, je Česká republika na 

třetím místě v nejčastějším kouření cigaret u mladistvých a v první desítce zemí, jejichž 

mladiství jsou nejčastěji opilí. [OECD 2009: 55-56] Studie ESPAD pocházející 

z podobného období na obdobné věkové kategorii patnácti až šestnáctiletých má jiné 

parametry, kterými měří frekvenci pití alkoholu a kouření cigaret. Podle ní v roce 2007 

41 % mladistvých Čechů kouřilo cigarety v posledních třiceti dnech a 13 % z nich 

dokonce kouří denně, což je společně se Slovenskem nejvíce v Evropě. Ohledně 
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nadměrné konzumace alkoholu, 48 % českých studentů uvedlo, že byli alespoň jednou 

v posledním roce opilí. [ESPAD 2009: 12, 276] Graf č. 1 srovnává výzkumy organizací 

OECD a ESPAD z let 2005 až 2007. 

 

Graf č. 1: Procento mladistvých konzumentů alkoholu a kuřáků cigaret v letech 2005 

až 2007 v ČR 

 

Zdroj: vytvořený graf z informací ze studií OECD 2009: 55-56 a ESPAD 2007: 12, 276 

 

Nejnovějším zdrojem dat o návykových látkách je studie ESPAD z roku 2011, 

podle níž alespoň jednou v životě vykouřilo cigaretu 75 % náctiletých Čechů ve věku 15 

až 16 let. Ke kouření v posledních třiceti dnech se přiznalo 42 % studentů, ale jen 8 % 

z nich můžeme považovat za silné kuřáky, kteří jsou podle této studie definováni jako 

mladiství kouřící více než jedenáct cigaret denně. Ve srovnání se čtvrtou vlnou 

výzkumu z roku 2007 zůstává frekvence kouření cigaret podobná. [ESPAD 2012: 3-4] 

Česká republika se řadí mezi země s největší frekvencí kouření u mladistvých. Podle 

studie ESPAD průměrně ve všech zemích, které výzkum zahrnuje, někdy kouřilo 54 % 

mladistvých a za posledních třicet dní jen 28 %. Nejčastějšími kuřáky jsou kromě 

českých studentů mladiství z Bulharska, Chorvatska či Francie, nejméně častými 

naopak Islanďané, Albánci či Norové. [ESPAD 2011: 65-67] 
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Graf č. 2: Kouření cigaret u mladistvých v posledních třiceti dnech 

 

Zdroj: převzatý graf z výzkumné zprávy ESPAD 2011: 67 

 

 

Konzumace alkoholu je u mladistvých rozšířena ještě více. Téměř 98 % 

respondentů někdy v životě vyzkoušelo pít alkohol a 79 % pilo alkohol v posledních 

třiceti dnech. Populární je u studentů především pivo (72 %), ale také destiláty (59 %) či 

víno (47 %). Novým zvyšujícím se trendem je také pití tzv. alkopops, tedy 

alkoholických koktejlů (47 %). I nadměrné pití alkoholu je u českých mladistvých 

poměrně rozšířené. Téměř 20 % z nich vypilo v posledních třiceti dnech nejméně třikrát 

pět a více alkoholických nápojů za večer. [ESPAD 2012: 4-5] Stejně jako u kouření 

cigaret i v rámci konzumace alkoholu se Češi řadí na přední příčky v žebříčcích 

nejčastějšího pití alkoholu. Pouze studenti v České republice a Lotyšsku mají ve více 

než 95 % případů zkušenost s pitím alkoholu. Společně s Dány jsme jediné země, 

v nichž více než 75 % studentů pilo alkohol v posledních třiceti dnech. [ESPAD 2011: 

11, 68-70] Následující graf č. 3 (obdobně jako graf č. 2 pro kouření cigaret) ukazuje 

mapu zemí Evropy, ve kterých probíhá studie ESPAD. Studenti z červeně vyznačených 

zemí nejvíce kouří cigarety nebo pijí alkohol, naopak v zeleně zbarvených státech žijí 

mladiství, kteří konzumují alkoholu a kouří cigarety nejméně. 
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Graf č. 3: Konzumace alkoholu u mladistvých v posledních třiceti dnech 

 

Zdroj: převzatý graf z výzkumné zprávy ESPAD 2011: 71 

 

V analýzách jak z výzkumů ESPAD, tak OECD, se čeští mladiství objevují mezi 

prvními zeměmi, kde studenti často kouří cigarety či konzumují alkohol. Téměř všichni 

mladiství v České republice někdy pili alkohol a tři čtvrtiny českých studentů 

vyzkoušeli vykouřit cigaretu. Zkušenost s konzumací alkoholu a kouřením cigaret je tak 

v naší zemi natolik rozšířená, že se stává normou. Pokud bychom deviantní chování 

brali jako pouhé odchýlení od většiny, byl by český patnácti nebo šestnáctiletý student 

deviantem, pokud by nikdy nevyzkoušel tyto návykové látky. Méně rozšířené je však již 

denní kouření a nadměrná konzumace alkoholu u mladistvých v České republice, proto 

za deviantní chování budu považovat právě parametry nadměrného užívání alkoholu 

a cigaret. V rámci analýzy vlivu rodiny na kouření cigaret a pití alkoholu jako deviaci 

tak budu analyzovat pouze ty studenty, kteří nadměrně kouří a pijí alkohol. 

 

 

9.1.2 První zkušenosti a dostupnost návykových látek 

První zkušenost s kouřením cigaret mají čeští studenti v 68 % případů již do 

dovršení 14 let a třetina mladistvých se již do tohoto věku stala denními kuřáky. Přitom 

průměrné procento evropských studentů, kteří vykouřili svou první cigaretu ve věku 

třináct let a méně, je jen 31 %, tedy více jak dvakrát méně. [ESPAD 2011: 66] Do 
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třinácti let včetně také více než 70 % mladistvých Čechů vypilo své první pivo a více 

než polovina i své první víno. Česká republika se opět objevuje mezi prvními pěti 

zeměmi s nejvyšší proporcí mladistvých, kteří pili alkohol již před dovršením čtrnácti 

let. Trend brzkého pití alkoholu a kouření cigaret na našem území podle studií narůstal 

od roku 1995 do roku 2007, v roce 2011 byl však zaznamenán značný pokles v užívání 

většiny návykových látek do brzkého věku třinácti let. [ESPAD 2012: 8-9] 

 

