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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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