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1. Úvod 

Vývoj člověka je složitým procesem, který je specifický pro každého jedince. 

Probíhá individuálně a souběžně na několika úrovních - biologické, fyziologické, 

psychologické a duchovní. Zpočátku se tento proces vyznačuje velice rychlou 

ontogenetickou akcelerací a prudkými změnami. Není proto překvapením, že mnozí 

odborníci soustředí svou pozornost právě na období adolescence, které  

je charakterizováno řadou změn ve všech oblastech a na všech úrovních organizmu  

i osobnosti jedince. Životní styl v moderní společnosti je ovlivněn zejména během dětství 

a dospívání, s čímž souvisí značné množství rizikových faktorů.  

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází  

k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince 

nebo společnost. Vzorce rizikového chování přitom považujeme za soubor fenoménů, 

jejichž existenci a důsledky je možné podrobit vědeckému zkoumání a které lze ovlivňovat 

preventivními a léčebnými intervencemi. Rizikové chování lze identifikovat v následujících 

oblastech, a to v užívání legálních a nelegálních drog, kriminalitě, promiskuitním chování, 

šikaně, rasismu ale i v dalších formách škodlivého chování.  

Studie, jež byly realizovány v souvislosti s rizikovým chováním, naznačují,  

že existuje značná spojitost mezi experimentální fází s psychoaktivními látkami, včetně 

alkoholu a tabáku, v raném věku, se zvýšeným rizikem vzniku problémového chování, 

chápaného jako predikci užívání či zneužívání omamných a psychotropních látek  

v pozdějším životě. Současná situace na školách v oblasti prevence rizikového chování  

je značně diferencovaná na úrovni jednotlivých regionů, měst a obcí. Výrazné rozdíly 

můžeme sledovat i s ohledem na typ školy, dokonce i na znalosti pedagogů v tomto 

směru.  Zaměříme-li se na rizikové chování v širším kontextu, je třeba chápat preventivní 

snahy jako cestu k ovlivňování a optimalizaci veřejného zdraví, které je značně 

umocňováno také aktuální socioekonomickou situací každého jedince. 

Vzhledem k faktu, že vývoj v období adolescence a dospívání je velmi 

individuálním a specifickým procesem pro každého jedince, zaměřili jsme se proto v rámci 

naší studie především na osobnostní charakteristiky adolescentů, které se vztahují  

k rizikovému chování.  
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Diplomová práce se v prvních kapitolách zabývá popisem problematiky rizikového 

chování u adolescentů (na základě dostupné literatury), teoretickými východisky  

a myšlenkovými konstrukty rizikového chování. Dále uvádíme vybrané formy rizikového 

chování a jejich výskyt u dospívajících. V dalších kapitolách se budeme věnovat 

teoretickému vymezení období adolescence a popisem osobnostních faktorů, které 

spolupůsobí na vzniku rizikového chování. V dalších částech práce budeme prezentovat 

námi realizovanou školní dotazníkovou studii, výzkumné cíle, charakteristiky výběrového 

souboru a výsledky celého šetření, které následně porovnáme s uvedenými teoretickými 

východisky. Cílem výzkumného šetření je tedy prostřednictvím kvantitativního 

výzkumného šetřením zjistit souvislosti mezi určitými osobnostními rysy a rizikovým 

chováním. 
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2. Vymezení pojmů v oblasti rizikového chování 

První kapitolu této práce věnujeme dvěma oblastem, které spolu úzce souvisejí,  

a to jak v praxi, tak i na poli odborném. Zaměříme se na slovní spojení „rizikové chování“, 

které se budeme snažit vymezit obsahově a teoreticky. S tímto termínem se v poslední 

době často setkáváme v odborné literatuře (Širůčková, 2006; Miovský, Skácelová  

a kolektiv, 2010; Lang, 2006; Dolejš, 2010), ale také v různých vládních dokumentech, 

strategiích a konceptech, které se vztahují k této problematice.  

Pojem rizikové chování můžeme snadno definovat jako „takové chování jedince 

nebo skupiny, které zapříčiňuje prokazatelný nárůst sociálních, psychologických, 

zdravotních, vývojových, fyziologických a dalších rizik pro jedince, pro jeho okolí  

a/nebo pro společnost. Samotný termín je v úzkém spojení s jinými pojmy – delikventní, 

kriminální, asociální, návykové, antisociální a další chování – přičemž jejich vztahy jsou 

často velice úzké s rozsáhlými obsahovými překryvy“ (Dolejš, 2010, s. 9). 

Stejně, jako se vyvíjí jedinec, vyvíjí se také společnost a její přístup k tomu, co je  

„v normě“, co je „normálním chováním“, co je ve společenském soužití dovoleno  

a co není. Rozsáhlý civilizační rozvoj, zrychlený technologický vývoj a změny tradičních 

hodnot mají velký vliv na vývoj jedince a mohou být mediátory mezi rizikovými podněty 

(např. alkohol, drogy1) a chováním adolescentů. Proto se na úvod budeme zabývat právě 

termíny norma a normalita osobnosti - především ve vztahu k rizikovému chování.  

 

2.1. Norma a normalita osobnosti 

V našem případě dojde k určité profilaci pojmu norma, a to v tom směru, že se  

ve výkladu soustředíme na normy sociální, které můžeme chápat jako: „soubor 

institucionalizovaných či kolektivních očekávání a hodnocení určitých typů chování v dané 

sociální jednotce. Je abstraktní syntézou řady různých časových a situačních rozhodnutí  

a hodnocení určitého problému či chování“ (Erikson, 1962; in Hrčka, 2001, s. 29).  

                                                      
1 Od roku 1989 můžeme sledovat nárůst celoživotní prevalence těchto látek. Celkové uvolnění poměrů, 

otevření státních hranic a výrazné změny ve společnosti, společně s výhodnou polohou ve středu Evropy  

a s nedostatečnou legislativou, vedlo jednak k otevření nových drogových cest přes naše území, také však 

k tomu, že během pár let se Česká republika stala ze země tranzitní zemí cílovou (Šubová, 2010). 
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Kudrjavcev a kolektiv (1988) vycházejí z podobné koncepce, přičemž sociální 

norma je pro ně určitým vzorcem, modelem lidského chování, který vymezuje cíle, meze, 

podmínky a formy tohoto chování. Obecnou definici předkládá Americká psychologická 

asociace (VandenBos, 2007, s. neuvedena), která píše, že se jedná o „sociálně 

determinované dohodnuté normy, které naznačují, (a) jaké chování je považované v rámci 

daného kontextu za typické (popisné normy) a (b) jaké chování je považované v daném 

kontextu za správné (přikazující normy). Ať už implicitně nebo explicitně, tyto normy 

předepisují nejen sociálně vhodné způsoby odpovědi v dané situaci („normální“ průběh 

chování), ale také chování, kterému je potřeba se vyhnout, pokud je to možné“.  

Soubor sociálních norem klasifikují Urban a Dubský (2008) podle určitých kritérií 

do několika skupin: a) podle oblasti sociálního vztahu: právní (normy trestněprávní, 

občanskoprávní a další), neprávní (normy zvykové, politické, estetické, morální, 

náboženské, ekonomické a další); b) podle druhu předpisu: proskribující – normy 

zakazující), preskribující (normy přikazující), opravňující (normy umožňující); c) podle 

rozsahu sociálních subjektů: obecné (normy platné a závazné pro všechny členy 

společenství), partikulární (normy platné a závazné pro určité skupiny osob); d) podle 

deklarování: v písemné podobě (normy ve formě písemných zákonů, vyhlášek a dalších), 

ve formě grafických symbolů (normy prezentované dopravními značkami, piktogramy),  

ve vědomí lidí bez manifestní kodifikace (zvnitřněné morální normy); e) podle formální 

stránky: formální (normy přesně formálně a slovně formulovány), neformální (normy 

předávané v podobě zvyků, tradic, životního stylu).                            

Společné žití jedinců v určité kultuře, skupině, rodině je závislé na vzájemném 

předávání a koloběhu informací, které mohou mít podobu například norem, plnících 

různé funkce. „Norma přináší jedinci informace o optimálním chování vedoucím 

k dosažení pozitivních cílů, o možném charakteru, rozsahu a pravděpodobnosti vyžadování 

odpovědnosti a o možných následcích. Společnost prostřednictvím norem stanovuje, mění 

vlastní cíle a svá hodnocení daných činů“ (Dolejš, 2010, s. 12).  

Normy vymezují určitý stav „normality“, kdy jedinci a skupiny v dostatečné míře 

uznávají, respektují společensky stanovené systémy hodnot. Tento stav můžeme chápat 

jako protipól anomie, kterou Durkheim charakterizuje jako situaci s nedostatečnou 

sociální regulací, již lze pozorovat po náhlých sociálních změnách vedoucích  
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k neuspokojení potřeb, k vzájemným konfliktům a mohou být zdrojem deviantního 

chování (in Klener, 1996).  

V psychologii, psychiatrii a v dalších příbuzných oborech byla normalita  

do nedávné doby zkoumána jen okrajově a chápána jako stav bez přítomnosti nemoci.  

K tomuto tématu píše Syřišťová (1972, s. 14), že „problém normality osobnosti má  

na jedné straně kořeny v obecných biologických zákonitostech, na druhé straně  

ve specifických zákonitostech psychického vývoje a psychosociální interakce“.  

Psychologie vnímá normalitu osobnosti ve třech základních konceptech, které mají 

v sobě zabudovaná funkční, normativní a statistická hlediska. O normální osobnosti 

můžeme hovořit tehdy, kdy se nachází v optimálním stavu, říká jeden z teoretických 

přístupů. Tento koncept naráží na jednu z hlavních vývojových pouček, která vnímá 

vývojový proces jako přímku tvořenou dvěma danými koncovými body – narozením  

a smrtí, mezi nimiž dochází k neustálým evolučním a involučním změnám, což prakticky 

neumožňuje dosažení tzv. „optimálního stavu“ (Dolejš, 2010). 

Druhý koncept je postaven na dimenzích zdraví (normalita) vs. nemoc (patologie). 

Ten je ovšem také velice zjednodušující, protože osobnost by měla být zkoumána se 

všemi zákonitostmi, které ji podmiňují jako bio-psycho-sociálně-duchovní celek. Poslední, 

třetí koncept je z hlediska všech komponent osobnosti asi nejpřijatelnějším, protože 

vnímá normalitu osobnosti jako nekonečný proces seberealizace jedince v jeho 

společensko-přírodních podmínkách (Syřišťová a kolektiv, 1972). 

Normalita v rámci organizmu může být také definována na základě: a) vztahu mezi 

organismem a prostředím, b) vztahu mezi rozmanitými procesy a činnostmi organismu,  

c) vztahu organizmu k určitým významným cílům, d) relativně stálé struktury organismu  

v procesu jeho vývoje a změn, e) vztahu mezi organizmem a jeho energetickým systémem 

(Dolejš, 2010). 

Syřišťová a kolektiv (1972) píše, že stejné zákonitosti platí i na úrovni psychiky, 

přičemž sem patří: a) vztah mezi osobností a prostředím, b) rovnováha psychických 

procesů, činností a potřeb osobnosti, c) schopnost vybírat, stanovovat a dosahovat 

osobních cílů, respektive potřeb, d) integrita, stálost struktury a vyrovnanost osobnosti  

v procesu vývoje, e) rovnováha mezi aktivačním potenciálem potřeb. Vyjmenované body 
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mohou charakterizovat „normální“ dospělou osobnost, větší problém ale nastává  

při určení normality osobnosti u dítěte.  

Období prvních 20 let člověka (osobnost a organizmus) je podle mnohých 

odborníků (Vágnerová, 2005; Čáp, Mareš, 2001; Matějček, 1986) považováno  

za nejdynamičtější etapu lidského života, během níž dochází k rozmanitým a rozsáhlým 

evolučním změnám v bio-psycho-sociálně-duchovním aparátu dítěte, adolescenta. 

Období dětství je doprovázeno častějším výskytem různých méně vyhraněných poruch 

chování a projevů nepřizpůsobivosti. Langmeier (in Syřišťová a kolektiv, 1972, s. 109)  

v této souvislosti píše, že „čím je ovšem dítě menší, tím obtížnější je odpovědět, nakolik 

jeho další vývoj bude postupovat normálně či odchylně, ale tím důležitější je vědět, jaká 

opatření výchovná, léčebná či jiná je třeba učinit, neboť pozdní zásah už nemusí být 

účinný“. Od samého počátku vědecké psychologie (druhá polovina 19. století)  

se psychologové snaží vytvořit takové nástroje diagnostiky, které by dokázaly posoudit 

normalitu vývoje dětí a adolescentů.  

Psychodiagnostické metody, které k tomuto účelu vytvářejí, často nestaví  

na hodnocení (zda je adolescent normální, nebo není v souladu s danou kulturou, 

společností), ale staví na jednoduché odlišnosti adolescenta od průměru populace,  

do které patří. Hodnocení adolescenta na základě odchylek od jakýchsi „populačních 

průměrů“ může být zavádějící a vysoce rizikové z hlediska jeho možného poškození 

(Dolejš, 2010). 

Nepřesná, špatná a nekvalitní diagnostika může vést k neadekvátním krokům – 

například přemístění dítěte ze základní školy do základní školy praktické, speciální, i když  

k tomu nemusel být reálný důvod. Srozumitelně a výstižně to shrnuje Langmeier ve své 

stati „Kritéria a podmínky normálního vývoje v dětství“ (Syřišťová a kolektiv, 1972, s. 112), 

v níž píše, že „jedinou cestou k získání spolehlivého obrazu o skutečné „normalitě“ vývoje 

a k zajištění správné prognózy je tedy úplné klinické zhodnocení, které dnešní výkon 

hodnotí z hlediska podrobné znalosti celého sociálního a výchovného prostředí a všech 

faktorů, které ovlivňovaly a ovlivňují vývoj dítěte v celku i v určitém specifickém výkonu“. 

Normalita by měla nebo může být studována jen v kontextu určité kultury, 

určitého sociálně-kulturního systému, určité historické epochy. Váňa (Syřišťová a kolektiv, 

1972) se zabýval vztahem mezi normalitou a abnormalitou, potažmo kulturou  
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a společností a shrnul dosavadní poznání v této oblasti do několika bodů (které lze využít  

i v rámci rizikového chování): a) ve všech kulturních společenstvích se vyskytují rizikové 

formy chování, přičemž rozdíl je v jejich uspořádání a v preventivních, intervenčních  

a léčebných metodách, b) existují typické formy chování, které jsou jen v určitých 

kulturách považované za rizikové. V naší zemi je užívání drog chápáno jako rizikové 

chování, které může vést k další patologii (závislosti, kriminalitě, zdravotním problémům), 

ale např. v Latinské Americe a v některých afrických kmenech jsou určité drogy využívány 

v běžném životě jako součást společenského života.  

Každá norma se dá charakterizovat několika základními vlastnostmi, které  

jí dokážou určitým způsobem vymezit a popsat. Vlastnosti mohou být pozitivně vnímány 

všemi jedinci dané společnosti, nebo jen určitými skupinami a jinými skupinami naopak 

negativně. Základními vlastnostmi norem jsou podle Kudrjavceva a kolektivu (1988):  

a) užitečnost normy ve smyslu rozvoje a ochrany společnosti, b) závaznost normy  

ve smyslu povinnosti jedince řídit se podle ní, c) reálné provádění ve smyslu reálného 

viditelného chování občana v mezích dané normy. Tento výčet rozšiřuje Hrčka (2001) 

ještě o: d) závažnost normy ve smyslu různě přísného tlaku společnosti na její dodržování 

(různě přísné tresty za porušení), e) relativnost normy ve smyslu platnosti jen pro určité 

kultury (ramadán v islámu nebo Velikonoce v křesťanství), f) dynamika normy ve smyslu 

jejího vývoje zapříčiněného samotným vývojem společnosti; g) konsenzualita normy  

ve smyslu chápání obsahu, významu, aplikace normy jednotlivými občany. 

Každá sociální norma má určitý vnitřní obsah, který tvoří příkazy, zákazy, 

povinnosti a práva. Má určitou strukturu, kdy některé zákazy mohou být nadřazené jiným, 

respektive mohou mít určitou diferenciaci rozsahu chování a projevů jedince. Norma má 

i své hranice, jejich překročení už není chápáno společností jako normální projev chování 

jedince, ale stává se chováním delikventním, deviantním, patologickým. Můžeme mluvit  

o jednostranně ohraničené normě, kdy získáváme dva protipóly: konformní (normální, 

společensky přijímané) vs. deviantní (patologické) chování. Můžeme také hovořit o normě 

ohraničené krajními body – negativní deviací a pozitivní deviací – mezi nimiž leží norma 

společnosti (Hrčka, 2001). 



 

14 

 

2.2. Rizikové, problémové, delikventní a jiné druhy chování 

V návaznosti na výše uvedené koncepty sociálních norem a normality osobnosti  

se v této kapitole budeme věnovat pojmosloví týkající se aktivit, které určitým způsobem 

vybočuje z takového repertoáru chování, které společnost přijímá a považuje za normu.   

V odborné literatuře se setkáme s několika vzájemně propojenými pojmy. Ty vymezují 

takové formy chování adolescentů, které nejsou společností nebo kulturou, v níž jedinci 

žijí, akceptovány a často bývají i zakázány.  

Společensky nepřijatelné chování a jednání adolescentů je označováno názvy jako: 

abnormální chování, agresivní chování, antisociální chování, asociální chování, delikvence, 

delikventní chování, kriminální chování, maladaptivní chování, návykové chování, 

nepřizpůsobivé chování, predelikventní chování, problémové chování, rizikové chování aj. 

(Dolejš, 2010). 

Na základě tohoto výčtu zjišťujeme, že populárně naučná a odborná literatura 

disponuje relativně vysokým počtem pojmových označení, které se v určité části 

obsahové náplně vzájemně překrývají a někdy jsou i vzájemnými synonymy. 

Terminologický nesoulad může v odborné sféře, ale i v praxi, způsobovat vzájemné 

nepochopení dané problematiky odborníky a praktiky z různých aplikovaných oborů  

a z různých oblastí. Úkolem následujícího textu bude základní vymezení a charakterizování 

několika pojmů, které jsou často využívány na různých místech a na různých úrovních 

odbornosti. 

Problémové chování je chápáno jako „chování, které je sociálně definováno jako 

problém, jako zdroj obav nebo jako nepřijatelné vzhledem k normám obecné společnosti“ 

(Jessor, Jessor, 1997, s. 33). Podle Širůčka a kol. (2007) vzniká problémové chování pod 

vlivem několika proměnných: a) biologických, b) sociálního prostředí, c) subjektivní 

percepce a hodnocení sociálního prostředí, d) osobnostního nastavení, e) systému 

jedincova chování. 

Na základě těchto zjištění vytvořili a definovali autoři „syndrom problémového 

chování“, jehož existenci potvrzují několika argumenty: a) jednotlivé formy problémového 

chování mají spolu pozitivní korelační vztah; b) formy problémového chování korelují 

shodně s osobnostními, sociálními a výchovnými proměnnými; c) problémové chování  

má negativní asociace s ukazateli konvenčního chování (Širůček a kol., 2007). Problémové 
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chování může mít různou podobu od drobného rušivého chování, opisování, zapomínání 

pomůcek, pokřikování až po provokování pedagoga (Vágnerová, 2001).  

Vojtová (2008) se domnívá, že tento termín by měl být využíván v edukačním 

prostředí z těchto důvodů: a) ve svém obsahu zahrnuje respekt k pedagogickým 

možnostem odborníků; b) poukazuje na časovou ohraničenost a perspektivu problému 

jedince; c) ukazuje na rovnoprávné nároky a potřeby adolescentů s tímto chováním;  

d) vrhá částečnou odpovědnost za jejich rozvoj a podporu na edukační prostředí  

a výchovu. 

V návaznosti na předcházející termín je někdy pro označení společensky 

nepřiměřeného a nepřizpůsobivého chování, které nenese výrazy nenávisti, používán 

termín disociální chování (Hartl, Hartlová, 2000). V etopedii je tento termín vnímán jako 

neškodné krátkodobé projevy chování překračující hranici normy, které lze eliminovat 

běžnými pedagogicko-výchovnými nástroji. Do této kategorie jsou zařazovány: a) lživost 

různého charakteru (bájivá, agresivní, pravá, patologická), b) neposlušnost  

a neukázněnost během školní výuky, c) zlozvyky, d) vzdorovitost a negativismus 

(impulzivní, chronické), e) toulky (Švarcová, 2002). 

Další typ chování způsobuje problémy především samotnému aktérovi tohoto 

chování, ale také prostředí, ve kterém se odehrává. Asociální chování vnímá Hartl  

a Hartlová (2000, s. 212) jako „nespolečenské chování, respektive jednání, které 

neodpovídá mravním normám dané společnosti, nedosahuje však ještě úrovně ničení 

společenských hodnot jako u chování antisociálního, vandalizmu“. Kohoutek (in ABZ.cz, 

2010) uvádí, že se jedná o „závažnější odchylky chování od sociálních, etických  

a pedagogických norem, které však ještě nemají ráz trestné činnosti“.  

Reykowski (1979) klasifikoval aktivity jedinců podle zisků, které mu tyto aktivity 

přinášejí. Do skupiny asociálního chování zařadil takové egocentrické chování, kdy 

adolescent získává bez ohledu na možnost poškození zájmů vrstevníků. Toulavost, 

autopunivita, záškoláctví, sebevražednost, prostituce a krádeže jsou nejčastějšími příklady 

asociálního chování (in Švarcová, 2002).  

Matoušek a Kroftová (2003, s. 317) definují termín s podobným obsahem, kterým 

je predelikventní chování – „chování, z něhož se s vyšší pravděpodobností než z jiných 
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typů chování může vyvinout trestná činnost“, a mezi tyto druhy chování řadí: agresivní 

chování vůči spolužákům, útěky z domova, záškoláctví atd. 

V etopedii se setkáváme s určitou posloupností pojmů „disociální, asociální  

a antisociální chování“. Poslední pojem označuje takové chování, které projevuje 

nejvýraznější formy patologie ve vztahu k vrstevníkům, okolí a společnosti (Kuja, Floder, 

1989). Neboli také „uvědomované protispolečenské chování kriminálního charakteru, 

protispolečenské chování, které zahrnuje veškeré protispolečenské jednání dané trestním 

řádem společnosti“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 212).  

Ve Velkém sociologickém slovníku autoři uvádějí, že antisociální chování je 

tvořeno „exploatačním chováním, kdy subjekt získává na úkor jiných, a poškozujícím 

chováním, kdy činnost je organizována tak, aby jiní utrpěli škodu bez ohledu na to, zda 

subjekt sám bude eventuálně poškozen“ (Reykowski, 1979, in Klener a kolektiv 1996). 

Švarcová (2002) řadí do této skupiny kriminalitu (krádeže), agresivitu, šikanu, 

vandalismus. Kuja a Floder (1989) k tomu přidávají pohlavní zneužívání, psychické  

a fyzické týrání, znásilnění. 

Delikventní chování, nebo také zkráceně delikvence, zahrnuje všechny typy aktivit, 

které překračují hranice sociálních a morálních norem chráněných zákony a předpisy 

(Matoušek, Kroftová, 2003). Stejný pohled na obsah tohoto termínu mají Klener a kolektiv 

(1996, s. 180), kteří ho vymezují obecně, jako „činnost porušující zákonné nebo jiné normy 

chování a způsobující společnosti nebo jednotlivci újmu, a které u adolescentů do značné 

míry souvisí s neukončeným procesem bio-psycho-sociálně-duchovním zrání, což vede ke 

společensky neaprobovanému řešení různých životních a konfliktních situací,  

k emocionálním reakcím, k impulsivnímu jednání“. Jedná se původně o právnický pojem, 

který byl převzat i do sociálních věd.  

Koudelková (1995) využívá pro obecné označení delikventních aktivit adolescentů 

termín juvenilní delikvence. Delikventní chování se může objevit v podobě jednorázového 

aktu nebo příležitostných aktivit anebo opakujících se stálých aktivit. Pojem zahrnuje 

širokou paletu činů, z nichž některé jsou považovány za přestupky, jiné již za závažné 

trestné akty.  

„Při posuzování delikventního chování je důležité mít na paměti věk dítěte, a zda  

za tímto chováním nestojí potencionální psychopatologické faktory (duševní choroby). 
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Příčiny delikventního chování mohou být: a) biologické (dědičnost), b) sociální (společnost, 

vrstevníci, rodina), c) psychologické (osobnostní rysy, inteligence, motivace)“ (Dolejš, 

2010, s. 17). 

Nelze upřednostňovat pouze jeden přístup, je nutné na tuto problematiku pohlížet 

eklekticky, ze všech možných úhlů pohledu a vědních, aplikovaných disciplín. V rámci 

tohoto tématu uvádí Johnsonová a Glickmanová (1947, in Vykopalová, 2001) tři základní 

vzorce osobnosti delikventního jedince: a) socializovaný – delikventní aktivity jsou 

prostředky k dosažení žádaného cíle a delikventní jedinec není schopen dosáhnout 

uznání, uspokojení společensky přijatelným způsobem v důsledku špatných výchovných 

podmínek ve své rodině, prostředí; b) citově narušený – pracuje se s pojmem „lakunární 

superego“, jež je charakterizováno jako superego s vysoce selektivními defekty, které 

vedou u jinak společensky přizpůsobivého adolescenta k antisociálním aktům bez výčitek 

svědomí a bez pocitu viny; c) nesocializovaný agresivní – činy delikventů mají často vysoce 

sycenou komponentu agrese a jsou v podstatě zkratkovitou, impulzivní reakcí na frustraci. 

Dalším často využívaným termínem je sociální deviace nebo také „deviantní 

chování“, které Ondrejkovič (Hodovský, Dopita a kolektiv, 2002, s. 127) chápe jako 

„podtřídu sociálního chování a současně jako termín pro označení odchylky  

od očekávaného standardizovaného a institucionalizovaného chování, které předepisuje 

sociální norma, platná v určité společnosti, skupině, sociálním útvaru“. Autor v této 

souvislosti uvádí, že pojem „deviantní chování“ můžeme vymezit z několika úhlů pohledu: 

a) definice vycházející z porušování zákonných kodifikovaných norem; b) definice 

orientované na porušování sociálně-společenských norem; c) definice zaměřené  

z očekávaného chování v určitých situacích; d) definice orientované na sankce; e) definice 

obsahující kvantitativní prvky; f) definice zaměřené na kognici, morálku, superego.  

Sociální deviace a sociální norma tvoří dva protilehlé póly, přičemž různorodost 

deviací je vyšší než různorodost norem, a to z toho důvodu, že norma je typická a deviace 

od ní jsou často zcela individualizované. Se sociálními deviacemi se setkáváme napříč 

všemi historickými obdobími a napříč všemi společnostmi, kulturami a národy,  

což umožňuje jejich výzkum. Kudrjavcev a kolektiv (1988, s. 106–107) nalézají tři základní 

charakteristiky tohoto sociálního jevu: „a) stejná orientovanost deviace u stejných skupin 

obyvatelstva ve stejných nebo podobných podmínkách, b) podobnost nebo identita příčin, 
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jejichž působením vznikají a projevují se navenek, c) určitá opakovatelnost, stabilita těchto 

jevů v časovém a teritoriálním průřezu“. Odborníci rozlišují sociální deviace: a) pozitivní 

(extrémní konformita) vs. negativní (kriminalita), b) primární (porušení normy na základě 

původního podnětu) vs. sekundární (důsledek označení jedince deviantem), c) sociální 

(mají význam v sociálních interakcích a vztazích) vs. nesociální (objevují se také u jedinců, 

přestože nemají význam v interakcích); d) orientované zištně (nabytí majetku, 

materiálních výhod) vs. orientované agresivně (motivem nenávisti, msty) vs. sociálně 

pasivního typu (lhostejnost k společnosti, povinnostem); e) vědomé promyšlené deviantní 

chování vs. neopatrné, impulzivní deviantní chování (Dubský, Urban, 2008). 

Hrčka (2001) rozlišuje lidské deviace do čtyř skupin: a) zjevné deviantní chování;  

b) zjevné poruchy psychických funkcí zkoumané psychiatrií a psychopatologií; c) zjevné 

deviantní fyzické charakteristiky v rámci normálního chování; d) zjevné deviantní sociální 

charakteristiky v rámci současného normálního vzhledu a chování.  

Každá sociální deviace se dá rozčlenit podle základních elementů její vnitřní 

struktury. Kudrjavcev a kolektiv (1988) klasifikují: a) subjekt (jedinec, skupina, menšina),  

u něhož pozorujeme deviantní aktivity, b) objekt (věc, jedinec, společnost), který je cílem 

deviantního chování; c) obsah, který tvoří jednotlivé deviantní vzorce chování;  

d) cíle, které vedou k uspokojení sexuálních a jiných potřeb, získání materiálních statků  

a dalšího; e) důsledek, který vznikl působením deviantního chování. 

Dalším termínem, pro nás tím nejdůležitějším, je rizikové chování. Základní 

definici uvádějí Miovský a Zapletalová (2006; www.adiktologie, 2010): „vzorce rizikového 

chování přitom považujeme za soubor fenoménů, jejichž existenci a důsledky je možné 

podrobit vědeckému zkoumání a které lze ovlivňovat preventivními a léčebnými 

intervencemi. Nejčastěji do konceptu rizikového chování řadíme: šikanu a násilí ve školách, 

vč. dalších forem extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, užívání návykových 

látek, nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC 

atd.), užívání anabolik a steroidů, obecně kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, 

vandalismus, xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, komerční zneužívání dětí, 

týraní a zneužívání dětí atd.“  

Rizikové chování v sobě skrývá možné negativní důsledky pro jedince, který  

je vyvažuje vnímanými zisky z tohoto chování. Širůčková (2009, s. 7) k tomuto uvádí,  
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že „rizikové chování je pojem odkazující ke komplexní kategorii ustanovené v sociálních 

 a medicínských vědních oborech ke klasifikaci takových aktivit, které přímo nebo nepřímo 

potenciálně vyúsťují v psychosociální nebo zdravotní poškození aktéra, jiných osob, 

majetku nebo prostředí v širším smyslu“.  

Z tohoto hlediska se jedná o jeden zastřešující pojem, který podrobněji  

a důkladněji rozebereme v následujících kapitolách. Dolejš (2010, s. 20) uvádí, že „rizikové 

chování může obsahovat jak vykřikování během vyučovací hodiny (problémové chování), 

tak i krádeže a šikanu (delikventní ch.), lhaní, podvádění (disociální ch.), vandalizmus 

(asociální ch.) nebo fyzické ubližování (antisociální ch.). Každé společensky rizikové chování 

je pod drobnohledem odborníků z různých vědných oborů, kteří se vzájemně doplňují“. 

V rámci této kapitoly uvádíme ještě dva často využívané termíny – nepřizpůsobivé 

neboli maladaptivní chování, které je následkem porušené adaptability nebo selhávání  

v uspokojování důležitých potřeb jedince při jeho interakci se sociálním prostředím (Hartl, 

Hartlová, 2000). Termínem protispolečenské chování jsou označovány takové vědomé  

a nevědomé aktivity adolescenta, které narušují ekonomické, politické a morální základy 

společnosti a národa. Toto chování se projevuje náhodným nebo systematickým 

porušováním právních norem a je společností a okolím vnímáno jako nežádoucí.  

Do skupiny protispolečenského chování jsou zařazovány i takové aktivity, které 

nepřekračují společenskou normu a nejsou tedy okolím považovány za deviaci nebo 

závažnou odchylku od normy (Klener a kolektiv, 1996). 

V předcházejícím textu jsme se pokusili definovat základní pojmy, které se v této 

oblasti objevují, a vymezit jejich obsah. V průběhu celé této práce budou poskytovány 

další relevantní, aktuální a odborné poznatky z oblasti rizikového chování, ale i z dalších 

oblastí této problematiky. 
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3. Teoretické konstrukty v oblasti rizikového chování 

V předchozí kapitole jsme se věnovali pojmu „rizikové chování“, ale i dalším 

terminologickým výrazům označujícím společensky neakceptované „chování, které 

zahrnuje škálu od nenápadných signálů až po závažnější projevy, které se ale ještě 

nenacházejí v pásmu patologie“ (Lang, 2006, s. 15). Tato definice, stejně jako ostatní již 

uvedené, hovoří o určitém chování, které je nebezpečné nejen pro svého původce,  

ale i pro jeho okolí a společnost.  

Pokoušíme-li se vysvětlit samotný pojem „rizikové chování“, musíme se pozastavit 

i nad významy jednotlivých slov. Proto si klademe otázku – co vlastně znamená slovo 

„riziko“? „Původ slova „riziko“ je nutno hledat ve staré řečtině. Slovem „riza“ (psáno 

„ριζα”) se zde označoval „kořen“, tj. jakási překážka, o níž by mohl poutník na své cestě 

zakopnout. V podobném významu se tento termín objevil později v latině, kde 

představoval „útes“, o něhož se mohou rozbít lodě“ (Marek, 2010, s. neuvedena).  

Následně se začalo toto slovo v této nebo podobné podobě vyskytovat i v dalších 

jazycích ve smyslu nebezpečí, jemuž musí čelit obchodníci při dopravě po moři.  

Do angličtiny se slovo „risk“ dostalo patrně z kontinentální Evropy až v 17. Století 

(Luhmann, 1996). Odtud už jsme blízko k chápání rizika jako jakéhokoliv nebezpečí,  

ať už v práci, v politice, v obchodu, ve financích, v životě nebo třeba i v lásce. 

Na tento termín ale můžeme také nahlížet, jak jsme již uvedli výše, jako  

na konstrukt, který vychází z kognitivního systému adolescenta a je spoluurčován 

sociálním prostředím (Dolejš 2010). Schraggeová a Rošková (2000) rozlišují a) reálné riziko 

(vzájemný vztah možností a důsledků v reálném světě), b) vnímané riziko (předpokládané 

výhody a zisky bez použití fyzikálních modelů), c) pozorované riziko (analyzování možností 

a důsledků s využitím fyzikálního modelu). 

Druhým slovem sledovaného slovního spojení je „chování“, které v psychologii,  

ale i v příbuzných vědních oborech tvoří určité jádro pojmového aparátu. Nakonečný 

(1998, s. 34) uvádí osm možných psychologických výkladů slova chování: „a) aktivita 

organismu, b) měřitelná aktivita určitého organismu, c) snímatelná aktivita určitého 

organismu, d) reakce individua, druhu nebo skupiny na podněty, e) určitá reakce určitého 

organismu, f) dílčí reakce nějakého vzorce aktivity, g) pohyb vůbec nebo jednotlivé 
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motorické akty, h) celková – subjektivní a objektivní, nepozorovatelná a pozorovatelná – 

aktivita individua nebo skupiny.“ 

 Klener a kolektiv (1996, s. 403) operují s termínem sociální chování, kterým 

označují „buď podmíněnost většiny lidských aktivit společenskými a skupinovými vlivy, 

nebo ty aktivity, které podléhají obvyklému morálnímu hodnocení.“ Na základě toho 

můžeme rozlišovat různé druhy chování – prosociální, asociální, antisociální, problémové. 

Každé chování je rozděleno do jednotlivých aktů, přičemž Nakonečný (1998) se domnívá, 

že tyto akty představují psychologické jednotky v interakci mezi živým organismem a jeho 

okolím, nebo je můžeme zjednodušeně vnímat jako jednotku psychologické aktivity. 

Na základě těchto informací můžeme „rizikové chování“ vnímat jako „souhrn 

vnějších projevů, aktivit a reakcí adolescenta, které jsou nebezpečné a jež vykazují zvýšený 

výskyt negativních důsledků pro aktéra a pro jeho sociální okolí“ (Dolejš, 2010, s. 23). 

V následujícím textu se pokusíme nastínit teorie „rizikového chování“, které jsou  

v současnosti v odborné literatuře prezentovány. Jedná se o koncepty neoperující 

primárně s pojmem „rizikové chování“, ale s pojmy příbuznými, zejména delikventním  

a deviantním chováním. V kapitole věnované pojmosloví jsme uvedli, že rizikové chování 

chápeme jako pojem nadřazený k pojmům problémové, asociální, delikventní, antisociální 

a disociální chování. Ty jsou často ústředními body odborných konceptů a teorií, které  

se snaží vysvětlit jejich podstatu biologickými, psychologickými, sociálními konstrukty  

a jejich kombinacemi. Fenomén rizikového chování je rozsáhlým tématem, které vyžaduje 

mezioborový pohled.  

Rizikové chování je jevem složitým, komplexním a vyvíjejícím se. Při studiu této 

problematiky musíme mít na paměti, že různé formy rizikového chování jsou vždy 

výsledkem interakce různých proměnných: a) biologických (genetické, vrozené, dědičné 

atd.); b) psychologických (temperament, charakter, kognice atd.); c) sociálních 

(společnost, rodina, vrstevníci atd.); d) duchovních (např. ztráta smyslu života).  

Širůčková (2009) ve své práci „Psychosociální souvislosti rizikového chování  

v adolescenci“ uvádí „bioekologickou teorii“ Bronfenbrennera nebo „syndrom 

problémového chování“ Jessorových a také „integrující teorii očekávaných hodnot“ Hayse 

(1985). Večerka a kolektiv (2004) se zmiňují o „teorii poruchovosti socializačního procesu“ 

autora Quay (1987) nebo o „aktivační neuropsychologické teorii“ Ellise (1994).  
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Z psychologicky orientovaných teorií uvádíme Dodgovu (1990) teorii „zpracování 

sociálních informací“ (in Baumgartner, 1995). 

Teoretických konceptů vysvětlujících mechanismy rizikového, respektive 

delikventního, deviantního a problémového chování se v odborné literatuře nachází 

mnoho. Vytvářejí tak rozsáhlé spektrum umožňující teoretické uchopení problematiky 

rizikového chování.  V další části této kapitoly se zaměříme jen na některé konstrukty, 

které spojením svých obsahů pokryjí celou sledovanou oblast našeho zájmu z hlediska 

teoretického zakotvení. 

 

3.1. Biologicky orientované teorie 

Již na přelomu 15. a 16. století badatelé zkoumali vztah tělesné stavby k lidskému 

charakteru, temperamentu a chování. V tomto období badatelé jako Phinella nebo 

Lavetera vytvářeli první teoretické konstrukty, které se snažily vysvětlit vztah mezi tvarem 

lebky, linií čela a charakterem, temperamentem člověka. Všechno toto snažení vrcholí  

v druhé polovině 19. století pozitivistickou kriminologií, která je postavena na evoluční 

darwinovské biologii a je zastupovaná Cesarem Lombrosem, Rafaellem Garofalem nebo 

Enricem Ferrim (Dolejš, 2010). 

První ze jmenovaných na základě rozsáhlého antropometrického výzkumu 4 tisíc 

zločinců vytvořil koncept „rozeného zločince“, v němž konstatoval, že pozorované 

fyziologické defekty mohou predikovat výskyt kriminálního, závislého, deviantního 

chování. Koncept byl mnohými odborníky kritizován pro svou jednoduchost, omezenost  

a neetičnost (Hrčka, 2001). 

Pozitivisticky orientovaní kriminologové mají zásluhu na tom, že podnítili  

a motivovali další generace odborníků v jejich úsilí o pochopení fenoménu rizikového 

chování. „O nalezení souvislostí mezi tělesnou stavbou a chováním osobnosti, jakož i jejím 

charakterem, se pokusili Kretschmer, Sheldon, Wittmanová, Bouchard. Někteří autoři  

v čele s Goddardem hledali a hledají vztah mezi inteligencí a delikventním chováním“ 

(Dolejš, 2010, s. 26). 

Labáth a kolektiv (2001) píšou, že sledovaná statistická data z diagnostických, 

výchovných a nápravných ústavů poukazují na nižší intelektovou úroveň umístněných 

adolescentů ve srovnání s běžnou populací.  
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Další skupinu tvoří geneticky, enzymově, hormonálně orientované teorie. 

Matoušek a Kroftová (2003) píšou, že u delikventů jsou častěji naměřeny abnormality 

EEG, zvýšená reaktivita autonomního nervového systému a snížené hodnoty adrenalinu  

a serotoninu. Některé formy deviantního chování jsou podmiňovány: a) dědičností 

určitých genů, genových systémů a/nebo jejich absencí; b) dědičností nespecifické 

tendence k deviantnímu chování, b) dědičností nespecifického typu konstituční slabosti, 

která vede k deviantnímu chování (in Hrčka, 2001).  

Mnohé biologicky orientované výzkumy jsou často postaveny na zkoumání 

jednovaječných a dvojvaječných dvojčat. Tyto výzkumy potvrdily vyšší prevalenční 

hodnoty kriminálního chování a trestů odnětí svobody u jednovaječných dvojčat než  

u dvojvaječných (Matoušek, Kroftová, 2003). „Tyto bio-geneticky orientované výzkumy 

přinášejí svědectví o provázanosti sociálních deviací s biologickými faktory, na druhou 

stranu je nesmíme přeceňovat, protože se zaměřují jen na výskyt rizikového chování  

u určitého jedince, a tedy nedokážou vysvětlit míru tohoto fenoménu v různých 

společnostech, skupinách a dalších uskupeních“ (Dolejš, 2010, s. 26). 