Graf č. 4: Zkušenosti s návykovými látkami ve třinácti letech a dříve 

 

Zdroj: vytvořený graf z informací ze studie ESPAD 2012: 9 

 

Kouření cigaret a pití piva je tedy hojně rozšířeno nejen mezi mladistvými, ale 

i samotnými dětmi mladšími čtrnácti let, a to i přesto, že zákon zakazuje jim tyto 

návykové látky prodávat. Okolo 85 % českých studentů také uvádí, že je tyto látky 

opravdu jednoduché sehnat. V konzumaci alkoholu a kouření cigaret dokonce nevidí 

větší nebezpečí pro zdraví, rizikové jim přijde až silné a denní kouření a pravidelná 

konzumace alkoholu, ale i tato chování považují čeští studenti za stále méně zdraví 

škodlivé. [ESPAD 2012: 10-11] Školní studie také zjišťovala, jak se mladiství při pití 

alkoholu cítí, zvolila pět pozitivních
3
 a šest negativních zkušeností

4
. Studenti 

                                                 
3
 “feel relaxed”, “feel happy”, “feel more friendly and outgoing”, “have a lot of fun” and “forget my 

problems”. 
4
 “feel sick”, “get a hangover”, “not be able to stop drinking”, “harm my health”, “do something I would 

regret” and “get into trouble with the police”. 
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z evropských zemí nejčastěji označují konzumaci alkoholu za pozitivní, protože je to 

zábavné a mohou zapomenout na své problémy. Čeští studenti vnímají pití alkoholu 

velmi pozitivně, společně se studenty z Dánska, Velké Británie, Irska a Lichtenštejnska 

si myslí ve více než 65 % případů, že má alkohol pozitivní účinky. Čeští 

a lichtenštejnští studenti také jako jediný ve většině případů označili, že zažívají všech 

pět pozitivních zkušeností při konzumaci alkoholu (viz graf č. 5 v příloze). I přesto, že 

čeští mladiství vnímají pití alkoholu velmi pozitivně, často se setkávají s problémy, jako 

je zranění, neshody ve vztazích s rodinou a přáteli a podobně. [ESPAD 2011: 80-84] 

 

 Shrnu-li kapitolu o rozšíření fenoménu konzumace alkoholu a kouření cigaret 

u mladistvých v České republice, mohu říci, že tyto dvě návykové látky jsou u českých 

studentů velmi populární. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy se objevujeme vždy 

mezi prvními deseti zeměmi, kde mladiství nejvíce konzumují alkohol či kouří cigarety, 

často jsme i na prvním místě. Denní kouření a pravidelné pití alkoholu je již v České 

republice rozšířeno méně (není normou), ale i v tomto rizikovém chování čeští studenti 

vybočují z evropského průměru. Většina mladých Čechů také vypije svou první 

skleničku alkoholu a vykouří první cigaretu před dovršením čtrnácti let. Přestože se 

čeští studenti velmi často setkávají s problémy spojenými s konzumací alkoholu, jako 

jsou potyčky a hádky, vnímají pití alkoholu ze všech zemí Evropy nejvíce pozitivně. 

 

 

9.2 Charakteristiky jedinců užívajících návykové látky 

 Vidíme, že je konzumace alkoholu a kouření v České republice velmi častá. 

V následující kapitole se pokusím zjistit, zdali mají konzumenti těchto návykových 

látek nějaké společné charakteristiky. 

 

 

9.2.1 Vliv pohlaví na konzumaci alkoholu a kouření cigaret 

Vliv pohlaví na užívání návykových látek je velmi proměnlivý. Muži se podle 

dostupných statistik z konce 20. století dopouštěli trestných činů častěji než ženy, a to 

ve všech společnostech, dobách i druzích trestné činnosti, kterou spáchali. Přesto se 

však podle Matouška i ženy začaly objevovat ve statistikách deviace, a to například 

v rizikových návycích jako je kuřáctví, alkoholismus a jiné užívání drog [Matoušek 
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1997: 32]. V roce 2007 ve většině zemí studie ESPAD dokonce více kouřily dívky než 

chlapci, v České republice byla proporce 45 % dívek a 36 % chlapců, kteří v posledních 

třiceti dnech kouřili cigarety. [ESPAD 2009: 63-64] I podle studií OECD byla v letech 

2005 až 2006 zjištěna větší prevalence kouření u dívek, než u chlapců. 20 % českých 

chlapců vykouřilo cigaretu v posledním týdnu, u dívek to bylo 23 %. [OECD 2009: 55-

56] Zatímco v roce 2007 uváděly denní kouření více dívky, v roce 2011 podle studie 

ESPAD byli častějšími denními kuřáky chlapci. V případě silných kuřáků došlo 

u chlapců k nárůstu, zatímco u dívek k poklesu. [ESPAD 2012: 3] V roce 2007 

vykouřilo v posledních třiceti dnech alespoň jednu cigaretu 45 % dívek, v roce 2011 to 

bylo 43 %, zatímco u chlapců stouplo procento z 36 % na 42 % a rozdíly mezi pohlavím 

tak v roce 2011 nejsou patrné. [ESPAD 2011: 67] 

 

Graf č. 6: Kouření cigaret dle pohlaví 

 

Zdroj: vytvořený graf z informací ze studií ESPAD 2009: 63-64, ESPAD 2012: 3 a OECD 2009: 55-56 

 

U konzumace alkoholu se ale vliv pohlaví dlouhodobě nemění, stabilně je 

konzumace alkoholických nápojů rozšířenější u chlapců. Dle OECD bylo v letech 2005 

až 2006 alespoň dvakrát za poslední rok opilých 36 % chlapců a 30 % dívek. [OECD 

2009: 56] Podle studie ESPAD v roce 2007 se alespoň jednou za poslední měsíc opilo 

21 % českých chlapců a 19 % dívek. [ESPAD 2009: 75] Z další vlny ESPAD vyplývá, 

že opilých bylo již 25 % chlapců a 18 % dívek. Čeští studenti také velmi často vypijí pět 
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a více alkoholických nápojů za jeden večer, i zde je patrná větší proporce 61 % chlapců 

ku 47 % dívek. [ESPAD 2011: 78-79] Graf č. 7 ukazuje, kolik procent mladistvých 

chlapců a dívek pilo za poslední měsíc pivo víno a destiláty. Zatímco víno podobně pijí 

jak chlapci, tak dívky, destiláty a pivo jsou mnohem oblíbenější u českých chlapců.  

