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ABSTRAKT

VÝCHODISKA –  Zahraniční  výzkumy  a  studie  popisují  vztah  mezi  rodičovskou  kontrolou,

rodičovskou vřelostí a prevalencí pití alkoholu u dětí a adolescentů. Rozdíl je také v tom, od kterého

rodiče projevy kontroly pocházejí. Studie naznačují, že vyšší vřelost vyjadřovaná ze strany matky a

vyšší kontrola ze strany otce je spojena s nižší prevalenci pití alkoholu u dětí a adolescentů.

CÍLE – Cílem práce je zjistit,  zda a jak těsný je vztah mezi rodičovskou kontrolou a vřelostí a

prevalencí pití alkoholu u dětí v šestých třídách zapojených do primárně preventivního programu

Unplugged. Studie se zabývá zvlášť mateřským a otcovským působením na děti.

METODY  –  Data  ke  studii  se  sbírala  pomocí  dotazníku  European  Family  Empowerment

Questionnaire, který byl přeložen do češtiny. Dotazník vyplnilo 2571 dětí, k výpočtům po vyřazení

nevyhovujících  dotazníků  bylo  použito1697.  Data  byla  vyhodnocována  statistickou  metodou

nelineárního odhadu logistickou regresní analýzou v programu R.

VÝSLEDKY -  Pokud by byla kontrola ze strany otce 100%, pravděpodobnost, že by dítě mělo v

historii užití alkoholu byla nižší o 18,8%. Pokud by taková kontrola byla ze strany matky, je taková

pravděpodobnost 17,2%.  Pokud by byla vřelost ze strany matky 100%, pravděpodobnost, že by dítě

do doby vyplňování dotazníku někdy užilo alkohol, by byla o 60% nižší. Pokud by stejná míra

vřelosti byla na straně otce, tato pravděpodobnost by byla o 26% nižší. 

ZÁVĚR – V příštím běhu programu Unplugged by bylo vhodné provést navazující  výzkum na

rodičovskou kontrolu a vřelost se spárovanými rodičovskými dotazníky. Závěry studie by mohly

být podkladem pro lektory primární prevence a další odborníky.
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