 

3.2. Psychologicky orientované teorie 

Na úvod této podkapitoly zmíníme vliv psychoanalýzy a její teoretické odnože, 

které se určitou částí svých sil také soustředí na problematiku sociálních delikvencí. Freud 

svým konceptem nevyřešených dětských konfliktů, Adler svým konstruktem 

méněcennosti a touhy po moci, Horneyová svou teorií o bezpečném rodinném životě 

dítěte, naplněném jistotou a láskou nebo Sullivan svou koncepcí disociovaných aspektů 

Self se snaží o vysvětlení sledovaného fenoménu. V psychoanalýze se vychází  

z předpokladu, že „kriminalita a deviace je podmíněná nerovnováhou mezi id a superegem 

(nedostatečná internalizace sociálních norem vede k behaviorální manifestaci pudových 

deviantních tendencí), může být její příčinou buď slabost superega, nebo nadměrná 

intenzita pudových impulzů“ (Hrčka, 2001, s. 163).  

Dále budeme prezentovat poznatky ze dvou základních psychologických oblastí – 

rysy osobnosti a sociální učení. Současný výzkum potvrzuje propojení osobnostních rysů 

adolescentů (impulzivity, neuroticismu, svévolnosti) s různými druhy rizikových aktivit 

(Conrod a kol., 2009). 
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Brunelle a Douglas (2009) zaměřili svůj výzkum na osobnost žen s rizikovým 

chováním, přičemž našli statisticky významné vztahy například mezi užíváním stimulantů  

a tendencí vyhledávat vzrušení, nebo mezi abúzem alkoholu a citlivostí na odměnu. 

Krejčí (1997) potvrzuje, že čeští mladiství vězni vykazují vyšší skóry ve faktorech 

emocionální labilita, vzrušivost, maskulinita pomocí Freiburského osobnostního dotazníku 

(Fahrenberg, Selg, Hamperl, 1970). Brunelle a Douglas (2009) potvrzují významný vztah 

mezi zneužíváním alkoholu (r = .28), stimulantů (r = .56) a citlivostí na odměnu.  

Conrod a kolektiv (2009) zjistili statisticky významný vztah mezi problémovým pitím  

a impulzivitou (r = .24) a dále také prezentovali statistický významné zjištění mezi mírou 

užívání alkoholu a přecitlivělostí (r = .14).  

Eysenck (in Conrod a kol., 2009) uvádí dva okruhy proměnných, které prokazatelně 

ovlivňují výskyt antisociálního chování u adolescentů. Na jedné straně stojí socializace 

adolescenta a na straně druhé vrozená citlivost autonomního nervového systému 

adolescenta (neuroticismus). Ve svém teoretickém konceptu využívá dále také dimenze 

osobnosti – neuroticismus, extraveze a psychoticismus, které často pozitivně korelují  

s rizikovými aktivitami adolescentů.  

Dále je nutno alespoň stručně zmínit ještě dva teoretické koncepty – Cloningerova 

(1993) teorie charakteru a temperamentu a teorie odlišných kognitivních stylů Walterse  

a Whitea (1989). První teorie se opírá o několik vybraných rysů osobnosti, které mají 

vztah k rizikovým aktivitám adolescentů: a) vyhledávání nového, b) vytrvalost,  

c) sebeřízení, d) spolupráce, e) vyhýbání se poškození, f) sebepřesah. Adolescenty, u nichž 

můžeme předpokládat vysokou míru rizikových aktivit, vnímáme podle této teorie jako 

jedince impulzivní, znuděné, egocentrické, agresivní, nespolehlivé, nezodpovědné a pyšné 

(Dolejš, 2010).  

Teorie Walterse a Whitea je postavena na typických kognitivních charakteristikách 

recividujících delikventů. U sledované skupiny zkoumali způsob zpracování a používání 

informací - výběr, vnímání, třídění, ukládání a kódování informací a podnětů (Fišer, Škoda, 

2009). V obecné psychologické rovině se rozlišují tyto „druhy kognitivních stylů:  

a) závislost na poli – nezávislost na poli, b) zkoumání, c) kognitivní komplexita,  

d) reflexivita – impulzivita, e) nivelizace – pointování, f) zúžená vs. flexibilní kontrola“ 

(Nakonečný, 1995, s. 112). 
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Walters a White na základě realizovaného výzkumu pozorovali u delikventů často: 

a) racionalizaci svého rizikového chování, b) snížení sebekontroly, c) kognitivní indolenci; 

d) vysokou sebedůvěru; e) optimismus, f) emocionální labilitu, g) orientaci na moc (Fišer, 

Škoda, 2009). 

„Rysy osobnosti samotné nemohou zcela determinovat jedincovu definici situace 

ani jeho chování v určité situaci: to je totiž podmíněno především sociálními interakcemi  

a vztahy a rolí vykonávanou v dané situaci, takže jedinec s určitými osobnostními 

vlastnostmi se může v různých situacích a sociálních rolích chovat odlišně“ (Hrčka, 2001,  

s. 168–169). 

 

3.3. Sociologicky orientované teorie 

V této části se budeme snažit poskytnout základní informace o teoretických 

konstruktech, které neprosazují biologické ani psychologické proměnné, ale soustředí  

se hlavně na sociální, společenský a kulturní kontext vzniku a výskytu rizikového chování. 

Sociologicky orientovaných teorií a konstruktů nalézáme v odborné literatuře celou řadu. 

Některé se vzájemně více či méně liší a některé dokonce vycházejí z jiných, přičemž  

se opírají o jejich pojmosloví či myšlenky.  

Hrčka (2001); Fišer, Škoda (2009); Urban, Dubský (2008) ve svých publikacích 

uvádějí několik základních sociologicky orientovaných konstruktů, kterými jsou především 

teorie anomie (Durkheim, Merton), etiketizační teorie (Becker, Goffman), teorie subkultur 

(Cohen, Cloward) nebo teorie diferenciované asociace (Sutherlanda, Glaser) a další. 

V každém odborném textu zaměřeném na sociální deviaci najdeme stěžejní 

koncepce anomie rozpracované Durkheimem a jeho následníky – Mertonem, Parsonsem. 

Anomie je v úzkém slova smyslu „kritický stav společnosti, kdy přestávají platit zákony 

jako jasné, přesné a adekvátně nastavené právní normy, v důsledku čehož je ohrožena 

legalita výkonu moci. Tím se do společnosti instalují pocity bezpráví, ohrožení z chaosu  

a zintenzivňují různé projevy deviantního chování v poloze proti zákonu a mimo něj“ 

(Hrčka, 2001, s. 176).  

Durkheim ve své koncepci využívá „sociální fakty“, které lze popisovat  

a vysvětlovat pouze sociologickými nástroji a jež existují mimo individuální vědomí a vyvíjí 

tlak na členy společnosti. Každý jedinec je pod tlakem sociálních norem a zákonů 
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(kolektivní vědomí), které ovlivňují jeho potřeby, přání, chování. V rámci svého konceptu 

chápe deviaci „buď jako vyjádření biologických impulzů a psychologických dispozic jedince, 

nebo jako poruchu vztahu mezi jedincem a společenskou dělbou práce“ (Hrčka, 2001,  

s. 176). Vytváří tak dialektický model, v němž osobnost jedince hraje „druhé housle“.  

Z Durkheimových teoretických myšlenek vychází koncepty sociologů Mertona a Parsonse. 

První jmenovaný vystavěl svůj koncept na předpokladu, že společnost je definovaná cíli, 

hodnotami a prostředky k jejich dosahování (Dolejš, 2010). 

Hrčka (2001, s. 187) píše, že Merton, chápal „anomii jako rozpor (napětí) v sociální 

struktuře podmíněný nerovnováhou mezi kulturně preferovanými cíli a legitimními 

(institucionalizovanými) prostředky k dosahování těchto cílů“. Při vzniku takovéto 

anomické situace reaguje jedinec jedním z pěti způsobů adaptace: a) retreatizmus 

(odmítání společenských cílů, prostředků a návykové chování), b) inovace (využívá 

nevhodné, nelegitimní prostředky), c) konformita (přijímá společenské normy a chová  

se podle nich), d) ritualizmus (nezajímá se o cíle společnosti, ale chová se podle 

společenských pravidel), e) rebelie (odmítání norem, prostředků a nahrazování je jinými) 

(Fišer, Škoda, 2009).  

Podstatu Mertonova konceptu shrnuje Hrčka (2001, s. 188) takto: „anomie jako 

vlastnost sociální struktury (sociální struktura kladoucí silný důraz na dosahování 

preferovaných cílů a současně znesnadňující až znemožňující některým svým členům 

dosahovat těchto cílů legitimními prostředky, tj. v rámci sociálních norem) a jako stav 

(situace), v níž se nachází konkrétní aktér (tj. stav, kdy aktér nemůže dosáhnout cílů,  

o které usiluje, legitimními prostředky, a musí buď na dosažení těchto cílů rezignovat, 

nebo volit k jejich dosažení deviantní vzorce chování)“. 

Chicagská škola v čele s Parkem, Burgessem a McKenziem se zaměřila na sociální 

ekologii města. V rámci této školy se do popředí dostaly dva koncepty – teorie sociální 

dezorganizace a sociálně ekologická teorie. Druhá z teorií vychází z rozsáhlých výzkumů 

výskytu různých rizikových forem chování v určitých, často chudinských, etnických částech 

velkých měst. Nejvyšší míra výskytu rizikového chování se objevila v druhé zóně – v „zóně 

přechodu“, která je umístěna hned za středem města a je před zónou tvořenou obytnými 

čtvrtěmi. Faktory, které negativně ovlivňují sledovaný fenomén, jsou rychlé změny  
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ve struktuře průmyslu, chudoba, nezaměstnanost, imigrace, kulturní etnická rozmanitost, 

dysfunkční rodiny a další (Dolejš, 2010).  

Teorií sociální dezorganizace se rozumí „snížená schopnost zavedených (tradičních) 

sociálních institucí kontrolovat chování jedinců, řešit společně zažívané a sdílené 

problémy, úpadek sociálních organizací, skupin a s tím související absence smyslu 

(významu, citu, vědomí) společenství (komunity), tj. úpadek vlivu existujících sociálních 

pravidel, neschopnost skupiny realizovat sociální činností společné hodnoty a zajistit 

vlastní seberegulaci“ (Urban, Dubský, 2008, s. 72). 

Teorie delikventního prostředí, někdy také v literatuře označovaná jako teorie 

subkultur, volně navazuje na práce Mertona a dalších funkcionalistů. Základem tohoto 

konceptu je sociální interakce, socializace, subkultury a uznávání společenských norem  

a hodnot. Podle Clowarda a Ohlina (in Hrčka, 2001), hlavních představitelů tohoto 

konceptu, je deviantní subkultura tvořena jedinci, kteří trpí společným statusovým 

problémem, jsou ve vzájemné interakci a mají společné cíle, zájmy. Autoři rozlišují tři 

základní typy městských subkultur: a) retroaktivní (únikové), b) konfliktní (agresivní),  

c) kriminální.  

První skupina je charakterizována neschopností svých členů obhajovat 

společenskou pozici a akceptovat ji (zneužívání legálních a nelegálních drog). Konfliktní 

subkultury vnímají agresi jako jediný prostředek k dosažení úspěchu, uznání, důvěry 

(extremistické a ideologické skupiny). Třetí skupinou jsou kriminálně orientované gangy,  

v nichž adolescenti získávají společenský úspěch na základě svého kriminálního chování 

(krádeže, loupeže). Společenské (sociální) vrstvy se vyznačují sociálně diferencovanými 

příležitostmi k dosažení úspěchu a často jsou jednotlivé skupiny obyvatelstva  

(s podobnými charakteristikami) koncentrovány v určitých městských čtvrtích, které  

se vyznačují různým stupněm integrace, respektive dezintegrace (Dolejš, 2010). 

Cohen (1955, in Urban, Dubský, 2008) na základě svých výzkumů identifikoval 

několik znaků delikventních městských gangů: a) specifický hodnotový systém (inverze 

hodnot referenční skupiny), b) zlomyslnost (agresivita vycházející z opovržení většinovou 

společností), c) krátkodobost (orientace na přítomnost, okamžik, akci), d) skupinový 

negativismus a koheze (vzájemná podpora členů k delikventnímu chování), e) fatalismus 

(pasivní přijetí delikventní role), f) finanční neutilitarismus (peníze, majetek jsou 
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druhotným cílem delikventního chování), g) ostatní determinanty (pohlaví, rodina, škola, 

vrstevnické skupiny, osobnostní charakteristiky). 

Další skupinu teoretických konstruktů tvoří interakčně orientované teorie v čele  

s teorií diferencované asociace, kterou rozpracoval Sutherlanda, na něhož se svými 

koncepcemi navázali Glaser (diferencovaná identifikace), Burgesse a Akers (sociální 

učení). Základní myšlenkou je učení se kriminálnímu chování, postojům a technikám 

během socializačního procesu, při němž často dochází k pozitivnímu zpevňování tohoto 

chování. Principem konceptu je fakt, že adolescent se stává delikventním v důsledku 

převahy definic favorizujících porušování společenských norem, zákonů nad definicemi 

odsuzujícími porušování těchto společenských pravidel (Dolejš, 2010). 

 Munková (2001) uvádí, že při vytváření delikventního chování hrají důležitou roli 

tyto proměnné: a) emocionální vazby na prostředí a k ostatním členům, b) věk jedinců,  

c) poměr mezi nedeviantními (konformními) a deviantními kontakty, d) prestiž nositelů 

společenských norem a chování, e) interakce s deviantními hodnotami a normami 

(frekvence, trvání). Těmto teoriím kulturního přenosu je vytýkáno jejich jednostranné 

zaměření na sociální učení a absence dalších významných proměnných – biologických, 

psychologických (Hrčka, 2001). 

Etiketizační teorie, označovaná také jako teorie sociální reakce nebo nálepkování, 

vychází z myšlenkových konceptů symbolického interakcionismu (z díla G. H. Meada), 

které rozpracovali Becker, Lemert, Tannenbaum a další. „V očích těchto teoretiků 

etiketizace není deviace souborem nějakých charakteristických rysů jednotlivce nebo 

skupin, ale je výsledkem kolektivní interakce (reakce) mezi údajným deviantem a ostatními 

lidmi (společností, skupin), jinými slovy řečeno je vztahem mezi deviantní a nedeviantní 

částí populace“ (Urban, Dubský, 2008, s. 92).  

Lemert (1967, in Hrčka, 2001) rozlišuje primární deviantní akty, které jsou 

společensky rozšířené, krátkodobé, tranzitorní, epizodické a nemají v kariéře 

delikventního adolescenta větší význam. Postupná stabilizace delikventního chování  

a rozvoj delikventní identity vedou k značkovací reakci společnosti.  

Hrčka (2001, s. 73) k tomu dodává, že: „nálepka přidělená formálními agenty 

sociální kontroly funguje podle teorie sekundární deviace jako tzv. suverénní status 

(master status), tj. zcela a výlučně charakterizuje příslušného jedince a neponechává 
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prostor pro žádné jeho vlastnosti rozporné s aplikovanou nálepkou“. Jedná se o určitou 

sekvenci interakcí okolí a jedince – primární deviace – sociální sankce – následná deviace 

– opakování sociálních sankcí a označkování – vývoj jedincovy hostility vůči  

označovateli – následná deviace – sankcionování nenapravitelného delikventa 

exemplárními tresty – rezignace a plná akceptace přidělené nálepky – úplné přijetí 

deviantní identity, role a statusu. Nálepková teorie přeceňuje roli oficiálních zástupců 

sociální kontroly, ignoruje pozitivní následky oficiálního značkování (léčba, výchova 

delikventů) a ignoruje možnost, že sekundární deviace může být důsledkem opakování 

příčin vyvolávajících primární deviaci (Urban, Dubský, 2008). 

 

3.4. Eklekticky orientované teoretické konstrukty 

Dosud prezentované teoretické přístupy často kladou důraz na jednu skupinu 

proměnných – biologických, psychických, sociálních, ale jak správně poznamenávají 

Hamanová a Hellerová (2000, s. 385) „každý jev rizikového/problémového (a zvláště  

už rozvinutého) chování samozřejmě je třeba samostatně studovat do hloubky  

a přistupovat k němu v tomto smyslu specificky a ,specializovaně‘, současně se ukazuje  

i nutnost celostního přístupu k této problematice jako celku“.  

Jedním z eklekticky orientovaných odborníků je Jessor (1977), který prováděl 

rozsáhlý longitudinální výzkum s americkými adolescenty ve věku 14–22 let. Výsledky 

prokázaly, že obsahem rizikového chování je několik skupin aktivit, které se často 

vyskytují společně (kouření a záškoláctví), mají stejné příčiny vzniku (osobnostní, sociální) 

a jsou v negativním vztahu ke konvenčnímu chování (plnění školních povinností). Jessor 

(1991) v této souvislosti mluví o určitém „syndromu problémového (rizikového) chování“, 

který se opírá o několik obecných skupin faktorů. První skupinou jsou faktory biologické, 

které jsou považovány za vrozené – patří sem pohlaví, hormonální systém, tělesná 

konstituce, fyzická odolnost vůči bolesti, vrozené hendikepy a další.  

Druhou skupinu tvoří rysy osobnosti, z nichž některé mohou být příčinou 

budoucího výskytu různých rizikových forem chování. Pozitivní asociace byly nalezeny 

například mezi impulzivitou, úzkostností a problémovým pitím alkoholu nebo obecně 

delikvencí (Conrod a kol., 2009). 
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Třetí skupinou proměnných může být například to, jak adolescent vnímá a hodnotí 

své chování, chování vrstevníků a vzájemné vztahy mezi ním a okolím. Sociální kontext  

a prostředí hraje jednu z důležitých rolí v etiologii výskytu různých forem rizikových 

aktivit. Jessor (1991) mluví o socio-demografických charakteristikách, rodinné konstelaci  

a podpoře kamarádů, vrstevníků, širšího okolí.  

Poslední skupinou je samotné sociální chování adolescenta, respektive struktura 

problémového a konvenčního chování. Jessor a kolektiv (1998) v rámci syndromu 

rizikového chování rozdělují faktory na protektivní (ochranné) a rizikové. První skupinu 

tvoří ty proměnné, jež adolescentovi napomáhají vyhýbat se rizikovým aktivitám. Druhou 

skupinou jsou naopak takové situace, události, proměnné, které zvyšují pravděpodobnost 

výskytu nějakého společensky netolerovaného chování – rizikového. 

Protektivní faktory nalezneme jednak na úrovni: a) osobnosti jedince – vysoká 

inteligence, sebeúcta, sebedůvěra, pozitivní orientace na školu, vlastní zdraví; b) chování 

jedince – přijímání a plnění povinností (školních, domácích, společenských) a zapojení  

do dobrovolnických aktivit vyžadujících altruistické, empatické chování; c) sociálního 

prostředí – vlastní primární rodina (otevřená komunikace, podpora adolescenta, pozitivně 

orientovaná výchova), vrstevnické skupiny (sociální opora) a společnost. Skupina 

rizikových faktorů je tvořena proměnnými na úrovni: a) osobnost jedince – zdravotní 

hendikep, některé osobností rysy (impulzivita, extraverze, neuroticismus), dětské 

traumatické zážitky; b) chování jedince – odmítání, nedodržování psaných a nepsaných 

společenských pravidel, školní neúspěch, pořizování si zbraní; c) sociální prostředí – 

vlastní primární rodina (příliš autoritativní nebo naopak liberální výchova, rizikové aktivity 

u rodičů), vrstevnické skupiny (silnější orientace než na rodinu, hodnoty skupiny, rizikové 

aktivity u vrstevníků) a společnost (chudoba, prostor k nelegální činnosti) (Jessor, 1998). 

Syndrom rizikového chování poskytuje široký vhled do celé sledované 

problematiky, přičemž se vyznačuje vysokou systematičností a provázaností jednotlivých 

skupin proměnných. V odborné literatuře se jedná o teoretický koncept, který „obrací 

pozornost k celé vyvíjející se osobnosti adolescenta, nikoliv separátně k jednotlivým 

projevům“ (Hamanová, Hellerová, 2000, s. 381) a který „v současnosti patří  

k dominantním paradigmatům výzkumu v této oblasti“ (Širůčková, 2009, s. 39). 
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4. Formy rizikových aktivit adolescentů 

V předešlé kapitole jsme se zabývali obecným vymezením rizikového chování, 

respektive zaměřili jsme se na teorie autorů pracujících s touto problematikou. Rizikové 

chování vnímá společnost jako nevhodné, ohrožující a nebezpečné nejen pro sebe,  

ale také pro aktéry tohoto jednání. Obecné teorie v této oblasti často vycházejí z výzkumu 

pouze některých forem rizikového chování (Gupta, Derevenský, 1998).  

V české odborné literatuře je těžké nalézt ucelenou klasifikaci forem rizikového 

chování. Nejčastěji se u autorů objevují „základní“ formy rizikového chování (abúzus 

legálních, nelegálních drog; šikana; kriminalita atd.) (Miovský, Skácelová, a kol., 2010; 

MŠMT ČR, 2010; Vykopalová, 2001). Někteří autoři zařazují do svých prací také „okrajové 

formy“ (extremní, adrenalinové sporty, graffiti, závislost na politickém extremismu) 

(Urban, Dubský, 2008; MŠMT ČR, 2010). 

V odborné literatuře panuje pojmová a obsahová roztříštěnost v oblasti rizikových 

aktivit adolescentů. Část autorů využívá některé názvy (kriminalita, sexuální chování) jako 

zastřešující pro více forem rizikového chování. Večerka a kolektiv (2004) zahrnují  

do kriminality mladistvých všechny druhy přestupků (majetkové, násilné a mravnostní) 

proti zákonným normám. Jiné odborné publikace a texty vymezují kriminalitu specifičtěji, 

například v metodickém pokynu MŠMT ČR (2007) je kriminalita uváděná po boku 

vandalismu, delikvence a dalších.  

Musíme si také uvědomit, že jednotlivé formy rizikového chování jsou často 

vzájemně propojeny a objevují se u jedince ve stejném časovém rámci (užívání 

nelegálních drog je spojené s vandalstvím, rizikovým sexuálním chováním atd.).  Některá 

rozdělení rizikových forem chování jsou velice zjednodušující, obecná. Důvodem  

je zachování možnosti v budoucnu zařadit jakoukoliv novou formu rizikového chování  

do tohoto systému (Dolejš, 2010). 

 Labáth (2001), který cituje Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), rozděluje 

chování do tří skupin: 

a) agresivní formy (aktivní) – násilí, kriminalita, extremismus a další aktivity, které 

zahrnují různé formy agresivního chování; 

b) pasivní formy – záškoláctví, užívání legálních a nelegálních drog a další aktivity, které 

negativně ovlivňují život a existenci adolescenta; 
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c) kompromisní formy – rodinné a vztahové problémy, pracovní výkyvy a další aktivity, 

které v sobě zahrnují sociální, profesní nestabilitu. 

V rámci této práce se zastavíme jen u několika základních vymezení obsahu 

rizikového chování. Jaké formy chování patří do skupiny „rizikového chování“ řeší  

na úrovni MŠMT několik různě závazných dokumentů. Mezi hlavní z nich patří:  

a) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních z roku 2010 b) Strategie prevence rizikových projevů 

chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 

2009–2012. 

Dle Miovského, Skácelové a kolektivu (2010, s. 28) „konečným a hlavním cílem 

primární prevence je, abychom v maximální možné míře předcházeli a současně 

redukovali míru rizik spojených s konkrétními projevy rizikového chování. Tento hlavní cíl 

má v kontextu specifických programů primární prevence rizikového chování několik rovin. 

V centru pozornosti stojí úkol zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby se u nich 

výraznější projevy rizikového chování pochopitelně vůbec neobjevily“. 

Zajímavé rozdělení forem rizikového chování přináší internetový portál „Úraz není 

náhoda“, kde je zveřejněna příručka s názvem „Rizikové chování dětí a mladistvých – 

příčiny/následky/prevence“. Autoři pod vedením doktorky Cvečkové (2010) rozdělují 

rizikové aktivity do osmi skupin: 

a) šikana, vzájemná agrese a násilí; 

b) vztahy a sex, promiskuita, prostituce, sexuální zneužívání; 

c) zneužívání drog a alkoholu a další závislosti; 

d) experimentování a riskování; 

e) adrenalinové a hazardní zábavy; 

f) protiprávní jednání a kriminalita; 

g) extrémní a adrenalinové sporty; 

h) další rizikové jevy a problémy u dětí a mladistvých. 

 

Každá uvedená skupina je prezentována různými podtypy rizikového chování 

vyskytujícího se u adolescentů. Například ve skupině „šikana, vzájemná agrese a násilí“ 

můžeme nalézt tyto projevy: ubližování a týrání vrstevníků, autopunitivní a sebevražedné 
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chování, rvačky mezi vrstevníky. Nalezneme zde i takové formy rizikového chování, které 

nejsou v běžných výčtech odborných prací. Jedná se například o nelegální kopírování 

videa a hudby (kriminalita), lezení na vagóny a na sloupy elektrického vedení (riskování), 

nechtěné těhotenství (vztahy a sex) a další (Cvečková a kol., 2010) 

M. Dolejš (2010) si pro účely své práce vytvořil vlastní eklektivní dělení, které 

vychází z několika odborných zdrojů (MŠMT, 2010; Macek, 1999; Labáth, 2001; Cvečková 

a kol., 2010 a další). Základních sedm kategorií: 

a) užívání a zneužívání legálních a nelegálních látek; 

b) kriminalita; 

c) šikana, hostilita a agresivní chování; 

d) problémové sexuální aktivity; 

e) školní problémy a přestupky; 

f) extremistické, hazardní a sektářské aktivity; 

g) ostatní formy rizikového chování. 

 

Tohoto dělení se budeme držet i my, avšak v dalších částech této kapitoly  

se zaměříme pouze na ty kategorie rizikového chování, na které jsme se v naší studii 

orientovali přednostně. Do těchto kategorií vložíme obecný popis a základní informace  

o jednotlivých formách rizikového chování. Dále je třeba uvědomit si, že „vnímání 

závažnosti rizikového chování je ovlivněno kontextem, ve kterém probíhá. Příkladem může 

být pohled na konzumaci alkoholu. Jinak budeme u dospívajících hodnotit konzumaci 

malého množství vína při rodinné večeři a jinak pravidelné popíjení většího množství 

alkoholu s přáteli o víkendech“ (Širůčková in Miovský, Skácelová, Zapletalová, Novák, 

2010, s. 31). 

Každá následující podkapitola bude tvořena obecným vymezením dané formy 

rizikového chování, dále se pokusíme prezentovat výzkumné projekty, které byly 

zaměřeny na výskyt daných forem rizikového chování u adolescentů.  

 

4.1. Užívání a zneužívání legálních a nelegálních látek 

První sledovanou skupinou forem rizikového chování je užívání a zneužívání 

legálních a nelegálních drog. Mezi největší problémy z oblasti legálních drog  
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u adolescentů patří tabákové výrobky (Csémy, Sovinová, Rážová, Provázníková, 2008)  

a alkoholické nápoje (Lepík, Dolejš a kolektiv, 2010). Mezi látky nelegální řadíme 

především marihuanu a její deriváty, dále pervitin, halucinogenní houby, kokain, extáze  

a další drogy. Právní vymezení „omamných a psychotropních látek“ a další zákonná 

ustanovení jsou zakotvena v § 283–289 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění 

zákona č. 306/2009 Sb., a v navazujících předpisech. Někteří autoři do této skupiny řadí 

také zneužívání léčiv a psychofarmak. Důvodem je vysoká prevalence tohoto chování  

u českých adolescentů (Vacek, 2008; Lepík, Dolejš a kolektiv, 2010). 

 
Užívání tabákových výrobků 

Kouření tabáku je celosvětovým společenským problémem, který se postupně 

dostává do popředí zájmu, protože odstraňování následků (především léčba rakoviny) 

tohoto sebepoškozujícího chování a prevence stojí světovou ekonomiku ročně miliony 

dolarů. Americká společnost proti rakovině se Světovou plicní nadací odhadují ve své 

zprávě z roku 2009, že kouření si ročně vezme 6 milionů lidských životů a výdaje 

světových ekonomik spojené s tabákem dosahují 9 bilionů korun ročně (Eurozprávy, 

2010). 

V české populaci je 24,5 % denních kuřáků (30 % mužů a 19 % žen), 7,8 % 

příležitostných kuřáků, 16,5 % bývalých kuřáků a 51,1 % osob, které nikdy nekouřily.  

Od r. 2002 se podíl kuřáků v populaci zvýšil. Průměrný počet vykouřených cigaret  

u denních kuřáků je 16 ks u mužů a 12 ks u žen. Každý rok je registrováno asi 20 tisíc úmrtí  

v souvislosti s kouřením tabákových výrobků. Nejčastěji zneužívaným tabákovým 

výrobkem jsou cigarety, které má v oblibě více než 95 % aktivních kuřáků (ÚZIS, 2011).    

Z psychologického hlediska je kuřácký návyk vysvětlován hlavně teorií sociálního 

učení. První zkušenosti s tabákovými výrobky mají lidé v období adolescence a v rámci 

vrstevnických skupin, které často posilují toto chování. Postupně si kuřák fixuje kuřácké 

situace (čekání na dopravní prostředek atd.) a repertoár podnětů aktivujících kuřácký 

návyk (Kožený, Csémy, Tišanská, 2008). 

Návyk na tabákové výrobky způsobuje toxický rostlinný alkaloid nikotin, který 

průměrně během dvou let vyvolá u organizmu kuřáka závislost. Kuřáci popisují, že tabák 

mírní pocity únavy a stresu, uvolňuje napětí a zlepšuje soustředění. Základními riziky 

kouření tabákových výrobků jsou: a) zvýšení výskytu nádorových onemocnění (rakovina 
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plic, slinivky břišní atd.); b) poškození funkce pohlavních orgánů a plodu v těhotenství;  

c) zvýšení výskytu chronických onemocnění dýchacích cest (záněty, rozedma) a další 

(Csémy, Sovinová, Rážová, Provazníková, 2008). 

Jedním z nejrozsáhlejších mezinárodních projektů zaměřených na analýzu kouření 

u adolescentů je „The European School Survey Project on Alchohol and Other Drugs“ 

(ESPAD) (Csémy, Chomynová, et al., 2008, 2012). Studie ESPAD byla poprvé realizována 

pod záštitou Pompidou Group Rady Evropy v roce 1995 jako školní dotazníkové šetření ve 

26 evropských zemích. Druhá vlna výzkumu proběhla v roce 1999  a zúčastnilo se jí již 30 

zemí. V letech 2003 a 2007 se do projektu zapojilo shodně 35 zemí. 

Zatím poslední sběr dat proběhl v roce 2011 a zapojilo se do něj 36 evropských 

zemí. Cílem bylo, aby mezinárodní projekt, koordinovaný Švédskou radou pro informace  

o alkoholu a drogách (CAN), přinesl srovnatelná data o užívání návykových látek mezi 

mládeží v Evropě. V roce 2011 v rámci České republiky tvořilo výběrový soubor celkem  

3 913 studentů. Výsledky studie ukazují, že alespoň jednou v životě kouřilo 75 % 

šestnáctiletých. Kouření v posledních 30 dnech uvedlo 42 % studentů. Mezi chlapci bylo  

v roce 2011 celkem 27 % denních kuřáků, u dívek byla prevalence denního kouření 24 %. 

Celkem 8 % dotázaných uvedlo kouření 11 a více cigaret denně (10 % chlapců a 6 % 

dívek). Ve srovnání s rokem 2007 zůstává denní kuřáctví i silné kouření na stejné úrovni. 

Zatímco v roce 2007 uváděly denní kouření více dívky, v roce 2011 byli častějšími denními 

kuřáky chlapci. V případě silných kuřáků došlo k nárůstu u chlapců, zatímco u dívek došlo 

ve stejném období k poklesu (Csémy, Chomynová, 2012). 

 
Užívání alkoholu  

Již v roce 1951 Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlašuje alkoholismus  

za medicínský problém a začíná brojit proti tomuto společensky nežádoucímu jevu. 

Termín alkoholismus byl na konci 20. století nahrazen termínem závislost na alkoholu 

nebo alkoholová závislost, která je dělena do několika odlišných typů alkoholového 

chování. Tato forma rizikového chování má podle dosavadních zjištění různé příčiny svého 

vzniku u jedince, jedná se hlavně o genetické, biologické, psychické a sociální proměnné. 

V odborné literatuře se setkáme s různými výkladovými teoriemi alkoholové závislosti, 

přičemž nejvýznamnějšími jsou teorie z oblasti sociologie - sociokulturní model, výkladový 

model opírající se o teorii deviace, integrační model a další (Dolejš, 2010). 
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 Lidé využívají (zneužívají) alkohol k uspokojení některé ze svých potřeb: 

a) fyziologické – zdroj energie, vitaminů, minerálů a dalších stopových prvků; 

b) psychologické – „lék“ na zmírnění úzkosti, stresu, napětí, na relaxaci, dodání odvahy; 

d) rituální – součást rodinných, společenských a náboženských obřadů a svátků; 

e) sociální – prostředek k interakci s ostatními; 

f) ekonomické – alkoholické nápoje jsou důležitou světovou komoditou. 

g) politickou – alkohol jako zbraň politiků (prohibice) (Urban, Dubský, 2008). 

 

Podle výsledků Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2011) vypili Češi v roce 2010 

"jen" 96,3 procenta toho, co předloni. Oproti roku 2009 klesla o dvě procenta také 

spotřeba cigaret. Obyvatel Česka loni vypil v průměru 171 litrů alkoholických nápojů, tedy 

asi o šest a půl litru méně než předloni. Statistice vévodí pivo, kterého se vypilo na hlavu 

144,4 litru (oproti 150,7 litrům v roce 2009). Spotřeba piva přesto řadí Čechy stále  

na přední příčky v pití alkoholu v Evropě potažmo ve světě. Obecně se nejvíce alkoholu 

zkonzumuje v průmyslových zemích severní polokoule. Konzumace „tvrdého“ alkoholu 

poklesla v Česku percentuálně nejvíce (na 85,8 procenta hodnot z roku 2009), na hlavu  

se vypilo sedm litrů destilátů. V roce 2009 to bylo 8,2 litru. Naopak mírně vzrostla 

spotřeba vína – na 19,4 litru z předloňských 18,7. Během posledních 20 let se průměrná 

spotřeba alkoholických nápojů pohybuje okolo 170 až 188 litrů, přičemž spotřeba v roce 

2007 byla čtvrtá nejvyšší ve sledovaném 20letém období (ZpravyE15, 2011). 

V České republice se v roce 2010 léčilo na „poruchy vyvolané alkoholem (F10)“ 

celkem 24 182 osob. Při porovnání jednotlivých psychoaktivních látek bylo nejvíce 

pacientů léčených na poruchy způsobené zneužíváním alkoholu (více než 60 %, tj. 24 182 

pacientů). Proti roku 2009 došlo ke zvýšení podílu těchto pacientů o 2 % - více ženy, 

kterých se v roce 2010 léčilo s problémy s alkoholem téměř o 4 % více (o 312 žen), počet 

léčených mužů se výrazně nezměnil. Více než 1/2 pacientů ve věku od 40–64 let a téměř 

36 % ve věkové skupině 20–39 let. Počet mladistvých od 15–19 let představoval  

2 % z počtu pacientů (528 pac.) a počty dětí do 15 let se pohybovaly těsně  

nad 0 % (12 pacientů). (ÚZIS, 2011). 

Rizika spojená s konzumací alkoholu se dají rozdělit na krátkodobá a dlouhodobá. 

Mezi krátkodobá rizika patří - objevení se dalších forem rizikového chování (řízení 
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motorových vozidel, vandalismus, rizikové sexuální aktivity, agresivita a další); oslabení 

psychických funkcí (pozornosti, paměti, vnímání a dalších; oslabení sociálních dovedností 

(agresivita, netolerance, ztráta schopnosti komunikovat a další); zdravotní problémy 

(zvracení, žaludeční problémy, alkoholové otravy, ztráta vědomí a další). Mezi 

dlouhodobá rizika lze zařadit primárně vznik závislosti na alkoholu. Tato závislost je často 

doprovázena nevratným somatickým poškozením jater, žaludku, tenkého střeva a dalších 

orgánů. U závislého člověka se objevují těžká psychická postižení (amnézie, alkoholické 

halucinace a další duševní poruchy vyvolané nadměrnou a dlouhodobou konzumací 

alkoholu), sociální problémy (rozpad rodiny, ztráta zaměstnání a bydlení) a neřešitelné 

ekonomické nesnáze (půjčky, dluhy). Při léčbě tohoto druhu závislosti (i ostatních)  

se využívá multidisciplinární přístup, který spojuje farmakoterapie s psychoterapiemi 

individuální, skupinovou a rodinnou (Dolejš, 2010). 

První zkušenosti s alkoholem se v českém prostředí objevují ve velmi nízkém věku. 

První zkušenost s pivem nejčastěji přichází ve věku 9 let nebo dříve téměř celá třetina 

českých adolescentů pila pivo poprvé ve věku méně než 11 let (průměr je 10,7 roku). 

Nejčastější věk první zkušenosti s vínem je 10 let, s destiláty 12 let a věk první opilosti  

je 13 let (Vacek, 2008). 

Podle studie ESPAD (Csémy, Chomynová, 2012) alkohol v životě pilo téměř 98 % 

dotázaných, přibližně 60 % (66 % chlapců a 50 % dívek) lze považovat za pravidelné 

konzumenty alkoholu (pili alkohol více než 20krát v životě). V posledních 30 dnech pilo 

alkohol 79 % studentů; téměř 72 % pilo pivo, 47 % pilo víno a téměř 59 % uvedlo pití 

destilátů v posledních 30 dnech. Novým fenoménem je pití alkopops, tj. limonád  

s obsahem alkoholu. V západoevropských zemích je rostoucí obliba alkopops mezi 

mladými lidmi sledována již delší dobu, u nás potvrzují rostoucí oblibu alkopops výzkumy 

z roku 2007 a 2011, podle nichž alkopops pilo někdy v posledním měsíci 41 %, resp. 47 % 

dotázaných. Časté pití alkoholických nápojů (6krát a častěji v posledních 30 dnech) udávají 

více chlapci, přičemž nejvíce preferovaným nápojem je u nich pivo. Od roku 1995 vzrostl 

podíl častých konzumentů všech typů alkoholických nápojů. Mezi rokem 2007 a 2011  

je možné sledovat 2/2 nárůst častého pití piva a destilátů u chlapců a nárůst častého pití 

vína a destilátů u dívek, u obou pohlaví vzrostl podíl častých konzumentů.  
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Jedním z indikátorů zdravotně rizikových forem konzumace alkoholu, případně 

také již problémového pití, lze považovat výskyt častého pití nadměrných dávek alkoholu 

při jedné konzumní příležitosti (v našem případě konzumace 5 a více sklenic alkoholu 

3krát anebo častěji v posledním měsíci). Výsledky naznačují, že zdravotně nežádoucí 

formy pití jsou velmi rozšířené mezi chlapci a stávají se stále běžnějšími mezi dívkami. 

Výskyt v tomto smyslu definovaného rizikového pití lze v roce 2011 odhadnout na 26 % 

populace chlapců a 16 % populace dívek ve věku 16 let. Rozdíly mezi rokem 2007 a 2011 

naznačují nárůst u chlapců z 23 % na 26 % (Csémy, Chomynová, 2012). 

 
Nelegální drogy 

Droga je dle Hartla, Hartlové (2000) látka, která je užívána pro změnu nálady, 

vědomí, inhibici či excitaci somatopsychických funkcí a která ovlivňuje biochemické 

pochody v centrální a periferní nervové soustavě. Drogy jsou podle této definice v lidské 

společnosti zakořeněny již od jejího počátku a velkou měrou se podílejí na jejím vývoji.  

„Pojmové označení droga pochází z arabského slova „durana“, kterým obyvatelé 

označovali léky. Ve vývoji těchto látek můžeme vidět určitý posun v důvodech užívání.  

V minulosti lidé využívali drogy jako tišící, léčebné a rituální prostředky, ale na prahu 21. 

Století se důvod užívání přesouvá do roviny zábavně-relaxační. To ale nemění nic na faktu, 

že v jakémkoliv století se někteří jedinci stávali a stávají na těchto látkách dlouhodobě 

závislými“ (Dolejš, 2010, s. 42) 

V roce 1946 byla v rámci Organizace spojených národů vytvořena odborná Komice 

OSN pro omamné látky a již 8 let nato přistoupilo Československo k protokolu 

vymezujícímu kontrolu omamných látek. Tato komise ve spolupráci se Světovou 

zdravotnickou organizací podepsala v roce 1971 Úmluvu o psychotropních látkách, která 

vymezuje příslušná právní a administrativní opatření pro kontrolu psychotropních látek  

v členských státech (účinnost od 1976) (Biotox, 2010). 