 

Graf č. 7: Konzumace alkoholu v posledních třiceti dnech 

 

Zdroj: vytvořený graf z informací ze studie ESPAD 2012: 4 

 

 

9.2.2 Zázemí studované školy a přátelé 

Japonský psycholog Satoshi Kanawaza zjistil, že inteligentnější děti ve Velké 

Británii a v USA mají větší predikci pro častější a nadměrnější pití alkoholu, a to 

především proto, že mají mnohem více příležitostí zapojit se do „evolučně nového 

chování“, kterým je právě i konzumace alkoholu v mladém věku. [Kanazawa 2010] 

V České republice však podle výzkumů ESPAD 2011 vychází opačná korelace, 

rozšířenost zkušeností s drogami je nepřímo úměrná vzdělání studentů. Nízká úroveň 

vzdělání a studijních aspirací ovlivňuje rozsah zkušeností s návykovými látkami. Platí, 

že studenti učňovských a odborných středních škol měli zkušenosti s užitím drog 

výrazně vyšší než gymnazisté. [ESPAD 2012: 8] V roce 2007 v České republice 

například 40 a vícekrát v životě pilo alkohol 40 % gymnazistů, 45 % studentů středních 

odborných škol a dokonce více než 50 % učňů. I nadměrné dávky alkoholu pijí mnohem 
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častěji učni, než gymnazisté. [Csémy 2009: 22-23] Z vlastní analýzy dat ze studie 

ESPAD 2007 jsem zjistila, že u kouření cigaret je korelace podobná, v posledních třiceti 

dnech nevykouřilo cigaretu 77 % gymnazistů, ale už jen 57 % středoškoláků 

z odborných škol a dokonce jen 47 % učňů.  

 

Vliv na kouření cigaret a konzumaci alkoholu má i chození za školu. Mladiství, 

kteří častěji chybí ve škole z důvodu záškoláctví, mnohem více kouří a pijí alkohol. Se 

záškoláctvím může souviset i průměrný prospěch, ten má také vliv na konzumaci 

alkoholu a kouření cigaret, čím horší je, tím spíše mladiství užívají tyto látky. Nejvíce 

však mladistvé ovlivňují jejich přátelé, pokud něčí kamarádi kouří, je mnohem větší 

šance, že kouřit bude i dotyčný. Souvislost je zde i u alkoholu, i když o něco menší, než 

u kouření cigaret. Tabulka č. 1 ukazuje výši korelačních koeficientů mezi jednotlivými 

proměnnými. Již z této tabulky je patrné, že existuje závislost i mezi samotnými dvěma 

návyky - pitím alkoholu a kouřením cigaret. Závislost je zde pozitivní a poměrně 

vysoká (korelační koeficient je 0,318), mnoho studentů, kteří kouří, tak tedy také pije 

alkohol. 

 

Tabulka č. 1: Výše korelačních koeficientů mezi jednotlivými proměnnými 

 

typ 

studované 

školy 

absence 

"za školou" 

přátele pijí 

alkohol 

přátelé kouří 

cigarety 

průměrný 

prospěch 

kouření cigaret 

za posledních 

30 dní 0,204 0,23 0,18 0,356 0,205 

konzumace 

alkoholu v 

posledních 30 

dnech 0,092 0,206 0,29 0,114 0,112 
 

Zdroj: autorka - analýza datového souboru ESPAD 2007 

 

Tato kapitola mé bakalářské práce shrnuje závislost konzumace alkoholu 

a kouření cigaret na charakteristikách konzumentů. Popsala jsem, že kouření cigaret 

v roce 2011 již nebylo ovlivněno pohlavím, i když v roce 2007 mnohem více kouřily 

dívky. Konzumace alkoholu je oproti tomu stabilně více populární u chlapců. Studenta 

v jeho konzumaci alkoholu a kouření cigaret ovlivňuje i navštěvovaná škola. Čeští 

studenti gymnázií mají mnohem menší zkušenosti s těmito návykovými látkami než 
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studenti středních odborných škol a učilišť, ale například ve Spojených státech a Velké 

Británii byla nalezena závislost opačná. Vysvětlit si tuto rozdílnou korelaci můžeme 

například tím, že angličtí a američtí studenti žijí ve více konzumním prostředí, kde je 

pití alkoholu a kouření cigaret návykem, který chtějí bystřejší děti vyzkoušet. Rozdíl 

můžeme hledat také v tom, že výzkum amerických a anglických mladistvých měřil 

přímo IQ respondentů, kdežto my dáváme do poměru pouze typ studované školy, kde 

jen předpokládáme, že studenti z gymnázií jsou chytřejší, než učni. Českého 

mladistvého však nejvíce ovlivňují jeho přátelé, protože pokud kouří nebo pijí alkohol, 

je velká pravděpodobnost, že tyto látky bude užívat také. Kouření cigaret a konzumace 

alkoholu se také ovlivňují navzájem. 

 

 

9.3 Ovlivňující rysy rodinného prostředí 

V této části bakalářské práce se pokouším vytvořit model vlivu rodiny. 

O podobnou analýzu se pokusila Zuzana Podaná ve výzkumu ISRD z roku 2006/2007, 

který se zaměřil na jinou věkovou kategorii, děti ve věku 12 až 15 let. Tento výzkum 

dobře zachycoval i činy, které nejsou zapsané v oficiálních hlášeních, což je právě pro 

užívání alkoholu a tabáku typické. Výběrový soubor byl vytvořen za pomoci 

dvoustupňového klastrového výběru, náhodně byla vybrána škola a poté dvě třídy z ní. 