V České republice je tato problematika právně řešena paragrafy 283 až 289 zákona 

č. 40/2009 Sb., které vymezují nedovolenou výrobu, přechovávání omamných  

a psychotropních látek (i jedů) a šíření toxikomanie. K 1. lednu 2010 nabyl účinnosti 

závazný předpis č. 476/2009 Sb., který stanovuje látky považované za jedy a upravuje 

pojem „malé množství“ (Dolejš, 2010).  Dále pak vláda schválila dne 30. 11. 2011 
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novelizaci tří nařízení vlády, navazující na právní úpravu nedovoleného nakládání  

s drogami obsaženou v trestním zákoníku2. 

Závazný pokyn policejního prezidenta z roku 1999 používá nadřazený termín 

„návykové látky“, do kterého řadí a) alkohol, b) omamné látky, c) psychotropní látky  

a d) ostatní látky, které mohou negativně ovlivnit psychiku člověka nebo jeho sociální 

chování a ovládací, rozpoznávací schopnosti (ÚZIS, 2010). 

V návaznosti na MKN-10 jsou vytvořeny pro práci policie základní skupiny:  

a) látky typu morfinu (opiody), b) sedativa (sedativa a hypnotika), c) kokain (kokain),  

d) kanabis (kanabinoidy), e) psychostimulancia typu amfetaminu (stimulancia a kofein);  

f) halucinogeny (halucinogeny); g) prchavé syntetické látky (prchavá rozpouštědla);  

h) alkohol (alkohol) a v závazném pokynu je navíc uvedena kategorie kombinace různých 

látek a kombinace látek s alkoholem, ale oproti klasifikačnímu seznamu chybí kategorie 

tabák a jiné nespecifikované látky (Drop-In, 2010). 

V odborné literatuře lze nalézt další, často odlišné, kategorizace „drog“, které 

vycházejí z jiných myšlenkových konceptů. Například Odrejkovič a kolektiv (2000) vytvořili 

kategorie podle základních charakteristických účinků drog: a) drogy s převážně 

sedativními účinky (alkohol, barbituráty, hypnotika, trankvilizéry, inhalační prostředky);  

b) drogy s převážně povzbuzujícími účinky (kokain, krak, amfetaminy); c) halucinogeny 

(marihuana, hašiš, LSD a syntetické drogy, MDMA, extáze, psilocybin, peyotl, ololiqui);  

d) narkotické látky (heroin, morfin, opium, kodein, syntetické opiáty, metadon;  

e) steroidy. V závorce je vždy uvedena kategorie z MKN-10 (UZIS, 2010). 

Experimentování s vyjmenovanými drogami nemusí zanechat na adolescentovi  

do budoucna žádné negativní následky, ale naopak může dojít k jeho pozitivnímu 

                                                      
2   První z těchto tří úprav je usnesení vlády č. 880, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., které 

stanovuje, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší 

množství, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné 

metody s dopingovým účinkem. Druhou úpravou je usnesení č. 881, kterým se mění nařízení vlády  

č. 455/2009 Sb., které stanoví, jaké rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou 

nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. Třetí úpravou 

se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje  

za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících  

a jedů (drogy-info.cz, 2012). 
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ovlivnění (uvědomění si, že drogy nejsou cestou; proniknutí do jiných stavů vědomí). 

Obecně můžeme říci, že časté, nadměrné a rizikové užívání jakékoliv drogy vede  

k vytvoření závislostního vztahu mezi ní a jedincem. Ten je v rámci Policie ČR chápán jako 

toxikoman závislý na návykových látkách nebo osoba zneužívající návykové látky. Stejně 

tak toxikománie je chápána jako stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí 

jedinci i společnosti a je vyvolána opakovaným užíváním alkoholu, návykové látky nebo 

jedu a často je spojena s nutností zvyšovat jejich dávku pro dosažení stejného účinku 

nebo k potlačení abstinenčních příznaků (Drop-In, 2010). 

Obecně se uvádí tři oblasti predispozic, faktorů, které zvyšují pravděpodobnost 

rozvoje tak velice rizikového chování, jakým je zneužívání legálních a nelegálních drog. 

„Vrozené, genetické a biochemické predispozice jako první skupina nejsou ještě v dnešní 

době v dostatečné míře prozkoumány. Ví se, že například jedinci závislí na alkoholu mají 

častěji poškozené geny řídící příjemné pocity“ (Dolejš, 2010, s. 43). 

Druhou skupinou jsou faktory psychického rázu. Podle Heath a kol. (in Fišer, 

Škoda, 2009, s. 97) zvyšuje tendence k užívání „určité způsoby:  

a) prožívání, pro něž je charakteristické emocionální ladění spojené se zvýšenou 

úrovní aktivace, dráždivostí a labilitou, dále pak se stavy deprese a anxiozity; 

b) uvažování a hodnocení různých situací, kdy někteří jedinci nejsou schopni posoudit 

sebe ani okolí odpovídajícím způsobem, mají sklony k sebepodceňování, či naopak 

sebe anebo okolí vnímají a hodnotí nepřiměřeně, mají sklon k přeceňování; 

c) chování, kdy někteří jednotlivci mají nižší míru sebekontroly a volních vlastností, 

nižší míru flexibility, nedovedou se učit ze zkušeností“. 

 
Určitý již výzkumně potvrzený vliv mají osobnostní rysy adolescenta. Metodu 

HSPQ využil Škrabal ve své diplomové práci o delikventní mládeži, která vykazovala tento 

osobnostní profil: uzavřenost, nízká krystalická inteligence, citová nestálost, svévolnost, 

plachost, úzkostná sebenejistota a další (in Dolejš, 2010; Balcar, 1986, 1992). Výzkum 

Jaffee a D’Zurilla (2009) poukázal na vzájemný vztah mezi problémovým pitím, 

problémovým užíváním marihuany a impulzivitou (rys osobnosti). 

Poslední skupinou jsou faktory sociální, které můžeme rozdělit na proměnné 

vycházející z a) rodinného prostředí (Širůček, Širůčková, Macek, 2007); b) vrstevnických  
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a sociálních skupin (Macek, 1999); c) kulturního prostředí (projekt Nadácia otvorenej 

společnosti SK, 2010). 

V souvislosti s predispozicemi vznikají i teoretické koncepce závislosti  

na nelegálních látkách. Vojtík s Břícháčkem (1985) je rozdělují na: 

a) psychologické teorie zaměřené na traumata a nevyřešené konflikty adolescentů  

s rodiči, ale také na osobností rysy, vlastnosti a na další charakteristiky; 

b) sociální teorie vztahující se k interakci mezi adolescentem a druhými lidmi; 

c) sociologické teorie vycházející z předpokladu, že společnost je prezentována 

zákony, módními trendy a dalšími kulturními vlivy, pozitivně ovlivňujícími výskyt 

rizikového chování u adolescentů; 

d) naturalistické teorie zaměřené na vztah jedince a přírodního prostředí. 

 
Drogy přináší uživateli mnoho zdravotních, sociálních a psychických problémů.  

V oblasti zdraví se mohou objevit mnohočetné komplikace v podobě poškození orgánů  

a orgánových soustav (plicní cerebrální, kardiovaskulární komplikace, poškození jater)  

v důsledku vlastní aplikace drogy nebo v důsledku chorob (hepatitida, HIV/AIDS) 

spojených s užíváním (Vykopalová, 2001). 

Adolescent s drogovým problémem postupně mění své sociální zvyky a vzorce. 

Přestává plnit své sociální povinnosti (chodit do školy, pomáhat rodičům) a postupně 

dochází k sociální izolaci a sblížení se s podobně postiženými jedinci (Fišer, Škoda, 2009). 

Psychické problémy spojené s užíváním drog můžeme vnímat na pozadí časového 

horizontu jako: 

a) krátkodobé, které se vyskytují hlavně v době užití drogy; stav intoxikace může být 

doprovázen sluchovými a zrakovými halucinacemi, poruchami pozornosti a vnímání, 

změnami nálad; 

b) dlouhodobé, které se týkají osobnostních rysů a to již nejen při intoxikaci; tyto změny 

(vždy negativního rázu) se stávají trvalými a nezvratnými; objevuje se poškození 

osobnostního profilu, intelektu, kognitivních funkcí atd. (Dolejš, 2010). 

 
Prevence rizikového chování probíhá na třech obecných úrovních: a) primární, 

zabývající se obecnými příčinami vzniku rizikového chování a jejich eliminací;  

b) sekundární, zaměřené na ohrožené skupiny obyvatelstva (adolescenti z městských 
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ghett); c) terciální, zastoupena hlavně Harm Reduction programy (práce streetworkerů).  

V prevenci se osvědčily hlavně ty strategie, které jsou zaměřeny na jedince a přístupy: 

nabídka alternativních aktivit, depistáž rizikového chování, informativní a interpersonální 

přístup, zvládání a ovládaní vlastních emocí (Vykopalová, 2001). 

Léčba závislosti probíhá v rovině farmakoterapie: a) semitizujícími preparáty 

zhoršujícími snášenlivost návykové látky; b) anticravingovými léky snižujícími bažení 

(touhu) po návykové látce; c) podpůrnými medikamenty podporujícími léčebný proces 

(vitaminy, nootropní léky) a v rovině psychoterapie: a) individuální (psychoanalýza, 

kognitivně behaviorální přístup, podpora sociálních dovedností a další); b) skupinové 

(rodinná terapie, terapeutické komunity, svépomocné skupiny a další); c) podpůrnými 

relaxačními technikami (Höschl, Libiger, Švestka, 2002). 

Rozsah práce, ale i existence cílených odborných publikací nás vede k vynechání 

detailních charakteristik jednotlivých druhů nelegálních drog. Velké množství doplňujících 

informací najdeme na webových stránkách drogy-info.cz, adiktologie.cz a ve Výročních 

zprávách o stavu ve věcech drog v ČR. V roce 2008 vyšla dlouho očekávaná kniha „Konopí 

a konopné látky“ Miovského a jeho kolegů, která je také svým rozsahem a záběrem 

ojedinělým počinem (Dolejš, 2010).  

Konec této podkapitoly bude věnován výsledkům studie ESPAD 2012 (The 

European School Survey Project on Alchohol and Other Drugs). Alespoň jednu zkušenost  

s užitím nelegální drogy v životě uvedlo 43 % dotázaných šestnáctiletých studentů. 

Nejčastěji se jednalo o konopné látky, tj. marihuanu nebo hašiš (42 % studentů), užití jiné 

nelegální drogy uvedlo celkem 11 % respondentů. Mezi roky 1995 a 2003 byl sledován 

výrazný nárůst zkušeností studentů s užitím konopných látek – v roce 1995 uvedlo užití 

marihuany 22 % studentů, v roce 2003 již 44 % studentů, v roce 2007 byly zkušenosti 

studentů s marihuanou prakticky stejné jako při výzkumu v roce 2003 (45 %). V roce 2011 

byl poprvé zaznamenán nepatrný pokles na 42 %, což může být způsobeno pouze chybou 

měření. Další v pořadí nejčastěji užitými nelegálními drogami v populaci šestnáctiletých 

byly v roce 2011 halucinogenní houby (7 %) a LSD (5 %), teprve poté následovalo užití 

extáze (3 %). Užití pervitinu v životě uvedla 2 % dotázaných (šestnáctiletých studentů), 

heroin nebo jiné opiáty užilo 1 % respondentů. Relativně rozšířené byly mezi studenty 
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zkušenosti s užitím léků se sedativním účinkem bez doporučení lékaře (10 %) a čichání 

rozpouštědel (8 %) (Csémy, Chomynová, 2012). 

Při porovnání změn mezi roky 2007 až 2011 lze konstatovat, že u většiny 

sledovaných drog došlo k poklesu prevalence jejich užívání, a to včetně konopných látek, 

kde se trend obrátil poprvé od roku 1995. Zároveň pokračoval zřetelný pokles užívání 

extáze, což může souviset se sociokulturními změnami na taneční scéně, se změnou 

hudebních stylů a s ní spojenými vzorci chování jejich příznivců, ale také s celoevropskými 

změnami na trhu s extází a s novými syntetickými drogami. Opakované užívání 

nelegálních drog (tj. užití drog 6krát a častěji v životě) uvedlo v roce 2011 více než 18 % 

dotázaných. Jedná se o užívání, které již nelze považovat za výjimečné či ojedinělé 

experimentování, i když ještě nemusí znamenat užívání problémové. Od roku 2003 došlo 

k postupnému poklesu opakovaného užívání drog. V posledním roce užilo konopné látky 

téměř 30 % dotázaných, necelých 15 % je užilo v posledních 30 dnech. Extázi užila  

v posledních 12 měsících necelá 2 % šestnáctiletých, pervitin 1 % a těkavé látky  

4 % studentů. Relativně vysoká prevalence užití vybraných drog v posledním roce 

naznačuje to, že ke zkušenosti s drogami došlo převážně v průběhu posledních 12 měsíců 

(Csémy, Chomynová, 2012). 

V průběhu času došlo ke stírání rozdílů v prevalenci užití drog mezi pohlavími,  

což naznačuje, že ve vztahu k užívání nelegálních drog jsou postojové normy mladých 

chlapců a dívek shodné a subjektivní norma přípustnosti užívání drog není ovlivňována 

pohlavím. Určité rozdíly zůstávají pouze u užívání sedativ a analgetik, které bylo více 

rozšířené mezi dívkami, a u užívání anabolik, kde mají naopak výrazně vyšší hodnoty 

chlapci. První zkušenost s drogami byly sledovány v projektu ESPAD prostřednictvím 

několika otázek. Do věku 13 let včetně měli nejčastěji studenti zkušenosti s kouřením 

cigaret (68 % z těch, kteří někdy kouřili, zkusili cigaretu před dosažením 14. narozenin), 

pitím piva (71 %) a vína (56 %). S denním kouřením začala do 13 let věku celkem třetina 

kuřáků. V případě rané zkušenosti s legálními i nelegálními drogami se ukázalo,  

že v období mezi roky 1995 a 2007 narůstal podíl těch, kdo udávali, že měli první 

zkušenosti s návykovou látkou do 13 let věku. Hodnoty z roku 2011 jsou v porovnání  

s předchozím měřením poprvé nižší, výjimku tvoří pervitin a těkavé látky (Csémy, 

Chomynová, 2012). 
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4.2. Kriminalita 

Kriminalita (obecný pojem), vandalismus a delikvence (pojmy zpřesňující) jsou 

vnímány jako závažné jevy, které ohrožují společnost a její hodnoty. „Výskyt kriminálního, 

delikventního chování u dětí a mládeže je společností přijímán s větší odezvou a nevolí než 

je tomu u kriminálního chování dospělých“ (Dolejš, 2010, s. 43). Veřejnost si uvědomuje, 

že negativní „podhoubí“ tohoto rizikového chování je rozsáhlé (rodina, vývoj jedince atd.) 

a náprava složitá, dlouhodobá a nákladná. 

Hartl a Hartlová (2000, s. 100) uvádějí, že slovo delikvence je „obvyklé označení 

pro mladistvé (15–18 let) i mladé dospělé (18–24 let) pachatele trestných činů“.  

V této kapitole se zaměříme na období adolescence (Macek, 1999) a na delikventní, 

kriminální chování, na které budeme nahlížet podle Fischera a Škody (2009) jako  

na projevy poruchy sociálně adaptačních schopností a dovedností. 

První teoretický koncept vytvořil v roce 1876 Cesare Lombroso, který byl ovlivněn 

biologickým determinizmem. Předpokládal, že pachatelé mají jedinečné fyziologické 

deformity, atributy, které mohou determinovat kriminální chování. V dnešní moderní 

době zobrazovacích metod (MEG, NMR a další) jde o koncepci archaickou, která byla 

nahrazena výzkumy biochemických a fyziologických poruch. Nejzajímavější se jeví 

neuropsychologická aktivační teorie (arousal theory) od Ellise (1994, in Večerka a kol., 

2004, s. není uvedena), „dle níž některé behaviorální vzorce chování v mládí (např. 

hyperaktivita v dětství, v adolescenci; trvale nadměrné vyhledávání výrazné stimulace 

apod.) vedou pravděpodobně později k vyšší kriminalitě spojené s napadáním druhých 

osob, k toxikománii, ke gamblerství a podobně; tito jedinci mají často abnormální 

elektroencefalografické nálezy s významně častějšími ,beta vlnami‘ apod“.  

Z psychologicky zaměřených teorií vystupuje do popředí Eysenckův model, 

opírající se o poruchy druhého typu. Ve výzkumu tohoto jevu využil svůj koncept 

osobnostních faktorů (extraverze, neuroticismus a psychoticismus). Delikventní jedinci  

si „nevytvořili dostatečně silné reakce strachu vztahující se na jejich vlastní destruktivní 

impulzy a při tlumení projevů takovýchto impulzů selhávají“ (Hall, Lindzey, 1999, s. 359).  

Bezpochyby nejrozsáhlejší oblastí jsou sociologicky orientované koncepty. Některé 

z nich byly nastíněny již v předešlých kapitolách, zejména: Durkheimův koncept „anomie“, 
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etiketizační teorie nebo teorie delikventního prostředí. Obecně mají tyto teorie společné 

dílčí aspekty: společenské normy, pravidla a společenské třídy; subkultury a gangy; a další. 

Výzkumy zaměřené na osobnostní profily delikventů došly k několika statisticky 

významným poznatkům. Delikventní adolescenti vykazují vyšší hodnoty v těch škálách, 

které jsou zaměřeny na hypomanii, psychopatii, sociální extraverzi, agresivitu a hostilitu. 

Koudelková (1995) píše, že u delikventů můžeme pozorovat vyšší míru psychosomatických 

poruch, neurovegetativní labilitu, vysokou energetickou tenzi a také impulzivní chování 

zaměřené na přítomnost.   

Netík a kolektiv (1987) se domnívají, že výskyt kriminálního chování predikují  

u pubescentů (11–15 let) častější kontakty s policí, toulání se, záškoláctví a užívání 

alkoholu, tabáku a nelegálních drog. U adolescentů (15 let až první delikt) je to podle 

autorů především toulání, záškoláctví, ale také fyzická, verbální agresivita a další formy 

rizikového chování. 

Pro efektivní práci s kriminální mládeží vytvořila Taxová (1987, in Sejčová, 2002) 

typologii o pěti typech: a) adolescenti s normálním psychickým vývojem, kteří jsou  

pod negativním vlivem sociálního prostředí a/nebo dysfunkční rodiny s nedostatečnou, 

zlou výchovou; b) mladiství s delikventním chováním vycházejícím z pubertální, 

emocionální nevyrovnaností a psychofyziologických vývojových disproporcí;  

c) adolescenti, kteří kriminálním chováním sytí jiné primární, rizikové, patologické formy 

chování (abúzus nelegálních „tvrdých“ drog, alkoholovou závislost atd.); d) žáci a studenti, 

kteří trpí psychiatrickým zatížením (ADHD, schizofrenní, ale i řada dalších); e) adolescenti, 

u nichž se projevuje intelektový deficit nebo dokonce mentální retardace. 

Faktory ovlivňující výskyt kriminálního, delikventního chování u adolescentů 

vycházejí z oblasti vývoje sociálních, emocionálních vztahů k dospělým a vrstevníkům. 

Nezastupitelné místo mají i faktory společenského prostředí – sociální, kulturní, politické, 

ekonomické a viktimologické (Sejčová, 2002). 

Rizikové a protektivní faktory ovlivňující pravděpodobnost vzniku a rozvoje 

delikventního chování u adolescentů můžeme rozdělit podobně jako teorie zaměřené  

na toto téma. Jedná se o faktory biologické (pohlaví, věk, vrozené neurofyziologické 

dispozice), přičemž s velkou frekvencí se v anamnézách mladých delikventů objevují rané 

poruchy a poškození CNS, hyperkinetické poruchy, a to hlavně syndrom hyperaktivity 
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(ADHD). V oblasti psychologických determinant se výzkumy zaměřují na mentální  

a osobnostní charakteristiky (Dolejš, 2010). 

Ukazuje se, že náchylnější ke kriminálnímu chování jsou adolescenti s nižším 

intelektovým koeficientem a s poruchami osobnosti. Aktivita výzkumníků a odborníků  

se soustřeďuje také na rodiče, rodinný život a vrstevnické party mladého delikventa, 

jedná se o takzvané sociální faktory (Fischer, Škoda, 2009).  

Beinart a kol. (2002, in Kyriacou, 2005) identifikoval sedmnáct rizikových a pět 

protektivních faktorů u britské mládeže ve věku 11–16 let (14 445 adolescentů). 

Vytipované rizikové faktory: a) rodina – špatná péče, rodinný konflikt, nízké příjmy, špatné 

bydlení, souhlasný postoj k rizikovému chování; b) škola – nízká odpovědnost 

adolescentů, špatný prospěch, šikana; c) společenství – přítomnost drog v partě, 

nepřátelské a krátkodobé sousedské vztahy; d) přátelé, vrstevníci a adolescent – odcizení 

a nedostatek společenské odpovědnosti, raný nástup problémového chování, omluvný 

postoj k problémovému chování. Pěti identifikovanými ochrannými faktory podle Beinart 

jsou: a) zdravé standardy chování a zdravý životní styl; b) silné rodinné a kamarádské 

vazby; c) zájem o školu a školní, sportovní a jiné úspěchy; d) příležitost zapojit  

se do zájmových, školních a rodinných aktivit; f) schvalování a prosazovaní pozitivního 

chování rodinou a společností. 

Policie ČR (2012) poskytuje na svém webovém portálu podrobné statistické 

informace o vývojových trendech kriminality. V rámci těchto statistik jsou evidovány 

četnosti trestních činů stíhaných, vyšetřovaných nezletilých (1–14 let) a mladistvých  

(15–17 let) osob (věkové rozdělení podle Police ČR). S těmito daty je možné dále pracovat  

a vytvářet vývojové řady, které lze analyzovat pro účely plánování preventivních 

programů, pro predikci kriminality ve sledované skupině, ale také jako zdroj základních 

informací o tomto společenském jevu. 

Česká republika vykázala za rok 2011 v oblasti kriminality dětí a adolescentů 6 810 

trestných skutků, což je nepatrně více než tomu bylo za rok 2010, kdy bylo vykázáno 6 698 

trestných skutků dětí a adolescentů. Podíváme-li se na statistiky z let 2009 a 2008, 

dojdeme k pozitivnímu zjištění, že míra obecné kriminality dětí a adolescentů  

se v posledních dvou letech podstatně snížila – v roce 2009 bylo vykázáno 9 061 trestných 

skutků a za rok 2008 statistiky uvádějí celkem 10 049 trestných skutků. To znamená,  
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že v porovnání mezi roky 2010 a 2009 došlo k snížení kriminality o 23 %, protože v roce 

2009 bylo spácháno o 2363 činů více než v roce 2010.   

Za rok 2011 nezletilí spáchali zhruba jednu třetinu (1 636) zjištěných trestních 

skutků a dvě třetiny (5 427) delikventů pochází z věkového pásma 15–17 let, tento poměr 

sledujeme i v letech předešlých. Podle informací Policie ČR více než 50 % sledovaných 

pachatelů (51,8 % nezletilých a 56,8 % mladistvých) se soustředí na majetkové delikty 

(kapesní krádeže, vloupání do bytů a obchodů atd.). Zarážející jsou např. údaje týkající  

se násilných činů u nezletilých, které dosahují vyšších hodnot než u starších vrstevníků  

ze skupiny mladistvých (kromě vražd). Nějaký násilný čin spáchalo 20,2 % nezletilých, zato 

u mladistvých to bylo pouze 15,0 % (Policie ČR, 2012). 

Zastavme se jen u některých trestných činů, které mohou být zajímavé z hlediska 

této práce (podrobnější statistiky nalezneme na http://www.policie.cz/policie-cr-web-

informacni-servis-statistiky.aspx). Data jsou uvedena za rok 2011 v procentech 

z celkového počtu trestných činů zvlášť u nezletilých a mladistvých:  

a) 4,2 % nezletilých bylo vyšetřováno kvůli vydírání, u mladistvých to je jen 2,1 %; 

b) pohlavní zneužívání v roce 2011 spáchalo 59 (3,6%) nezletilých a 130 (2,4%) 

mladistvých. 

c) policie řešila celkem 128 loupeží u nezletilých (7,8 %) a 292 (5,4 %) u mladistvých;  

d) úmyslných ublížení na zdraví se řešilo u 88 (5,4 %) nezletilých a 246 mladistvých (4,5%); 

e) celkem 126 vloupání do obchodů mladistvými (2,3 %); 

f) Krádeže vloupáním (do chat, rodinných domů, bytů, škol atd.) řešila policie celkem  

u 335 (20,5 %) nezletilých a 1 358 (25,0 %) mladistvých; 

g) celkově jsou v oblibě krádeže menšího rázu a škody - nejčastěji jde o kapesní krádeže, 

okradení jiné osoby, krádeže dopravních prostředků (hlavně aut – 8,22 % ze všech 

skutků); 

h) z trestného činu výtržnictví je obviněno třikrát více mladistvých než nezletilých; 

i) v roce 2011 řešila policie 283 případů sprejerství – z toho 60 (3,7 %) nezletilých a 223 

(4,1 %) mladistvých (Policie ČR, 2012).  
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Sejčová (2002) se ve svém rozsáhlém výzkumu z roku 2001 zaměřila na osobnost  

a sociální prostředí adolescentů, u nichž bylo zaznamenáno delikventní, kriminální 

chování. Výzkumný vzorek zahrnoval 555 mladistvých (10–18 let), kteří byli umístěni  

v diagnostických centrech z důvodu antisociálního a asociálního chování. Kontrolní 

skupinu tvořila nedelikventní mládež základních a středních škol v počtu 547 osob.  

V rámci metodologické části autorka využila testový nástroj vlastní konstrukce s názvem 

„Dotazník delikventnej mládeže“ (DDM-1997), který mapoval vybrané oblasti života 

adolescentů. 

Projekt přinesl několik zajímavých informací o delikventní mládeži; pro lepší 

přehlednost je uvádíme v následujících bodech: 

a) častěji vyrůstají v neúplných, rozvrácených rodinách, žijí s vyšším počtem sourozenců; 

b) v rodinách výzkumné skupiny je vyšší prevalence soudních stíhání a trestů odnětí 

svobody (Sejčová, 2002). 

Tým pod vedením Lepíka a Dolejše (2010) provedl rozsáhlý výzkum, kterého  

se zúčastnilo 2 256 adolescentů a zjistil, že alespoň jednou se krádeže v obchodě 

dopustilo 40,41 % mladistvých, 35,84 % adolescentů potvrdilo minimálně jednu krádež 

peněz rodičům. Problém s policií mělo 23,44 % sledované populace (30,76 % chlapců  

a 15,85 % dívek) a odpověď „ano, vícekrát, a děje se to dál“ zvolilo 1,13 % (dívky třikrát 

méně).  

U adolescentů je také problém s právním povědomím, na což poukazuje výzkum Vacka, 

Šejvla a Miovského (2008).  

Autoři zjistili, že adolescenti (průměrný věk 17,17 let a pásmo 9. ročník ZŠ  

a 1. – 4. ročník SŠ) nedokázali nalézt správnou odpověď na základní otázky typu:  

a) je podle zákona zakázáno kouřit marihuanu neb hašiš (20,1 % správných odpovědí), 

užívat pervitin nebo heroin (16,6 % správných odpovědí) a kupovat marihuanu nebo hašiš  

(11,6 % správných odpovědí) a b) od kolika let podle zákona mohu kouřit cigarety (16,3 % 

správných odpovědí), kouřit marihuanu (12,6 % správných odpovědí) a pít alkohol (9,6 % 

správných odpovědí. V rozmezí 3–7 % špatných odpovědí se objevilo u otázek zjišťujících, 

zda je zákonem zakázáno prodávat nebo kupovat alkohol, cigarety, marihuanu, pervitin  

a heroin.  Výsledky plzeňské studie potvrzují i další studie tohoto rázu – Vacek (2008), 

Lepík, Dolejš, Miovský, Vacek (2010). 
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4.3. Agresivní chování, hostilita a šikana 

V této kapitole nastíníme problematiku šikanování, kterou v dnešním „technicky“ 

vyspělém světě registrujeme u dívek a chlapců navštěvujících základní a střední školy. 

Mezi žáky se objevují různé druhy nepřátelského chování, které jsou v odborné literatuře 

různě pojmově označovány – agresivní, hostilní nebo násilnické chování. Zaměříme se  

na obecnější pojem, který v sobě zahrnuje agresivitu, nepřátelství a hostilitu vůči 

spolužákům, a tím je již zmíněná „šikana“.  

V právním řádu České republiky se nesetkáme s vymezením a definováním šikany 

na úrovni zákona, ale pro potřeby MŠMT ČR je šikanování chápáno jako: „jakékoliv 

chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně 

skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči 

jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. 

Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, 

tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu 

sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné 

přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků“ (MŠMT, 2000).  

Říčan (2002, s. 208) vysvětluje pojem šikanování jako „hrubé porušování 

základního lidského práva na bezpečí před útlakem a velmi často se při něm i děti 

dopouštějí jednání, které nutno kvalifikovat jako trestný čin“ a dále se domnívá, že jde  

o „zvláštní druh výrazně asymetrické interpersonální agrese, jehož rozbor může přispět  

k obecnějšímu poznání agrese jako sociálně psychologického jevu, dynamiky agresivní 

interakce, motivačních a jiných osobnostních podmínek agresivního jednání  

a jeho následků“.  

Tato forma chování se neobjevuje jen u žáků, studentů v rámci školských zařízení, 

šikanování pozorujeme i v jiných sociokulturních vrstvách – šikanování vojenských 

nováčků, občana úředníkem, zaměstnance zaměstnavatelem nebo mezi vězni nápravních 

zařízení. Kolář (2001) píše, že v rámci šikanování můžeme využít trojrozměrný praktický 

pohled: 

a) rozměr nemocné chování – jedná se o různé formy fyzické, slovní přímé nebo 

nepřímé agrese, ale také o krádeže, ničení a manipulaci; 
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b) rozměr závislost – jde o skrytou vazbu původce šikany respektive agresora a příjemce 

respektive oběti, ve které hraje důležitou roli strach obou stran; 

c) rozměr poruchy vztahů ve skupině – šikana v tomto případě není jen problémem 

dvou adolescentů, ale jedná se o „těžkou poruchu vztahů skupinového organismu, 

který podlehl infekci“ (Kolář, 2001, s. 35). 

 

Říčan (1995) ve svém článku „Šikana jako psychologický problém“ nastiňuje 

několik teoretických konceptů vysvětlujících tento společensky nebezpečný fenomén. 

Sociobiologický přístup postavený na myšlence vymezit funkci agrese antropogeneticky  

a šikanu tedy chápat jako reakci skupiny na ty, kteří se nějakým způsobem liší (chování, 

vzhled, socioekonomický status). Další koncept vysvětluje šikanování jako určitý iniciační 

rituál. 

K tématu šikanování se v posledních třiceti let objevuje dostatek odborných 

publikací a výzkumných projektů, které se zaměřovaly na osobnost agresora a oběti. 

Kyriacou (2005) uvádí, že agresoři se od průměrných spolužáků liší a jejich vzájemná 

diferenciace je také velká. Jedná se o adolescenty, kteří měli velice liberální nebo 

autoritářskou výchovu postrádající dostatek respektu, citů, zodpovědnosti. I u obětí lze 

naleznout odlišnosti od tzv. „průměrného žáka“. Tito žáci mívají často méně kamarádů 

mezi spolužáky, jsou méně flexibilní v novém prostředí, chovají se introvertně a jsou 

častěji odlišní svým původem, barvou pleti, fyziologickou vadou. Rodinná výchova těchto 

jedinců byla často úzkostně přehnaná.  Podobný výčet poskytují Cvečková a kolektiv 

(2010), kteří u agresorů indikují kladný postoj k agresivitě, sklony k sadismu, sobectví, 

snahu po moci, nedostatečně vyvinutou morálku, absenci viny, lítosti, impulzivní reakce  

a nedostatek sebereflexe.  

S vymezením osobnosti šikanovaného adolescenta je to složitější, odlišnosti lze 

sledovat ve třech oblastech: a) fyzická odlišnost (obezita, barva pleti atd.), b) socio-

ekonomická odlišnost (nízký socioekonomický status rodiny), c) psychická odlišnost  

(nízká sebedůvěra, sebekritičnost, přecitlivělost, sebevědomí). Kolář (2001) rozlišuje oběti 

v počátečních stádiích šikany, kdy samotné vystavení trvalému negativnímu tlaku 

agresorů vede k postupnému narušování vývoje jedince, u nějž se objevuje nepozornost 
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ve škole, zhoršení prospěchu a výkonu, tendence k neomluvené absenci a nadměrná 

omluvená absence a další.  

U obětí v pokročilých stadiích šikanování jsou následky ještě katastrofičtější: 

„pozdní následky nejbrutálnějších šikan se podobají syndromu vyhlazovacích táborů. Jejich 

hlavní znaky jsou nápadně podobné: chronické depresivní stavy, sebedestruktivita, 

poruchy přizpůsobení a narušený vývoj osobnosti“ (Kolář, 2001, s. 100). 

Při odhalování a řešení tohoto fenoménu je nutná spolupráce několika prvků 

sociálního prostředí – školy, rodiny, vládních a nevládních odborných organizací, 

popřípadě pediatra, psychologa. K odhalení šikany nám mohou posloužit nepřímé 

(záškoláctví, strach ze školy, ztráta zájmu, pozdní návraty ze školy, smutná nálada a další) 

a přímé ukazatele (nadávky, výsměch, pohrdání, úmyslné ponižování, poškozování oděvu, 

věcí a další) (Cvečková a kolektiv, 2010). 

 Diagnostika šikany by měla vycházet: „a) z chování agresorů a obětí,  

b) ze závažnosti, četnosti a frekvence agresivních projevů, c) z časového trvání, d) z počtu 

obětí agresorů. Také může být podpořena využitím různých psychodiagnostických nástrojů 

– Sociometrického-ratingového dotazníku SO-RA-D (Hrabal, 1990), Dotazníku specifických 

sociálních rolí ve škole DSSR (Hradecký, 1989)“ (Dolejš, 2010, s. 55).  

Zastoupení žáků a studentů, kteří se stanou obětí šikany, se v okolních zemích 

Evropské unie pohybuje v rozmezí 8,5–27 % (Kolář, 2001). Tuto hodnotu můžeme 

porovnat se statistickými údaji Police ČR (2012), která za rok 2011 eviduje 1 150 

vyšetřovaných násilných činů a 1 070 stíhaných osob ve věku 1–17 let, z toho jednu 

třetinu tvoří nezletilí ve věku 1–14 let (věkové rozmezí podle evidence Policie ČR). Mladí 

pachatelé jsou nejčastěji vyšetřováni pro loupeže, úmyslné ublížení na zdraví, vydírání  

a porušování domovní svobody. 

„V rámci brněnského longituálního výzkumu ELPSAC (www.med.muni.cz, 2010) 

byly pokládány 13, 15 a 17letým adolescentům otázky ohledně agresivního chování. 

Alespoň jednou se obětí agresivního útoku stalo 11,6 % oslovených adolescentů a alespoň 

jednou se stalo agresorem 13,3 % z nich. Posměchu a nadávání vůči svým vrstevníkům  

se opakovaně účastnilo 12,7 % 13letých, 16,4 % 15letých, 20,0 % 17letých“ (Dolejš, 2010, 

s. 56).  
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Červený a Kubešová (1996) zaměřili svůj výzkum na zmapování výskytu šikany  

u středoškolských studentů. Zjistili, že 48,3 % adolescentů se stalo již někdy obětí šikany, 

přičemž pravidelně a velmi často je to u 1,44 %. Celoživotní prevalence být 

spolupachatelem šikanování dosahuje hranice 36,8 % a mnohokrát se na této aktivitě 

podílelo 3,5 % studentů. Různé formy šikanování se častěji objevují na středních 

integrovaných školách a středních odborných učilištích než na gymnáziích. Autoři  

se domnívají, že je to dáno vyšší motivací ke studiu a vyšším studijním výkonem 

gymnazistů. 

Podle studie Vacka (2008) jsou hrubé a vulgární urážky častým jevem. Při pohledu 

na adolescenty zjistíme, že více než jedna čtvrtina z nich (26,4 %) se stává alespoň jednou 

měsíčně cílem hrubých nadávek od spolužáků. Celoživotní prevalence ublížení 

adolescentovi se pohybuje v rozmezí 20–40 % a měsíční je přibližně čtyřikrát  

nižší (3–13 %). 

Některé činy adolescentů jsou společností označovány pojmem „vandalizmus“, 

který můžeme charakterizovat jako „surové, bezdůvodné ničení majetku a společenských 

hodnot, které není finančně motivováno, ale uspokojuje potřebu moci a snahu  

se zviditelnit“ Dolejš, 2010, s. 57-58). Fišer a Škoda (2009, s. 55) vycházejí z předpokladů, 

že se jedná o agresivní jev, který můžeme „charakterizovat jako logicky nezdůvodnitelné 

poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či věcných hodnot“. Vandalové jsou 

často jedinci adolescentního věku spolčení v nějakou skupinu, gang, v němž lze pozorovat 

další formy rizikového chování (abúzus alkoholu a nelegálních drog). Vandalizmus je často 

chování iracionální, které umožňuje adolescentům zažívat pocity vítězství  

a nepřemožitelnosti. 

Vandalové se soustředí na: a) městský mobiliář, telefonní budky, autobusové, 

vlakové nebo jiné zastávky; b) graffiti a různé nápisy, c) hackerství (Fišer, Škoda, 2009). 

Dekoj (HELP24, 2010, s. neuvedena) píše, že „jevovou stránkou ztěžující svojí nápadností 

pochopení motivačního pozadí vandalismu je i frekventovaný výskyt jakési „kolektivní 

persóny“, pseudoideologické, pseudonacionální či pseudoekologické rétoriky a symboliky 

zakrývající nahý destruktivní charakter chování a vandalské činy jsou vlastně výkřiky 

odloučenosti, vyloučenosti, osamělosti jedince či skupin“.  
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V České republice bylo v roce 2011 stíháno 165 dětí a adolescentů za 283 

spáchaných skutků sprejerství a za výtržnictví bylo stíháno 242 osob, přičemž musíme brát 

v potaz, že se jedná jen o zlomek činů, které byly v šetření Policie ČR. Také tyto hodnoty 

jsou do značné míry ovlivňovány zařazením daného protiprávního činu a to buď  

do kategorie přestupek, nebo trestný čin. Často jsou projevy vandalismu brány jako 

přestupky proti společenským normám. To nám dokládají statistiky Policie ČR, která  

na území města Olomouce v roce 2002 evidovala 2 887 přestupků vandalismu (Olomouc, 

2010). 

4.4. Rizikové sexuální aktivity 

Období puberty a adolescence představuje podle Vágnerové (1997, s. 237) „snad 

nejdynamičtější, komplexní proměnu v životě jedince, která nějakým způsobem modifikuje 

všechny složky osobnosti“. Puberta je charakterizována hlavně vývojem sexuálních 

pohlavních znaků, které se v adolescenci stávají plně funkčními. V období adolescence 

dochází k rozvoji psychosociálních vztahů a sexuálních aktivit. Již psychoanalýza v čele  

se Sigmundem Freudem nahlíží na adolescenci jako na období znovuprobuzení sexuálních 

potřeb, které se v předešlém období latence nacházely více méně mimo zájem dítěte. 

Rodina, která byla do začátku genitálního období hlavním uspokojovatelem dětských 

sexuálních potřeb, se dostává do ústraní a pubescent se začíná orientovat na své okolí,  

na heterosexuální vztahy, na své vrstevníky (Freud, 1991). 

V rámci tohoto psychosexuálního vývoje se mohou u adolescentů objevit různé 

formy rizikového chování, které mohou trvale ovlivnit jejich psychický vývoj a sociální 

život. Adolescent se dostává do nových neznámých interpersonálních situací, které 

mohou vyústit:  

a) sexuálním stykem před dovršením zákonné věkové hranice 15 let (Weiss, Zvěřina, 

2001; Vacek, 2008)  

b) sexuálním stykem mladistvých spojeným s nechtěným těhotenstvím  

nebo potratem (ÚZIS, 2009); 

c) nezvládnutými vztahy a rozchody, které v tomto věku mohou vést 

k sebevražednému chování (Koutek, Kocourková, 2003) nebo přechodu k jiné 

rizikové aktivitě (například užívání legálních a nelegálních drog);  

d) sexuálně orientovanými agresivními činy vůči vrstevníkům (Policie ČR, 2012);  
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e) prostitucí, komerčními sexuálními aktivitami (focením a filmováním 

pornografického materiálu), (Urban, Dubský, 2008);  

f) promiskuitním sexuálním chování (Weiss, Zvěřina, 2001);  

g) přenosem pohlavních chorob (HIV/AIDS) (ÚZIS, 2011). 

 

Tento sestavený výčet samozřejmě není konečný, protože si uvědomujeme,  

že určité formy sexuálního chování adolescentů mohou být v určité době a v jistém 

kulturním kontextu vnímány za rizikové a za jiných podmínek ne. „Není to tak dávno, kdy 

chlapci a dívky navštěvovali oddělené školy, zatímco dnes jsou společné školy a společná 

výuka považovány za normální běžnou věc. Kulturní kontext hraje také důležitou roli, 

protože například romská komunita nevnímá za rizikové takové chování dívek, které vede 

k těhotenství, i když rodičce není ani 15 let“ (Dolejš, 2010, s. 59). 

Necelých 60 % populace českých adolescentů uvedlo ve výzkumu Vacka, Šejvla  

a Miovského (2009), že mají partnerský vztah, přičemž větší počet kladných odpovědí  

se objevil u dívek. Procentuálních zastoupení zadaných klesá s rostoucí náročností studia  

a stoupá se školním ročníkem. (Lepík, Dolejš, Miovský, Vacek, 2010). Schofield (1969,  

in Langmeier, Krejčířová, 1998) uvádí, že dospívající získávají první sexuální zkušenosti  

v určitém sledu: jednoduchý polibek, polibek s větší aktivitou jazyka, dotýkání prsů dívky 

přes oděv, podobné dotýkání pod oděvem, manuální genitální kontakt s výlučnou 

aktivitou chlapce, podobný genitální petting s aktivitou a spoluúčastí dívky a vrcholí 

koitusem.  

Podle Weisse a Zvěřiny (2001) nedošlo ve dvou po sobě jdoucích šetřeních z roku 

1993 a 1998 k výrazné změně věkové hranice první soulože. Adolescenti nejčastěji udávají 

věk 16–18 let (průměr u mužů 18,17 (SD – ± 2,79) a žen 18,06 (SD – ± 2,49), přičemž 

chlapci se nacházejí v dolním pásmu věkového rozmezí. Iniciátorem první soulože jsou 

většinou chlapci, i když sami tvrdí, že k styku došlo iniciativou obou partnerů. 

V pátém ročníku pražských základních škol je 13,5 % chlapců a 6,3 % dívek, kteří 

uvedli, že měli již pohlavní styk. O čtyři školní ročníky výše se poměr mezi chlapci (21,1 %) 

a dívkami (25,4 %) obrací (Vacek, 2008). Kolektiv pod vedením Lepíka a Dolejše (2010) 

potvrzuje na reprezentativním vzorku karlovarských adolescentů výsledky Vacka a jeho 
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kolektivu (2008), přičemž došli k těmto výsledkům: a) šestý ročník chlapci 11,7 %, dívky 

8,2 % a b) devátý ročník chlapci 32,8 %, dívky 26,2 %. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR již od roku 2007 shromažďuje údaje 

o těhotenství, porodu a šestinedělí u rodiček. V roce 1970 se narodilo 26 dětí rodičkám 

mladším 15 let, ve věkovém intervalu 15–19 let to bylo již 20 070 dětí. O 38 let později  

se dívkám do 14 let narodilo o polovinu dětí méně. K výraznějšímu poklesu došlo u věkové 

kohorty 15–19 let, v této skupině se narodilo 5,6krát méně dětí (3610) (ÚZIS, 2008).  

K těmto evidovaným hodnotám porodnosti bychom mohli přidat číselné údaje  

o potratech. V roce 2008 bylo provedeno celkem 56 potratů u dívek do 14 let, u dívek  

do 19 let to bylo již 2 967 potratů (samovolné potraty a umělé přerušení těhotenství).  

Potraty a těhotenství (respektive narození dítěte) jsou významnou událostí  

v životě ženy, ale u dívek, které nejsou na danou situaci připraveny, to může působit 

negativně a vést k dalšímu neadekvátnímu jednání. Období těhotenství a následná 

výchova dítěte si žádají rodinou, sociální a ekonomickou podporu, kterou adolescent 

nemusí mít. „Americká národní kampaň prevence těhotenství mladistvých ve své zprávě z 

roku 2002 uvádí, že 40 % matek v USA je mladších 18 let, často nedokončí střední školu (ve 

40 %) a 80 % partnerů se s mladistvou matkou neožení. Je prokázáno, že adolescenti 

častěji děti zanedbávají a týrají. Z tohoto výčtu můžeme opět potvrdit, že jedna forma 

rizikového chování podporuje výskyt jiné formy“ (Dolejš, 2010, s 60).  

Koutek a Kocourková (2003) uvádějí, že konflikt nebo rozchod s partnerem  

je dostatečným motivem k sebevražednému chování, ale také podnětem k zneužívání 

alkoholu a jiných drog. Musíme si uvědomit, že partnerské problémy jsou odborníky 

považovány za jeden z deseti hlavních stresorů, které ovlivňují chování a jednání jedince. 

K popisu této problematiky využijeme výňatek z kazuistiky sedmnáctileté dívky, která  

„(…) asi rok chodila s chlapcem, ten se s ní před dvěma měsíci rozešel. Pacientka to těžce 

nesla, stále doufala, že se k ní vrátí. Ačkoliv vyvolávajícím faktorem bylo zjištění pacientky,  

že rozchod s přítelem je patrně definitivní, vidíme zde ještě řadu rizikových faktorů: 

suicidalitu v širším příbuzenstvu, konfliktní rodinné prostředí, špatný vztah s otcem, 

maladaptaci mezi vrstevníky. Tyto faktory nakonec ve společném působení vedly  

k sebevražednému jednání.“ (Koutek, Kocourková, 2003, s. 44–45). Z tohoto úryvku 
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vyplývá, že rozchod s parterem může být spouštěcím faktorem k některým formám 

rizikového chování. 

Česká společnost vnímá normální sexuální chování jako aktivitu založenou  

na vzájemné dohodě dvou jedinců, kteří jsou duševně a fyziologicky vyzrálí. Brzek (1999, 

s. 18) vymezuje normu sexuálního chování jako: „trvalé přitahování a vzrušení dospělou 

osobou opačného pohlaví, kdy by cestou nenásilného sbližování mělo dojít k oboustranně 

chtěné souloži, přičemž by neměla absentovat tendence k vytvoření trvalejšího 

partnerství“. Základní charakteristiky z oblasti sexuálního chování se u jedince utváří již  

v období plodu (8. až 9. týden těhotenství) a podle Zvěřiny (2003) jde o složitý 

fylogenetický proces, který vede k vytvoření struktury jeho sexuální motivace. Z toho 

vyplývá, že deviantní rysy jsou vrozené, ale výchovné působení umožňuje naučit člověka  

s nimi žít normální společenský život. Důležitým prvkem je včasné zaregistrování 

sexuálně-deviantního chování u žáků a studentů.  

Weiss a Zvěřina (2001) zjistili, že se sexuálně agresivními činy se setkáváme častěji 

u mužů, přičemž v roce 1998 potvrdilo násilné sexuální chování 7,9 %. V témže roce  

se 13,5 % žen přiznalo, že během svého života musely podstoupit minimálně jeden 

sexuální styk vynucený násilím, opakovaně k němu bylo donuceno 5,3 % žen. Ženy jsou 

nejčastěji vystaveny sexuální agresi ve věku 16–20 let. Autoři též zjistili, že jen nepatrný 

počet sexuálních deliktů je oznámen Policii ČR (cca 3 %), která v roce 2011 evidovala 269 

mravnostních činů (pohlavní zneužívání, znásilnění, mravnostní činy) spáchaných 

mladistvými a nezletilými pachateli (Policie ČR, 2011). 

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že adolescenti se nejčastěji dopouštějí 

pohlavního zneužívání svých vrstevníků. Výzkumy Vacka (2008), Šejvla a Miovské (2008) 

poukazují, že kromě biologických, vrozených proměnných, zde hraje důležitou roli také 

tlak vrstevníků. Na otázku „Jak silný je mezi tvými vrstevníky tlak na to, aby měli pohlavní 

styk (aby se s někým vyspali)?“ uvedlo 33,6 % žáků 9. ročníků odpověď „docela velký“ 

respektive „hodně velký“ (Vacek, 2008). Podobné výsledky potvrzují Šejvl a kolektiv 

(2008), kteří zjistili, že mezi 9. ročníkem základních škol až 4. ročníkem středních škol  

se míra tlaku nemění a pohybuje se v rozmezí 25,5 % až 36,5 %. 

Vaníčková (2007, s. 25) ve své knize „Dětská prostituce“ uvádí, že komerční 

sexuální zneužívání dětí se definuje jako: „použití dítěte pro sexuální účely výměnou  
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za peníze nebo odměnu v naturáliích mezi dítětem a zákazníkem, dítětem a prostředníkem 

nebo dítětem a agentem nebo jinými osobami, které vydělávají na obchodu s dětmi  

pro tyto účely“. V rámci této problematiky jsou identifikovány tři formy: a) dětská 

prostituce; b) dětská pornografie; c) obchod s dětmi pro sexuální průmysl nebo pro jiné 

účely. Příčiny dětské prostituce jsou podle autorky různého charakteru, přičemž na vznik 

tohoto rizikového chování často působí více faktorů najednou: a) vlastní zážitky 

sexuálního zneužívání, přičemž tento faktor se objevuje u více než třetiny prostituujících 

dívek; b) neuspokojování základních potřeb dětí, které často vede k emocionální  

a psychické deprivaci, jež byla identifikována u adolescentů provozujících prostituci;  

c) rodinná dysfunkce, projevující se fyzickým, verbálním a psychickým násilím rodičů vůči 

dětem, která se častěji objevuje v anamnéze sledované populace adolescentů;  

d) nedostatek finančních prostředků na pokrytí základních životních potřeb jedince, 

rodiny vede k zvýšení frekvence výskytu této rizikové formy chování; e) společenská 

tolerantnost, která se v rámci desítek let mění směrem k obecné liberálnosti témat 

obsahujících sexuální tématiku; f) nedostatečná informovanost dětí a adolescentů  

v oblasti sexuálního a sexuálně-komerčního zneužívání (Vaníčková, 2007). 

Podle Vaníčkové (2007) existuje v evropských zemích jednak heterosexuální 

prostituce dívek, jednak také homosexuální prostituce chlapců. Začátek tohoto chování  

se pohybuje okolo 13. až 14. roku života, přičemž se objevuje i u mladších dívek. Většina 

dívčí prostituce se odehrává na ulicích potažmo v autech, v salonech a bytech, kdy 

nabízejí rychlé, anonymní a laciné sexuální aktivity. Chlapecká prostituce má dvě formy:  

a) heterosexuální, která se v ČR téměř nevyskytuje a b) homosexuální, která  

je nejrozšířenější a často se odehrává pouliční formou, v menší míře formou gay-klubů  

a veřejných domů. 

Chlapci s dráhou prostituta začínají v pozdějším věku, průměrně je uváděn věk  

17–20 let a v anamnéze těchto hochů se objevuje dysfunkční rodina a zneužívání hlavně 

nelegálních drog. Prostituce adolescentů není doménou jen velkých měst (zejména 

Prahy), setkáváme se s ní i v pohraničních městech ČR (Cheb, Chomutov, Sokolov  

a dalších) (Dolejš, 2010). 

Výzkum Weisse a Zvěřiny (2010) z let 1993 a 1998 potvrdil u mužů průměrně  

10 partnerek během života, u žen to bylo o polovinu méně. Pokles mezi sledovanými lety  
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je pozorován u roční prevalence sexuálních partnerů u žen (1993/1,51 a 1998/1,11)  

i mužů (1993/1,73 a 1998/1,46). Více než polovina mužů (58 %) a více než třetina žen  

(37 %) oslovených v roce 1998 potvrdilo zkušenost s náhodným partnerem. Oproti roku 

1993 dochází k poklesu průměrného počtu náhodných sexuálních partnerů v rámci 

celoživotní (ženy o 0,11 a muži o 0,17) a roční prevalence (ženy o 1,15 a muži o 1,02).  

Podle Rabušice a Kepákové (1999, s. 165) je „sexuální promiskuita nejvyšší u těch, 

kteří jsou teprve na počátku svého sexuálního života, hledajíce svého životního  

a sexuálního partnera, je zřejmé, že potenciálně nejrizikovější skupinou je populace 

adolescentů ve věku 15–20 let“. Weiss, Kučera a Svěráková (1995) uvádějí, že 15letí 

adolescenti uvedli v 18,2 % více než 4 partnery a u 18letých to je již dokonce 38,8 %. Častá 

změna partnerů je jednou z proměnných, které mohou ve svém důsledku vést k nákaze 

člověka pohlavní chorobou (HIV/AIDS, syfilis).  

Dalším faktorem je ochrana během pohlavního styku, kdy nejúčinnější formou  

je podle odborníků latexový kondom (Weiss, Zvěřina, 2001). Weiss, Kučera a Svěráková 

(1995) ve svém výzkumu zaměřeném na žáky základních a středních škol (12–18 let), 

zjistil, že necelé tři čtvrtiny dotazovaných užijí kondom jen zřídka nebo nikdy  

(dívky – 70,8 % a chlapci – 72,6 %). Následující prezentované výzkumy mohou naznačovat, 

že dochází k určité změně chování adolescentů v této oblasti. Výzkum Rabušica  

a Kepákové (1999) z roku 1997 potvrdil, že jen jedna třetina hochů a dívek se při prvním 

pohlavním styku spoléhá na kondom. 

Novější výzkumy Vacka, Šejvla, Miovského (2008), Lepíka a kolektivu (2010)  

se dotazovaly na použití kondomu při posledním pohlavním styku. Plzeňská studie zjistila, 

že v populaci středoškoláků byl poslední koitus bez kondomu v 52,0 % případů; o několik 

procentuálních bodů méně zjistila karlovarská studie (46,8 %). V obou studiích  

je zajímavé, že s věkem respondentů klesá počet adolescentů, kteří kondom používají  

při pohlavním styku. Tento jev je vysvětlován tím, že jedinci přecházejí na jiné formy 

antikoncepce, navazují stálejší, trvalejší partnerské vztahy a jsou méně promiskuitní.  

V České republice bylo v roce 2008 evidováno Ústavem zdravotnických informací  

a statistiky ČR (2009) 7,3 chlapců a 3,8 dívek na 100 tis. obyvatel se syfilidou. Národní 

referenční laboratoř pro AIDS uvádí, že v roce 1990 bylo 108 jedinců HIV pozitivních  

a u 21 byla diagnostikovaná nemoc AIDS. V roce 1999 bylo již čtyřikrát více HIV pozitivních 
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(443 osob) a pětkrát více osob s AIDS (135 osob). O deset let později, respektive v roce 

2009, bylo hlášeno 1344 případů HIV+ a 292 případů AIDS (muži pětkrát častěji).  

K 31. 10. 2009 bylo evidováno celkem 8 případů dětí ve věku 0–9 let, u kterých byl 

potvrzen pozitivní nález HIV. U adolescentů (10–19) byla identifikovaná stejná diagnóza  

v 68 případech (27 dívek a 41 chlapců). Rapidní nárůst je pozorovatelný ve věkové 

kohortě 20–24 let – dívky 78 případů a chlapci 152 případů (in ČSAP, 2010). 

 

4.5. Školní problémy a přestupky 

Škola se pro děti a adolescenty stává na dlouhou dobu prostředím, v němž tráví 

velkou část svého denního času. Školská zařízení a pedagogové vytváří tlak na chování 

adolescentů, nutí je přizpůsobovat se pravidlům – tzv. se socializovat. V průběhu školní 

docházky se mění role žáka, který postupně začíná uvažovat o své budoucnosti  

a o potřebě školního vzdělání. Tyto změny vycházejí z vývoje adolescentova kritického 

myšlení a z posunu jeho osobních hodnot. Pozorujeme to například na vztahu žáka  

a učitele, kdy z nekritického zbožňování učitele žákem přechází adolescent ke snaze 

navázat rovnoprávnější vztah.  

Od začátku školní docházky začínají děti navazovat kamarádské, přátelské vztahy  

a vytváří školní „subkulturu“, charakterizovanou vlastním zvláštním jazykem, zvyklostmi, 

rituály a, jak píše Matoušek, Kroftová (2003), vznikají tak v těchto školních subkulturách 

další „sub-subkultury“, které jsou tvořeny adolescenty se společnými zájmy, společným 

místem bydliště nebo také společnou činností. Tyto školní subkultury mohou někdy být 

zárodkem školních problémů a rizikového chování již v raném školním věku. 

K problémům nenapomáhá jen sociálně negativní prostředí, ale také somatické, 

biologické, vývojové a psychologické proměnné. Jurovský (1955) ve své knize „Dítě  

a disciplína“ rozlišuje několik základních přestupků proti školním formální a někdy  

i neformálním pravidlům: a) přestupky proti školnímu chování, které se ve školách 

objevuje nejčastěji, jedná se hlavně o neplnění písemných úkolů, nedostačující nebo 

chybějící přípravu do školy, zapomínání školních učebnic a pomůcek, vyrušování během 

vyučování, hyperaktivní chování během přestávek; b) přestupky proti škole hlavně  

ve formě zameškávání školní docházky (záškoláctví) nebo narušování vzdělávacího 

procesu, přičemž se s nimi setkáváme častěji u chlapců; c) přestupky proti učiteli 
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projevující se vzdorem, zesměšňováním, odmlouváním, zlostí a také šikanováním  

ze strany adolescentů, nejčastěji se s těmito přestupky setkávám na druhém stupni 

základních škol; d) přestupky proti spolužákům, se často jedná o verbální a neverbální 

agresi, šikanování (chlapci), ale i neshody mezi spolužáky (dívky); e) podvody ve školním 

životě charakteristické pro dívky druhého stupně základních škol, které se často 

dopouštějí opisování a lhaní; f) přestupky proti školním zákazům, kdy adolescenti užívají 

alkoholické nápoje a kouří tabákové výrobky před, v době nebo následně po ukončení 

školního vyučování; g) obecné mravní a občanské přestupky proti okolnímu obyvatelstvu 

a jeho majetku. 

Někteří autoři se pokouší definovat „problémového“ žáka a vytvořit určitou 

typologii. Auger a Coucharlat (2005) vysvětlují, že se jedná o žáky, kteří odmítají 

spolupracovat a vyrušují při vyučování. Ve školních lavicích nalézáme žáky: a) agresivní 

(agresivní reakce na příkaz, poznámku, úkol), b) konfliktní (odmlouvání, neuposlechnutí), 

c) neklidné (impulzivní, nesoustředěné), d) provokující (vyrušují). 

V této práci se zaměříme zejména na fenomén „záškoláctví“. Záškolák  

je adolescent, který nemá pro absenci legální důvody a dopouští se neomluvené 

nepřítomnosti, bez souhlasu rodičů, pedagogů a dalších oprávněných osob (Kyriaco, 

2005). V podobném charakteru vnímají tento jev Průcha a kolektiv (2003, s. 310), kteří  

ho definují jako „zvláštní případ absentérství. Jev, kdy se žák úmyslně, bez omluvitelného 

důvodu a bez vědomí, popř. souhlasu rodičů nezúčastňuje vyučování a zdržuje se mimo 

domov. Má zpravidla souvislost se školní neúspěšností žáka.“ Lazarová (1998) uvádí tři 

skupiny příčin záškoláctví: 

a) jako reaktivní akt – strach z neúspěchu, trestů, posměchu a impulzivní, nepromyšlený 

únik z těchto situací; dítě odhaduje trest a připravuje si lži a výmluvy; 

b) jako dobrá zábava – skupinová forma, která vyúsťuje v navštěvování barů, hospod  

a užívání legálních a nelegálních drog; u této formy je nejnižší míra úzkostnosti; 

c) jako výbuch – řešení dlouhodobé frustrace, které je dopředu plánované; dítě zažívá 

pocity opuštěnosti, nenávisti k rodičům, pedagogům a beznaděj. 
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Někteří autoři vytvořili dokonce kategorie záškoláctví: 

a) pravé, které spočívá v neomluvené absenci žáka bez vědomí rodičů nebo zákonných 

zástupců; 

b) s vědomím rodičů, kdy se často jedná o jeden až dva dny, kdy adolescent pomáhá 

rodičům při pracovních aktivitách nebo se stará o nemocného člena rodiny; 

c) s klamáním rodičů, při kterém se adolescent většinou vymlouvá na svůj zdravotní stav 

tak, aby získal omluvenku a nemusel do školy; 

d) odmítání školy, které vychází z objektivního strachu, že bude ve školním prostředí opět 

šikanován nebo trpět duševními problémy (školní fobie, deprese atd.) (Kyriaco, 2005). 

Vágnerová (2005) uvádí, že každý pátý školní přestupek je neomluvená absence. 

Beinart a kolektiv (2002, in Kyriaco, 2005) realizovali výzkum s populací pubescentů  

z Anglie, Walesu a Skotska, přičemž do výzkumu se zapojilo cca 14 500 žáků. Zjistilo se,  

že prevalence záškoláctví se v jednotlivých ročnících zvyšuje. U dívek z 6. ročníků 

zaznamenali v 7 % a u chlapců ze stejného ročníku v 11 % záškoláků. V 9. ročníku  

se poměr obrátil – dívky chodí za školu častěji (42 %) než chlapci (38 %) a měsíční 

prevalence byla 21 %. Pro adolescenty 9. ročníku není problém jít za školu a nést následky 

tohoto chování. 

Přestupky dětí a adolescentů proti pravidlům a řádu školy často vedou k udělení 

trestu pedagogem nebo vedením školy. V českém školství nelze využívat tělesné  

a ani jinak fyzicky orientované výchovné tresty. Z tohoto důvodu používají školy pro 

napomenutí a potrestání hlavně verbální a písemné nástroje. Mezi ty nejčastěji využívané 

tresty patří třídní, ředitelské důtky a snížení známky z chování. Lepík a kolektiv (2010)  

se ve svém výzkumu ptali adolescentů druhého stupně základních škol a víceletých 

gymnázií, zda dostali během svého života nějakou formu napomenutí. Chování chlapců 

vede častěji k nějakému přestupku proti školním pravidlům a je po zásluze „odměněno“. 

Jak z logiky věci vyplývá, tak nejfrekventovanější je třídní důtka, která  

na pomyslném žebříčku školních trestů stojí hned za samotnou domluvou. Průměrná 

prevalenční hodnota třídní důtky u chlapců v 6. až 9. ročníku základní školy dosahuje 

hodnoty 43,7 %, přičemž u dívek je poloviční 21,0 %. Vyšší rozdíl sledujeme u dvojky  

z chování, tento trest dívky obdrží třikrát méně (3,6 %) než chlapci (11,1 %) a u trojky  

z chování je to už v poměru 1 : 5,5. Většinou se prevalenční hodnota ustálí od 13. roku 
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života adolescenta, přičemž u třídní důtky se pohybuje od té doby v rozmezí 40–50 %,  

u dvojky z chování 10–15 % a u trojky z chování 2–4 % (Lepík a kol., 2010). 

4.6. Ostatní formy rizikového chování 

Některé instituce a autoři řadí do rizik i další aktivity, činy a chování adolescentů, 

než jaké jsme popsali v předešlých podkapitolách. Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR (2008, 2007) ve svých metodických pokynech nabádá školy a jejich 

pedagogické pracovníky k předcházení i takovým rizikovým jevům, jakými jsou poruchy 

příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie. Krejčířová a Skopalová (2007) přiřazují  

k nelátkovým závislostem také závislost na nakupování. Celou skupinu impulzivních 

poruch zmiňuje ve své knize Vykopalová (2001) a vnímá ji jako skupinu rizikových forem 

chování, do níž řadí pyromanii, patologické krádeže, trichotilomanie a další. Jedná  

se o takové poruchy, které uvádějí jedince do neschopnosti odolat pokušení. Před 

zahájením samotné společensky nepřístojné, nevhodné aktivity (například pyromanie) 

zažívá adolescent tlak, neklid a výbušnost. Po jejím provedení naopak uvolnění, 

uspokojení, ale i výčitky svědomí a lítost. Urban a Dubský (2008) přiřazují k sociální deviaci 

takovou aktivitu adolescentů, jako je tvorba graffiti. 

Zastavíme se jen u mentální anorexie a bulimie, které řadíme do skupiny poruch 

příjmu potravy. Jedná se o rizikové chování, které se objevuje nejčastěji u dívek 

navštěvujících základní a střední školy, ale výjimkou nejsou ani chlapci. Jedná se o složité 

jevy, které zasahují celou bytost člověka a jeho prostředí (biopsycho-socio-duchovní 

problém). Jak uvádí Cvečková a kolektiv (2010), tyto poruchy se vyznačují: a) intenzivním 

strachem z přibývání na váze, b) častým, někdy i kompulzivním sledováním tělesné 

hmotnosti, c) zkresleným vnímáním vlastního těla, d) manipulací s jídlem. 

Mentální anorexie, jak píše Vykopalová (2001, s. 81), může mít: „průběh tak 

akutní, že může vést k závažným psychickým poruchám, k sebevražednosti, totálnímu 

vyhladovění“ a „může vzniknout jako následek biologických změn po narušení 

příbuzenských vztahů, po neúspěšných dietách za podpory přátel“. Příčiny vzniku tohoto 

problému vidí autorka: a) v osobnosti a v jejím vývoji (rané vztahy s matkou aj.),  

b) ve společnosti (prezentovaný ideál krásy, industrializace společnosti), c) v rodinném 

prostředí (vztahové problémy). 
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V diagnostickém procesu se odborníci opírají o tyto projevy: a) snaha eliminovat  

a narušovat stravovací návyky, b) poruchy v endokrinním systému, c) rapidní  

a neopodstatněný (jinou chorobou, například rakovinou) úbytek na váze, d) zkreslené 

vnímání vlastní osoby, e) doprovodné jevy. Následky takového chování mohou být často 

nevratné a mohou vést ke smrti. Mentální anorektičky mají oslabenou imunitu, 

rozvrácený metabolismus minerálů, trpí poruchami spánku, špatnou funkcí ledvin, střev  

a dalších orgánů a rychle se unaví a prochladnou (Höschl, Libiger, Švestka, 2002). 

Mentální bulimii definuje Americká psychologická asociace (APA, 2007, s. 139) 

jako: „neukojitelný hlad po jídle, který může mít fyziologické příčiny, jako například lézi  

na mozku nebo poruchu štítné žlázy, či být primárně psychologickou poruchou“. Pro MKN 

10 musí být splněno několik kritérií, na jejichž základě je stav prohlášen za chorobný.  

U adolescenta dochází k opakovanému přejídání, objevují se u něj nutkavé myšlenky  

na jídlo, ztrácí kontrolu nad stravovacími návyky, objevuje se vyprovokované zvracení, 

průjmy, hladovění, snížení hodnoty jeho ega a rezignace na daný stav (Dolejš, 2010). 

Hartl a Hartlová (2000) píšou, že mentální bulimie je převážně dívčím a ženským 

problémem, který se objevuje hlavně ve věkovém rozmezí 18–35 let. První náznaky 

rozvíjejícího se problému se datují do období adolescence, spouštěcími faktory mohou být 

rodinné a vztahové problémy, změna a náročnost zaměstnání a studia. 

Průběh „přejídání“ není doprovázen pocity hladu, ale je spojen s bolestí, 

vyvolanou jinými somatickými procesy – vyrážkou, srdeční arytmií, záněty slinných žláz, 

kazivostí zubů, bolestmi žaludku, dušností a dalšími. Každé takovéto epizodě často 

předcházejí deprese, pocity úzkosti, osamělosti, nespokojenosti s vlastním bytím a jiné 

(Höschl, Libiger, Švestka, 2002). 

K léčbě poruch příjmu potravy se využívají psychofarmaka (mentální anorexie – 

antidepresiva, neuroleptika; mentální bulimie – antidepresiva), nutriční rehabilitace, 

psychoterapie rodinného a individuálního typu, psychoedukace, poradenství a další 

psychoterapeutické přístupy (KBT, KAT). Epidemiologické údaje poukazují na stoupající 

tendenci mentální anorexie, kterou trpí 0,5–1 % dívek a žen, mentální bulimií pak 1–3 % 

žen. Poruchy příjmu potravy se v 90–95 % objevují u žen a dívek ve věku 14–18 let. 

Dále můžeme pozorovat výskyt komorbidity s dalšími poruchami – závislost  

na alkoholu a nelegálních drogách, depresivní, anxiózní a obsedantně kompulzivní 
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poruchy. V případě mentální anorexie je u 44 % pacientek pozorováno vyléčení, ale  

u 24 % je evidován chronický průběh s neschopností vyléčit se. Mentální bulimie  

má odlišnou statistiku – dobrá remise je zaznamenána u 27 % a nevyléčitelnost u 33 % 

klientek (Höschl, Libiger, Švestka, 2002).  

U 2 % pacientek s mentální anorexií byla zaznamenána dokonaná sebevražda, 

přičemž ta může být reakcí na nucení do jídla, do terapie (Koutek, Kocourková, 2003). 

Ústav zdravotních informací a statistiky ČR (2010) evidoval v roce 2008 celkem  

419 hospitalizovaných pacientů, přičemž s mentální anorexií (F50.0) 58 %, s mentální 

bulimií (F50.2) 23 % a s atypickou mentální anorexií (50.1) 9 %. Četnost hospitalizovaných 

pacientů s mentální bulimií klesl mezi roky 2004 a 2008 o 10 % a opačný trend můžeme  

v tomto období zaregistrovat u mentální anorexie, u níž počet vzrostl o 5 %. Každý rok 

tvoří adolescenti (dívky a chlapci) do 24 let necelé tři čtvrtiny hospitalizovaných klientů. 

Do roku 2002 provedlo ÚIV (2003) čtyři rozsáhlá výběrová šetření o zdravotním 

stavu obyvatel ČR. V každém výzkumu bylo prostřednictvím 40minutového rozhovoru 

vyzpovídáno cca 2 500 respondentů starších 15 let. Z analýzy získaných dat vyplynulo,  

že nejnižší průměrná hodnota BMI byla ve věkové kohortě 15–24 let. Při bližším zkoumání 

této věkové kohorty zjistíme, že průměrná hodnota BMI u chlapců je nad hranicí 23 bodů 

a u dívek okolo 21,5 bodu. Z celé sledované skupiny se nachází 78,3 % v rozmezí 20,0–

26,9 bodů, přičemž obezitou trpí 3,3 % (nad 30 bodů) a určitou podváhou 0,9 % (in Dolejš, 

2010). 

Již několikrát zmiňovaný výzkum Lepíka a kolektivu (2010) se také ptal na výšku  

a váhu adolescentů, ale také na jejich aktivity směřován k redukci jejich váhy. Podváhou  

(< 18,50 bodů) trpělo 22,99 % chlapců a 33,30 % dívek, na opačném pólu BMI – obezitou 

1. až 3. stupně – trpí 1,56 % chlapců a jen 0,27 % dívek. Se svou váhou je spokojeno  

49,74 % chlapců a o 10,62 % méně dívek, přičemž dietu drží 23,86 % dívek a o 11,53 % 

méně chlapců. Svou tělesnou váhu vnímá více než 55 % žáků jako optimální, 3,39 % jako 

příliš nadměrnou a 3,03 % jako příliš nízkou. Ve způsobu redukce tělesné váhy se objevují 

rozdíly mezi pohlavími. Dívky využívají oproti chlapcům „tvrdších“ metod – vědomě 

vyvolaného zvracení a užívání prášků na hubnutí. Chlapci se vyrovnávají s reálnou nebo 

pomyslnou nadváhou sportem a tělesným cvičením. Měsíční prevalence užití prášků na 

hubnutí je u dívek 1,25 % a záměrné vyvolaného zvracení je u téhož pohlaví 2,23 %. 
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5. Charakteristika období adolescence 

Období dospívání je přechodem mezi dětstvím a dospělostí. Hartl a Hartlová 

(2000, s. 120) definují dospívání jako: „období ontogenetického vývoje, ve kterém vrcholí 

proces sexuálního, emocionálního a sociálního zrání“. Podle Vágnerové (2005) dochází  

v průběhu dospívání ke komplexní proměně osobnosti. Dospívání je tedy velmi 

dynamické, svébytné vývojové období, během kterého se modifikují různé projevy 

osobnosti a její fungování v interpersonálních vztazích. 

Nástup tohoto období i jeho konec se individuálně liší. Langmeier a Krejčířová 

(2006) vymezují fázi dospívání v našich podmínkách na období od 11-12 let přibližně  

do 20-22 let.  Macek (1999) a Vágnerová (2005) shodně uvádějí, že období dospívání 

časově vyplňuje druhé desetiletí života a datují je tedy přibližně od 10 do 20 let. Tuzemská 

literatura často dělí dospívání na období pubescence a adolescence (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). V anglosaské literatuře označuje většinou pojem adolescence celé 

období dospívání, zatímco pojem pubescence se vztahuje k tělesným proměnám této 

fáze. Mnozí autoři proto i v našem prostředí hovoří o celém období jako o adolescenci, 

kterou dále dělí na časnou, střední a pozdní (Macek, 2003; Vágnerová, 2005). 

Období časné adolescence, označované též jako prepuberta, které charakterizuje 

přechod od dětství k dospívání, začíná prvními náznaky pohlavního dospívání a trvá 

přibližně od 10-11 do 13 let. Tato fáze se vyznačuje mírnějšími biologickými  

a psychologickými znaky následujícího období. Střední adolescence neboli pubescence  

či puberta, je biologicky vymezena nástupem menarche u dívek nebo první noční polucí  

u chlapců a končí dosažením reprodukční schopnosti, tedy přibližně od 13-14  

do 15-16 let3. Během této doby se dítě mění na biologicky zralého dospělého (Čáp, Mareš, 

2001; Langmeier, Krejčířová, 2006; Macek, 2003; Vágnerová, 2005).  

Jedná se nejen o období pohlavního dospívání, ale také o období pronikavých 

změn ve vývoji osobnosti a nového začleňování jedince do společnosti, které dle J. Čápa 

přináší značné problémy v rodinné i školní výchově (in Čáp, Mareš, 2001).  

                                                      
3 V našem výzkumném šetření, kterému se budeme věnovat v pozdějších kapitolách, jsme se zaměřili právě 

na tuto věkovou skupinu střední adolescence, tj. jedincům ve věkovém rozmezí 13 až 16 tel. 
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Primárním úkolem této fáze je naučit se zvládat biologické a kognitivní změny  

a jejich dopad na chování, nálady a sociální vztahy (Zarrett, Eccles, 2006).  

Macek (2003) hovoří o tomto životním úseku jako o období hledání vlastní 

identity, tj. vlastní jedinečnosti a autentičnosti. Po střední adolescenci nastupuje relativně 

klidnější období pozdní adolescence, kdy se dokončuje tělesný růst, jedinec dosahuje plné 

reprodukční zralosti, osamostatňuje se od rodiny, dokončuje svou profesní přípravu  

a začleňuje se do širší společnosti. 

5.1. Bio-psycho-sociální proměny dospívání 

V dospívání probíhají kromě pohlavního dozrávání a hormonálních změn i další 

biologické přeměny, jako růst postavy a změna proporcí těla. Kromě výrazných 

biologických změn dochází v tomto období i ke změnám osobnostním a sociálním. Značný 

vliv na psychiku jedince mají nejen neurohumorální změny probíhající v organismu. 

Psychické změny jsou především úzce spojeny s osobními a sociálními důsledky tělesných 

změn a jejich časovým průběhem (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Přestože jsou mnohé změny primárně podmíněny biologicky, nesmíme 

opomenout psychické, sociální, ekonomické a kulturní faktory, s nimiž jsou biologické 

změny ve vzájemné interakci. Výraznou úlohu má také výchovný postoj rodičů, učitelů  

a dalších subjektivně významných osob (Vágnerová, 2005). Mezi faktory, které predikují 

vliv dospívání na psychosociální vývoj a sociální vztahy jedince, především patří konkrétní 

průběh a stádium dospívání, načasování a tempo pubertálních změn a širší kontext,  

ve kterém se dospívání jedince odehrává (Collins, Steinberg, 2006). 

Podle Macka (2003, s. 42) je „velmi důležitou charakteristikou vývoje v adolescenci 

vysoká intraindividuální variabilita“. Shodně uvádí například Tartar-Goddetová (2001),  

že neexistuje jeden typický profil adolescenta ani formy dospívání. V současné době  

se biologické dospívání vyznačuje trendem tzv. sekulární akcelerace, který označuje 

zrychlování růstu, váhy a pohlavního dospívání v posledních sto letech. Tato skutečnost  

je mimo jiné dána faktory jako socio-ekonomický status, výživa či zdravotní péče. Trend 

sekulární akcelerace se v rozvinutých zemích prokazuje znatelněji u dívek (Macek, 2003). 

 Dle Langmeiera a Krejčířové (2006) nemusí psychické změny charakteristické pro 

období dospívání zákonitě následovat až po objevení známek biologického vývoje. Někteří 
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mladiství mohou projevovat vyspělé abstraktní myšlení a kritický přistup k druhým, aniž 

by vykazovali změny pohlavního zrání. Naopak jedinci vykazující zjevné známky 

pubertálního biologického zrání nemusí zákonitě ihned dosahovat také emočních, 

intelektuálních a sociálních změn. Dále autoři chápou zvláštnosti psychiky dospívajícího 

jako více či méně nepodařené úsilí o přizpůsobení se biologickým, psychickým a sociálním 

podmínkám. 

Vágnerová (2005, s. 321) hovoří o dospívání jako o „období hledání  

a přehodnocování, ve kterém má jedinec za úkol zvládnout vlastní proměnu, dosáhnout 

přijatelného sociálního postavení a vytvořit si subjektivně uspokojivou, zralejší formu 

vlastní identity“. Tartar-Goddetová (2001) upozorňuje, že dospívající jedinec si musí 

zvykat na nové tělo, a tak jeho fyzická stránka zaujímá v životě adolescenta důležité místo 

a stává se významným komunikačním nástrojem a filtrem pro poměřování reality. 

V pojetí E. H. Eriksona (1996, s. 13) je „základním vývojovým úkolem období 

dospívání hledání vlastní identity. Toto období přechází z období charakterizovaného 

konfliktem snaživosti proti pocitům méněcennosti, které se pojí se začátkem školní 

docházky a během kterého mělo dítě získat dobrý počáteční vztah ke světu dovedností  

a nástrojů“. V období dospívání se podle autora díky fyzickým proměnám stávají 

opětovně problematické všechny skutečnosti, na které si dítě dříve zvyklo. „Rostoucí  

a vyvíjející se mladí lidé, kteří se musejí vyrovnávat s touto vnitřní fyziologickou revolucí  

i se zřejmými úkoly dospělých, jež na ně čekají, dělají si nyní především starost o to, jak  

se jeví v očích ostatních ve srovnání s tím, co sami o sobě cítí“ (Erikson, 1996, s. 14). 

5.2. Kognitivní změny v období adolescence 

Dospívající jsou již schopni uvažovat abstraktně, vývoj myšlení v této době 

dosahuje stádia formálních operací. Rozvíjí se také schopnost metakognice, která 

mladistvým umožňuje lepší náhled na vlastní schopnosti a podporuje celkovou tendenci 

k introspektivním úvahám. Rozvinutí intelektu spolu s narůstající zkušeností v sociálních 

vztazích a komunikaci umožňuje rozvoj dalších aspektů osobnosti. Dospívající mají 

možnost více kontrolovat své myšlenkové pochody, strategie učení a řešení problémů. 

Facilituje se tak mimo jiné vývoj identity a morálního usuzování. Dospívající jsou schopni 

více posuzovat své vlastní možnosti a schopnosti, a také hlouběji porozumět svému 

sociálnímu a kulturnímu okolí. Pubescent, na rozdíl od dítěte, dokáže pochopit odlišné 
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názory a motivy druhých lidí, dovede uvažovat systematičtěji (Čáp, Mareš, 2001; 

Vágnerová, 2005; Zarett, Eccles, 2006).  

Rozvoj schopnosti myšlení souvisí dle Macka (2003) také s prohloubeným 

sebeuvědoměním a objevením „síly vlastního rozumu“. Adolescenti tak často dospívají  

k přesvědčení, že cokoliv lze vyřešit, budou-li lidé o věcech skutečně přemýšlet, což může 

polarizovat jejich vztah k sobě i druhým. 

Typická kritičnost dospívajících propojuje úroveň kognitivního rozvoje spolu  

se sociálními a emocionálními vlivy tohoto období (Gillernová, 2008). Matějček (1986) 

upozorňuje, že dospělí bývají zvýšenou kritičností dospívajících dětí zaskočeni a často  

se domnívají, že se dítě „zkazilo“ pod vlivem vrstevníků. Autor v těchto projevech ale vidí 

zákonitý znak vývojového pokroku. Podle M. Vágnerové (2005) bývají dospívající také 

zvýšeně radikální. Radikalismus je chápán jako jejich obrana proti nejasnosti  

a mnohoznačnosti jejich vnímání a prožívání. Mají tendenci reagovat zkratkovitými 

generalizacemi. Na svých názorech trvají a nejsou ochotni připustit, že by nemusely být 

správné. 