Celkově bylo dotazováno 160 tříd z 91 škol v České republice. Zuzana Podaná, která 

prováděla analýzu datového souboru, se pokusila vytvořit model vlivu rodiny na 

delikventní chování dětí. Za delikventní chování považuje takové chování, kdy student 

spáchal alespoň dva z uvedených činů jako pití alkoholu, záškoláctví, nošení zbraně, 

krádež, prodej drog a mnoho dalších. Za děti s delikventním chováním se dalo 

považovat 15,7 % respondentů z výběrového souboru. Zkoumanými znaky bylo 

například, zdali rodiče vědí, s kým se dítě stýká, kolik společných večeří za týden mají, 

jestli stanovují dítěti hodinu návratu domů, zda jsou rodiče rozvedeni a jak dítě se svými 

rodiči vychází. Podle výsledků její studie se vliv rodinného prostředí projevuje 

například zanedbáváním, rozpadem rodiny, konflikty v rodině, ale kupodivu vliv nemá 

problém s alkoholem a drogami u rodičů. Celkový model vlivu rodiny v této studii 

vysvětluje 19 % prevalence k delikvenci. [Podaná 2007: 59-64] Podobné proměnné se 

dají nalézt i v dotazníku ESPAD 2007 a stejně jako Zuzana Podaná se pokusím vytvořit 

model vlivu rodiny na konzumaci alkoholu a kouření cigaret.  
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Jak jsem uvedla již výše, v rámci vlivu rodinného prostředí analyzuji pouze ty 

studenty, kteří nadměrně užívají alkohol a kouří cigarety. Jako parametry pro analýzu 

jsem zvolila vypití pěti a více alkoholických nápojů za jeden večer alespoň třikrát 

v posledním měsíci nebo denní kouření šesti a více cigaret. Takové chování mladistvých 

se totiž dá považovat za deviantní i z relativistického pohledu a je především velmi 

rizikové pro zdraví jedince. Nejprve jsem tedy vytvořila dvě nové proměnné kuřáků 

a nadměrných konzumentů alkoholu. Kuřáků, kteří vykouří denně více než pět cigaret, 

bylo v roce 2007 v České republice dle výzkumu ESPAD necelých 16 %, nadměrných 

konzumentů alkoholu necelých 20 %. I tyto dvě proměnné souvisí s již řečenými 

charakteristikami. Více pijí chlapci, v kouření však rozdíl mezi pohlavím není. Více 

užívají tyto návykové látky ti, co chodí často za školu, mají horší studijní výsledky, 

navštěvují učiliště a jejichž přátele užívají tyto návykové látky (viz tabulka č. 2 

v příloze). 

 

 

9.3.1 Vliv jednotlivých rysů rodiny na užívání alkoholu a cigaret 

 Nejprve popíši jednotlivé proměnné v rámci korelačních koeficientů, čímž 

zjistím, zdali dané charakteristiky rodiny vůbec souvisí s užíváním alkoholu a cigaret 

a poté vytvořím model vlivu rodiny. Pro sledování vlivu norem rodiny jsem využívala 

čtyř otázek z dotazníku (viz příloha č. 4 - otázky 42a až 42d) ze kterých jsem vytvořila 

dva faktory. KMO kritérium nabylo hodnoty 0,549 a procento vysvětlení bylo téměř 

80 %. Výhodou vytvoření faktorů je především kardinální povaha nově vzniklých 

proměnných. 

 

Tabulka č. 3: Faktorová analýza rodinných norem 

 

Rotated Component Matrix
a
     

  Component 

  1 2 

Výroky - kam chodí ven ,920 
 

Výroky - trávení večerů ,909 
 

Výroky - co smím dělat doma 
 

,874 

Výroky - co smím dělat venku 
 

,828 

 

Zdroj: autorka - analýza datového souboru ESPAD 2007 
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Na denní kouření více jak pěti cigaret má v České republice vliv většina 

sledovaných faktorů. Zajímavé však je, že faktor, který je v citovaných knihách nejvíce 

zmiňován, a to je bohatost rodiny, podle dat studie ESPAD 2007 vliv nemá. Můžeme si 

to však vysvětlovat tím, že otázka po bohatosti rodiny byla subjektivní, student sám měl 

zařadit, jak svou rodinu vnímá. Největší vliv má podle velikosti korelačního koeficientu 

úplnost rodiny, více kouří děti z neúplných a reorganizovaných rodin. Velký vliv mají 

také vztahy s otcem a matkou, pokud jsou vztahy špatné, mladistvý více inklinuje 

k dennímu kouření. Důležité jsou také normy, které rodiče zastávají, a to především to, 

zdali vědí, kam jejich dítě chodí ven a s kým. I velikost rodiny a vzdělání rodičů 

ovlivňují nadměrné kouření. Nejen rodiče a jejich zázemí však ovlivňují tento návyk, 

důležité je také chování sourozenců, pokud ti kouří a pijí alkohol, často budou pít 

a kouřit i samotní mladiství. 

 

Graf č. 8: Vliv úplnosti rodiny na pití alkoholu a koření cigaret 

 

Zdroj: autorka - analýza datového souboru ESPAD 2007 

 

 Na nadměrnou konzumaci alkoholu má vliv již méně sledovaných proměnných. 

Korelační analýza nepotvrdila stejně jako u kuřáctví vliv bohatosti rodiny, ale také její 

velikosti. Na hranici je také vliv toho, že rodiče mladistvému říkají, co má dělat. 

Největší vliv má opět úplnost rodiny, vztahy s otcem a vědomí rodičů, kde a s kým 
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jejich dítě tráví svůj volný čas. Tabulka č. 4 ukazuje vliv zmiňovaných charakteristik 

rodin. Červeně jsou označené rysy rodin, které nemají statisticky významný vliv na 

nadměrné kouření či pití alkoholu, oranžově je označený sporný vliv příkazů rodičů 

u nadměrné konzumace alkoholu a zeleně pak rysy, které mají vliv největší. 

 

Tabulka č. 4: Vliv rodinných rysů na nadměrnou konzumaci alkoholu a denní 

kouření cigaret 

  
úplnost 

rodiny 

velikost 

rodiny 

bohatost 

rodiny 

vztahy 

s matkou 

vztahy 

s otcem 

Kuřáci ,139 -,069 -,015 ,073 ,111 

,000 ,000 ,326 ,000 ,000 

Nadměrní 

konzumenti 

alkoholu 

,071 -,020 -,013 ,056 ,059 

,000 ,182 ,406 ,000 ,000 

 

vzdělanost 

rodičů 

rodiče ví, co 

dělám po 

večerech 

rodiče mi 

říkají, co 

smím dělat 

sourozenci 

kouří 

cigarety 

sourozenci 

pijí alkohol 

Kuřáci -,059 ,109 ,034 -,099 -,053 

,000 ,000 ,012 ,000 ,001 

Nadměrní 

konzumenti 

alkoholu 

-,039 ,114 ,027 -,068 -,081 

,015 ,000 ,046 ,000 ,000 

 

Zdroj: autorka - analýza datového souboru ESPAD 2007 

 

 Vidíme, že více ovlivnitelné je těmito charakteristikami vždy nadměrné kouření 

cigaret. Zajímavé je také, že mnohem více užívání návykových látek ovlivňují špatné 

vztahy s otcem, než s matkou. Velikost rodiny nemá vliv na nadměrnou konzumaci 

alkoholu, je ale zvláštní, že na nadměrné kouření cigaret má opačný vliv, než bychom 

očekávali, děti z menších rodin více kouří cigarety, než děti z větších. Potvrdilo se ale, 

že více náchylní k nadměrnému kouření cigaret a pití alkoholu jsou mladiství 

z neúplných rodin, méně vzdělaných rodin, s horšími vztahy s rodiči, z rodin, kde rodiče 

často nevědí, s kým a kde mladiství tráví svůj čas a z rodin, kde jejich sourozenci také 

užívají tyto návykové látky. 
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9.3.4 Model vlivu rodiny na vznik užívání návykových látek 

 Model vlivu rodiny jsem se pokusila vytvořit pomocí diskriminační analýzy. 

Nejprve jsem musela některé proměnné překódovat, aby odpovídaly požadavkům 

analýzy, do které mohou vstupovat pouze kardinální, dichotomické či vytvořené umělé 

proměnné (viz příloha číslo 3 – syntax). Detailnější rozebrání v podobě diskriminační 

analýzy ukázalo, že v rámci vlivu vzdělání rodičů na nadměrnou konzumaci alkoholu 

a kouření cigaret je rozdíl mezi rodiči s nízkým vzděláním, ale mezi rodiči s vysokým 

vzděláním již ne. Znamená to tedy, že mladiství, kteří mají rodiče s nízkým vzděláním, 

často kouří a pijí alkohol, ale mladiství s rodiči vysokoškoláky již kouří cigarety 

a konzumují alkohol podobně často. Největší vliv na nadměrné denní kouření má to, 

zdali sourozenec mladistvého kouří cigarety, což si však můžeme vysvětlit také tím, že 

na sourozence působí stejné rodinné charakteristiky, jako na zkoumaného mladistvého. 

Značná korelace také vznikla mezi nadměrným kouřením cigaret a tím, jestli rodiče 

vědí, kam a s kým chodí jejich děti po večerech ven a také vztahy s otcem.  

 

Tabulka č. 5: Diskriminační analýza pro denní kouření pěti a více cigaret 

u mladistvých 

  nekuřák kuřák sig. 
Wilks' 

Lambda 

1-Wilks' 

Lambda 

sourozenci kouří cigarety 1,5782155 1,3296089 ,000 ,970 0,030 

sourozenci pijí alkohol 1,2108922 1,1564246 ,043 ,998 0,002 

rodiče vědí, co dělám po večerech -,0601853 ,3227428 ,000 ,981 0,019 

rodiče mi nařizují, co mám dělat -,0172806 ,0950147 ,012 ,998 0,002 

dobré vztahy s otcem ,7639107 ,6198630 ,000 ,986 0,014 

špatné vztahy s otcem ,0930525 ,1746575 ,000 ,991 0,009 

dobré vztahy s matkou ,8541339 ,7791096 ,000 ,994 0,006 

špatné vztahy s matkou ,0430682 ,0873288 ,000 ,995 0,005 

reorganizovaná rodina ,1197737 ,2037671 ,000 ,992 0,008 

neúplná rodina ,1508959 ,2191781 ,000 ,995 0,005 

velikost rodiny 3,9056900 3,7345890 ,000 ,995 0,005 

nízké vzdělání rodičů ,2250865 ,2791096 ,005 ,998 0,002 

vysoké vzdělání rodičů ,4863251 ,4691781 ,446 1,000   
 

Zdroj: autorka - analýza datového souboru ESPAD 2007 

  

Tabulka č. 5 ukazuje, jak rozdílné jsou průměrné hodnoty jednotlivých 

proměnných u kuřáků a nekuřáků. Pokud sečteme Wilksova Lambda odečtená od 

hodnoty jedna, získáme číslo 0,107, které vynásobením stem představuje procento 
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vysvětlení vlivu rodiny na nadměrné kouření cigaret. Červeně je vyznačeno vysoké 

vzdělání rodičů (alespoň jeden z rodičů má dostudovanou vysokou školu), které dle 

analýzy nemá vliv na nadměrné užívání těchto návykových látek. Model vlivu rodiny 

jsem se pokusila znázornit i graficky. 

 

Graf č. 9: Model vlivu rodiny na nadměrné kouření cigaret u mladistvých 

 

Zdroj: autorka - analýza datového souboru ESPAD 2007 

 

 

Na nadměrnou konzumaci alkoholu má největší vliv vědomost rodičů, kde 

a s kým se jejich děti stýkají. Respektive normy, které rodina zastává, mají vliv na to, 

kde mladistvý tráví svůj volný čas a s kým chodí ven, a to jistě ovlivňuje jeho inklinaci 

k užívání návykových látek. Diskriminační analýza vyřadila také vliv proměnné 

velikost rodiny a vysoké vzdělání rodičů, ale dokonce i toho, zda rodiče mladistvému 

říkají, co má dělat a co ne. Nadměrnou konzumaci alkoholu ovlivňuje rizikové chování 

sourozence mladistvého, a to dokonce více sourozencovo kouření cigaret než pití 

alkoholu. Součet Wilksových Lambda činí 0,047. Červeně označené jsou v tabulce č. 6 

proměnné, které analýza vyřadila. Grafem č. 10 jsem se opět snažila vytvořit grafické 

zpracování vlivu rodiny na nadměrnou konzumaci alkoholu. 
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Tabulka č. 6: Diskriminační analýza pro nadměrnou konzumaci alkoholu 

u mladistvých 

  

občasný 

konzument 

alkoholu 

nadměrný 

konzument 

alkoholu 

sig. 
Wilks' 

Lambda 

1-Wilks' 

Lambda 

rodiče vědí, co dělám po večerech -,0712636 ,2788371 ,000 ,981 0,019 

rodiče mi nařizuji, co mám dělat -,0127186 ,0553224 ,096 ,999   

sourozenci kouří cigarety 1,561652 1,442731 ,000 ,992 0,008 

sourozenci pijí alkohol 1,213317 1,15859 ,026 ,998 0,002 

dobré vztahy s matkou ,8532049 ,8000000 ,000 ,997 0,003 

špatné vztahy s otcem ,0966456 ,1405405 ,000 ,997 0,003 

dobré vztahy s otcem ,7545666 ,6932432 ,001 ,997 0,003 

špatné vztahy s matkou ,0448356 ,0716216 ,003 ,998 0,002 

reorganizovaná rodina ,1238791 ,1689189 ,001 ,997 0,003 

neúplná rodina ,1550980 ,1864865 ,038 ,999 0,001 

nízké vzdělání rodičů ,2265028 ,2621622 ,040 ,999 0,001 

vysoké vzdělání rodičů ,4845566 ,4824324 ,918 1,000   

velikost rodiny 3,8887413 3,8459459 ,223 1,000   
  

Zdroj: autorka - analýza datového souboru ESPAD 2007 

 