5.3. Vývoj emočního prožívání 

V rámci vývoje v průběhu dospívání dochází ke změně způsobu myšlení i emočního 

prožívání. Dospívající bývají přecitlivělí, emocionálně labilní, náladoví, vztahovační, 

snadno unavení a podráždění. Jejich emoční reakce bývají ve srovnání s dřívějšími projevy 

nápadnější a méně přiměřené ve vztahu k podnětu. Citové prožitky bývají spíše 

krátkodobé a proměnlivé, ale mohou být velice intenzivní (Langmaier, Krejčířová, 2006; 

Vágnerová, 2005).  

Postupně se ale začínají citové prožitky diferencovat, narůstá druhů a odstínů 

emocí, přibývá vyšších citů. Adolescence je, z pohledu emocionálního vývoje, dlouhé 

období rozdělené do několika etap. Zatímco v časné adolescenci převažuje emoční labilita 

a negativní rozlady, střední a pozdní adolescence se vyznačuje odezníváním náladovosti, 

přibýváním silných prožitků a jejich diferenciací (Macek, 2003). 

S celkovou emoční nevyrovnaností dospívajících souvisí také výkyvy  

v sebehodnocení. Reflexe vlastních pubertálních změn a jejich časný nástup má větší 

negativní vliv na sebehodnocení dívek než chlapců (Macek, 2003). Zranitelnost sebeúcty 

dospívajících a celková nejistota se projevuje v přecitlivělosti na projevy druhých a jejich 
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vztahovačnosti (Vágnerová, 2005). Podráždění dospívajícího může mnohdy plynout  

z hledání uspokojivého obrazu sebe samého, neboť zažívá rozpor mezi tím, čím by rád byl 

a čím ve skutečnosti je. 

5.4. Sociální vztahy v dospívání 

Období dospívání a jeho proměny znamenají vyšší emoční zátěž nejen pro 

dospívající, ale i jejich okolí (Čáp, Mareš, 2001). Četné změny adolescentního období 

sebou nutně nesou i změny v sociálních vztazích dospívajícího. Jako hlavní zdroje podpory 

v této době vystupují především rodina, vrstevnická skupina a škola zastupovaná učitelem 

(Gecková, Pudelský, Van Dijk, 2001). Kvalita vztahů s těmito významnými jedinci úzce 

souvisí s vývojem identity adolescenta (Macek, 2002). Podívejme se proto nyní blíže  

na proměny vztahu dospívajících k významným osobám v jejich sociálním okolí. 

 

Vztahy s vrstevníky 

V průběhu přechodu z dětství do dospívání nastávají výrazné změny v sociálních 

vztazích mladistvých. Děti tráví stále více času se svými přáteli a dalšími vrstevníky bez 

dohledu rodičů, a to nejen ve škole ale i mimo ni. Členství ve skupině vrstevníků  

a budování kamarádských vazeb se stává významnou charakteristikou tohoto období.  

Čas trávený s vrstevníky většinou předčí množství času tráveného se členy rodiny, 

přestože důležitost vztahů s nejbližšími příbuznými tímto neklesá. Dospívající začínají být 

zvýšeně orientováni na přijetí a popularitu mezi vrstevníky, stejně jako narůstá jejich 

ovlivnitelnost vrstevnickou skupinou (Krejčová, 2009). 

Dle Macka (2002, 2003) posiluje popularita mezi vrstevníky a konformita  

s vrstevnickou skupinou pocity vlastní významnosti a autonomie dospívajícího, zatímco 

vysoká míra konformity ve vztahu k rodičům těmto pocitům většinou brání. Vztah  

s vrstevníky bývá posilován sdílením stejných životních zkušeností, problémů a nejistot,  

ať již vědomých či nevědomých. 

Orientace na aktivity s vrstevníky většinou výrazně předčí zájem o školu  

a v případě vysoké konformity s vrstevnickou skupinou může vést k nárůstu 

problémového chování (Zarrett, Eccles, 2006). Silná orientace na vrstevnickou skupinu 

podle A. J. Fuligni a kol. (2001) vrcholí během prvních pěti let dospívání a postupně ubývá, 

jak dospívající opětovně přehodnocují své vztahy k rodičům a vytváří si dospělý pocit 
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autonomie. Autoři upozorňují, že pokud dospívající nevěří, že si ve svém vztahu s rodiči 

mohou dovolit projevy vlastní autonomie s pochopením, stanou se více závislí na vztazích 

s vrstevníky.  

 „Vrstevnická skupina má specifickou a často nezastupitelnou roli při získávání 

pocitu vlastní autonomie“ (Macek, 2003, s. 58). Její význam je nenahraditelný  

při jakémkoli vztahu s rodiči. Poskytuje cvičný prostor pro hledání a upevňování nových 

forem a způsobů chování. Vrstevníci dospívajícímu pomáhají zakotvit se v procesu 

četných biologických a psychosociálních změn, stejně jako mohou suplovat rodičovskou 

podporu v období emancipace od rodiny. Vrstevnická skupina poskytuje pro dospívajícího 

přijatelnější normy a stává se vzorem standardů chování a rozhodování. Členství  

ve vrstevnické skupině dospívajícím také dodává určitý sociální status (Gillernová, 2008; 

Macek, 2002, 2003). 

Přátelství, která vznikají v období adolescence, se již zakládají na více dospělých 

hodnotách. Dospívající hledají u svých přátel především komunikační partnery, se kterými 

mohou sdílet své radosti a smutky, své zážitky a hovořit o svých zájmech. Kamarádské 

vazby vzniklé v mladším a středním školním období většinou nemají trvalejší charakter, 

zatímco přátelství navazovaná v období dospívání mohou přetrvat po celý život 

(Matějček, 1986). 

  

Dospívání a rodina 

„Změny spojené s dospíváním vedou ke ztrátě starých jistot a posilují potřebu 

orientace v nové situaci a nové stabilizace“ (Vágnerová, 2005, s. 324). Potřebu jistoty 

dříve naplňovala rodina. V dospívání se rozvíjí nové sociální vztahy a nové kompetence, 

které míru závislosti na rodině snižují. Sociální kontakty se začínají lišit od těch v dětství. 

Vztahy v rodině zůstávají stále výrazné, ale podíl času, který dospívající jedinci tráví mimo 

rodinu, narůstá a extrafamiliární vztahy začínají přebírat funkce, které byly v dětství 

výsadní rolí rodiny (Collins, Steinberg, 2006). Oproti tomu empirické studie prokazují,  

že rodiče zůstávají pro dospívající stále nejdůležitějším zdrojem sociální opory, ke kterému 

se obrací v případě emočních či vztahových problémů (Gecková, Pudelský, Tuinstra, 

2000).  
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S potřebou jistoty úzce souvisí také potřeba citové akceptace, která ale mění svůj 

charakter. V době dospívání se mění spíše v obecnou potřebu výkonu a sociální 

akceptace, které zajišťují dospívajícímu pocit přijatelné pozice ve společnosti. Tato pozice 

ale již není apriorně dána, nýbrž si ji dospívající musí zasloužit, což opět snižuje jeho pocity 

jistoty (Vágnerová, 2005). 

I. Gillernová (2008) vidí postupnou emancipaci od rodiny jako jeden ze znaků 

dospívání. Macek (2002) považuje za dominující charakteristiku vztahu dospívajících  

k jejich rodičům snahu o zrovnoprávnění vlastní pozice. Podle W. A. Collinse  

a L. Steinberga (2006) lze předpokládat, že kvality a funkce vztahů mezi rodiči a dětmi 

budou ze své podstaty v čase stabilní, ale specifické formy a způsoby interakce mezi rodiči 

a rostoucími dětmi se v průběhu času mění. 

„Rodina a rodiče v životě dospívajících rozhodně neztrácejí na významu,  

ale pozměňuje se podoba a kvalita jejich vzájemných vztahů ve prospěch posílení osobní 

autonomie a akceptace sebe sama ve smyslu potvrzení vlastní identity“ (Gillernová, 2008, 

s. 11). Collins a Laursen (2004) upozorňují, že děti, které mají vřelé vztahy s rodiči  

v průběhu předpubertálního období, zůstávají blízcí a více v kontaktu se svými rodiči  

i v průběhu dospívání, přestože množství a frekvence pozitivní interakce může být 

snížena. 

Většina adolescentů stále označuje matku a otce jako nejdůležitější osoby 

(Gecková, Pudelský, Tuinstra, 2000). G. N. Holmbeck s kolegy považuje za cíl rodičovství  

v období dospívání vytvořit z dítěte nezávislého a autonomního jedince (Holmbeck, 

Paikoff, Brooks-Gunn, 1995). 

 

Vnímání vztahů a potřeba autonomie 

Přestože vnímání vztahů zůstává obecně vřelé, dospívající i jejich rodiče 

zaznamenávají snížený výskyt projevů pozitivních emocí a nárůst projevů negativních 

emocí v porovnání s obdobím předcházejícím dospívání. Dospívající navíc projevují 

emocionální vazby ke svým rodičům slabě a často utajeně skrze takové projevy chování, 

jako přátelské škádlení a nepatrné projevy zájmu. Dříve obvyklé projevy intimity, jako 

mazlení a společné hry, ubývají, zatímco přibývají konverzace, během kterých jsou 

vzájemně vyjadřovány názory a pocity (Collins, Laursen, 2004; Collins, Steinberg, 2006).  
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Dospívající mnohdy vyjadřují přání, aby byli jejich rodiče jiní a méně je omezovali, 

avšak často sami prozrazují svým chováním vnímání potřeby vedení a kontroly 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). Časné pokusy dospívajících o dokázání své autonomie často 

rychle vyvolají konflikt mezi rodiči a teenagery (Collins, Steinberg, 2006). Podle 

Langmeiera a Krejčířové (2006, s. 153) „vznikají konflikty většinou kolem specifických 

pravidel, zákazů a příkazů, které dospívající pokládají za neodůvodněné a příliš omezující“.  

Dospívající se snaží vzdálit od svých rodičů, ale současně si přejí být s nimi  

ve styku. Vstupují do konfliktů, aby se s nimi dostali do kontaktu. Tento způsob volí jako 

pokus o zvládnutí komunikace s dospělými, ze které mají strach. Podle autorky dospívající 

manipulují, aby s nimi nemohlo být manipulováno (Tartar-Goddet, 2001). 

Podle Vágnerové (2005, s. 350) „mají rodiče na dospívající čím dál větší požadavky, 

jsou přesvědčeni, že je jejich potomek dost velký, aby mohl mít více povinností a nést 

zodpovědnost za jejich splnění. Stále ale nejsou příliš ochotni přiznat pubescentovi více 

práv a větší samostatnost, vyžadují poslušnost a nechtějí brát v úvahu jeho názory. 

Dospívající se novým požadavkům brání, považují je za nespravedlivé.“  

 Z pohledu G. N. Holmbecka a spolupracovníků by ideální rodičovství v tomto 

období mělo být stále méně dominováno rodičovskou autoritou a silou (Holmbeck, 

Paikoff, Brooks-Gunn, 1995). Lepšího pocitu vlastní identity dosahují jedinci, kteří 

pocházejí z rodin, kde mají možnost vyjadřovat a vytvářet si své názory v podpůrném 

prostředí (Grotevant, Cooper, 1998).  

Jak postupně ubývá přímého kontaktu mezi rodiči a dětmi, měla by se rodičovská 

kontrola stávat více vzdálenou a do značné míry přejít do podoby internalizované normy, 

projevující se sebekontrolou adolescenta (Macobby, 1984). 

W. A. Collins a L. Steinberg (2006) upozorňují, že v porovnání s konflikty mezi 

dospívajícími a jejich vrstevníky zahrnují konflikty s rodiči více negativně nabité emoce. 

Avšak podle Macka (2003) nemusí být konflikt mezi rodiči a adolescenty negativní, mají-li 

dospívající pocit, že je na ně brán ohled a mohou vyjadřovat své názory. V opačném 

případě prožívají konflikty v rodině více negativně dívky, zatímco chlapci jsou více citlivější  

na pozitivní atmosféru, která podněcuje vědomí jejich vlastní efektivnosti.  
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Dospívající bývají ke svým rodičům často kritičtí, díky zralejším rozumovým 

schopnostem si více uvědomují rozdíly mezi různými přístupy a začínají zpochybňovat 

autoritu rodičů, pokud si myslí, že není legitimní (Vágnerová, 2005).  

Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) si za normálních okolností dospívající udržují 

pozitivní vztahy k rodičům, ač je jakkoliv kritizují. 

Dospívající dokážou u svých rodičů ocenit vlastnosti, které pro ně stále slouží jako 

zdroj jistoty a bezpečí. Mezi tyto vlastnosti patří především upřímnost, spolehlivost  

a jednoznačnost. Negativně naopak hodnotí nejednoznačné, malicherné a podrážděné 

chování svých rodičů (Vágnerová, 2005, Matějček, 1986).  

Podle Z. Matějčka (1986) zaujímá přední místo v hodnotovém žebříku mladistvých 

„statečnost“, a to především ve smyslu věrnosti zásadám a odolávání nepřízni osudu. 

Dospívající si cení, když dospělý dokáže přiznat svou chybu a jsou velice citliví na situace, 

kdy se někdo snaží zamaskovat svou nevědomost, nebo se nad ně povyšuje. Vágnerová 

(2005) také upozorňuje na fakt, že mladiství nemají rádi nadměrné narušování své osobní 

intimity a vymáhání důvěrností. „Teenageři o potřebách svých rodičů příliš neuvažují,  

a pokud o nich vědí, neberou je vážně (…). Jsou egocentričtí a zabývají se jen tím, co se 

týká jejich osoby, nebo co je pro ně zajímavé“ (Vágnerová, 2005).   Collins a Steinberg 

(2006) upozorňují, že dospívající, jejichž rodiče jsou příliš dotěrní nebo ochranářští mohou 

mít například problémy s osamostatněním od rodiny, což může vést k pocitům deprese, 

úzkosti a snížené sociální kompetence.  

Vztah dospívajících k matkám a otcům bývá odlišný. Podle M. Vágnerové (2005) 

mívají dcery i synové zpočátku více konfliktů s matkami, pravděpodobně z toho důvodu, 

že jsou s nimi v četnějším kontaktu, zatímco otcové si obvykle udržují odstup a jednají 

méně emotivně.  Vágnerová (2005, s. 354) dále uvádí, že „vztah k matce bývá v období 

dospívání obecně charakteristický především odmítáním nadměrného pečovatelství, 

hlídání a dávání rad“ (Vágnerová, 2005, s. 354).  

Jiní autoři k tomu naopak dodávají, že matka zůstává pro většinu mladistvých  

v období dospívání nejvýznamnější osobou a zdrojem sociální opory. Jako vůbec 

nejdůležitější osobu ji ve slovenském výzkumu z roku 1 998 (n=2616, 1 370 chlapců, 1 246 

děvčat) označilo 79,9 % adolescentních chlapců a 76,6 % děvčat. Otce jako nejdůležitější 

osobu označilo 50,5 % chlapců a 31,3 % děvčat (Gecková, Pudelský, Tuinstra, 2000). 
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Langmeier a Krejčířová (2006) označují období dospívání v našem sociálním 

prostředí jako mnohdy náročné a konfliktní. Přizpůsobení výchovného přístupu 

specifikům tohoto období spolu s reflektováním rychlých společenských změn nepovažují 

za nikterak snadné. „Dospívající potřebuje pevné a důsledné vedení, ale odlišné od vedení 

dítěte“ (Langmaier, Krejčířová, 2006, s. 165). Macek (2002) navíc upozorňuje na fakt,  

že období dospívání většinou časově koresponduje s obdobím krize středního věku rodičů, 

což míru náročnosti této životní fáze pro rodinu ještě zvyšuje. 

Podle Holmbecka a kol. (1995) je nezbytné, aby byli rodiče schopni zaujmout 

náhled na život adolescenta a četné změny, kterými prochází, očekávat z toho plynoucí 

stres a pomoci mu překážky tohoto životního období překonat. Toto období podle autorů 

vyžaduje od rodičů neustálou flexibilitu a proměnlivost jejich přístupu. Autoři uvádějí,  

že adolescenti se projevují nejpříznivěji, když jejich rodiče: udávají jasné standardy pro 

chování dítěte; uplatňují pravidla, jež nejsou příliš nátlaková, a sankce, které nejsou příliš 

trestající; jsou důslední; vysvětlují své důvody k restrikcím; umožňují diskusi ohledně 

pravidel; zajímají se o dítě a jeho trávení volného času; zajišťují vřelé, vnímavé a soudržné 

rodinné prostředí; poskytují dospívajícímu informace a podporu k rozvoji potřebných 

schopností a dovedností; podporují vlastní názory dospívajícího (Holmbeck, Paikoff, 

Brooks-Gunn, 1995). 

Mladiství potřebují dostatek volnosti pro své vlastní rozhodování, což vyžaduje  

ze strany rodičů také značnou míru trpělivosti a tolerance (Čáp, 2001). Autoritu rodičů 

snižuje, snaží-li se zasahovat do záležitostí, ve kterých jejich místo zastoupila přirozená 

autorita kamarádů (Matějček, 1986). „Pokud rodiče projevují mladistvému kladný emoční 

vztah s porozuměním a respektováním jeho osobnosti, pokud neprosazují direktivní 

výchovné přístupy, pokud se k dospívajícímu nechovají jako k malému dítěti, usnadňují  

mu přijímání odpovědnosti a osamostatňování“ (Čáp, 2001, s. 232). 

 

Dospívání a škola 

Paralelně jako v rodině začínají být dospívající stále kritičtější ke školním normám  

i požadavkům učitelů. Vztah k učiteli se v období dospívání mění. Pedagog ztrácí své 

výsadní postavení, žáci začínají více hodnotit jeho chování i profesní kompetence. 

Vágneorová (2005, s. 365) uvádí, že „starší školák už není ochoten akceptovat názory  
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či rozhodnutí učitelů zcela automaticky, bez ohledu na jejich obsah“. Tento odklon  

od bezpodmínečného přijímání autority učitele je podmíněn především zralejším 

způsobem uvažování dospívajících a narůstající potřebou pocitu nezávislosti.  

Dospívající již neakceptuje institucionálně přidělenou autoritu, dokáže rozlišovat 

autoritu přirozenou a dokáže si vážit učitele jako člověka (Vágnerová, 2005). 

Dle Tartar-Goddetové (2001) dospívající zkoušejí v dnešní době autoritu učitelů 

častěji než dříve. Podle autorky dospívající zjišťují, jak jsou učitelé schopni zvládat 

nastražené situace, aniž by se nechali vyvést z rovnováhy. Uznání autority učitele  

tak vychází ze vztahu, ve kterém dospělý obstojí různorodým zkouškám. Adolescenti 

odmítají učitele, kteří zdůrazňují svou moc a formální autoritu, naopak oceňují učitele, 

kteří mají pro žáky pochopení a jsou ochotni vyslechnout jejich názory. 

Vágnerová (2005) shrnuje vlastnosti učitelů, které dospívajícím imponují,  

do několika bodů: „stabilita názoru, stabilita emocí, spravedlnost a profesní kompetence“ 

(Vágnerová, 2005, s. 366). 

J. S. Ecclesová (2004) se domnívá, že prostředí školy by mělo reflektovat vývojové 

změny v průběhu dospívání a v souladu s nimi se flexibilně měnit, aby mohlo zajišťovat 

potřebný sociální kontext, který bude nadále pomáhat udržovat zájmy a postoje studentů 

v průběhu dospívání. Pokud se škola vývojovým změnám v průběhu dospívání 

nepřizpůsobí, bude se dospívající z prostředí školy postupně oddalovat, a to jak mentálně, 

tak i fyzicky. 

 Vnímají-li dospívající silnou vazbu k prostředí školy, projevuje se u nich méně 

problémového chování a dosahují vyšší školní úspěšnosti. Silná vazba na školu, která  

je charakterizována pocitem blízkosti k prostředí školy a jejím zaměstnancům, stejně jako 

vnímání dostatečné péče ze strany školy, prokazuje pozitivní vztah také s lepším 

zdravotním stavem v průběhu dospívání (Bonny a kol., 2000). 

Krejčová (2009) vidí potřebu přizpůsobení především ve vztahu k roli učitele.  

„Od učitele se očekává, že se přizpůsobí aktuálnímu vývoji studentů v tom smyslu, že ho  

do určité míry svými požadavky a způsobem práce se studenty předběhne a bude tak 

posilovat potenciál jejich další rozvoje“ (Krejčová, 2009, s. 54).  

Podle J. S. Ecclesové (2004) mají učitelé vliv na pozitivní vývoj dospívajících  

ve školním prostředí, vystavují-li je přiměřeně náročným úkolům v optimistickém 
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prostředí, které poskytuje emocionální i praktickou podporu a posiluje vlastní iniciativu  

a autonomii. Očekávají-li učitelé od studentů úspěch, ti jejich očekávání vnímají, jsou více 

motivování, zažívají větší pocit sebeúcty a učební kompetentnosti, cítí se se školou  

a učitelem více spojeni a odolávají problémovému chování. Cítí-li se učitelé sebevědomě, 

mohou skrze komunikování svých pozitivních přesvědčení zvyšovat sebedůvěru 

dospívajících studentů ve vztahu ke školním požadavkům a tím je opět motivovat k větší 

snaze, stejně jako navodit pozitivní vztah k učiteli a škole jako instituci.  

Na druhou stranu učitelé, kteří svým profesním schopnostem málo důvěřují, 

mohou u studentů posilovat pocity nekompetentnosti, z toho plynoucí negativní emoce,  

a vyvolávat tak reakce naučené bezmocnosti (Eccles, 2004). Dospívající mají větší potřebu 

projevit své názory, být respektováni a považováni za rovnocenné partnery. Vzhledem  

k těmto potřebám mají tendenci s učiteli polemizovat a odmítavě reagovat na jejich 

požadavky. Negativismus a odmítání považuje M. Vágnerová (2005) za způsob obrany 

mladistvých, kteří ještě nejsou schopni reagovat zralejším způsobem. 

Negativní hodnocení učitelů ze strany studentů nemůže být bráno automaticky 

jako obecné odmítání dospělých autorit. Dospívající dovedou ocenit a přijímat dospělou 

autoritu, jsou-li v jejich vzájemném vztahu akceptovány specifika dospívajícího  

a poskytuje-li dospělý dostatek podnětů pro další rozvoj mladistvého (Krejčová, 2009). 

 

5.5. Osobnostní charakteristiky vztahující se k rizikovému chování 

Jedna z hlavních oblastí výzkumu, zaměřující se na individuální rozdíly při 

zkoumání rizikového chování, náchylnosti k návykovému chování a zneužívání návykových 

látek je studium osobnosti. Jak už bylo naznačeno, tak nejen biologické, sociální, ale  

i samotné osobnostní charakteristiky jsou důležitým činitelem, který podmiňuje výskyt 

rizikových aktivit adolescentů.  

Prokázalo se, že více faktorů osobnosti je spojeno s rizikem výskytu např. poruch 

spojených s návykovým chováním (Caspi, Moffitt, a kol., 1996). Vztahy mezi těmito 

dimenzemi osobnosti a návykovým chováním jsou zprostředkovány odlišnými způsoby 

posílení. Bylo prokázáno, že neurotické povahové rysy (úzkost, depresivní tendence) jsou 

spojeny s pitím alkoholu u jedinců s převažujícím negativním afektem, u kterých je proces 

negativního posílení uváděn jako hlavní motivace pro užití alkoholu a jiných návykových 
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látek (Comeau, Stewart, Loba, 2001). Další výzkumy poukazují na odlišné motivy při užití 

alkoholu a problémů spojených s konzumací alkoholu u jedinců úzkostných a jedinců 

depresivních ze vzorku mladé populace (Grant, Stewart, a kol., 2007). V rámci zneužívání 

návykových látek na základě negativního posílení určují specifické aspekty neurotické 

osobnosti formu negativního posílení, která vychází z užívání těchto látek. Například 

jedinci trpící nadměrnou úzkostí užívají zvýšené dávky alkoholu (Stewart, Peterson, Pihl, 

1995). 

V následující části této podkapitoly se zaměříme na konkrétní osobnostní rysy 

(charakteristiky), které mají prokazatelný vliv na výskyt rizikového chování. Jsou jimi 

především: negativní myšlení, přecitlivělost, impulzivita a vyhledávání vzrušení. Uvedeme 

hlavní teoretické koncepty psychodiagnostické metody „Substance Use Risk Profile Scale 

(SURPS)“, která je podle svých autorek Conrod, Woicik a kolektivu (2009) jedinou 

ucelenou metodou, která umožňuje měřit výše uvedené čtyři osobnostní rysy vztahující se 

k rizikovému chování. Dotazník vychází z teorie dvojího původu užívání a zneužívání 

legálních a nelegálních drog – pozitivní posílení ve formě požitkářských a hédonických 

účinků a negativní posílení ve formě odstranění negativních psychických, fyzických  

a sociálních problémů a stavů, které užívání a zneužívání drog přináší. Conrod, Woicik  

a kolektiv (2009, s. 1042) to vystihují takto: „Faktory osobnosti, jako jsou úzkostné a/nebo 

depresivní tendence, impulzivita, závislost na odměně, vyhledávání vzrušení, jsou spojeny  

s přehnanými a problematickými vzorci užívání, dále s užitím návykových látek spojené  

s nebezpečným chováním a náchylností k odlišným typům posílení (e.g. incentiva  

na základě pozitivního posílení, nebo naopak negativního posílení) přes alkoholový abúzus 

až po další návykové látky“. Českou standardizaci metody SURPS a převod norem  

do našeho prostředí provedl M. Dolejš v roce 2010. Podrobným popisem škály SURPS  

se budeme věnovat v kapitole, která se týká použitých výzkumných metod v naší studii.  

 

Negativní myšlení 

První škálou anglické verze SURPS je tzv. „hopelessness“. Slovo „Hopelessness“ se 

překládá do českého jazyka jako beznadějnost nebo skleslost. Ve slovníku Americké 

psychologické asociace (2007, s. 447) je tento termín definován jako: „pocit, že člověk 

nezažije kladné emoce nebo nenastane zlepšení jeho stavu. Beznadějnost se často 
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vyskytuje u těžkých a závažných depresivních epizod a jiných depresivních poruch a je 

často přítomná při pokusech a při dokonaných sebevraždách“. V rámci standardizace 

metody do českého prostředí se tato škála přejmenovala na „negativní myšlení“, protože 

se v podstatě jedná se o škálu, která vychází z negativního posílení projevujícího  

se snížením depresivních stavů a rysů osobnosti.  

Koncept „hopelesness“ se objevuje v několika kontextech. Významně je spojen 

s teorií kognitivní terapie A. Becka (in Cunningham, a kol., 2008), který pro její měření 

vytvořil škálu beznadějnosti. Jejím cílem je zhodnotit rozsah negativních očekávání 

směřovaných. Kognitivní terapie nahlíží na beznadějnost jako součást tzv. kognitivní triády 

rekurentních negativních postojů. Jedná se o pohled osoby na sebe (negativní  

self-koncept, případně bezcennost sebe sama), na svět kolem sebe (nadhodnocení 

požadavků na vlastní osobu, případně prožívání světa beze smyslu, významu)  

a do budoucna (beznadějnost) (Baldwin, Birstwistle, 2002).  

Dalším kontextem, ve kterém je možné nalézt beznadějnost, je koncept 

demoralizace. Jedná se o fenomenologický termín vytvořený Frankem (in Clarke,  

Kissane, 2002). Podle něj se jedná o nespecifický emoční distres, který není spojen  

s žádnou psychopatologií. Podle Franka se má jednat o esenci problémů spojených  

se zvládáním a také esenci, která spojuje následující fenomény: pocity bezmoci, 

beznadějnosti, nesmyslnosti, inkompetence a nízké sebeúcty. Frank vypozoroval úzkost  

i depresi jako přímou expresi demoralizace. Podle Clarke a Kissane (2002) výzkum 

prokázal, že setrvávání jedince pod vnitřním nebo vnějšími tlaky, je vnímáno jako 

náročné. Přibývá při tom vnitřně prožívané úzkosti. Jedinec může vnímat situaci jako 

nekontrolovatelnou, což vede k pocitům bezmoci (helplessness). Pokud nejsou pocity 

bezmoci ošetřeny, tak se rozvíjí pocity beznadějnosti (hopelessness) a neschopnost 

zvládat (Cunningham, et al., 2008). Rozdíl mezi depresí a demoralizací je v tom, že první je 

spojeno s neschopností prožívat libé pocity, zatímco druhé je spojeno s inkompetencí. 

Model demoralizace uvádí přechodný vztah mezi úzkostí, depresí a beznadějí, kde 

demoralizace je výsledek deprese a beznadějnosti, která nebyla léčena či ošetřena (Clarke 

& Kissane, 2002). Naopak Rickelman (in Clarke & Kissane, 2002) uvádí, že demoralizace 

může být prekurzorem deprese, úzkosti a chování spojených se závislostí. 
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Škála negativního myšlení (Hopelesness) byla vytvořená kombinací konceptu 

beznadějnosti, úzkostnosti a negativně pojatého konceptu sebeúcty. Kombinace 

beznadějnosti, případně depresivity a nízkého sebehodnocení odpovídá také modelu, 

který použila Harter (2001) pro vysvětlení depresivního a suicidiálního chování. „Škála 

negativní myšlení by měla poukazovat na vzorce asociací mezi škálami osobnosti měřící 

depresi (například beznadějnosti a rys úzkosti) a užíváním drog, reflektující proces 

negativního posílení (negative reinforcement). Proces negativního zpevnění je typický pro 

depresi a beznadějnost (tj. „sebeposouzení“ v užívání alkoholu a jiných drog např. 

analgetik, je motivováno snížením depresivních symptomů)“ (Woicik, et al., 2009, s. 1044).  

Na rozdíl od přecitlivělosti, o které budeme mluvit později a pro kterou je typická 

sebemedikace úzkostných symptomů, je u beznadějnosti typické zvládání negativních 

afektů za pomocí drog. U dospívajících s vysokým skóre negativního myšlení se jedná 

zejména o tzv. bolest zmírňující funkci alkoholu (pain reducing) (Conrod, et al., 2009). Byl 

také zaznamenán trend v užívání sedativ (Woicik, et al., 2009) a zvýšené celoživotní 

prevalence užívání opioidů (Conrod, et al., 2000). To je v souladu s názorem Graye  

(in Conrod, et al., 2009), který tvrdí, že alkohol a narkotika umožňují zmírnit bolest  

a zranění a potlačit inhibiční efekty (inhibitory effects) trestu z předtím odměňovaného 

chování (rewarded behavior).  

Podle Hartka et al. (in Conrod, et al., 2009) je deprese prediktivní pro eventuální 

vývoj problému s alkoholem a to typicky více pro ženy. Přesto není jasné, jakým 

způsobem alkohol negativně posiluje užívání. Curtin a Stephens (in Woicik, et al., 2009) 

poukázali na to, že alkohol interferuje se zkreslením paměti u myšlenek, vypovídajících  

o sobě negativně (self-referent information), které charakterizují depresivního jedince.  

Je nejasné, zda alkohol redukuje na sebe zaměřenou pozornost, nebo zda dochází  

ke zkreslení pozornosti či paměti. Další šetření provádí např. Kennedy, Koeppe, Young,  

a Zubieta a týká se opioidových receptorů (in Woicik, et al., 2009). 

V české literatuře se o negativním myšlení a beznadějnosti mnoho nepíše. V této 

souvislosti je u nás věnována pozornost spíše širšímu konceptu deprese, ke které  

se beznadějnost a negativní myšlení silně váže (Cunningham, et al., 2008). Podle 

Medveďové (2002) přibývá depresivity v průběhu adolescence. V tomto období k rozvoji 

iracionálních přesvědčení - tento rozvoj můžeme dát také do souvislosti s rozvojem 
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ruminace pozorovatelné hlavně u dívek, kterou popsala S. Nolen-Hoeksem  

(in Medveďová, 2002, s. 3). Ta „se může projevovat jako ulpívání jedince nad problémem, 

mluvení nebo psaní deníku o tom, jak se zle cítí, jak je nešťastný a časté rozebírání 

negativních zážitků.“ Je to jedna z reakcí na stres, jejímž protikladem jsou tzv. vyhýbavé 

strategie, které také častěji uplatňují dívky. Pro chlapce jsou v tomto směru typičtější 

redukce napětí pomocí fyzické relaxace a sportu. Pro dívky jsou naopak typické 

rozptylující aktivity (Koubeková, 2004). 

Medveďová (2002) zjistila, že deprese nebyla statisticky odlišná mezi pohlavími, 

ale dívky měly vyšší průměr a byla u nich zaznamenána vyšší míra anhedonie a snížené 

sebeúcty. Byl také zaznamenán nárůst anhedonie u chlapců, přičemž pro dívky  

je anhedonie typická už od začátku dospívání. Jedním projevem deprese u adolescentů  

je agresivní chování. Medveďová (2002) uvádí, že nenalezla ve své studii u 120 žáků 6., 7. 

a 8. tříd, ani jednu negativní korelaci mezi depresivitou a agresivitou. U chlapců nalezla 

v souvislosti s depresí: zlou náladu, interpersonální těžkosti a anhedonii.  

Mezi agresivní projevy patří závist, negativismus a iritabilita. U dívek se projevila  

v rámci výzkumu mnohem silnější korelační vazba mezi depresí a agresí. Emocionalita 

podle autorky zasahuje obecně do více rovin sebehodnocení. Projevuje se kombinací 

snížené sebeúcty, iritability a závisti. Na rozdíl od chlapců se ukazuje v kombinaci s depresí 

silný prvek nevýkonnosti. Škála beznadějnosti má např. negativní vztah k extraverzi  

(r =-0.45 p < 0.001) a svědomitosti (r = - 0.38; p < 0.001) v NEO-FFI (Bayer, 2010). 

Na základě výše zmíněného textu lze předpokládat, že zvýšené skóre může mít 

různou příčinu. První je vliv deprese, podmíněné biologickými změnami v adolescenci. 

Druhá varianta je spojená s obecným nedostatkem zvládacích strategií, které vedou  

k neschopnosti zvládat své okolí a později k negativnímu myšlení pocitům beznadějnosti.  

M. Charvát (in adiktologie.cz, 2010) uvádí, že k pocitům beznaděje či negativnímu 

myšlení mimo jiné patří pocit neschopnosti, pesimismus, introverze a plachost. I když 

smutek a negativní myšlení jsou do určité míry normální, pro mnohé dospívající je 

pesimismus a pocit neschopnosti všudypřítomným prvkem jejich života. Uvádějí, že  

se velmi často cítí zbyteční a mnoho času tráví o samotě. 
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Přecitlivělost 

Druhou škálou je v anglické verzi nástroje „Anxiety Sensitivity“. Slovo „Anxiety“  

v českém překladu znamená úzkost, znepokojenost, strach a slovo „Sensitivity“ nese český 

význam citlivost, vnímavost a senzitivita. Obsahem tohoto slovního spojení podle APA 

(2007, s. 64) je: „strach, že pocity spojené s úzkostí budou mít škodlivé důsledky. Jedinec  

s vysokým skórem ve faktoru přecitlivělost bude reagovat pravděpodobně na pocity 

úzkosti bázlivěji než jedinec s nízkým skórem. Například, člověk s vysokou přecitlivělostí 

bude pravděpodobně pocity závratě vnímat jako znak potlačené choroby nebo mdlob, 

zatímco člověk s nízkou přecitlivělostí bude často tyto pocity vnímat jako jednoduše 

nepříjemné. Výzkum ukazuje, že vysoká přecitlivělost je rizikovým osobnostním faktorem 

pro rozvoj panické úzkosti nebo panické poruchy“. 

V českém překladu bylo využito slovo „přecitlivělost“, které také využíváme pro 

označení této škály a v další práci s dotazníkem SURPS. Překlad tohoto spojení není  

v české odborné literatuře jednotný. Mareš (2002) ve svém článku „Strach z bolesti: teorie 

a empirické výzkumy“ využívá slovního překladu „senzitivita k obavám“. „Citlivost  

k úzkosti“ je překladem Goetze a Hrdličky (2004, in Dolejš, 2010), zabývajících se 

panickými poruchami u dětí a adolescentů. Tato škála kladně koreluje s motivy chování 

vedoucího k zvládání stresových situací a ke zmírnění úzkosti.  

Podle Conrod a kol. (2008) škála přecitlivosti SURPS měří tedy strach z tělesných 

prožitků. Rozdíly naměřené mezi jednotlivci jsou podle Schmidt, Buckner, & Keough  

(in Conrod, et al., 2008) vhodné pro predikci výskytu problematického užívání návykových 

látek a výskytu panické poruchy. Podle D'Zurilla a Jaffee (2009) jedinci, kteří mají vysokou 

úroveň AS, jsou náchylní k prožitkům strachu, jako odpovědi na symptom fyzického 

nabuzení, např. zvýšeného srdečního tepu a lapavého dýchání (shortness of breath). 

Conrod a Woicik (2002) vyslovily hypotézu, že lidé citliví na úzkost, jsou rizikoví 

v preferenci takového chování, včetně užívání návykových látek, případně copingových 

strategií, které jim umožní uniknout z úzkostných nebo úzkost vyvolávajících situací.  

Woicik a kol. (2009) píší konkrétněji o volbě anxiolytik a alkoholu, které motivují 

jedince tím, že sníží jejich úroveň úzkosti. Podle jejich názoru se jedná tedy  

o sebemedikaci úzkostných symptomů.  
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Alkohol je podle Graye a McNaughtona (in Brunelle, a kol., 2009) schopen tlumit 

úzkost (anxiety-dampening properties) skrze aktivaci GABA-ergní neurotransmise. 

Fišerová (in Kalina a kol., 2003) řadí mezi látky ovlivňující GABA-ergní aktivitu také 

benzodiazepiny a barbituráty, přičemž po jejich vysazení dochází u osob se závislostí ke 

zvýšené nespavosti a úzkosti. AS škála je pozitivně spojená zejména s copingovými motivy 

pro užívání alkoholu. Je nezávislá na motivu copingu s depresí, je negativně spojná  

s motivy pro povznesení či zlepšení nálady (Woicik, et al., 2009).  

Z pohledu volby drog byl nalezen negativní vztah k užívání marihuany u mladých 

dospělých a alkoholu u adolescentů. Pro vysvětlení negativního vztahu k užívání 

marihuany uvádíme tvrzení Stewart, Samoluk a MacDonald (1999), podle kterých platí, že 

jedinci s vysokým skórem na AS se vyhýbají marihuaně kvůli strachu z pocitů, které 

indukuje.  

Úzkost se také podílí na školním výkonu. Pašková (in Blatný, a kol., 2006, s. 290) 

tvrdí, že „nejvíce je s úzkostí, která brzdí výkon spojená negativní a rysová úzkost“. 

Přičemž úzkost není pouze negativní vzhledem k výkonu. “K predikci úzkosti podporující 

výkon přispívá také negativní složka stavové úzkosti, to znamená, že čím vyšší úroveň 

negativních pocitů studenti aktuálně prožívali, tím vyšší u nich byla úroveň výkonové 

motivace“, jak tvrdí Schunk (in Blatný, et al., 2006, s. 290). Pašková nakonec uvádí, že 

vzhledem k osobnosti a možným faktorům se zdá být nejsilnějším jediný faktor úzkosti, 

který se však projevuje různě, a sice „v závislosti na osobnostních dispozicích buď působí 

jako úzkost, která výkon brzdí (emocionální labilita, nízké sebevědomí, introverze), anebo 

úzkost, která ho podporuje (emocionální stabilita, panovačnost, expanzivnost, 

autoritativnost, energičnost)“ (Blatný, et al., 2006, s. 294). 

Určitá míra úzkosti stimuluje, poté však může způsobit „dezorganizaci“ myšlení  

a chování. Z výsledků srovnání úzkostnějších jedinců s neúzkostnými vyšly najevo tyto 

údaje: úzkostnější jedinci mají signifikantně horší úroveň zvládání ve všech dimenzích, 

nižší hodnotu sebehodnocení, výraznější vnější místo řízení (locus of control), vyšší školní 

situační úzkost, vyšší tendenci k hněvání se a také vyšší empatii. Podle Medveďové (1995) 

dospívající empatie, senzibilizuje ke schopnosti se vcítit do druhých podstatná proto, aby 

byli schopni lépe získat sociální oporu. Stuchlíková (in Blatný, et al., 2006) se zabývala 

sociální desirabilitou, úzkostí a iracionálním myšlením u 70 vysokoškolských studentů. 
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Zjistila, že vysoce úzkostní jedinci, kteří také vykazovali vysokou míru sociální desirability, 

projevují méně iracionálních přesvědčení, která jsou typická pro depresi, než vysoce 

úzkostní jedinci, kteří se chovali sociálně méně žádoucně. U první skupiny bylo 

zaznamenáno vyšší skóre v rámci idealizace, tedy jednoho mechanismu iracionálního 

myšlení. Ve druhé skupině naopak měli ve svém myšlení přítomné zbývající procesy 

iracionálního přesvědčení: bezmocnost, perfekcionismus, externí vulnerabilitu a negativní 

očekávání. 