Graf č. 10: Model vlivu rodiny na nadměrnou konzumaci alkoholu u mladistvých 

 

Zdroj: autorka - analýza datového souboru ESPAD 2007 
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Diskriminační analýza však především ukázala, že vliv rodinných charakteristik 

není nikterak velký. Pro vznik nadměrného kouření cigaret u mladistvého mají všechny 

uvedené rodinné rysy vliv menší než 11 %, u konzumace alkoholu dokonce méně než 

5 %. Mnohem větší vliv, než všechny rodinné charakteristiky, mají výše zmiňované 

rysy jako pohlaví, míra záškoláctví, průměrný prospěch a především zkušenosti přátel 

mladistvého s návykovými látkami. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem zkoumala fenomén konzumace alkoholu a kouření 

cigaret u mladistvých v České republice. Mým hlavním teoretickým východiskem je 

sociální deviace, ale protože fenomén kouření cigaret a konzumace alkoholu je v České 

republice velmi rozšířen, deviantní by byl naopak mladistvý, který tyto návykové látky 

nikdy neužíval. Téměř všichni mladí Češi někdy pili alkohol a tři čtvrtiny ve svém 

životě vykouřili alespoň jednu cigaretu. Velmi často s tímto chováním také začínají před 

dovršením čtrnácti let. Za deviantní chování tak můžeme považovat jen nadměrné 

užívání těchto návykových látek, kde podle ESPAD a OECD z let 2005 až 2007 alespoň 

jednou týdně kouřilo 22,5 % českých mladistvých a denně vykouří šest a více cigaret 

necelých 16 % studentů. Alespoň dvakrát opilí byli mladí Češi ve 33 % případů, 

necelých 20 % mladistvých také tři a vícekrát za poslední měsíc vypilo nejméně pět 

skleniček alkoholu za jeden večer. Proto jsem se rozhodla analyzovat pouze nadměrné 

uživatele těchto návykových látek. 

 

Kouření cigaret a pití alkoholu je velmi rizikové chování, způsobovat může 

například rakovinu mnoha částí těla, poškození orgánů, ale především vznik závislosti. 

Ještě více nebezpečné je kouření cigaret a konzumace alkoholu pro mladistvé, protože 

mladé tělo je náchylnější k nemocem a návyk na kouření a konzumaci alkoholu v mládí 

může vést k brzkému vzniku závislosti nejen na těchto návykových látkách a k těžšímu 

odvykání v dospělosti. Legislativa České republiky reaguje na tato rizika, ale 

nezakazuje přímo užívání alkoholických a tabákových výrobků. Je však zákonem 

zakázáno, prodávat tyto výrobky osobám mladším osmnácti let a nepovoluje se ani 

jejich prodej na akcích určeným školám. Zákonným opatřením je také povinnost učitelů 

a speciálních zařízení (jako jsou například záchytné stanice) informovat o zjištění, že 

mladistvý užívá návykové látky. Rodiče tak mají právo vědět, že jejich děti kouří 

cigarety nebo konzumují alkohol a rodina by měla být prvním činitelem, který svými 

charakteristikami, normami a výchovou zabraňuje vzniku tohoto chování u svých dětí, 

proto jsem se ve své práci zaměřila nejen na vliv charakteristik samotných mladistvých, 

ale i jejich rodin. 

 

Metodologické zázemí mé práce vychází ze sekundární analýzy dat několika 

studií, především však Školní studie pro alkohol a tabákové výrobky z roku 2007. 
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ESPAD sbírá data již několik let a v mnoha zemích Evropy. I přesto si uvědomuji 

hlavní nedostatky sekundární analýzy, a to je v tomto případě především fakt, že mi 

chybí některé proměnné, jako například vliv užívání návykových látek samotnými 

rodiči a podobně. I tak si myslím, že bylo pro účely mé bakalářské práce lepší využít již 

vzniklého datového souboru z reprezentativního výzkumu s dlouhou tradicí, ve kterém 

jsou odpovědi od téměř čtyř tisíc respondentů, než vytvářet vlastní dotazník na mnohem 

menším počtu mladistvých. Pro analýzu dat jsem využívala korelační koeficienty a pro 

určení modelu vlivu rodiny diskriminační analýzu. 

 

Z analýzy jsem zjistila, že čeští mladiství užívají tyto návykové látky převážně 

nejvíce mezi všemi evropskými studenty. Koupit si alkohol a cigarety nepovažují za 

nikterak nesnadné a jejich konzumaci neberou jako rizikovou. Nebezpečné jim připadá 

až nadměrné užívání těchto návykových látek. Nejvíce z celé Evropy označují čeští 

studenti pití alkoholu za pozitivní, i když se velmi často stýkají s problémy spojenými 

s alkoholem, jako jsou hádky s rodiči a kamarády nebo „potyčky“. Na užívání 

návykových látek má vliv pohlaví mladistvých. Alkohol více pijí chlapci a naopak 

dívky jsou často označovány za větší kuřačky, což se potvrdilo ve výzkumech do roku 

2007. V roce 2011 se však již vliv pohlaví na kouření cigaret neprokázal. Více kouří 

i pijí alkohol studenti učňovských a středních odborných škol než gymnazisté, což 

poukazuje na vliv socioekonomických determinant na rizikové zdravotní chování. Vliv 

má i průměrný studijní prospěch a chození za školu. Nejvíce se však mladiství nechají 

ovlivnit svými přáteli. Pokud přátelé studenta pijí alkoholické nápoje nebo kouří 

cigarety, i on sám spíše inklinuje k tomuto chování. Ovlivňují se i tyto dva návyky 

navzájem, pokud student kouří cigarety, bude často i pít alkohol. 