Podle Medveďové (2004, s. 112) „úzkost, úzkostlivost a neuroticismus zvyšují 

dispozici k lehčímu nástupu distresu a blokují tendenci vyhledat sociální oporu.“ Zároveň 

vysoce úzkostní jedinci „mají tendenci odklánět se od kognitivních aktivit a volit pasivní 

strategii zvládání (vyhýbání, únik, popření, stoické přijímání situace apod.)“ (Medveďová, 

1995, s. 71). Podle Machača (in Medveďová, 1995, s. 71) „působí úzkost astenicky  

a ochromuje adaptační systémy, což jedinec prožívá jako bezmocnost a tendenci k úniku.“ 

Říčan uvádí ve vztahu k úzkosti oběti šikany, u kterých byla zaznamenána vyšší 

úroveň úzkosti obecně. Podle něj se přímo nepřenáší do dospělosti, ale projevuje se  

u nich vyhýbáním se konfrontaci. U dospělých se přesto projevuje ve větší míře depresivní 

tendence a nedostatek sebevědomí a sebeúcty. Mluví se o tzv. “chronickém pocitu 

ponížení.”(Říčan, Pavel, 1992) 

Z pohledu rizikového užívání návykových látek je rizikovost daná svou skrytostí,  

z důvodu většího stažení dospívajícího ze svého okolí, tendenci vyhýbat se trestu  

a problémům obecně. Problémy s pitím alkoholu se mohou projevit až s odstupem času 

(Bayer, 2010). 

 

Impulzivita 

Impulzivita je jedním z nejvíce zmiňovaných přímých faktorů rizikového chování 

obecně (Širůčková, 2009; Zuckerman, 1990). Podle Kendal a Braswell (in Conrod, et al., 

2000b) se impulzivita často projevuje jako tzv. externalizační porucha, jež je spojená  

s antisociálním chováním (Sobotková, et al., 2009), krádežemi v obchodě, záškoláctvím 

apod. (Castellanos, Conrod, 2006). 

Škála impulzivity SURPS (dále pouze IMP) podle Conrod, Castellanos a Mack (2008) 

měří tendenci jednat bez rozmyšlení. Dalley a kol., případně Finn (in Woicik, et al., 2009) 
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tuto vlastnost vypozorovali také na zvířatech a klinických modelech impulzivního užívání 

návykových látek. Brunelle a kol. (2009) dále uvádí, že se jedná o tendenci odpovědět 

rapidně na klíče spojené s odměnou, bez dostatku času na přemýšlení o dlouhodobých 

následcích. Zuckerman a Kuhlman navíc vypozorovali intoleranci k negativním emocím (in 

Jaffee & D'Zurilla, 2009).  

Impulzivita má podle Eysencka silné biologické kořeny (in Vazire & Funder, 2006). 

Mezi ně patří snížená úroveň serotoninu (Harrison, Everitt, & Robbins), specifické vzorce 

aktivity v nefrontálním kortexu a navíc se zdá být dědičná in Vazire & Funder, 2006). 

Mustanski a kol. (in Brunelle, a kol., 2009) uvádějí, že z neurobiologického hlediska IMP  

v sobě zahrnuje seberegulační deficit a nedostatek schopnosti rozmyšlení s ohledem  

na sociální normy. To souvisí například i se zjištěným vztahem mezi impulzivitou a 

riskantním sexuálním chováním a dalším antisociálním chováním (Finn a kolektiv, 2000; 

Kruegr a kolektiv, 2002). 

Vazire a Funder (2006) se domnívají, že dispoziční nedostatek self-kontroly, 

způsobený impulzivitou, je zodpovědný za excesivní a ničím neomezené „dělání se 

lepším“ (self-enhancement). U normálních lidí by této situaci měla zabránit právě 

dostatečná sebekontrola. Na základě těchto poznatků vyvozují, že impulzivita by měla být 

považována za prediktor narcistického chování.  

Dalším podstatným prvkem z hlediska rizikového chování je hostilita, u které byl 

podle Osecké a Macka (1998) nalezen pozitivní korelační vztah k sebeúctě, ale ne k životní 

spokojenosti. O problematice agresivity jsme se zmiňovali už v rámci rizikového chování.  

V tomto kontextu je podstatné, že jak u impulzivních osob s narcistickými rysy, tak  

u hostilních dospívajících se objevují podobné obranné mechanismy. Jak jsme se již dříve 

zmiňovali, tak hostilní chlapce lze rozdělit do dvou skupin. Na proaktivní agresory  

s dobrým statusem ve třídě a často se socializovanou formou hostility a na odmítané 

reaktivní agresory, jejichž zástupce „je charakterizovaný jako neschopný kontrolovat svou 

emocionalitu, když je utlačovaný nebo jiným způsobem provokovaný“ (Reichelová, 1995, 

s. 338). Zároveň jsou ohroženi rizikem vzniku brzkých sociálních komplikací. 

Podle Bayera (2010) je hostilita a její agresivní projev (přímý či nepřímý) umocněn 

temperamentovým rysem impulzivity. V závislosti na copingových dovednostech, 
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sociálních a komunikačních dovednostech vzniká potřeba používat jako ego obranné 

mechanismy (tj. automatický egotismus). 

Woicik (2009) upozornila na fakt, že IMP položky se překrývají obsahově 

s položkami tzv. negativní afektivity (AS a H škály). Toto překrývání v sobě implikuje jiné, 

nižší rysy impulzivity: 1) naléhavost (urgency), 2) dysfunkční impulzivitu, 3) zbrklou (rash) 

impulzivitu. První jmenovaný nižší rys impulzivity naléhavost (urgency), který je spojen 

s ukvapeným jednáním v situacích, kdy jedinec čelí negativnímu afektu (in Woicik, et al., 

2009), si „získal na důležitosti, protože přímo pojmenovává roli emocí v několika formách 

maladaptivního chování“ (in Woicik, et al., 2009, s. 1051). Pro potřeby škály IMP, která by 

měla primárně predikovat následné užívání návykových látek, je však tento koncept příliš 

široký. Vztah mezi negativní afektivitou (škálami AS a H) a IMP reprezentuje koncepčně 

něco jiného než rys naléhavosti (urgency).  

V případě vysokého skóre v AS škále, a mírného skóre v IMP škále, se mohou 

jedinci v některých situacích chovat impulzivním způsobem. Jejich vysoká úzkost může 

zapříčinit zapojení se do okamžitého úniku, tedy do více unáhlené reakce než méně 

unáhleného alternativního chování. Z hlediska rizikového chování máme hypotézu, že  

v případě vyššího vystavení distresu a komplikacím, může reagovat zbrkle a také se 

„vylepšovat“ (self-enhancement). Tento mechanismus tak může zkomplikovat už tak 

stresující situaci (Bayer, 2010). 

Impulsivita je tedy osobnostní faktor, jenž se vyznačuje tím, že člověk jedná dříve, 

než stačí domyslet důsledky svého jednání. Je spojována se zvýšeným rizikem raného 

nástupu problémů s alkoholem a drogami. Působí jako samostatný nositel rizika 

alkoholismu v rodině (Pulkkinen, Pitkänen, 1994, in Dolejš 2010). Impulzivita je 

charakterizována nedostatečnou schopností oddálení behaviorální reakce v konfrontaci  

s možností okamžitého „posílení“. Z důvodu deficitu autoregulace představuje tato 

veličina individuálního rozdílu rizikový faktor z hlediska zneužívání drog, které jsou 

zdrojem okamžitého posílení (Pihl, Peterson, 1995). 

Použijeme-li Cooperovu (1994) klasifikaci motivů k pití alkoholu, pak je konzumace 

u mladých impulsivních lidí motivována intenzifikací pozitivních emocí (enhancement-

motivated drinking) (in Conrod, Pihl, et al., 2000).  Impulzivita se často odlišuje  

od vyhledávání zážitků a odvážnosti, které vedou k riskantním činům tím, že je 
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charakterizována jako neschopnost kontroly nad vlastním chováním v případě přítomnosti 

možné odměny a/nebo trestu. Zatímco impulzivita je multidimenzionální konstrukt, 

nejnovější výzkumné výsledky dokazují, že impulzivita může být diferencována  

od ostatních souvisejících osobnostních faktorů, jakými jsou: citlivost vůči odměně, 

odvážnost vedoucí k riskantním činům, či touha po vzrušujících zážitcích (Conrod, Pihl,  

a kol., 2000). 

 

Vyhledávání vzrušení 

Koncept vyhledávání vzrušení (sensation seeking) našel široké uplatnění v 80. 

letech, kdy Zuckerman (2004) vymyslel diagnostický nástroj Sensation Seeking Scale. 

Koncept vychází z pokusů se senzorickou deprivací (Zuckerman, 1981) a z Hebb teorie 

optimálního nabuzení (in Gupta & Jeffrey, 1998).  

Podle jeho výzkumů je rys sensation seeking silně biologicky podmíněný.  

Zuckerman (1994) shrnuje, že vyhledávání vzrušení je častější u mužů než u žen a narůstá 

ve věku mezi 9. a 14. rokem. Vrcholí pak v pozdní adolescenci nebo počátkem 20 let  

a poté s věkem klesá. Studie dvojčat vyrůstajících společně nebo odděleně v adoptivních 

rodinách ukázaly velký vliv dědičnosti (kolem 60%). Zvláštní je, že se nenašly důkazy  

o vlivu prostředí. Vliv dědičnosti na širší osobnostní vlastnosti je 40 – 60%, s typickou 

dědičností kolem 50%. 

Soudě podle zpráv o chování vrstevníků, nacházíme značnou korelaci mezi 

genetikou a prostředím, tzn. že lidé, kteří ve větší míře vyhledávají vzrušení, třídí 

kamarády a vrstevnické skupiny podle toho, jaké sdílejí záliby. Lidé, kteří vyhledávají 

vzrušení méně, si hledají klidné a spolehlivé přátele (Zuckerman, 2000). 

Zuckerman (2004) během pokusů na krysách a kočkách zjistil, že některá ze zvířat 

mají silný orientační reflex. U zvířat byla větší pravděpodobnost, že jim zachutná alkohol, 

a že budou méně pečovat o své mladé. Tato zvířata reagovala na stimulaci výrazně  

v oblasti “odměn” laterálního hypotalamu. Pod stresem tato skupina vykazovala vyšší 

dopaminergní aktivitu v předních lalocích, zatímco zvířata bez silného orientačního reflexu 

odpovídala na stres více přes „stresovou“ endokrinní osu hypothalamus-hypofýza-

kortikální. 
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Poté, co Costa a McRae (in Zuckerman, 2004) představili koncept Big Five, se 

Zuckerman rozhodl pro tvorbu vlastního modelu pěti významných osobnostních rysů, 

který však bude aplikovatelný i na chování zvířat. Výsledkem byl dotazník ZKPQ 

(Zuckerman, 2004), ve kterém se vyskytovala škála impulzivního sensation seeking, z toho 

důvodu, že ve faktorové analýze jeho položek, faktory impulzivity a sensation seeking 

vždy sytily při požadovaných pěti faktorech stejný faktor.  

Faktory impulzivity se však vztahovaly k „negativním“ aspektům rysu sensation 

seeking. Mezi motivy, které jsou spojeny se SS škálou SURPS patří zejména navození 

dobré nálady, případně její vylepšení (enhancement) a již méně copingové motivy 

(Woicik, et al., 2009).  Zuckerman & Kuhlman (in Jaffee & D'Zurilla, 2009) uvádějí, že 

koncept vyhledávání vzrušení je podobný v ohledu na citlivost k odměně konceptu 

impulzivity. Rozdíl vidí v tom, že impulzivita se více pojí s neuroticismem a agresivitou, 

přičemž u vyhledávání vzrušení tomu tak není. 

Podle Fibiger & Phillips (in Conrod, 2009) jsou jedinci s vysokým skóre SS více 

ohroženi v důsledku nízké hladiny dopaminu, případně větší citlivostí na něj, proto jsou 

mnohem náchylnější k abúzu drog, které zvyšují dopamin v systému odměn z kteréhož 

důvodu pro tuto skupinu patří mezi rizikové látky také alkohol.  

Mezi drogy, které ovlivňují lidské chování a prožívání díky změnám neurotransmise 

dopaminu, patří 1) podle Holdstock a kol. a King a kol. alkohol (in Brunelle, a kol., 2009), 

který působí podle Fišerové (in Kalina & al., 2003) na dopaminovou neurotransmisi skrze 

působení na GABA receptory, 2) podle Zuckerman and Kuhlman obecně stimulační drogy, 

kam patří podle Fišerové (in Kalina & al., 2003) následující látky: a) kokain; b); nikotin;  

c) amfetaminy včetně pervitinu; d) kofein, který však na rozdíl od předcházejících 

nepůsobí na lidský organizmus pomocí dopaminu, ale noradrenalinu. 

Podle Zuckermana (in Woicik, et al., 2009) „lidé, kteří vyhledávají vzrušení, jsou 

také citliví k vnímané odměně v prostředí a jsou schopni plánovat i rizika“ 

Osobnostní rys vyhledávání vzrušení je tedy charakterizován touhou  

po intenzivních a nových prožitcích. Projevuje se zvýšenou mírou riskování  

či lehkomyslným chováním, např. nebezpečným řízením motorových vozidel, krádežemi  

v obchodech, nechráněným sexem a užíváním alkoholu a jiných drog (Zuckerman, 1994). 

Bývá jednoznačně spojováno s nadměrným pitím alkoholu a zároveň se zvýšeným rizikem 
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nežádoucích důsledků jeho konzumace. Konzumace alkoholu je motivována intenzifikací 

pozitivních emocí (enhancement-motivated drinking) (Cooper et al., 1995). Není 

prokázáno, že by osoby, které vykazují vysokou míru potřeby vyhledávat vzrušení, byly 

nutně zároveň impulzivní (Conrod, Phil, et al., 2000), byť tyto dva rysy se mohou 

objevovat současně. 

Conrod a kolektiv (2010) píší, že vyhledávání vzrušení je silným prediktorem účasti 

na všech druzích riskování. Schall, Kemeny a Maltzman (1992) identifikovali vztah mezi 

faktorem vyhledávání vzrušení a těžkým, častým pitím s negativními důsledky (opilost). 

Arnett (1996) prokázal souvislost sensation seeking s agresivitou a nezodpovědným 

chováním u mládeže. Kromě čtyř typů lehkomyslného chování (riskantní řízení auta, 

sexuální chování, užívání drog a drobné trestné činy), přinesl další typ, a to agresivitu. 

Motivace k vyhledávání vzrušení („sensation seeking“) nám může pomoci vysvětlit, 

proč někteří lidé riskují a jiní ne. “Vyhledávání vzrušení je problém definovaný potřebou 

pestrosti, novosti a celkového vzrušení, získávání zážitků a ochotou podstoupit fyzické  

a sociální riziko z důvodu získání takových zkušeností“ (Zuckerman, 1979, s. 10). Avšak lidé 

vyhledávající vzrušení se nesnaží riziko maximalizovat, ale spíše ho podceňují nebo ho 

přijímají jako cenu za pocity, které jim poskytuje nebo za zážitky jako takové (Zuckerman, 

1979). 
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6. Výzkumný problém 

Na úvod výzkumné části si můžeme přiznat, že problematika rizikového chování 

vždy byla a stále je velmi aktuální nejen mezi odborníky, kteří se tímto fenoménem 

zabývají teoreticky, ale hlavně mezi odborníky, kteří se dennodenně setkávají s různými 

projevy tohoto chování v praxi.  K práci s těmito jevy potřebují psychologové, 

psychoterapeuti, pedagogové i školní metodici primární prevence adekvátní nástroje 

umožňující ovlivňovat výskyt rizikového chování a pracovat s rizikovou mládeží.  

V oblasti rizikového chování je řeč o intervenčních a populárně naučných 

programech (Peer programy, PREVenture), o zákonných a normativních opatřeních 

(vyhlášky MŠMT, strategické plány měst a obcí), ale například i o dotaznících zjištujících 

prevalenci a výskyt rizikového chování u adolescentů (ESPAD, SAHA) nebo  

o psychodiagnostických metodách zaměřených na formy rizikového chování (SURPS) 

(Dolejš, 2010). 

 Srovnáme-li rozmanitost těchto nástrojů u nás se situací například v USA nebo  

ve Velké Británii, zjistíme, že v českém prostředí nemáme tolik bohatou nabídku jako  

ve zmíněných zemích. Velmi cenné jsou snahy odborníků, které do našeho prostředí 

převádějí osvědčené a efektivní psychodiagnostické nástroje používané v zahraničí, což je 

ovšem vždy náročný závazek jak už z časového, tak i ekonomického hlediska. Některé 

instituce (Centrum adiktologie, Institut pro kriminologii a sociální prevenci), ale i odborné 

týmy na univerzitách se snaží adaptovat nové nástroje, programy a techniky do českých 

podmínek, tak aby byly k dispozici praktikům při výkonu jejich praxe. Všechny tyto 

nástroje vždy vycházejí z teoretických základů, stojí na určitých již známých a často  

i zobecněných zákonitostech, které vyplynuly z klinické a výzkumné činnosti. „Jednotné 

pojmosloví je základním předpokladem k předávání myšlenek mezi jednotlivými odborníky 

a k samotnému pochopení nástrojů“ (Dolejš, 2010, s. 121). Proto jsme se v kapitole 1.2. 

rozhodli vysvětlit termíny označující nepřiměřené chování mládeže (sociální deviace, 

problémové chování, delikventní chování, rizikové chování a další) tak, abychom  

si uvědomili vzájemnou propojenost a překryv jednotlivých termínů. Proto jsme se 

v kapitole 2. zaměřili na problematiku teoretických modelů, jež se snaží najít a vysvětlit 

podstatu a mechanizmy rizikového chování u mládeže a v kapitole 3. se zabýváme 

problematikou forem rizikového chování, snažíme se o jejich základní vymezení  
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a klasifikaci. V rámci popisu jednotlivých forem informujeme o výzkumných projektech 

vztahujících se k analýze výskytu rizikového chování u adolescentů (Csémy, Chomynová, 

et al., 2008, 2012; Lepík, Dolejš, Miovský, Vacek, 2010; Vacek, 2008; Policie ČR, 2012 atd.). 

Významným podnětem pro náš výzkum byl také vznik české standardizace 

psychodiagnostické metody „Substance Use Risk Profile Scale“ (Conrod, Woicik a kol., 

2001), kterou se svými kolegy v roce 2010 realizoval M. Dolejš. Metoda SURPS byla tedy 

nejen odborně přeložena, ale byly také vytvořeny populační normy pro mladší a střední 

adolescenty. V naší práci jsme se zaměřili na vztah osobnostních charakteristik 

adolescentů (s použitím dotazníku SURPS) s rizikovostí jejich chování (pomocí námi 

vytvořeného dotazníku). Oba tyto dotazníky podrobně popíšeme v kapitole 8, která je 

zaměřená na metodologii výzkumu. V kapitole 7 poskytujeme čtenářům základní popis 

výzkumné skupiny (věk, pohlaví, typ školy a další). S vědomím nedostatku vědecky 

potvrzených preventivních programů v České Republice si myslíme, že výzkum za účelem 

efektivní prevence a minimalizace případných důsledků rizikového je odůvodnitelný  

a prospěšný. 
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7. Výzkumné cíle 

Našim cílem je především snaha zkoumat faktory osobnosti dospívajícího, které 

pro něho představují riziko vývoje negativních důsledků jeho chování (viz. kapitola 4.5.). 

Konkrétně se zaměříme zejména na analýzu vztahů mezi rizikovým chováním  

a osobnostními charakteristikami (rysy), které jsme popsali v předešlých teoretických 

kapitolách. Dalším výzkumným cílem je také potvrzení populačních norem pro českou 

verzi „Škály osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek“ 

– SURPS (Conrod a Woicik, 2002) jejiž autorem je M. Dolejš (2010). Dále se budeme 

věnovat prevalenci určitých forem rizikového chování. Hlavní hypotézy jsme sestavili  

na základě rešerše předešlých studií a teoretických prací zaměřených na rizikové chování 

ve vztahu k osobnostním charakteristikám adolescentů vyznačujících se tímto chováním.  

 

7.1. Hlavní hypotézy 

 
Negativní myšlení (Hopelessness - H):  

H 1: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále H mezi respondenty, kteří nejsou 

pravidelnými kuřáky (méně než 5 cigaret denně) a těmi, kteří pravidelnými kuřáky jsou 

(denně 5 a více cigaret).  

H 2: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále H mezi respondenty, kteří během svého 

života nemají žádnou zkušenost s užíváním tabáku a těmi, kteří během svého života užili 

tabákové výrobky. 

H 3: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále H mezi respondenty, kteří během svého 

života nemají žádnou zkušenost s užíváním alkoholu a těmi, kteří během svého života 

alkohol již užili. 

H 4: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále H mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů užili alkohol a těmi, kteří alkohol neužili.  

H 5: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále H mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů užili marihuanu a těmi, kteří marihuanu neužili.  
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H 6: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále H mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů byli alespoň jednou zesměšňováni ze strany vrstevníků a těmi, kteří 

zesměšňováni nebyli.  

H 7: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále H mezi respondenty, kterým bylo během 

posledních 30 dnů alespoň jednou fyzicky ublíženo a těmi, kterým ublíženo nebylo.  

 

Přecitlivělost (Anxiety Sensitivity - AS): 

H 8: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále AS mezi respondenty, kteří během svého 

života nemají žádnou zkušenost s užíváním alkoholu a těmi, kteří během svého života 

alkohol již užili. 

H 9: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále AS mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů užili alkohol a těmi, kteří alkohol neužili.  

H 10: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále AS mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů byli alespoň jednou zesměšňováni ze strany vrstevníků a těmi, kteří 

zesměšňováni nebyli.  

H 11: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále AS mezi respondenty, kterým bylo 

během posledních 30 dnů alespoň jednou fyzicky ublíženo a těmi, kterým ublíženo 

nebylo.  

 

Impulzivita (Impulsivity - IMP):  

H 12: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří nejsou 

pravidelnými kuřáky (méně než 5 cigaret denně) a těmi, kteří pravidelnými kuřáky jsou 

(denně 5 a více cigaret).  

H 13: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během 

svého života nemají žádnou zkušenost s užíváním tabáku a těmi, kteří během svého života 

užili tabákové výrobky. 
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H 14: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během 

svého života nemají žádnou zkušenost s užíváním alkoholu a těmi, kteří během svého 

života alkohol již užili. 

H 15: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů užili alkohol a těmi, kteří alkohol neužili.  

H 16: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů zažili stav subjektivní opilosti a těmi, kteří se neopili.  

H 17: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů užili marihuanu a těmi, kteří marihuanu neužili 

H 18: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během své 

dosavadní školní docházky již obdrželi třídní důtku a těmi, kteří třídní důtku neobdrželi.  

H 19: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během 

svého života již odcizili nějaké zboží v obchodě a těmi, kteří žádné zboží neodcizili. 

H 20: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během 

svého života někomu záměrně fyzicky již ublížili a těmi, kteří nikomu fyzicky neublížili. 

H 21: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále IMP mezi respondenty, kteří během 

svého života již měli problémy s policií a těmi, kteří problémy s policií neměli. 

 

Vyhledávání vzrušení (Sensation Seeking - SS): 

H 22: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi skupinou respondentů, kteří 

nejsou pravidelnými kuřáky (méně než 5 cigaret denně) a těmi, kteří pravidelnými kuřáky 

jsou (denně 5 a více cigaret).  

H 23: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během 

svého života nemají žádnou zkušenost s užíváním tabáku a těmi, kteří během svého života 

užili tabákové výrobky. 
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H 24: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během 

svého života nemají žádnou zkušenost s užíváním alkoholu a těmi, kteří během svého 

života alkohol již užili. 

H 25: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů užili alkohol a těmi, kteří alkohol neužili.  

H 26: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů zažili stav subjektivní opilosti a těmi, kteří se neopili.  

H 27: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během 

posledních 30 dnů užili marihuanu a těmi, kteří marihuanu neužili 

H 28: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během své 

dosavadní školní docházky již obdrželi třídní důtku a těmi, kteří třídní důtku neobdrželi.  

H 29: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během 

svého života již odcizili nějaké zboží v obchodě a těmi, kteří žádné zboží neodcizili. 

H 30: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během 

svého života někomu záměrně fyzicky již ublížili a těmi, kteří nikomu fyzicky neublížili. 

H 31: Existuje statisticky významný rozdíl ve škále SS mezi respondenty, kteří během 

svého života již měli problémy s policií a těmi, kteří problémy s policií neměli. 
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8. Výzkumný soubor 

V této kapitole se budeme zabývat popisem jednak základního souboru  

a především pak charakteristikou výzkumného vzorku respondentů. V rámci naší studie 

jsme se zaměřili na žáky a žákyně 8. a 9. ročníků základních škol a na tercii a kvartu 

víceletých gymnázií působících v Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském  

a Jihomoravském kraji. V České republice dochází do sledovaných školních ročníků 168 

tisíc chlapců a dívek, přičemž ve sledovaných krajích 58 tisíc (34,5%). V základním souboru 

žáků a žákyň (58 tisíc) je 36 % z Moravskoslezského, 30 % z Jihomoravského, 17 %  

z Olomouckého a 17 % ze Zlínského kraje. 

Administrace testové baterie proběhla v 15 základních školách a v 5 víceletých 

gymnáziích a celkem bylo otestováno 421 chlapců a 415 dívek. Ze sledované populace se 

jedná o 1,4 % dívek a chlapců. V rámci výběrového souboru školní zařízení  

v Moravskoslezském kraji navštěvuje 39 %, v Jihomoravském 16 %, v Olomouckém 32 %  

a ve Zlínském 13 %. 

8.1. Výběr vzorku respondentů 

Dle rozložení populace žáků a studentů ve sledovaných krajích, jsme také určili 

adekvátní poměr škol, které jsme se chystali oslovit. Jelikož jsme předpokládali, že ne 

všechny námi oslovené školy budou ochotny se našeho šetření zúčastnit, vybrali jsme 

proto větší počet škol k oslovení. Výběr konkrétních školních zařízení poté proběhl 

pomocí online Generátoru náhodných čísel4, který nám náhodně vygeneroval číselné 

označení jednotlivých škol za každý z výše uvedených krajů. Vedení každé oslovené školy 

obdrželo e-mailem dopis řediteli, který obsahoval žádost o spolupráci na výzkumné studii 

(viz příloha 3) a podrobné informace pro vedení školy k výzkumné studii (viz příloha 4). 

Celkem tedy bylo osloveno 30 škol, z toho 10 jich účast na výzkumu následně odmítlo. 

Některé školy se k naší výzvě vyjádřilo obratem přes e-mail, jiné školy jsme zhruba týden 

po písemném oslovení zkontaktovali telefonicky, zda mají zájem na účasti našeho 

výzkumu. Další komunikace se školami, které byly ochotny zúčastnit se výzkumného 

šetření, proběhla telefonicky, abychom se mohli domluvit na konkrétních náležitostech 

                                                      
4 http://czblog.cz/generator-nahodnych-cisel-online-a-zdarma/ 
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naší návštěvy školy, především za účelem dohodnutí konkrétního termínu realizace 

dotazování na dané škole. 

Po každé škole jsme žádali otestovat pouze 2 třídy – jednu třídu 8. a jednu 9.  

(u víceletých gymnázií jednu tercii a jednu kvartu), aby rozložení výzkumného souboru 

bylo opravdu reprezentativní. 

8.2. Popis výběrového souboru 

Jak už bylo výše uvedeno, administrace proběhla v 15 základních školách  

a v 5 víceletých gymnáziích na území Moravskoslezského kraje, Jihomoravského, 

Olomouckého a Zlínského kraje. Celkem bylo tedy otestováno 421 chlapců a 415 dívek.  

Ze sledované populace se jedná o 1,4 % dívek a chlapců. Věkový průměr respondentů je 

14,53 (SD +- 0,713). Tabulka 1 ukazuje rozdělení výběrového souboru dle pohlaví, věku, 

navštěvovaného školního ročníku a dle typu školy.  

 

Tab. 1: Charakteristika výběrového souboru dle pohlaví, věku, typu školy a školního ročníku 

Chlapci 421 (50,4 %) 

Dívky 415 (49,6 %) 

Celkem 836 

 

Věkové kohorty Celkem Z toho dívek Z toho chlapců 

13letí 45 (5,4 %) 27 (60,0 %) 18 (40,0 %) 

14letí 367 (43,9 %) 175 (47,7 %) 192 (52,3 %) 

15letí 363 (43,4 %) 185 (51,0 %) 178 (49,0 %) 

16letí 60 (7,3 %) 28 (46,7 %) 32 (53,3 %) 

 

Typ školy Celkem Z toho dívek Z toho chlapců 

ZŠ 578 (69,1 %) 283 (49,0 %) 295 (51,0 %) 

Víceletá G 258 (30,9 %) 132 (51,2 %) 126 (48,8 %) 

 

Školní ročník Celkem Z toho dívek Z toho chlapců 

8. ročník 430 (51,4 %) 206 (47,9 %) 224 (52,1 %) 

9. ročník 406 (48,6 %) 209 (51,5 %) 197 (48,5 %) 

 

Následující graf názorně zobrazuje rozložení výběrového souboru dle věku.  

U každé věkové skupiny je uveden i poměr mezi dívkami a chlapci. Nejvíc respondentů  
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je ze skupiny 14letých (n = 367) a ze skupiny 15letých (n = 363). V rámci jednotlivých 

kohort nejsou výrazné početní rozdíly mezi chlapci a dívkami. 

 

 

 

Tabulka 2. uvádí rozložení výběrového souboru podle jednotlivých krajů a opět 

rozlišuje respondenty podle pohlaví, věku, navštěvovaného školního ročníku i typu školy. 

U jednotlivých skupin (pohlaví, věkové skupiny, školní ročník, typ školy) uvádíme pouze 

četnosti z důvodů menších počtů, které by byly po převodu na procenta příliš skreslující 

(např. ve skupině 13letých je napříč všemi kraji pouze 45 respondentů). 

   

Tab. 2: Rozdělení výběrového souboru dle krajů 

Kategorie 
kraje 

Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem 
Celkem 132 325 265 114 836 
Celkem v % 15,8 % 38,9 % 31,7 % 13,6% 100 % 
      
Chlapci 69 170 126 56 421 
Dívky 63 155 139 58 415 
      
13letí 5 19 16 5 45 
14letí 54 145 121 47 367 
15letí 61 149 103 50 363 
16letí 12 12 24 12 60 
      
8. ročník  72 165 137 56 430 
9. ročník 60 160 128 58 406 
      
Víceletá G 29 178 51 0 258 
ZŠ 103 147 214 114 578 
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V této kapitole jsme se věnovali způsobu, jakým jsme vybrali vzorek respondentů, 

dále jsme uvedli základní charakteristiky výběrového souboru a uvedli jsme rozložení 

respondentů podle jednotlivých krajů. V následující kapitole se budeme věnovat 

podrobnému popisu metodologického rámce naší studie. 
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9. Výzkumné metody 

Použitá testová baterie se skládala ze dvou metod: a) Škála osobnostních rysů 

představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS; Conrod a Woicik, 

2002; Dolejš, 2010); b) dotazník zaměřující se na rizikové chování u adolescentů, který 

jsme sestavili pro účely této studie. Následující podkapitoly se budou věnovat popisu 

obou použitých dotazníkových metod. Poté se budeme stručně věnovat způsobu sběru 

dat a jejich následnému zpracování. 

9.1. Metody získávání dat 

Screeningová škála SURPS je nový nástroj založený na kauzální typologii osobnosti 

(Mitchell, et al., 2007). Její škály se snaží vysvětlit možné příčiny rizikového chování  

a zejména užívání návykových látek. V minulosti byla využita ve výzkumu dospělých 

závislých žen (Conrod, et al., 2000), uvězněných závislých žen (Brunelle, a kol., 2009)  

a zejména na žácích (Conrod, et al., 2008) a studentech (Conrod, et al., 2006) apod.  

Do českého prostředí tuto metodu převedl a populační normy vytvořil M. Dolejš (2010). 

Metoda SURPS (Substance Use Risk Profile Scale) (Woicik, et al., 2009) byla 

prezentována na pravidelné konferenci Kanadské společnosti pro studium závislosti v roce 

2000 jejím autorkami Conrod a Woicik. Škála má 4 dimenze (faktory), a každá z nich má 

od 5 do 7 otázek. Dohromady má škála 23 otázek. Respondent vyjadřuje míru svého 

souhlasu pomocí volby z těchto možností: rozhodně nesouhlasím, nesouhlasím, 

souhlasím, rozhodně souhlasím. Administrace testu trvá přibližně 10 minut. 

SURPS je nástrojem k diagnostikování čtyř osobnostních rysů: a) negativní 

myšlení, b) přecitlivělost, c) impulzivita, d) vyhledávání vzrušení. Testové položky jsou 

převzaty z několika již v praxi využívaných metod, přičemž faktor „H“ (negativní myšlení) 

se skládá ze dvou položek z dotazníku BHS (The Beck Hopelessness Scale, Beck, 

Weissman, Lester, & Trexler, 1974), ze tří položek z SES (The Self-Esteem Scale; 

Rosenberg, 1965) a tří položek z STAI-T (The Trait Subscale from The Trait State-Trait 

Anxiety Inventory, Spielberger, Gorusch, Lushene, Vagg, & Jacobs 1983);  

„AS“ (přecitlivělost) byl přejat z pěti položek z ASI (The Anxiety Sensitivity Index, Peterson 

& Reiss, 1992)a jedné položky subškály z CCL (the Cognition checklist, Beck, Brown, Steer, 

Eidelson, & Riskind, 1987); „IMP“ (impulsivita) byl přejat z pěti položek ze škály 
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Impulzivity I-7 a dvou položek ze subškály posuzující nepřátelství a přívětivosti z NEO-FFI 

(The NEO-Five Factor Inventory, Costa & McCrae, 1992); „SS“ (vyhledávání vzrušení) byl 

přejat ze čtyř položek z SSS (SS Scale, Zuckerman, 1994) a dvou položek ze stupnice 

odvážnosti z I-7 (The Impulsiviness and Venturesomeness Scale, S.B. Eysenck & Eysenck, 

1978) (in Conrod, Pihl et al., 2000). 

Druhý, námi vytvořený dotazník, zaměřující se na některé formy rizikového 

chování vychází z dotazníkových studií Vacek (2008), Vacek, Šejvl, Miovský (2008), Lepík, 

Dolejš a kolektiv (2009) a ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs, Csémy a kolektiv, 2007). Dotazník obsahoval 29 otázek, ze kterých velká část 

obsahuje podotázky k určité proměnné respektive k tématu – školní problémy, kapesné, 

redukce váhy, prevalence (celoživotní, roční a měsíční) tabáku, alkoholických nápojů  

a nealkoholických drog, trestně-právní znalost, šikanování, hostilní chování, delikvence 

atd. 

Vytvořený dotazník splňoval několik základních kritérií. Především musel být pro 

žáky srozumitelný a z logistického hlediska bylo výhodné, když jeho vyplňování včetně 

instruktáže a sběru nezabralo více než jednu vyučovací hodinu. Při administraci dotazníků 

byla vždy dodržena požadovaná etická pravidla a normy (anonymita, možnost odmítnutí 

vyplnění dotazníku atd.). Před samotnou realizací administrace dotazníků byl v případě 

naší studie provedeno pilotní testování na skupině žáků dvou tříd ZŠ, a to za účelem 

sledování chování respondentů, typů dotazů k jednotlivým položkám, času potřebného  

k administraci a standardizaci zadávání dotazníku. 

Míra reliability získaných dat se dá odhadnout např. na základě konzistence 

odpovědí na dvě obdobné otázky v rámci téhož měření. Ve vytvořeném dotazníku bylo 

možné spárovat otázky mezi sebou. Dalším způsobem, jak zjistit spolehlivost odpovědí, 

jsou tzv. „chytáky“. Všichni respondenti odpověděli negativně na otázku, zda někdy  

v životě vyzkoušeli fiktivní drogu netalin. Základním předpokladem k získání pravdivých  

a platných údajů je vzhledem k citlivé povaze sledovaných dat především získání si důvěry 

žáků. Proto byla data sbírána anonymně a bez přímé účasti učitele ve třídě. Etickým 

předpokladem při získávání informací od žáků základních škol byl také informovaný 

souhlas zákonných zástupců a respondentů samotných, aby nedošlo k jakémukoli 

poškození v důsledku účasti na výzkumu. 
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Dále jsme se zabývali analýzou konzistentností odpovědí ve škále SURPS 

v porovnání se studiemi, které tuto metodu v minulosti také použili. Jde především  

o výsledky samotných autorek metody SURPS (Conrod, Woicik, 2002) a M. Dolejše (2010), 

který, jak už bylo uvedeno, tuto metodu převedl do našeho prostředí a vytvořil populační 

normy pro Českou republiku. K zjištění spolehlivosti a konzistence metody jsme použili 

koeficient Cronbachovo alfa (α)5, jakožto součást metodologie analýzy položek (item 

analysis), který je také nazýván jako koeficient spolehlivosti (reliability) či koeficient 

konzistence (consistency). Tabulka 3 názorně ukazuje poměrně vysoké hodnoty, které 

dokládají relativně vysokou reliabilitu našeho výzkumu, a zároveň potvrzuje vysokou 

shodu s předešlými studiemi, zvláště u faktorů AS (přecitlivělost) a SS (vyhledávání 

vzrušení), které vykazují téměř totožné hodnoty na dvě desetinná místa. 

Tab. 3: Porovnání Cronbach alfa 

Výzkumné studie  H AS IMP SS 

Skopal (2011) 0,60 0,65 0,59 0,63 

Dolejš (2010) 0,57 0,64 0,41 0,60 

Conrod, Woicik (2002) 0,76 0,67 0,68 0,66 

 

Tabulka 4 podrobně porovnává stěžejní studie, které použili metodu SURPS -  

u každé studie uvádíme základní charakteristiky výzkumných souborů (celkový počet 

respondentů, poměr chlapců a dívek, průměrný věk) a výsledky v jednotlivých škálách 

osobnostních rysů. Souhrnně můžeme konstatovat, že naše dotazníkové šetření 

v podstatě potvrzuje výsledky předešlých studií, především v průměrných hodnotách 

hrubých skórů ve všech čtyřech osobnostních faktorech i co se týče směrodatných 

odchylek u každé z těchto čtyř dimenzí. Rozdílnost některých údajů můžeme přisuzovat 

např. demografickým (také geografickým) souvislostem jednotlivých studií - respondenti 

z Velké Británie mohou mít obecně jiný osobnostní profil než respondenti v České 

republice. Dále můžeme rozdílnost výsledků přisuzovat jinému věkovému složení 

výzkumných souborů – v rámci studie Conrod a kolektivu z roku 2009 je průměrný věk 

respondentů 19,3 let. Oproti tomu v souboru respondentů našeho je průměrný věk 

                                                      
5 Cronbachovo alfa nabývá hodnot 0 až 1. Krajní hodnota 0 znamená, že jednotlivé subukazatele 

jsou vzájemně absolutně nekorelované, naopak opačná krajní hodnota 1 znamená, že jednotlivé sub-

ukazatele jsou vzájemně absolutně korelované (Hrach, Mihola, 2006). 
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podstatně nižší - 14,5 let. Avšak porovnáme-li naše výsledky pouze v rámci českého 

prostředí – opět se studií M. Dolejše (2010), tak můžeme pozorovat velmi podobné 

hodnoty ve všech souvislostech, tudíž i optimisticky konstatovat potvrzení populačních 

norem, které byly vytvořeny.  

 
Tab. 4: Porovnání několika výzkumných studií u dotazníku SURPS 

Výzkumné studie  I/F H AS IMP SS 

Studie 1 M 14,2 11,1 13,0 16,2 

Skopal (2011) SD 3,5 2,9 2,6 3,4 

    
    N = 836 H 
    CH/D = 421/415 AS .15* 

   Věk M/SD: 14,5/+- 0,713 IMP .11* .18* 
    SS -0,06 -.15* .26* 

   I/F H AS IMP SS 

Studie 2 M 14,1 11,8 13,3 16,3 

Dolejš (2010) SD 3,1 2,8 2,0 3,3 

    
    N = 5 062 H - 

   CH/D = 2 449/2 613 AS .08* - 
  Věk M/SD: 13,2/+- 1,3 IMP .06* .21* - 

   SS -.08* -.13* .31* - 

 I/F H AS IMP SS 

Studie 3 M 15,7 14,0 10,0 11,4 

Conrod a kol. (2006) SD 1,0 3,8 2,9 3,6 

       

N = 4234 H     

CH/D = 2052/2182 AS .20* - - - 

Věk M/SD: 15,7/+- 1,0 IMP .09* .27* - - 

 SS -.20* .05* .31* - 

 I/F H AS IMP SS 

Studie 4 M 13,7 12,2 11,1 15,5 

Conrod a kol. (2009) SD 4,1 2,8 2,7 3,0 

       

N = 390 H     

CH/D = 175/215 AS .16* - - - 

Věk M/SD: 19,3/+- 3,1 IMP .32* .17* - - 

 SS -.09 -.22* .29 - 
Poznámka:  „I/F“ – index/faktor; „H“ – negativní myšlení; „AS“ – přecitlivělost; „IMP“ – impulzivita; 

„SS“ – vyhledávání vzrušení; „*“ – signifikantní na 0,01. 
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Sběr dat probíhal formou návštěvy ve škole, se kterou jsme se dopředu domluvili  

a vyřídili všechny potřebné náležitosti, např. informovaný souhlas rodičů. Návštěva vždy 

probíhala tak, že před započetím výuky jsme došli a ohlásili se na sekretariátu, kde jsme 

byli následně informováni o třídách, které škola vybrala pro testování. Pokud byla 

možnost výběru, preferovali jsme variantu testování nižších ročníků před velkou 

přestávkou a to z důvodu časové tísně. Testová baterie totiž sestává z testů, pro jejichž 

vyplnění je zapotřebí přibližně 55 minut. Proto se v některých případech tzv. „přetahovalo 

přes přestávku.“ Po příchodu do třídy jsme žákům krátce prezentovali studii a dotazníky. 