 

Podle hypotéz sociální deviace by měli mít větší předpoklady pro nadměrné 

užívání alkoholu a cigaret mladiství z neúplných, méně bohatých, větších a méně 

vzdělaných rodin, kde rodiče neurčují hranice a často neví, kde a s kým jejich děti tráví 

svůj volný čas. Ne všechny tyto charakteristiky však měly vliv na mladistvé 

respondenty ze studie ESPAD 2007. Na silné kouření ani na nadměrné užívání 

alkoholických nápojů nemá podle analýzy vliv ekonomická situace rodiny, což si ale 

můžeme vysvětlit tím, že otázka byla subjektivní a studenti sami měli svou rodinu 

zařadit na škále velmi bohatá až velmi chudá. To však nemusí odpovídat skutečnosti. 

Studenti kouřící denně více než pět cigaret jsou však opravdu častěji z neúplných rodin 
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a ještě více z rodin, kde žije nevlastní otec nebo nevlastní matka, což lze vysvětlit tím, 

že se mladistvý musí učit dobře vycházet se svým náhradním rodičem, což může být 

mnohdy těžší, než když s druhým rodičem nežije vůbec. V současné době je navíc stále 

více rodin, kde je dítě vychováváno jen jedním z rodičů. Mladiství kuřáci také často 

mají rodiče s nízkým vzděláním a nemají s nimi tak dobré vztahy jako nekuřáci. 

Velikost rodiny sice nadměrné kouření cigaret ovlivňuje, ale naopak, než ukazují 

výsledky zahraničních studií, protože v České republice více kouří mladiství z méně 

početných rodin. To zapříčiňuje například fakt, že neúplné rodiny, které velmi ovlivňují 

inklinaci k užívání těchto návykových látek, jsou často málo početné. Nejvíce 

ovlivňující rodinnou charakteristikou na kouření cigaret je však kouření cigaret 

a konzumace alkoholu u sourozenců mladistvého a fakt, zdali rodiče vědí, s kým a kde 

se mladistvý pohybuje ve svém volném čase a zdali mu nařizují, co má a nemá dělat. 

U nadměrné konzumace alkoholu jsou charakteristiky rodinného vlivu podobné jako 

u nadměrného kouření s tou výjimkou, že na něj nemá vliv velikost rodiny a nařízení 

rodičů.  

 

Celkově však rodinné prostředí nemá tak velký význam na užívání těchto 

návykových látek. Všechny zmiňované rodinné rysy vysvětlují nadměrné kouření 

u mladistvého pouze z necelých 11 %, nadměrnou konzumaci alkoholu dokonce jen 

z necelých 5 %. Rodina tedy není jediným činitelem, který ovlivňuje nadměrné užívání 

alkoholu a cigaret. Mnohem větší vliv mají na mladistvého například osobnostní 

charakteristiky, návyky jeho přátel nebo zázemí studované školy. Pro další prozkoumání 

tématu bych doporučila využít složitějších analýz neredukujících dané proměnné, jako 

je například logistická regrese, kterou využívala i Zuzana Podaná při výzkumu vlivu 

rodiny na delikventní chování mládeže. Pro dokreslení vlivu rodiny by bylo také dobré 

zaměřit se v tomto ohledu na návyky samotných rodičů, tedy zdali i oni častěji pijí 

alkohol a kouří cigarety, což může mít podle mě na mladistvého zásadní vliv. Na 

takovéto výzkumné aktivity by pak měly navazovat cílené programy podpory zdraví, 

které jsou však v České republice stále velmi málo zastoupeny. 
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Summary 

In this bachelor thesis I have explored the phenomenon of alcohol and cigarettes 

consummation among young people in the Czech Republic. The main theory used in 

this thesis is the theory of social deviation. As the consumation of both alcohol and 

cigarettes is quite common among young people, the deviant behaviour can be 

described as an excessive consumation of these addictive substances. Based on studies 

from 2007, 16% of young people smoke six and more cigarettes per day and 20% of 

them drink at least five glasses of alcohol at least three times a month. 

 

The alcohol and cigarette consummation is considered as highly risky behaviour 

as it may lead to addiction to the addictive substances and problematic recovery in adult 

age. The legislative of the Czech Republic forbid selling of these products to people 

under the age of 18. Teachers and special school organizations are also obliged to 

inform parents that their children are smoking or drinking alcohol. In my opinion, 

parents should have the biggest power to prevent their children from creating these bad 

habits. 

 

Methodology of this thesis is based on the secondary data analysis from 

numerous studies, mainly from the „The European School Survey Project on Alcohol 

and Other Drugs 2007“. I am fully aware of possible negatives when using this method, 

for example lack of some questions, but I think for the purposes of this bachelor thesis 

this method is more useful than creating my own questionnaire. 

 

Analyisis contains of correlative coefficients and the discriminant analysis. The 

results show that young people from the Czech Republic often drink and smoke more 

than all European students. This consummation is influenced by sex (boys drink more 

than girls and girls smoke more than boys) and the average grades (students of grammar 

schools drink less). Friends have the biggest influence. Also when people smoke they 

tend to drink as well and vice versa. 

 

According to hypothesis of social deviation the most endangered group should 

be young people coming from incomplete, non-eduacated, less wealthy families with lot 

of members, lacking rules and having bad emotional connections. This analysis did not 
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confirm influence of wealth. That might be explained by the type of question in 

questionnaire. Size of family also had no influence on the consummation of alcohol and 

nearly none on the consummation of cigarettes. The siblings are very influential when it 

comes to alcoholism and smoking but the role of a family as a unit is insignificant – 

only 11% for smoking and 5% for drinking alcohol. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Graf č. 5: Pozitivní vnímání pití alkoholu (graf) 

  Zdroj: ESPAD 2011: 81 

 
 

 

Příloha č. 2: Tabulka č 2: Vliv charakteristik na nadměrné užívání návykových 

látek (tabulka) 

 

    
Druh 

školy Pohlaví Záškoláctví 

Přátelé 

- kouří  

Přátelé 

- pijí 

Kuřáci korelační 

koeficient 

,188 ,020 ,199 ,290 ,093 

  sig. ,000 ,222 ,000 ,000 ,000 

nadměrní 

uživatelé 

alkoholu 

korelační 

koeficient 

,167 -,083 ,206 ,217 ,189 

  sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Příloha č. 3: Syntax (syntax) 

 

* Korelační koeficienty - kouření a pití alkoholu v posledních 30 dnech. 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=DRUH_SK esp08 

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=esp08 esp04b 

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=esp34a esp08 

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=esp34b esp08 

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=esp11c esp34b 

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES= esp11c  DRUH_SK 

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES= esp11c  esp04b 

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES= esp11c esp34b  

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=esp08 esp11c 

  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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* převedení proměnných pití alkoholu a kouření cigaret na vážnější formy deviantního 

chování. 

recode esp08 (1 thru 4 =1) (5 thru 7 = 2) into kuraci. 

val lab kuraci 1 "nekurak" 2 "kurak". 

recode esp17 (1 thru 3 = 1) (4 thru 6 = 2) into alkohol. 

val lab alkohol 1 "občasný konzument alkoholu" 2 "nadměrný konzument alkoholu". 

fre kuraci alkohol. 

 

*převedení některých dalších proměnných - vzdělání rodičů, velikost a úplnost rodiny, 

normy. 

compute uplnost = 0. 

if esp40.02=1 and esp40.04=1 uplnost = 1. 

if esp40.02=1 and esp40.04=0 uplnost = 2. 

if esp40.02=0 and esp40.04=1 uplnost = 2. 

if esp40.02=1 and esp40.05=1 uplnost = 3. 

if esp40.04=1 and esp40.03=1 uplnost = 3. 

if esp40.01=1 uplnost = 4. 

if esp40.02=0 and esp40.04=0 uplnost=5. 

val lab uplnost 1 "úplná rodina" 2 "neúplná rodina" 3 "reorganizovaná rodina" 4 

"jedinec žije sám" 5 "nežije ani s matkou ani s otcem". 

mis val uplnost (0, 4). 

fre uplnost. 

 

compute velikost=0. 

COUNT velikost = esp40.02 to esp40.09 (1). 

exe. 

recode velikost (1=2) (2=3) (3=4) (4=5) (5 thru high=6). 

val lab velikost 2 "dva lidé v domácnosti" 3 "tři lidé v domácnosti" 4 "čtyři lidé v 

domácnosti" 5 "pět lidí v domácnosti" 6 "šest a více lidí v domácnosti". 

mis val velikost (0). 

fre velikost. 

 

compute sourozenci=0. 

if esp40.06=0 and esp40.07=0 sourozenci=1. 

if esp40.06=0 and esp40.07=1 sourozenci=2. 

if esp40.06=1 and esp40.07=0 sourozenci=2. 

if esp40.06=1 and esp40.07=1 sourozenci=2. 

val lab sourozenci 1 "jedináček" 2 "má sourozence". 

mis val sourozenci (0). 

fre sourozenci. 

 

 

recode esp37 (1 2 =1) (3 4 =2) (5=3) (-1 0 6 7 =0). 

val lab esp37 1 "základní nebo vyučený" 2 "s maturitou nebo nedostudovaná VŠ" 3 

"vysokoškolák". 

recode esp38 (1 2 =1) (3 4 =2) (5=3) (-1 0 6 7 =0). 

val lab esp38 1 "základní nebo vyučený" 2 "s maturitou nebo nedostudovaná VŠ" 3 

"vysokoškolák". 

mis val esp37 (0). 

mis val esp38 (0). 
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fre esp38 esp37. 

 

compute vzdelanost=0. 

if esp37=1 and esp38=1 vzdelanost=1. 

if esp37=1 and esp38=2 vzdelanost=3. 

if esp37=2 and esp38=1 vzdelanost=3. 

if esp37=2 and esp38=2 vzdelanost=3. 

if esp37=1 and esp38=3 vzdelanost=4. 

if esp37=3 and esp38=1 vzdelanost=4. 

if esp37=2 and esp38=3 vzdelanost=4. 

if esp37=3 and esp38=2 vzdelanost=4. 

if esp37=3 and esp38=3 vzdelanost=4. 

val lab vzdelanost 1 "nízké"  3 "střední" 4 "vysoké". 

mis val vzdelanost (0). 

fre vzdelanost. 

 

recode esp41a (1 2 =1) (3=2) (4 5 =3) into vztahy_matka. 

recode esp41b (1 2 =1) (3=2) (4 5 =3) into vztahy_otec. 

val lab vztahy_otec  1 "dobré" 2 "ani dobré ani špatné" 3 "špatné". 

val lab vztahy_matka 1 "dobré" 2 "ani dobré ani špatné" 3 "špatné". 

fre vztahy_matka vztahy_otec. 

 

mis val esp35a (0 3 4). 

mis val esp35b  (0 3 4). 

 

FACTOR 

  /VARIABLES esp42a esp42b esp42c esp42d 

  /MISSING LISTWISE  

  /ANALYSIS esp42a esp42b esp42c esp42d 

  /PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION 

  /FORMAT SORT 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE REG(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

* do diskriminační analýzy mohou vstupovat pouze kardinální proměnné, dichotomie 

nebo dummies, nyní tedy vytvořím dummies. 

compute neuplna =0. 

if uplnost=2 neuplna=1. 

compute reorganizovana=0. 

if uplnost=3 reorganizovana=1. 

compute zije_sam=0. 

if uplnost=4 zije_sam=1. 

 

compute vysoke=0. 

if vzdelanost=3 vysoke=1. 

compute nizke=0. 
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if vzdelanost=1 nizke=1. 

 

compute dobreO=0. 

if vztahy_otec=1 dobreO=1. 

compute spatneO=0. 

if vztahy_otec=3 spatneO=1. 

 

compute dobreM=0. 

if vztahy_matka=1 dobreM=1. 

compute spatneM=0. 

if vztahy_matka=3 spatneM=1. 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

CROSSTABS 

  /TABLES=alkohol BY uplnost 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN  

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=kuraci BY uplnost 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN  

  /COUNT ROUND CELL. 

 

*diskriminační analýza. 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

DISCRIMINANT 

  /GROUPS=kuraci(1 2) 

  /VARIABLES=FAC1_1 FAC2_1 neuplna reorganizovana vysoke nizke dobreO 

spatneO dobreM spatneM  

    velikost esp35a esp35b 

  /ANALYSIS ALL 

  /PRIORS EQUAL  

  /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM COEFF RAW CROSSVALID  

  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 

 

DISCRIMINANT 

  /GROUPS=alkohol(1 2) 

  /VARIABLES=FAC1_1 FAC2_1 neuplna reorganizovana vysoke nizke dobreO 

spatneO dobreM spatneM  

    velikost  esp35a esp35b 

  /ANALYSIS ALL 

  /PRIORS EQUAL  

  /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM COEFF RAW CROSSVALID  

  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 
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Příloha č. 4: Dotazník ESPAD 2007 
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