Účast byla dobrovolná, tudíž byli žáci požádáni o jejich vyplnění. První byl administrován 

SURPS, druhý byl dotazník na rizikové chování. Oba dotazníky byly pro lepší přehlednost 

spojeny do ucelené brožury. Vyplněné testovací baterie jsme po odevzdání označily 

kódem, který se skládal z kraje, školy, třídy a pořadí, ve kterém byla baterie odevzdána,  

a to z důvodů větší kontroly nad dotazníky. Po ukončení administrace nebo při odevzdání 

dotazníkové baterie žákem, výzkumník poděkoval respondentům.  

Zvolená teoretická problematika přesahuje možnosti diplomové práce, proto není 

možné se podrobně zaobírat koncepty škály SURPS, přesto jsou podle nás informace 

v teoretické části dostačující. 

9.2. Metody zpracování a analýzy dat 

Všechny zodpovězené dotazníky jsme poté převedli do elektronické podoby  

ve formátu xls (Microsoft Excel), který jsme dále využili pro základní čištění a úpravu dat 

do finální podoby. V rámci tohoto převodu dat jsme z naší studie vyřadili ty zodpovězené 

dotazníky, které z různých důvodů nebylo možné zahrnout do vyhodnocování, z důvodů 

jako bylo např. nezodpovězení podstatné části dotazníku o rizikovém chování, neúplné 

vyplnění škály SURPS, zjevně nepravdivě vyplněné dotazníky nebo celkově odbytě 

vyplněné apod. Jelikož celkový počet respondentů byl relativně vysoký, mohli jsme  

si dovolit v tomto vyřazování „nedůvěryhodných“ dotazníků být celkem striktní, což nám 

také zároveň zajistilo vysokou míru validity celého dotazování. Z celkového počtu 849 

respondentů nejsou dostupná data pouze od 13 respondentů, jejichž zodpovězené 

dotazníky nebyly vyhodnotitelné a museli jsme je tedy z vyhodnocování vyřadit. Jedná se 

tedy pouze o 1,5 % výzkumného souboru. Podrobný popis výzkumného souboru viz výše 

(kapitola 7.2.). 
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Analýza dat probíhala pomocí statistického softwaru SPSS 17 a Statistica 8. Mezi 

počáteční analýzy patřily testy normality, přičemž škála SUPRS a výsledky z dotazníku  

o rizikovém chování ve většině případů nevykazovaly znaky normality rozložení dat.  

Z toho důvodu jsme využívali pro analýzu dat neparametrické statistické testy. Podle 

výsledků testů nebylo zapotřebí ani u jedné ze zkoumaných veličin zasahovat do dat. Dále 

jsme postupovali za pomocí Pearsonových a Cohenových korelací a neparametrických 

testů průměrů. 

V rámci této kapitoly se nám tedy podařilo již potvrdit jeden z výzkumných cílů 

této práce – a to míru konzistentnosti odpovědí v jednotlivých položkách škály SURPS 

(pomocí koeficientu reliability „Cronbachovo alfa“) ve srovnání s předešlými studiemi  

a potvrzujeme tak populační normy pro Českou republiku. Následující kapitola bude 

věnována již samotným výsledkům výzkumného šetření. 
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10. Výsledky - popis a interpretace 

Prezentované výsledy vycházejí ze základního předpokladu, že určité osobnostní 

rysy mohou být prediktorem rizikového chování u adolescentů. Sledovali jsme vzájemné 

vztahy mezi čtyřmi osobnostními rysy: a) negativní myšlení; b) přecitlivělost; c) 

impulzivita; d) vyhledávání vzrušení a mezi vybranými formami rizikového chování: abúzus 

alkoholu, tabáku, nealkoholických drog; hostilní chování; šikanování; delikventní chování 

(tabulky 3 až 14). Pro ilustraci se v následující podkapitole budeme věnovat prevalenci 

nejrozšířenějších forem rizikového chování (užívání tabákových výrobků, alkoholu  

a marihuany) a další podrobné výsledky ostatních zjištěných forem rizikového chování  

a jejich výskytu uvádíme v přílohách této práce. V druhé podkapitole se budeme věnovat 

vztahu výše uvedených osobnostních rysů s vybranými formami rizikového chování.   

 

10.1. Prevalence některých forem rizikového chování 

Z vyhodnocených dat týkajících se celoživotní prevalence kouření tabáku vyplývá, 

že více než 62,0 % respondentů má zkušenost s tabákovými výrobky (ne 313; ano 523). 

Tabulka 5 ukazuje, že mezi 8. a 9. ročníkem lze sledovat zhruba 10 % nárůst týkající se 

zkušenosti s kouřením. Také s narůstajícím věkem respondentů strmě stoupá celoživotní 

prevalence kouření tabáku. Dále můžeme pozorovat vyšší celoživotní prevalenci kouření 

tabáku u dívek, především ve skupině respondentů, kteří během svého života vykouřili  

10 a více cigaret (23,6 % chlapců a 28,7 % dívek). 

 
Tab. 5: Celoživotní prevalence kouření tabáku (v procentech) 

Pohlaví Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
Chlapci 38,2 22,6 10,0 5,7 5,5 1,7 16,4 
Dívky 36,6 20,5 9,2 5,1 6,0 4,1 18,6 
Věk Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
13 let 51,1 20,0 13,3 4,4 6,7 0,0 4,4 
14 let 41,5 23,8 8,9 5,1 5,7 3,3 11,1 
15 let 34,2 19,6 9,6 5,0 6,1 3,0 22,6 
16 let 20,0 20,0 10,0 10,0 3,3 1,7 35,0 
Ročník Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
8. ročník 42,8 23,5 8,8 4,4 5,1 2,8 12,6 
9. ročník 31,8 19,5 10,3 6,4 6,4 3,0 22,7 
Celkem 37,4 21,5 9,6 5,4 5,7 2,9 17,5 
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Celkově 13,0 % chlapců a dívek je pravidelnými kuřáky (min. 5 cigaret denně 

vykouří 112 dotázaných respondentů; ne 723). V rámci skupiny kuřáků lze sledovat,  

že na denní průměr chlapci-kuřáci toho naopak vykouří více než dívky.  

Tabulka 6 prezentuje procentuální rozložení respondentů podle užívání tabákových 

výrobků za poslední měsíc. 75% všech respondentů za toto časové období neužilo 

tabákové výrobky vůbec; 11,5% dotázaných kouřilo nepravidelně (méně než 5 cigaret 

denně). Opět můžeme sledovat zvyšování měsíční (a denní) prevalence kouření cigaret 

s narůstajícím věkem – 31,5 % 16letých respondentů je pravidelnými kuřáky (oproti  

16,2 % 15letých). Avšak tento prudký nárůst můžeme přisuzovat chybnému měření  

v důsledku nerovnoměrného rozložení těchto dvou skupin (v rámci skupiny 15letých bylo 

otestováno 363 žáků, zatímco 16letých pouze 60 žáků). Z tabulky 6 vyplývá také zajímavé 

zjištění, že 16, 7 % 16letých denně vykouří méně než 5 cigaret. To může znamenat např. 

kouření po cestě do školy (před zahájením výuky) a kouření po ukončení školní výuky.  

 
Tab. 6: Měsíční prevalence kouření tabáku (v procentech) 

Pohlaví Nekouřil < 1 cig. týd ne denně > 5 cig.den < 10 cig.den < 20 cig.den > 20 cig.den 

Chlapci 75,8 4,5 4,5 7,8 2,9 1,9 2,4 
Dívky 74,2 4,8 9,2 6,0 3,1 1,2 1,4 
Věk Nekouřil < 1 cig. týd ne denně > 5 cig.den < 10 cig.den < 20 cig.den > 20 cig.den 

13 let 80,0 8,9 8,9 2,2 0,0 0,0 0,0 
14 let 75,8 3,0 5,5 8,3 4,5 1,3 1,8 
15 let 70,9 5,6 7,3 5,0 6,1 3,1 2,0 
16 let 55,0 5,0 8,3 16,7 5,0 6,7 3,3 
Ročník Nekouřil < 1 cig. týd ne denně > 5 cig.den < 10 cig.den < 20 cig.den > 20 cig.den 

8. ročník 80,5 3,5 6,0 5,8 1,2 1,4 1,6 
9. ročník 69,4 5,9 7,7 8,1 4,9 1,7 2,2 
Celkem 75,0 4,7 6,8 6,9 3,0 1,6 1,9 

 

Z vyplněných dotazníků dále vyplývá, že žádnou zkušenost s alkoholem nemá 

pouze 67 respondentů a 769 respondentů už někdy alkohol užilo. To znamená, že zhruba 

92,0 % všech respondentů během svého života užili minimálně 1 alkoholický nápoj. 

Tabulka 7 ukazuje celoživotní zkušenosti všech respondentů podle pohlaví, podle věku  

a školního ročníku, který navštěvují. Obecně lze konstatovat, že chlapci mají větší  

a častější zkušenost s užíváním alkoholu – ve skupině respondentů, kteří během svého 

života užili alkohol 40 a vícekrát, převyšují chlapci (užívající alkohol) nad dívkami téměř  

o dvojnásobek.  
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Tab. 7: Celoživotní prevalence užívání alkoholu (v procentech) 
Pohlaví Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
Chlapci 7,8 14,0 18,1 12,1 16,6 10,7 20,7 
Dívky 8,2 18,8 18,6 16,9 14,0 12,0 11,6 
Věk Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
13 let 11,1 28,9 20,0 11,1 17,8 4,4 6,7 
14 let 10,6 19,3 16,6 16,3 14,2 10,1 12,8 
15 let 5,5 12,1 20,7 12,4 15,4 12,9 20,9 
16 let 3,3 15,0 13,3 18,3 20,0 15,0 15,0 
Ročník Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
8. ročník 10,9 20,2 17,7 14,9 13,3 9,8 13,3 
9. ročník 4,9 12,3 19,0 14,0 17,5 13,1 19,2 
Celkem 8,0 16,4 18,3 14,5 15,3 11,4 16,1 

 

V měřítku roční prevalence chlapci užili alkohol vícekrát než dívky (40 krát a více - 

5,2 % chlapců a 2,2 % dívek). Pouze 19,5 % všech respondentů v uplynulém roce nepilo 

alkohol vůbec.  

Tab. 8: Roční prevalence užívání alkoholu (v procentech) 
Pohlaví Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 

Chlapci 18,1 27,6 19,2 13,5 10,7 5,7 5,2 
Dívky 21,0 28,2 18,6 11,1 13,5 5,1 2,2 
Věk Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 

13 let 28,9 35,6 24,4 6,7 0,0 2,2 2,2 
14 let 25,3 27,8 18,5 12,3 10,9 3,0 2,2 
15 let 12,4 28,5 18,8 11,9 15,7 7,5 5,2 
16 let 18,6 20,3 18,6 20,3 6,8 10,2 5,1 
Celkem 19,5 27,9 18,9 12,3 12,1 5,4 3,7 
 

Za posledních 30 dní užilo alkoholické nápoje 56 % chlapců a dívek (496 

respondentů) a 64 respondentů v tomto období alkohol nepožilo. Opět u chlapců 

můžeme sledovat větší míru pití alkoholu než u dívek. 43,5 % ze všech respondentů  

v posledních 30 dnech nepilo alkohol vůbec.  

Tab. 9: Měsíční prevalence užívání alkoholu (v procentech) 
Pohlaví Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 

Chlapci 42,8 31,4 12,8 7,4 4,5 1,0 0,0 
Dívky 44,3 32,5 14,7 4,6 2,7 0,7 0,0 
Věk Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 

13 let 60,9 30,4 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 let 48,4 31,3 11,0 4,3 2,4 0,5 0,0 
15 let 33,9 31,5 15,5 8,4 5,0 0,8 0,0 
16 let 40,3 25,8 19,4 3,2 3,2 3,2 0,0 
Celkem 43,5 31,9 13,8 6,0 3,6 0,8 0,0 
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Ze získaných dat jsme zjistili, že 40,0 % všech dotázaných (334 respondentů) mělo 

v průběhu života alespoň jednu zkušenost s pocity subjektivní opilosti6.  
 

Tab. 10: Celoživotní prevalence subjektivní opilosti (v procentech) 
Pohlaví Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
Chlapci 58,4 25,7 6,2 5,5 2,6 1,2 0,5 
Dívky 61,7 21,9 9,6 3,4 2,9 0,2 0,2 
Věk Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
13 let 80,0 15,6 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 
14 let 69,5 19,6 7,1 2,2 1,6 0,0 0,0 
15 let 51,2 26,4 9,6 6,3 4,1 1,7 0,6 
16 let 40,0 40,0 8,3 8,3 1,7 0,0 1,7 
Ročník Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
8. ročník 69,5 19,8 6,0 2,1 2,1 0,2 0,2 
9. ročník 50,0 28,1 9,9 6,9 3,4 1,2 0,5 
Celkem 60,0 23,8 7,9 4,4 2,8 0,7 0,4 

 
Zhruba 27,3 % všech respondentů se setkalo v posledním roce jednou a vícekrát 

s pocity opilosti (kdy měli potíže s chůzí, mluvením atd.) a 11,7 % dotázaných uvedlo, že 

tyto problémy s opilostí měli minimálně jednou během posledních 30 dnů. To znamená, 

že více než jedna desetina dotázaných adolescentů se opije alespoň jednou během měsíce 

bez výraznějších rozdílů mezi chlapci a dívkami.  

Z nelegálních drog adolescenti nejčastěji užívají především marihuanu. Tabulka 11 

názorně prezentuje údaje týkající se celoživotní prevalence užívání marihuany. Celkem 

23,2 % všech respondentů má alespoň jednu zkušenost s marihuanou.  

Tab. 11: Celoživotní prevalence užívání marihuany (v procentech) 
Pohlaví Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
Chlapci 76,0 9,7 5,7 3,6 1,4 1,2 2,4 
Dívky 77,6 11,3 4,1 1,4 1,2 1,9 2,4 
Věk Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
13 let 84,4 13,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 
14 let 82,3 9,5 3,5 1,9 0,3 0,5 1,9 
15 let 73,3 9,9 6,6 3,0 2,2 3,0 1,9 
16 let 58,3 18,3 6,7 3,3 3,3 0,0 10,0 
Ročník Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
8. ročník 81,6 10,0 3,5 2,3 0,2 0,7 1,6 
9. ročník 71,7 11,1 6,4 2,7 2,5 2,5 3,2 
Celkem 76,8 10,5 4,9 2,5 1,3 1,6 2,4 

                                                      
6 Přesná formulace otázky zněla: „Kolikrát (pokud vůbec) jsi byl/a opilý/á tak, že jsi měl/a problémy s chůzí,  

s mluvením, zvracel/a jsi nebo sis nepamatoval/a, co se stalo?“ 
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Rozdíly celoživotní prevalence užívání marihuany mezi chlapci a dívkami nejsou tak 

výrazné. S narůstajícím věkem se také zvyšuje prevalence užívání – největší rozdíl 

pozorujeme mezi 15. a 16.  rokem života. Ze skupiny 16letých to je již 42, 7 % dotázaných, 

kteří měli alespoň jednu zkušenost s marihuanou.   

V měřítku užívání marihuany během posledního roku převyšují dívky zhruba  

o 3 % nad chlapci a mezi 8. a 9. ročníkem sledujeme 8 % nárůstu užívání marihuany 

během posledního roku. 

Tab. 12: Roční prevalence užívání marihuany (v procentech) 
Pohlaví Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
Chlapci 86,0 5,5 3,6 1,0 1,9 1,0 1,2 
Dívky 82,9 9,2 3,4 1,0 1,9 ,7 1,0 
Věk Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
13 let 88,9 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 let 88,5 6,6 1,9 0,3 0,8 1,4 0,5 
15 let 81,5 6,9 5,8 1,7 3,0 0,6 0,6 
16 let 73,3 11,7 1,7 1,7 3,3 0,0 8,3 
Ročník Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
8. ročník 88,3 6,3 2,6 0,2 0,9 0,9 0,7 
9. ročník 80,3 8,4 4,4 1,7 3,0 0,7 1,5 
Celkem 84,4 7,3 3,5 1,0 1,9 0,8 1,1 

 
Tabulka 13 prezentuje výsledky týkající se užívání marihuany během posledních  

30 dnů. V tomto případě nenacházíme výrazné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Během 

posledního měsíce zhruba 8 % dotázaných užilo marihuanu. 

Tab. 13: Měsíční prevalence užívání marihuany (v procentech) 
Pohlaví Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
Chlapci 92,1 3,6 1,7 1,2 0,7 0,5 0,2 
Dívky 92,0 3,9 1,7 1,2 1,2 0,0 0,0 
Věk Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
13 let 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 let 94,5 2,5 ,5 0,5 1,9 0,0 0,0 
15 let 90,9 4,4 2,5 1,7 0,0 0,3 0,3 
16 let 80,0 8,3 5,0 3,3 1,7 1,7 0,0 
Ročník Nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x a více 
8. ročník 94,4 2,6 0,7 0,9 1,2 0,2 0,0 
9. ročník 89,7 4,9 2,7 1,5 0,7 0,2 0,2 
Celkem 92,1 3,7 1,7 1,2 1,0 0,2 0,1 

 
Pomocí dotazníku jsme zjistili také celoživotní prevalenci užívání dalších látek. 

Sesbíraná data v tomto ohledu dosahují tak nízkých hodnot, že jsme se rozhodli 
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prezentovat bez přiložených tabulek. Zhruba 8 % respondentů alespoň jednou v životě 

užilo léky na uklidnění nebo sedativa bez doporučení lékaře. Pouze jeden ze všech 836 

dotázaných uvedl zkušenost s pervitinem. Celkem 12 dotázaných (1,4 %) uvedlo zkušenost 

s LSD,22 respondentů (2, 6 %) uvedlo zkušenost s halucinogenními houbami a stejný 

počet dotázaných uvedlo užití anabolických steroidů, 53 respondentů (6, 3 %) užilo 

alkohol zároveň s léky a 30 dotázaných (3, 6 %) uvedlo zkušenost s čicháním toluenu  

či jiného rozpouštědla. 

Dále jsme se zaměřili na oblast rizikového chování, které nesouvisí s užíváním drog  

a možným vznikem závislosti. Po analýze odpovědí týkajících se kázeňských přestupků  

v rámci školní docházky, jsme zjistili, že zhruba 26,6 % respondentů během svého života 

již obdrželo třídní důtku. V porovnání podle typu školy nacházíme značný rozdíl mezi žáky 

základních škol a studenty víceletých gymnázií – 32,5 % žáků ZŠ obdrželo alespoň jednou 

třídní důtku oproti 14, 6 % studentů víceletých gymnázií. Rozdíly jsme zjistili i v porovnání 

mezi pohlavími – chlapci obdrželi během své školní docházky 2,5 krát častěji alespoň 

jednu třídní důtku než dívky (39, 4 % chlapců; 14, 7 % dívek).  

Dále jsme se zabývali také otázkou záměrného sebepoškozování7, které je častější 

u dívek než u chlapců - 17, 1 % všech dívek si alespoň jednou v životě záměrně ublížilo  

(z toho 4, 1 % všech dívek si záměrně ublíží minimálně jednou během jednoho měsíce). 

Zato chlapců, kteří si během svého života alespoň jednou záměrně ublížili, jsme  

našli 6, 9 %.   

Více než 12 % respondentů alespoň jednou ublížilo záměrně vrstevníkovi tak, že 

musel vyhledat ošetření. Měsíčně 27 % všech dotazovaných čelí posměškům ze strany 

vrstevnické skupiny a 10 % všech adolescentů zažívá fyzickou šikanu a agresivní útoky  

na jejich osobu. Více než 29 % respondentů za svůj život odcizilo v obchodě nějaké zboží  

a zhruba 15 % mladistvých mělo během svého života jednou a vícekrát problémy s policií. 

Následující tabulka souhrnně ukazuje prevalenci vybraných forem rizikového 

chování, které budeme v další podkapitole porovnávat s osobnostními rysy, které jsme 

zjišťovali metodou SURPS.  

 

                                                      
7 Otázka „Jak často se u tebe objevilo následující chování: záměrné ublížení si na svém těle (řezání, škrábání, 

pálení kůže, aj.)“ 
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Tab. 14: Vybrané formy rizikového chování a jejich výskyt (v procentech)  

Třídní důtka 
(života) 

Ne Ano 

 

Ředitelská důtka 
(život) 

Ne Ano 

73,4 
26,6 

86,3 
13,7 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky 
39,4 14,7 18,3 9,9 

Odcizení zboží 
v obchodě 

(život) 

Ne Ano 
Krádež peněz 

rodičům (život) 

Ne Ano 

70,6 
29, 4 

75,6 
24,4 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky 
34,3 25,5 22,5 26,4 

Ublížení někomu 
(život) 

Ne Ano 
Problémy s policií 

(život) 

Ne Ano 

87,3 
15,9 

84,1 
15, 9 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky 
16,4 8,9 13, 7 18, 1 

Záměrné 
sebepoškozování 

(život) 

Ne Ano 

 

Zesměšňován 
(měsíc) 

Ne Ano 

88,6 
11,4 

73,0 
27,0 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky 
6,9 16,1 27,4 27,7 

Užívání marihuany 
společně 

s alkoholem (rok) 

Ne Ano 
Bylo mu ublíženo 

(měsíc) 

Ne Ano 

89,8 
10,2 

90,7 
9,3 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky 
9,7 10,6 9,1 9,5 

 
 
 

10.2. Osobnostní rysy a rizikové chování u adolescentů 

V této kapitole se budeme věnovat souvislosti hlavních zjištěných rizikových aktivit 

adolescentů se škálou osobnostních rysů SURPS. Pro posuzování vztahu denního kouření  

s osobnostními rysy byli respondenti rozděleni do dvou skupin podle počtu cigaret, které 

průměrně vykouří během jednoho dne. Jak už jsme popsali - jako pravidelné kuřáky jsme 

označili ty, kteří vykouří min. 5 cigaret denně.  

Tabulka 15 ukazuje rozdíly mezi skupinou respondentů, kteří nejsou pravidelnými 

kuřáky (méně než 5 cigaret denně = Ne) a těmi, kteří pravidelnými kuřáky jsou (denně  

5 a více cigaret = Ano). U této skupiny pozorujeme nejvyšší rozdíl u negativního myšlení, 

kde sledovaný vztah je signifikantní na p  < .001; Cohen  d = .72 a Pearson korelace r = .34. 

Významný vztah vnímáme i mezi vyhledáváním vzrušení a kouřením, přičemž tento vztah 

je signifikantní na p < .001; Cohen d = .38 a Pearson korelace r = .19. Třetí statisticky 

významný vztah je s faktorem impulzivita, který dosáhl  Cohen d = 0,50 a Pearson korelace 

r = 0,24. Na základě těchto výsledků přijímáme hypotézy H 1; H 12; H 22. 
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Tab. 15: Srovnání dvou skupin adolescentů podle množství vykouřených cigaret denně 

Užívání tabáku min. 5 cigaret 
denně 

N M SD 
Sig.  

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 723 13,98 3,371 

,000 
Ano 112 15,51 3,656 

Přecitlivělost 
Ne 723 11,07 2,794 

,221 
Ano 112 11,43 3,17 

Impulzivita 
Ne 723 12,84 2,483 

,000 
Ano 112 13,87 2,772 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 723 16,02 3,415 

,000 
Ano 112 17,25 3,109 

 
 

Dále byli žáci a žákyně rozděleni do dvou skupin podle užití tabákových výrobku 

během života (Ne = nikdy neužil; Ano = užil). Statisticky významný vztah mezi celoživotní 

prevalencí tabáku a impulzivitou, vyhledáváním vzrušení je na hladině p < .001 a u faktoru 

negativní myšlení na hladině p < .05; u faktoru vyhledávání vzrušení je Cohen d = .51  

a Pearson r = .25; u impulzivity je Cohen d = .36 a Pearson r = .18. Na základě těchto 

výsledků přijímáme hypotézy H 2; H 13; H 23. 

Tab. 16: Srovnání dvou skupin adolescentů podle celoživotní prevalence tabáku 

Celoživotní prevalence užívání 
tabáku 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 313 13,85 3,494 

,029 
Ano 523 14,39 3,404 

Přecitlivělost 
Ne 313 11,02 2,749 

,404 
Ano 523 11,19 2,906 

Impulzivita 
Ne 313 12,41 2,562 

,000 
Ano 523 13,31 2,477 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 313 15,13 3,332 

,000 
Ano 523 16,82 3,284 

 

Podle výsledků můžeme říci, že v měřítku celoživotní prevalence nejsou mezi 

těmito skupinami tak výrazné rozdíly, které se týkají osobnostních rysů jako například u 

skupin dělených podle denního kouření, avšak jak ukazuje tabulka 16, tak i přesto 
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můžeme v rámci celoživotní prevalence pozorovat jisté rozdíly, které se týkají negativního 

myšlení, impulzivity a především vyhledávání vzrušení. 

Tabulka 17 rozděluje respondenty do dvou skupin, dle celoživotního užití alkoholu 

(min. 1 alkoholický nápoj); jen 8 % žáku a žákyň neužili během dosavadního života žádný 

alkoholický nápoj; přičemž celoživotní prevalence alkoholu má statisticky významný vztah 

s osobnostními rysy - vyhledávání vzrušení (p < .001) a impulzivita (p < .005); nejvyššího 

rozdílu dosáhly skupiny ve vyhledávaní vzrušení, a to o 2,27 hrubého bodu a Cohenovo d 

= .66 a Pearsonovo r = .31. Na základě těchto výsledků přijímáme hypotézy H 14; H 24; H 

22 a nepřijímáme hypotézy H 3; H 8. 

 
Tab. 17: Srovnání dvou skupin adolescentů podle celoživotního užití alkoholu 

Celoživotní prevalence 
užívání alkoholu  

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
 

Ne 67 13,81 3,615 
,346 

Ano 769 14,22 3,431 

Přecitlivělost 
 

Ne 67 11,27 2,921 
,668 

Ano 769 11,11 2,843 

Impulzivita 
 

Ne 67 12,09 2,870 
,003 

Ano 769 13,05 2,502 

Vyhledávání vzrušení 
 

Ne 67 14,10 3,508 
,000 

Ano 769 16,37 3,331 

 

 

Tabulka 18 rozděluje dotázané dle užívání alkoholu během posledních 30 dnů 

(jednou a vícekrát = Ano); statisticky významný vztah (p < .001) byl nalezen u faktorů 

impulzivita a vyhledávání vzrušení; na nižší hladině významnosti (p < .05) byl nalezen  

u faktoru přecitlivělost. U vyhledávání vzrušení dosáhlo Cohenovo d = .51 a Pearsonovo  

r = .25. Na základě těchto výsledků přijímáme hypotézy H 9; H 15; H 25 a nepřijímáme 

hypotézu H 4. 
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Tab. 18: Srovnání dvou skupin adolescentů podle užití alkoholu za posledních 30 dnů 

Měsíční prevalence užívání 
alkoholu 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 364 13,96 3,191 

,093 
Ano 469 14,36 3,626 

Přecitlivělost 
Ne 364 11,36 2,774 

,027 
Ano 469 10,92 2,884 

Impulzivita 
Ne 364 12,65 2,555 

,001 
Ano 469 13,22 2,508 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 364 15,24 3,288 

,000 
Ano 469 16,93 3,308 

 

Dále byli respondenti rozděleni do dvou skupin, podle frekvence opilosti 

(problémy s chůzí, s mluvením atd.) za posledních 30 dnů (jednou a vícekrát = Ano); 

kladný vztah byl nalezen u faktoru impulzivita na hladině p < .005 a u faktoru vyhledávání 

vzrušení na hladině p < .001; impulzivita má Cohen d = .33 a Pearson r = .16; vyhledávání 

vzrušení má Cohen d = .70 a Pearson r = .33. Na základě těchto výsledků přijímáme 

hypotézy H 16; H 26. 

Tab. 19: Srovnání dvou skupin adolescentů podle frekvence opilosti během posledních 30 dnů 

Měsíční prevalence 
subjektivního stavu opilosti  

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
 

Ne 746 14,12 3,432 
,089 

Ano 89 14,78 3,541 

Přecitlivělost 
 

Ne 746 11,12 2,779 
,996 

Ano 89 11,12 3,387 

Impulzivita 
 

Ne 746 12,88 2,493 
,002 

Ano 89 13,76 2,841 

Vyhledávání vzrušení 
 

Ne 746 15,95 3,378 
,000 

Ano 89 18,16 2,938 

 

Tabulka 20 rozděluje respondenty do dvou skupin podle užití marihuany za 

posledních 30 dnů; měsíční prevalence užití marihuany je 8 % u všech dotázaných dívek a 

chlapců.; významné vztahy byly nalezeny u faktorů: negativní mylšení (Cohen d = .35, 

Pearson r = .17), impulzivitou (Cohen d = .40, Pearson r = .20) a vyhledáváním vzrušení 
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(Cohen d = .61, Pearson r = .30) na hladině významnosti p < .005. Na základě těchto 

výsledků přijímáme hypotézy H 5; H 17; H 26.  

  

Tab. 20 : Srovnání dvou skupin adolescentů podle užití marihuany za posledních 30 dnů 

Měsíční prevalence užívání 
marihuany 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 769 14,09 3,380 

,003 
Ano 66 15,39 3,984 

Přecitlivělost 
Ne 769 11,12 2,802 

,994 
Ano 66 11,12 3,303 

Impulzivita 
Ne 769 12,89 2,495 

,001 
Ano 66 13,97 2,914 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 769 16,02 3,372 

,000 
Ano 66 18,02 3,165 

 

Dále byli oslovení žáci rozděleni do dvou skupin, podle obdržených třídních důtek 

během dosavadní školní docházky. Počet těchto kázeňských přestupků úzce souvisí  

s faktory: vyhledávání vzrušení na hladině významnosti p < .01, impulzivita a negativní 

myšlení na hladině významnosti p < .05; (27 % respondentů již obdrželo třídní důtku).  

Na základě těchto výsledků přijímáme hypotézy H 18; H 28. 

 

Tab. 21: Srovnání dvou skupin adolescentů dle obdržených třídních důtek během školní docházky 

Celoživotní prevalence třídních 
důtek 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 612 14,02 3,491 

,022 
Ano 222 14,64 3,299 

Přecitlivělost 
Ne 612 11,21 2,813 

,110 
Ano 222 10,86 2,918 

Impulzivita 
Ne 612 12,84 2,510 

,010 
Ano 222 13,35 2,614 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 612 15,99 3,376 

,006 
Ano 222 16,73 3,427 

 

 

Účastníci výzkumu byli rozděleni do dvou skupin, podle počtu krádeží v prodejnách - více 

než 29 % respondentů za svůj život odcizilo v obchodě nějaké zboží. Signifikantně 



 

116 

 

významný vztah (p < = .001) s touto proměnnou mají faktory: negativní myšlení, 

vyhledávání vzrušení a také impulzivita. Na základě těchto výsledků přijímáme hypotézy H 

19; H 29. 

Tab. 22: Srovnání dvou skupin adolescentů podle počtu krádeží v obchodech 

Celoživotní prevalence krádeží 
zboží v obchodě 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 590 13,92 3,386 

,001 
Ano 246 14,82 3,514 

Přecitlivělost 
Ne 590 11,17 2,815 

,525 
Ano 246 11,03 2,928 

Impulzivita 
Ne 590 12,84 2,563 

,015 
Ano 246 13,30 2,474 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 590 15,91 3,402 

,000 
Ano 246 16,86 3,304 

 

Dále byli respondenti rozděleni do dvou skupin, podle agresivního chování vůči svým 

vrstevníkům a spolužákům; více než 12% respondentů ublížilo záměrně vrstevníkovi tak, 

že musel vyhledat ošetření; výrazný vztah pozorujeme u této proměnné s impulzivitou 

(Cohen d =  .46 a Pearson r = .22 ) a vyhledáváním vzrušení (Cohen d = .54 a Pearson r = 

.26 ) na hladině p < .001. Na základě těchto výsledků přijímáme hypotézy H 20; H 30. 

 
   Tab. 23: Srovnání dvou skupin adolescentů dle agresivního chování vůči okolí 

Celoživotní prevalence agresivního 
chování vůči vrstevníkům 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 730 14,13 3,459 

,214 
1 a více 106 14,58 3,344 

Přecitlivělost 
Ne 730 11,11 2,808 

,592 
1 a více 106 11,26 3,118 

Impulzivita 
Ne 730 12,82 2,492 

,000 
1 a více 106 14,00 2,676 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 730 15,95 3,289 

,000 
1 a více 106 17,84 3,691 

 

Tabulka 24 rozděluje všechny žáky do dvou skupin, podle problémů s policií. 

Necelých 16 % respondentů uvedlo, že mělo jednou a vícekrát "opletačky" s policií; 

statisticky významné vztahy jsou u faktorů impulzivita (Cohen d = .39 a Pearson r = .19)  
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a vyhledávaní vzrušení  (Cohen d = .48  a Pearson r = .23 ) na hladině p <.001. Na základě 

těchto výsledků přijímáme hypotézy H 21; H 31. 

 

     Tab. 24: Srovnání dvou skupin adolescentů dle frekvence problémů s policií 

Celoživotní prevalence problémů  
s policií 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 702 14,09 3,375 

,081 
1 a více 133 14,65 3,728 

Přecitlivělost 
Ne 702 11,12 2,829 

,843 
1 a více 133 11,17 2,958 

Impulzivita 
Ne 702 12,81 2,461 

,000 
1 a více 133 13,83 2,802 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 702 15,94 3,366 

,000 
1 a více 133 17,52 3,281 

 

Tabulka 25 rozděluje respondenty do dvou skupin, podle frekvence zesměšňování 

během 30 dní. Posměškům ze strany vrstevnické skupiny čelí měsíčně 27 % dotazovaných. 

Ve škále SURPS byl nalezen statisticky významný rozdíl u negativního myšlení (p < .001), 

přecitlivělosti (p < 0.05) vyhledávání vzrušení (p < .05). Na základě těchto výsledků 

přijímáme hypotézy H 6; H 10. 

 

Tab. 25: Srovnání dvou skupin dle frekvence zesměšňování a hostilního chování vůči 
respondentovi (za posledních 30 dnů) 

Měsíční prevalence hostilního 
chování vůči respondentovi 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 605 13,93 3,344 

,000 
1 a více 224 14,87 3,624 

Přecitlivělost 
Ne 605 10,99 2,818 

,015 
1 a více 224 11,53 2,923 

Impulzivita 
Ne 605 12,87 2,509 

,063 
1 a více 224 13,25 2,641 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 605 16,32 3,375 

,053 
1 a více 224 15,80 3,434 
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Dále byli respondenti rozděleni do dvou skupin, podle agresivních útoků na jejich 

osobu za posledních 30 dnů; statisticky významný vtah (p < .005) byl nalezen  

u negativního myšlení  (Cohen d = .41 a Pearson r = .20) a přecitlivělosti (Cohen d = .42  

a Pearson r = .20).  Na základě těchto výsledků přijímáme hypotézy H 7; H 11. 

Tab. 26: Srovnání dle frekvence agresivního chování vůči respondentovi za posledních 30 dnů 

Měsíční prevalence ublížení a 
fyzických útoků vůči respondentovi 

N M SD 
Sig. 

(2-tailed) 

Negativní myšlení 
Ne 752 14,06 3,398 

,003 
1 a více 77 15,30 3,728 

Přecitlivělost 
Ne 752 11,04 2,827 

,002 
1 a více 77 12,09 2,966 

Impulzivita 
Ne 752 12,95 2,551 

,283 
1 a více 77 13,27 2,516 

Vyhledávání vzrušení 
Ne 752 16,25 3,366 

,082 
1 a více 77 15,55 3,485 

 

Výše uvedené výsledky korelací škály SURPS s určitými formami rizikového chování 

porovnáváme v následující tabulce, která názorně shrnuje výsledky celého výzkumného 

šetření ve vztahu k vytvořeným hypotézám, zároveň tak prezentuje vztah k hlavním cílům 

výzkumného šetření. Souhrnně můžeme konstatovat zhruba 96 % úspěšnost ve smyslu 

potvrzení všech hypotéz – z 31 hypotéz se nám podařilo potvrdit celkem 28. 

Tab. 27: Souhrnné výsledky ve vztahu k hlavním hypotézám 

Hypotéza P (=) P (≐≐≐≐) Závěr  Hypotéza P (=) P (≐≐≐≐) Závěr 
H 1 0,000 0,001 přijímáme H 17 0,001 0,001 přijímáme 
H 2 0,029 0,05 přijímáme H 18 0,010 0,05 přijímáme 
H 3 0,346  nepřijímáme H 19 0,015 0,001 přijímáme 
H 4 0,094  nepřijímáme H 20 0,000 0,001 přijímáme 
H 5 0,003 0,001 přijímáme H 21 0,000 0,001 přijímáme 
H 6 0,000 0,001 přijímáme H 22 0,000 0,001 přijímáme 
H 7 0,003 0,001 přijímáme H 23 0,000 0,001 přijímáme 
H 8 0,668  nepřijímáme H 24 0,000 0,001 přijímáme 
H 9 0,027 0,05 přijímáme H 25 0,000 0,001 přijímáme 

H 10 0,015 0,05 přijímáme H 26 0,000 0,001 přijímáme 
H 11 0,003 0,001 přijímáme H 27 0,000 0,001 přijímáme 
H 12 0,000 0,001 přijímáme H 28 0,006 0,001 přijímáme 
H 13 0,000 0,001 přijímáme H 29 0,000 0,001 přijímáme 
H 14 0,003 0,001 přijímáme H 30 0,000 0,001 přijímáme 
H 15 0,001 0,001 přijímáme H 31 0,000 0,001 přijímáme 
H 16 0,003 0,001 přijímáme  
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11. Diskuze 

V této kapitole se budeme věnovat reflexi sesbíraných dat a jejich srovnání 

s předešlými výzkumy, zároveň se pozastavíme nad závěry, které vyplývají z celého 

výzkumného snažení. Realizace celého výzkumného šetření od prvotní myšlenky  

po poslední řádky tohoto textu trvala přibližně rok a půl. Na úrovni výzkumné můžeme  

v České republice v posledních dvaceti letech pozorovat pozitivní trend v realizaci 

metodologicky, technicky a teoreticky dobře připravených výzkumných projektů – HBSC 

(Csémy a kolektiv), ESPAD (Csémy a kolektiv), Dolejš (2010), Vacek (2008) a dalších, které 

přinášejí řadu poznatků využitelných v konceptech primární prevence, ale také  

v konstruktech rizikového chování.  

Při studiu jednotlivých odborných pramenů jsme narazili na pojmovou 

roztříštěnost, pro označení stejných nebo podobných aktivit adolescenta nacházíme různé 

termíny – problémové vs. disociální chování, nebo delikventní vs. antisociální chování.  

Již M. Dolejš (2010) se ve své práci domnívá, že konstrukt „rizikového chování“ zahrnuje 

nejen problémové chování na nejnižší úrovni rizika (osobního, společenského), ale  

i delikventní chování s vysokým rizikem. Na jedné straně může žák vyrušovat, opisovat, 

pokřikovat, neposlouchat během školní výuky (problémové chování) a na druhé straně 

nedokáže své aktivity udržet mezi společenskými sociálními hranicemi (delikventní 

chování). V obou případech jsou tyto aktivity společností vnímány negativně a jí nebo 

svému autorovi přinášejí negativní důsledky (poznámky, tresty) a můžeme je tedy 

prohlásit za rizikové. Odborná literatura nabízí mnoho podnětných konstruktů a konceptů 

delikvence, deviace, problémového chování, které jsou buď orientovány na jednu oblast 

proměnných – biologickou, psychologickou, sociální, nebo na interakci všech tří oblastí – 

eklektivní koncepty (Jessor, Jessor – syndrom rizikového chování). Domníváme se, že 

výskyt rizikových aktivit u adolescenta je vždy způsoben kombinací několika různých 

proměnných a u daného adolescenta se také objevuje více rizikových forem chování 

současně.   

Při technických, výzkumných a dalších aktivitách realizovaného projektu jsme 

nebyli konfrontováni s událostmi nebo informacemi, které by zásadním způsobem 

ovlivnily jeho realizaci nebo námi prezentované výsledky. Naší snahou bylo provést 

šetření v rámci druhého pololetí školního roku 2011, aby byla zachována určitá kontinuita 
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v administraci a také abychom mohli vycházet z jednoho statistického zdroje dat. Plán 

projektu počítal s celkovým počtem 1 000 respondentů, přičemž jsme si byli vědomi,  

že žáci ve věku 13 a 16 let budou okrajovou skupinou.  Pro ekonomickou a logistickou 

únosnost celého šetření jsme museli zvolit taktiku 2 tříd (8., 9. ročník) z každého 

školského zařízení.  S překážkou, se kterou jsme při plánování studie také počítali, byla 

případná neochota školských zařízení a žáků, respektive zákonných zástupců, s námi 

spolupracovat, protože neměli žádnou povinnost se výzkumu zúčastnit. Využili jsme dva 

způsoby, které měly tento jev pozitivně ovlivnit a motivovat žáky k účasti: a) o několik 

procent jsme předimenzovali počet oslovených škol, b) poskytovali jsme přesné  

a dostačující informace o projektu prostřednictvím různých informačních kanálů (dopis,  

e-mail, telefonická komunikace). I přesto výzkum zaznamenal určité procento odmítnutí 

ze strany školských zařízení a také ze strany zákonných zástupců, kterým jsme se však už 

dále nezabývali. 

Jedním z nejobtížnějších úkolů byla komunikace a dohodnutí kontraktu  

o spolupráci s vedením školských zařízení a logistické zajištění sběru dat. Školy odmítaly 

participovat na projektu často z jediného prostého důvodu a to, že takovýchto 

mimovýukových aktivit mají v rámci školního roku mnoho, a není možné, aby žáci  

v takovém rozsahu zameškávali vlastní výuku. Rozsah výzkumu vyžadoval velice přesný 

logistický plán, který spočíval v dobře načasovaném oslovování škol a jejich následném 

navštěvování (cca 30 dní). V rámci vlastních návštěv školských zařízení jsme se často 

setkávali s velice příjemnými, ochotnými a milými pedagogickými pracovníky, kteří nás 

očekávali a byli připraveni k administraci testové baterie – rozpis posloupnosti tříd  

a místností, vybrané informativní souhlasy atd.  

Již před zahájením vlastní administrace jsme věděli, že zajistit 100% stejné 

podmínky ve všech otestovaných třídách bude nesnadné. Stejné instrukce a vedení při 

administraci testové baterie vedly k eliminování negativních proměnných, které by mohly 

vést ke zkreslení získaných dat. I přesto jsme některé proměnné mohli ovlivnit jen 

částečně – motivaci adolescentů spolupracovat, chování adolescentů během vyplňování 

testové baterie, okolní dění během testování (ruch z ulice a další). Během každé 

skupinové administrace jsme vyplňovali průvodku o testování, do níž se zaznamenávalo 

chování žáků, počet aktivních a pasivních jedinců, chybějících žáků, čas potřebný  
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na administraci, dotazy žáků a další relevantní údaje. Analýza průvodek z jednotlivých tříd 

neprokázala nějaké zásadní rušivé vlivy během dílčích šetření. 

Z analýzy muselo být vyřazeno 1,5 % dotazníků pro jeden nebo více formálních 

nedostatků (chybějící a/nebo přebývající odpověď). V pozadí tohoto negativního jevu 

může stát neochota, neporozumění, vzdorovitost, nepozornost adolescentů, ale i jiné 

proměnné. V rámci skupinového šetření je těžké tento faktor pozitivně ovlivňovat  

i přesto, že jsme žáky během šetření několikrát požádali o spolupráci a o překontrolování 

vyplněných dotazníků. 

Screeningová metoda SURPS je jedním z prvních nástrojů, které nabízejí rychlou, 

jednoduchou a relativně kvalitní depistáž jedinců, u nichž se vyskytují rizikové formy 

chování, nebo se jejich výskyt v budoucnu předpokládá, a na něž by měly být zaměřeny 

intervenčně-preventivní programy, především PREVenture (Condrod a kolektiv, 2004). 

Výsledky korelačních studií poukazují na statisticky významné vztahy mezi faktory SURPS  

a problematickým pitím, frekvencí užívání alkoholických nápojů (Conrod a kolektiv, 2006) 

a užíváním halucinogenů, tabáku, marihuany, sedativ (Woicik a kolektiv, 2006). 

Domníváme se, že tímto směrem by se měl v budoucnu ubírat výzkum s touto metodou, 

aby tak došlo k potvrzení dat autorek Conrod, Woicik a jejich spolupracovníků. 

Dotazník o prevalenci rizikového chování byl v testové baterii důležitou součástí, 

která nám umožnila analyzovat vzájemný vztah s osobnostními rysy diagnostikované 

metodou SURPS. Dotazník SURPS měří osobnostní faktory, které jsme chtěli podrobit 

korelační analýze s určitými formami rizikového chování respondentů. K využití této 

metody nás také vedl fakt, že metoda má již vytvořené populační normy pro Českou 

republiku. V rámci administrace jsme zaznamenali tři negativně působící proměnné:  

a) špatné schopnosti žáků pracovat s tištěným textem, b) u mladších žáků nedostatek 

časové dotace na dotazník, c) nepozornost, popřípadě neochota žáků. Tyto faktory jsme 

se snažili eliminovat rozšířením testovacího času o přestávku (v délce 10 minut), větší 

ochotou a aktivním přístupem odpovídat na dotazy žáků a v neposlední řadě opakovaným 

požádáním o překontrolování dotazníku. 

Při provádění korelační analýzy škály osobnostních rysů jsme došli k výsledkům 

velice podobným těm, které uvádí M. Dolejš ve své publikaci o populačních normách  

a české standardizaci metody SURPS pomocí korelačního koeficientu Cronbachovo alfa.  
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V jednoduchosti by se dalo říci, že vztahy mezi všemi faktory (negativní myšlení, 

přecitlivělost, impulzivita, vyhledávání vzrušení) v našem a v Dolejšově šetření se liší 

maximálně o ±. 03 korelačního bodu. Dílčí přínos pozorujeme tedy v samotném potvrzení 

vnitřní reliability v některých měřených faktorech SURPS. 

Co se týče souvislostí mezi osobnostními rysy a rizikovými aktivitami dospívajících, 

tak neníve všech případech snadné určit, jestli některé osobnostní rysy jsou příčinou  

či důsledkem některého rizikového chování. Ve vztahu agresivních forem rizikového 

chování je zřejmé, že samotná impulzivita aktéra patří spíše do oblasti příčinných faktorů 

rizikového chování. Avšak v souvislosti negativního myšlení u šikanovaného  

a zesměšňovaného jedince je velmi nesnadné určit, jestli samotné negativní myšlení  

a beznadějnost je důsledkem faktu, že je ze strany svých vrstevníků šikanován nebo jestli 

jde také o příčinný faktor tohoto jevu. 

V rámci interpretace výsledků se nám podařilo potvrdit 28 z 31 hlavních hypotéz. 

Výsledky nepotvrdili hypotézy H 3; H 4 a H 8. Všechny tyto hypotézy se týkaly užívání 

alkoholu - H 3 a H 8 se vztahovaly k celoživotní prevalenci užívání a H 4 k prevalenci 

užívání alkoholu během posledních 30 dnů. Tento fakt přisuzujeme např. k chybné úvaze 

o vztahu zkušenosti s alkoholem během života a osobnostními rysy negativní myšlení  

(v případě H 3) a přecitlivělosti (v případě H 8) z toho hlediska, že alespoň jednu zkušenost 

s alkoholem měla drtivá většina (92 %) dotázaných a samotný fakt, že tato většina 

respondentů přiznala alespoň jednu zkušenost s alkoholem, nemusí být známka 

rizikovosti jejich chování. Také jsme tedy nenašli statisticky významný vztah mezi užíváním 

alkoholu během posledního měsíce a faktorem negativní myšlení (H 4)8. Avšak zbývající 

potvrzené hypotézy reflektují teoretická východiska o vztazích osobnostních rysů 

(negativní myšlení, přecitlivělost, impulzivita a vyhledávání vzrušení) s konkrétními 

formami rizikového chování, které jsme analyzovali v předešlé kapitole. 

Zároveň jsme v rámci analýzy výsledků studie zjistili další statisticky významné 

vztahy, které nebyly předpokládány, a tudíž ani zahrnuty do hlavních hypotéz výzkumu. 

Jde především o vztah obdržení alespoň jedné třídní důtky během školní docházky 

respondentů a osobnostním rysem negativní myšlení na hladině významnosti p < 0,05; 

                                                      
8 H 4: „Existuje statisticky významný rozdíl ve škále H mezi respondenty, kteří během posledních  

30 dnů užili alkohol a těmi, kteří alkohol neužili“. 
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dále jsme nalezli vztah celoživotní prevalence krádeží zboží v obchodě a osobnostním 

rysem negativní myšlení na hladině významnosti p < 0,001. Mezi další zajímavé výsledky 

patří zjištění týkající se souvislostí mezi těmi, kteří jsou aktéři hostilního a agresivního 

chování vůči okolí a těmi, kterým je naopak ubližováno a jsou terčem posměšků  

a hostilního chování ze strany spolužáků, vrstevníků. Tyto dvě skupiny respondentů tvoří 

pomyslné protipóly právě i v osobnostních charakteristikách – aktéři hostilního chování 

disponují rysy impulzivita, vyhledávání vzrušení a oběti těchto útoků se vyznačují 

především negativním myšlením a přecitlivělostí.  

Výsledky také potvrzují zjištění Woicik a kolektivu (2009), že např. užívání alkoholu 

přímo souvisí s osobnostním rysem přecitlivělost. Dále se nám povedlo potvrdit zjištění 

kolektivu autorů Stewart, Samoluk a MacDonald (1999), že existuje negativní vztah rysu 

přecitlivělosti s užíváním marihuany u adolescentů. Autoři uvádějí možnou domněnku, že 

jedinci s vysokým skórem na AS se vyhýbají marihuaně kvůli strachu z pocitů, které 

indukuje.  

V rámci naší studie jsme se také zabývali samotnou prevalencí některých forem 

rizikového chování, které můžeme srovnat s jinými studiemi na toto téma, jejichž výsledky 

uvádíme v kapitole 4 v rámci popisu jednotlivých forem rizikového chování. Srovnání  

s výsledky těchto obdobných studií je poměrně snadné z důvodů použité velmi podobné 

metodologie (dotazníky s totožnými otázkami). Z naší studie vyplývá, že celoživotní 

prevalence kouření tabáku je 62,0 % u 13-16letých respondentů. Celkově 13,0 % 

dotázaných je pravidelnými kuřáky. Oproti tomu výzkum Lepíka a Dolejše (2010) uvádí, že 

zhruba 70,1 % 13-16letých má zkušenost s tabákovými výrobky a celkově 18,2 % chlapců  

a dívek je pravidelnými kuřáky. Studie Vacka (2008) uvádí, že celkem 14,4 % chlapců  

a dívek je pravidelnými kuřáky a poslední data projektu ESPAD (Csémy, Chomynová, 2012) 

ukazuje, že alespoň jednou v životě kouřilo 75 % šestnáctiletých.  

Míra spolehlivosti a platnost výsledků je u dotazníkových šetření samozřejmě vždy 

do jisté míry sporná. Výsledky musíme zohlednit vzhledem k územní specifičnosti -  

v České republice existují velké rozdíly mezi různými regiony. Na závěr diskuze můžeme 

konstatovat, že zjištěná prevalence uvedených forem rizikového chování ukazuje  

na potřebu podpory rozvoje zdravého životního stylu (zejm. nabídku pozitivních alternativ 

pro trávení volného času) a zjištění týkající se vztahu určitých osobnostních rysů  
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a rizikovostí chování adolescentů tak nabízí možnou cestu primárně preventivních 

programů rizikového chování s ohledem na posílení pozitivních rysů osobnosti. Další 

vědecké bádání v oblasti osobnostních rysů adolescentů, které mají vliv na výskyt 

rizikových aktivit, vnímáme jako důležitou součást procesu zlepšování situace v této 

problematice např. vývojem dalších efektivních psychodiagnostických nástrojů 

zaměřených na vyhledávání a identifikaci rizikových jedinců se zvýšenou mírou i dalších 

osobnostních rysů, představující riziko vzniku takového chování, jako je např. zvýšená 

míra průbojnosti, vysokých tendencí k vůdcovství, individualistické zdrženlivosti, úzkostné 

sebenejistoty a dalších osobnostních rysů vztahujících se ke konkrétním formám 

rizikového chování. 
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12. Závěry 

V rámci této práce jsme se zabývali oblastí rizikového chování adolescentů  

a osobnostních charakteristik souvisejících s tímto chováním. V teoretické části práce se 

naše pozornost soustředí na pojmové, obsahové vymezení problematiky. Dále 

prezentujeme teoretické koncepty vybraných rizikových forem chování adolescentů  

a doplňujeme je o výsledky realizovaných výzkumů. 

U českých adolescentů, kteří jsou cílovou skupinou výzkumu, pozorujeme různé 

rizikové formy aktivit v různých frekvencích výskytu. Příkladem může být celoživotní 

prevalence užití marihuany, která podle studie ESPAD 2011 (Csémy a kolektiv, 2012) 

dosahuje u populace šestnáctiletých 42,1 % nebo ve studii Lepíka a kolektivu (2010)  

u 16letých adolescentů přesahuje hodnotu 53 % a v rámci naší studie to je   

42,3 % 16letých.  

Výzkumné šetření jsme realizovali na 25 školních zařízeních na území 

Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Výzkumu  

se zúčastnilo 836 respondentů ve věkovém rozmezí 13 - 16 let. Mezi dílčí cíle patřila 

analýza prevalence určitých rizikových aktivit dospívajících. Ve stručnosti můžeme uvést 

poměrně vysoké hodnoty u některých forem rizikového chování: alespoň jednou v životě 

kouřilo tabákové výrobky přes 70 % adolescentů (13-16letých), a zhruba 13 % adolescentů 

je denními kuřáky tabáku. Drtivá většina z nich (93 %) během svého života alespoň jednou 

užila alkohol. Za poslední měsíc užilo alkoholické nápoje 56 % chlapců a dívek. Zhruba  

25 % všech adolescentů má zkušenost s užíváním marihuany a za posledních 30 dnů užilo 

marihuanu 15 % šestnáctiletých respondentů. Zaměříme-li se na oblast kázeňských 

přestupků ve školách, tak zhruba 26 % žáků během svého života již obdrželo třídní důtku. 

Více než 12 % respondentů ublížilo záměrně vrstevníkovi tak, že musel vyhledat ošetření. 

Měsíčně 27 % dotazovaných čelí posměškům ze strany vrstevnické skupiny a 10 % všech 

adolescentů zažívá fyzickou šikanu a agresivní útoky na svou osobu. Více než 29 % 

respondentů za svůj život odcizilo v obchodě nějaké zboží a zhruba 15 % mladistvých mělo 

během svého života jednou a vícekrát problémy s policií. 

Dále se nám podařilo potvrdit populační normy metody SURPS pro Českou 

republiku a především jsme identifikovali vztah určitých rizikových forem chování 
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s osobnostními rysy škály SURPS. Nalezli jsme mnohé statisticky významné vztahy mezi 

jednotlivými osobnostními rysy s konkrétními formami rizikového chování.  

Podle výsledků výzkumného šetření jsme našli statisticky významné vztahy faktoru 

negativní myšlení (H) s pravidelným kouřením tabáku (hranice min. 5 cigaret denně), 

celoživotní prevalencí kouření tabáku, celoživotní prevalencí užívání alkoholu, měsíční 

prevalencí užívání marihuany, měsíční prevalencí zesměšňování ze strany vrstevníků, 

měsíční prevalencí fyzického ublížení respondentovi, celoživotní prevalenci obdržení třídní 

důtky a celoživotní prevalencí krádeží zboží v obchodě. 

Dále jsme našli statisticky významné vztahy faktoru přecitlivělost (AS) s měsíční 

prevalencí užívání alkoholu, měsíční prevalencí zesměšňování ze strany vrstevníků  

a měsíční prevalencí fyzického ublížení respondentovi.  

Identifikovali jsme statisticky významné vztahy faktoru impulzivita (IMP) 

s pravidelným kouřením tabáku (min. 5 cigaret denně), celoživotní prevalencí kouření 

tabáku, celoživotní prevalencí užívání alkoholu, měsíční prevalencí užívání alkoholu, 

měsíční prevalencí subjektivní opilosti, měsíční prevalencí užívání marihuany, celoživotní 

prevalencí obdržení třídní důtky, celoživotní prevalencí krádeží zboží v obchodě, 

celoživotní prevalencí agresivního a hostilního chování vůči okolí a celoživotní prevalencí 

problémů s policií. 

Dále jsme našli statisticky významné vztahy faktoru vyhledávání vzrušení (AS) 

s pravidelným kouřením tabáku (min. 5 cigaret denně), celoživotní prevalencí kouření 

tabáku, celoživotní prevalencí užívání alkoholu, měsíční prevalencí užívání alkoholu, 

měsíční prevalencí subjektivní opilosti, měsíční prevalencí užívání marihuany, celoživotní 

prevalencí obdržení třídní důtky, celoživotní prevalencí krádeží zboží v obchodě, 

celoživotní prevalencí agresivního a hostilního chování vůči okolí a celoživotní prevalencí 

problémů s policií. 

V rámci analýzy výsledků studie jsme nepotvrdili statisticky významné vztahy 

faktoru přecitlivělost (AS) s celoživotní a měsíční prevalencí užívání alkoholu. Kontext 

osobnosti poskytuje další perspektivu na problematiku rizikového chování u dospívajících, 

představuje významné rozšíření rámce rizikového chování o podstatnou proměnnou,  

s kterou je podle nás nutné pracovat v případě tzv. extrémních forem osobnostních 

charakteristik.  
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Souhrn 

V prvních kapitolách práce se zabýváme pojmy norma a normalita osobnosti, 

abychom byli dále schopni především popsat takové chování, které z různých hledisek 

nepovažujeme za normu, optimální stav, který by měl vést k procesu celoživotní 

seberealizace. V návaznosti na tyto skutečnosti jsme se zaměřili na vymezení pojmů, jako 

je rizikové, problémové, deviantní, delikventní, asociální, antisociální a jiné druhy chování. 

Z obsahové podstaty jednotlivých pojmů vyplývá, že se jedná o termíny, které vymezují 

podobnou oblast zájmu a obsahově se překrývají. Všechny tyto pojmy propojuje rovina 

společensky neakceptovaného či negativně posuzovaného chování. Rizikové chování  

je takové chování, které má negativní dopady nejen pro společnost, ale i pro samotného 

jedince, který se tímto chováním vyznačuje. Označení rizikové chování vnímáme jako 

nadřazený termín, který zahrnuje pojmy disociální, asociální a antisociální chování.  

Je ohraničeno jednak společností definovanou sociální normou, normalitou a na opačné 

straně oblastí patologie a kriminality. Z obsahového hlediska jsou do oblasti rizikového 

chování také zahrnuty pojmy problémové a delikventní chování. 

V dalších kapitolách se zabýváme myšlenkovými konstrukty a teoretickými 

východisky rizikového chování. Pro přehlednost je uvádíme odděleně, avšak s vědomím, 

že se v určitých bodech také myšlenkově propojují. Mezi hlavní způsoby nahlížení  

na problematiku rizikového chování jsme zařadili biologické teorie, které jsou zaměřené 

jednak na oblast dědičnosti, vrozené faktory, odlišné stavby mozku, těla a také na teorie 

rozeného zločince kriminologů Lombrosa a Ferriho. Psychologicky orientované teorie  

se zaměřují především na osobnostní charakteristiky (temperament, charakter, 

osobnostní rysy), vývojové aspekty adolescenta, teorie sociálního učení, teorie vzniku 

závislosti. Třetí oblastí jsou sociální teorie, které zdůrazňují především vliv společnosti na 

jedince – teorie anomie, etiketizační a jiné teorie, které podle sociologicky orientovaných 

autorů mají také vliv na výskyt rizikového chování. Poslední uvedené jsou eklekticky 

orientované teorie, které se snaží v návaznosti na předešlé teoretické konstrukty vysvětlit 

fenomén rizikového chování na rovině bio-psycho-socio-spirituálních proměnných. 

Rizikové chování zahrnuje širokou skupinu různých forem, které se vyznačují 

specifickými mechanismy vzniku, průběhu a rozmanitými projevy. Proto jsme se ve čtvrté 

kapitole zaměřili na vybrané formy rizikového chování – každou z nich probíráme zvlášť  
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a doplňujeme o aktuální výsledky několika stěžejních studií v této oblasti, které se snaží 

popsat situaci týkající se prevalence dané formy rizikového chování. Jde především  

o oblasti zneužívání legálních a nelegálních látek, kriminalita, agresivní chování, rizikové 

sexuální chování, školní problémy a ostatní formy rizikového chování. 

V páté kapitole se zaměřujeme na teoretické vymezení období adolescence,  

na bio-psycho-sociální proměny dospívání, na kognitivní změny, vývoj emočního 

prožívání, na sociální vztahy a především na osobnostní charakteristiky adolescentů, které 

se vztahují k rizikovému chování.       

V rámci výzkumného záměru jsme použili dvě dotazníkové metody – „Škálu 

osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek“ (SURPS) 

autorek Conrod, Woicik a kolektivu (2001), kterou do našeho prostředí převedl a vytvořil 

populační normy pro Českou republiku M. Dolejš (2010). SURPS je anglickou zkratkou pro 

„Substance Use Risk Profile Scale“. Je to tedy psychodiagnostická metoda měřící čtyři 

osobnostní faktory – negativní myšlení (H), přecitlivělost (AS), impulzivitu (IMP)  

a vyhledávání vzrušení (SS). SURPS vychází z konceptu dvojího posílení – pozitivního  

a negativního – plynoucího z některých forem rizikového chování. Jednotlivé faktory jsou 

syceny 5 až 7 položkami, na něž respondent odpovídá jednou ze čtyř nabídnutých 

odpovědí (rozhodně souhlasím - až rozhodně nesouhlasím). Druhou metodou byl dotazník 

zaměřující se na některé formy rizikového chování adolescentů, který jsme vytvořili  

pro účely našeho výzkumu podle dotazníkových studií Vacek (2008), Vacek, Šejvl, Miovský 

(2008), Lepík, Dolejš a kolektiv (2009) a ESPAD (The European School Survey Project  

on Alcohol and Other Drugs, Csémy a kolektiv, 2007). Dotazník obsahoval 29 otázek,  

ze kterých velká část obsahuje podotázky k určité proměnné – školní problémy, kapesné, 

redukce váhy, prevalence (celoživotní, roční a měsíční) tabáku, alkoholických nápojů  

a nealkoholických drog, trestně-právní znalost, šikanování, hostilní chování, delikvence. 

Výzkumné šetření jsme zaměřili na období střední adolescence (neboli pubescence 

či puberta), která je biologicky vymezena nástupem menarche u dívek nebo první noční 

polucí u chlapců a končí dosažením reprodukční schopnosti, tedy ve věku přibližně  

od 13 do 16 let. Během této doby se dítě mění na biologicky zralého dospělého a jedná se 

nejen o období pohlavního dospívání, ale také o období pronikavých změn ve vývoji 

osobnosti a nového začleňování jedince do společnosti, s čímž souvisí i častý výskyt 
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rizikového chování. Administrace dotazníků proběhla v 15 základních školách (žáci  

8. a 9. ročníků) a v 5 víceletých gymnáziích (studenti tercie a kvarty) na území 

Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Celkem bylo tedy 

otestováno 421 chlapců a 415 dívek. Ze sledované populace se jedná o 1,4 % dívek  

a chlapců. Věkový průměr respondentů je 14,53 roku.  

V rámci analýzy SURPS jsme mohli využít 836 bezchybně vyplněných dotazníků, 

přičemž z celkového počtu 849 došlo k vyřazení pouze 13 kusů z několika důvodů – 

chybějící odpověď, dvě a více odpovědí u jedné položky nebo jiné neformální nedostatky. 

Sledovaná populace dosáhla těchto průměrných hodnot: a) beznadějnost (H): M = 14,2 

bodu a SD = ± 3,5; b) přecitlivělost (AS): M = 11,1 bodu a SD = ± 2,9; impulzivita  

(IMP): M = 13,0 bodu a SD = ± 2,6; vyhledávaní vzrušení: M = 16,2 bodu a SD = ± 3,4. 

 Při provádění korelační analýzy škály osobnostních rysů jsme došli k výsledkům 

velice podobným těm, které uvádí M. Dolejš (2010) pomocí korelačního koeficientu 

Cronbachovo alfa - vztahy mezi všemi faktory (negativní myšlení, přecitlivělost, 

impulzivita, vyhledávání vzrušení) v našem a v Dolejšově šetření se liší maximálně o ±. 03 

korelačního bodu. Dílčí přínos pozorujeme tedy v samotném potvrzení vnitřní reliability  

v některých měřených faktorech SURPS. 

V rámci interpretace výsledků se nám podařilo potvrdit 28 z 31 hlavních hypotéz. 

Výsledky nepotvrdily hypotézy H 3; H 4 a H 8 - tyto hypotézy se týkaly užívání alkoholu -  

H 3 a H 8 se vztahovaly k celoživotní prevalenci užívání a H 4 k prevalenci užívání alkoholu 

během posledních 30 dnů. Dále jsme nenašli statisticky významný vztah mezi užíváním 

alkoholu během posledního měsíce a faktorem negativní myšlení (hypotéza H 4). Avšak 

zbývající potvrzené hypotézy reflektují teoretická východiska o vztazích osobnostních rysů 

(negativní myšlení, přecitlivělost, impulzivita a vyhledávání vzrušení) s konkrétními 

formami rizikového chování, které jsme analyzovali. 

Zároveň jsme v rámci analýzy výsledků studie zjistili další statisticky významné 

vztahy, které nebyly předpokládány a tudíž ani zahrnuty do hlavních hypotéz výzkumu. 

Jde především o vztah obdržení alespoň jedné třídní důtky během školní docházky 

respondentů a osobnostním rysem negativní myšlení a dále jsme nalezli vztah celoživotní 

prevalence krádeží zboží v obchodě s osobnostním rysem negativní myšlení.  
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Výsledky také potvrzují zjištění Woicik a kolektivu (2009), že např. užívání alkoholu 

přímo souvisí s osobnostními rysy negativní myšlení a přecitlivělost. Dále se nám povedlo 

potvrdit zjištění kolektivu autorů Stewart, Samoluk a MacDonald (1999), že existuje 

negativní vztah rysu přecitlivělosti s užíváním marihuany u adolescentů.  

V rámci naší studie jsme se také zabývali samotnou prevalencí některých forem 

rizikového chování. Výsledky v této oblasti potvrdili data z podobných výzkumných 

projektů zaměřených na prevalenci různých forem rizikového chování jako je studie 

ESPAD 2011(Csémy, Chomynová, 2012) nebo školní dotazníková studie o návykových 

látkách Lepíka, Dolejše a kolektivu (2010). Zjištěná prevalence uvedených forem 

rizikového chování ukazuje  na potřebu podpory rozvoje zdravého životního stylu (zejm. 

nabídku pozitivních alternativ pro trávení volného času). Zjištění týkající se vztahu určitých 

osobnostních rysů a rizikovostí chování adolescentů nabízí možnou cestu primárně 

preventivních programů rizikového chování s ohledem na posílení pozitivních rysů 

osobnosti.  
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Abstrakt:  
Cílem práce je analýza vztahů mezi rizikovým chováním adolescentů  

a osobnostními rysy představující riziko výskytu tohoto chování. Teoretická část je 
věnována pojmosloví v oblasti rizikového chování - zabýváme se pojmy norma  
a normalita; teoretickými konstrukty rizikového chování, popisujeme vybrané 
formy s přiložením výsledků některých studií o prevalenci dané rizikové aktivity. 
Dále se zaměřujeme na teoretické vymezení období adolescence,  
na bio-psycho-sociální proměny dospívání, na kognitivní změny, vývoj emočního 
prožívání, na sociální vztahy a především na osobnostní charakteristiky 
adolescentů, které se vztahují k rizikovému chování. V rámci výzkumného záměru 
jsme použili dvě dotazníkové metody. První metodou byla „Škála osobnostních 
rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek“ (SURPS), která 
měří čtyři osobnostní faktory – negativní myšlení, přecitlivělost, impulzivitu  
a vyhledávání vzrušení. Druhou metodou byl dotazník zaměřený na vybrané formy 
rizikového chování. Cílovou skupinou šetření byli adolescenti ve věku 13 - 16 let. 
Ve studii jsme se zabývali samotnou prevalencí některých forem rizikového 
chování. V rámci popisu a interpretace výsledků jsme nalezli statisticky významné 
vztahy mezi jednotlivými osobnostními rysy a určitými formami rizikových aktivit 
(např. užívání alkoholu, užívání marihuany, agresivní a hostilní chování, kázeňské 
přestupky ve škole, kriminalita atd.). Dále se nám podařilo potvrdit populační 
normy metody SURPS pro Českou republiku. Zjištění týkající se vztahu určitých 
osobnostních rysů a rizikovostí chování adolescentů nabízí možnou cestu 
primárně preventivních programů rizikového chování s ohledem na posílení 
pozitivních rysů osobnosti. 

 
Klíčová slova: Adolescence, rizikové chování, prevalence, osobnostní charakteristiky  
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Abstract:  
The aim of the thesis is to analyze the relationship between risk-taking behavior among 
adolescents and personality traits representing the risk of this behavior. The theoretical part 
aims at terminology in risk behavior – we are dealing with the standard terms and normality, 
with theoretical constructs of risk-taking behavior, we describe selected forms and apply the 
results of some studies of the prevalence of risky activities. Furthermore, we focus on the 
theoretical definition of adolescence, bio-psycho-social changes in adolescence, cognitive 
changes, the development of emotional experience, social relations and in particular on 
personal characteristics of adolescents that are related to risk-taking behavior. Within the 
research project, we used two questionnaire methods. The first method was a „Substance Use 
Risk Profile Scale" (SURPS), which measures four personality factors - hopelessness, anxiety 
sensitivity, impulsivity and sensation seeking. The second method was a questionnaire 
focused on selected forms of risky behavior. The target group of the survey were adolescents 
aged 13 to 16 years. In the study, we examined the actual prevalence of certain types of risk-
taking behavior. In terms of the results description and interpretation, we found statistically 
significant relationships between personality traits and certain forms of risky activities  
(e.g., alcohol use, marijuana use, aggressive and hostile behavior, disciplinary infractions at 
school, crime, etc.). Moreover, we were able to confirm the population standard of SURPS 
method for the Czech Republic. The findings concerning the relationship of certain personality 
traits and risk-taking behavior at adolescents offers a possible way of primary prevention 
programs of risk-taking behavior with regard to the strengthening of positive personality 
traits. 
 
Key words: Adolescence, risk-taking behavior, prevalence, personality characteristics 
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Příloha 1: Podklad pro zadání diplomové práce 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 : Souhlas zákonných zástupců 

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera ………………………………………… zúčastnil/a 
dotazníkového šetření v rámci výzkumu pro diplomovou práci s názvem  „Vztah 
osobnostních charakteristik adolescentů a různých forem rizikového chování“, 
realizovaného Katedrou psychologie Filozofické fakulty UP. Vedoucím výzkumu je Ondřej 
Skopal (student, katedra psychologie FF UP Olomouc), garantem výzkumu  
je PhDr. Martin Dolejš, PhD. (martin.dolejs@upol.cz). Cílem studie je porovnání 
osobnostních charakteristik s tendencemi k rizikovému chování mládeže za použití 
psychodiagnostické metody „Substance Use Risk Profile Scale (SURPS)“ a dotazníku 
zaměřeném na rizikové chování. Veškerá získaná data jsou anonymní a bude s nimi 
nakládáno v souladu se zákonnými normami a etickým kodexem psychologů. Do kontaktu 
s žáky se dostane pouze kvalifikovaný a proškolený personál.  

 
Kontakt: e-mail: ondra.skopal@centrum.cz, telefon: 721563100.  

 
 

V……………………dne………………….  …………………………………………… 

       Podpis zákonného zástupce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Příloha 3: Žádost o spolupráci 

 

TO: Ředitelé škol vybraných pro výzkumnou studii – Vztah 
osobnostních charakteristik adolescentů a různých 
forem rizikového chování za použití metody 
„Substance Use Risk Profile Scale (SURPS)“  
a dotazníku zaměřeném na rizikové chování 

  
 
 
Věc: Žádost o spolupráci na výzkumné studii  
      
    

V Olomouci 20. května 2011 
 
  

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, 
 
 obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při realizaci výzkumné studie, do které 
byla vybrána Vaše škola. Cílem výzkumné studie je porovnání osobnostních charakteristik 
s tendencemi k rizikovému chování žáků 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií za použití 
psychodiagnostické metody „Substance Use Risk Profile Scale (SURPS)“ a dotazníku 
zaměřeném na rizikové chování (šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek, 
nelátkové závislosti, záměrné sebepoškozování aj.). Jedná se o výzkumnou studii 
realizovanou v rámci mé diplomové práce z oboru psychologie na Katedře psychologie 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Vedoucím diplomové práce je PhDr. Martinem 
Dolejš, PhD. (vědecký odborný asistent, kat. psychologie FF UP Olomouc). Studie se 
realizuje na školách Jihomoravského kraje, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského 
kraje.   

 
Tímto bych Vás chtěl požádat o spolupráci, která by umožnila realizovat tento 

výzkum: „Vztah osobnostních charakteristik adolescentů a různých forem rizikového 
chování“.  Veškerá výzkumná činnost bude realizována pouze se souhlasem zákonných 
zástupců (ti mají právo účast ve výzkumu odmítnout). Výzkum je po celou dobu 
anonymní. Dbáme maximální úrovně ochrany všech poskytnutých dat. Do kontaktu s žáky 
se dostane pouze kvalifikovaný a proškolený personál. S daty bude nakládáno v souladu s 
příslušnými zákonnými a etickými normami. Stejně tak budou chráněny i veškeré 
informace o Vaší škole a z výsledku studie nebude možné zjistit, z kterých škol jaká data 
pocházejí. V případě zájmu Vás samozřejmě seznámíme s technickými podrobnostmi 
týkajícími se administrace dotazníků.  

 
 
 



 

 

 

 
 
 
Výzkumná část projektu je koordinovaná Ondřejem Skopalem za odborného 

dohledu PhDr. Martina Dolejše. Pro podrobnější domluvu případné spolupráce budete 
dále kontaktováni telefonicky. Pokud byste měl/a jakékoli další dotazy, obraťte se prosím 
přímo na vedoucího výzkumu Ondřeje Skopala (telefon: 721563100,  
e-mail: ondra.skopal@centrum.cz).   

 
 
Děkuji a těším se na naši další spolupráci. 
 
 
 
            Ondřej Skopal  
                       (Katedra psychologie FF UPOL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha:   
1) Informace pro vedení školy 
2) Formulář „Souhlas rodičů“  

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Příloha 4: Informace pro vedení školy k výzkumné studii 

 

TO: Ředitelé škol vybraných pro výzkumnou studii – Vztah 
osobnostních charakteristik adolescentů a různých 
forem rizikového chování za použití metody 
„Substance Use Risk Profile Scale (SURPS)“  
a dotazníku o volnočasových aktivitách a rizikovém 
chování 

 
 
 
Věc: Informace pro vedení školy k výzkumné studii „Vztah osobnostních charakteristik 

adolescentů a různých forem rizikového chování“ 
 
        V Olomouci 20. května 2011 
 
 Vážená paní ředitelko, pane řediteli, 
 

dovolte mi, abych Vás seznámil s procesuální stránkou naší případné spolupráce 
na studii, která je zaměřená na vztah osobnostních charakteristik adolescentů a různých 
forem rizikového chování. 

 
 Naším cílem je získat konkrétní počet dotazníků od žáků ve věku 13 až 16 let. Tzn., 

že bychom dotazník administrovali žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletých 
gymnázií. Vzhledem k věku spolupracujících žáků je třeba, aby zákonní zástupci dítěte 
vyjádřili svůj souhlas. Ten je nezbytný, jinak by se žák nemohl vyplňování dotazníku 
zúčastnit. Souhlas zákonných zástupců viz příloha č. 2. V případě, že se rozhodnete pro 
spolupráci - uvítáme, pokud byste formulář namnožili (můžeme zaslat elektronickou verzi 
souhlasu pro tisk a nebo Vám můžeme tyto formuláře po domluvě zaslat poštou) a třídní 
učitelé je rozdali žákům s prosbou o vyjádření zákonných zástupců (rodičů), že souhlasí 
s účastí jejich dítěte. Je-li ve vaší škole více tříd jednoho z požadovaných ročníků, 
proběhne administrace testové baterie jen v jedné z nich (tzn. jedna 8. třída a jedna 9. 
třída. U víceletých gymnázií obdobně - jedna tercie a jedna kvarta) . Výběr dané třídy 
bychom nechali na domluvě s Vámi, ale přikláníme se, aby došlo k náhodnému výběru 
dané třídy.  

 
Administrace dotazníků trvá celou jednu vyučovací hodinu (45 minut). Při 

administraci dotazníků bychom Vám chtěli komplikovat výuku co nejméně, a proto škole 
budeme vycházet maximálně vstříc při dohodě, ve kterých vyučovacích hodinách budeme 
moci testovat. Nicméně preferujeme dopolední vyučovací hodiny, kdy žáci jsou stále 
relativně málo unaveni. Během administrace dotazníku není přítomnost učitele/-ky 
nezbytně nutná. Z našeho pohledu je žádoucí spíše absence vyučujícího, neboť jeho/její 
přítomnost může na žáky během práce na dotazníku působit rušivým dojmem.  



 

 

 

 
 
 
V průběhu několika týdnů Vás budeme kontaktovat telefonicky, abychom dohodli 

konkrétní podmínky případné spolupráce a datum návštěvy. Stejně tak rádi zodpovíme 
případné další dotazy a nejasnosti tykající se administrace atd. 

 
 

Děkuji. 
 
 S pozdravem 
 
 

        Ondřej Skopal  
           
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  

Ondřej Skopal (student) 

Univerzita Palackého 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 

Křížkovského 10 

771 80 Olomouc 

 

Tel: +0420 721563100 

E-mail: ondra.skopal@centrum.cz 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 5: Dotazník o rizikovém chování 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

Dotazník pro žáky ZŠ (8. a 9. třída) a pro studenty víceletých gymnázií (tercie a kvarta) 
 
 
Než začneš, přečti si následující informace. 
 
Tento výzkum je součástí studie o rizikovém chování (užívání legálních, nelegálních drog, šikana, 
sebepoškozování atd.) mezi žáky tvého věku. Provádí se ve vybraných školách v Olomouckém kraji, 
v Severomoravském, Zlínském a Jihomoravském kraji. 
 
Tvoje třída byla namátkou vybrána, aby se účastnila této studie. Jsi jedním z více než 900 žáků 
z celé Moravy, kteří se této studie účastní. 
 
Dotazník je zcela anonymní - nebude obsahovat tvoje jméno ani žádné jiné informace, které by tě 
mohly individuálně identifikovat. Na dotazník nikam nepiš své jméno.  
 
Má-li být tato studie úspěšná, je důležité, abys odpovídal uvážlivě a upřímně. Tvé odpovědi jsou 
považovány za důvěrné. Účast ve studii je dobrovolná. Narazíš-li v dotazníku na otázku, na kterou z 
nějakého důvodu nechceš odpovědět, nech ji nezodpovězenou. 
 
Nejde o žádný test, neexistují zde správné ani špatné odpovědi. U většiny otázek jsou předznačené 
odpovědi. Pokud mezi nimi nenajdeš odpověď, která by vystihovala tvůj názor nebo tvou zkušenost 
přesně, označ odpověď, která je významem nejblíže. Na otázky odpovídej tak, že křížkem označíš 
příslušný rámeček. 
 
Doufáme, že tě práce na dotazníku zaujme. Pokud bys měl nějaké nejasnosti - přihlas se. Asistent 
výzkumu přijde k tvé lavici a podá ti vysvětlení. 
 
 
  

Děkujeme ti předem za tvou účast. 
 
 
 
 
 
 

Studii realizují: Ondřej Skopal a PhDr. Martin Dolejš, PhD. 

 ŠKOLNÍ DOTAZNÍKOVÁ 
STUDIE 

 

O RIZIKOVÉM CHOVÁNÍ 

2011 
 



 

 

 NEŽ ZAČNEŠ, NEZAPOMEŇ SI PŘEČÍST POKYNY NA 1. STRANĚ. 
 Svou odpověď uváděj tak, že u každé otázky označíš křížkem "X" odpovídající čtvereček. 

 

1. Jsi: (Označ jen jednu z uvedených možností) 

 1   Chlapec 

 2   Dívka 

 

 

2. Kolik je ti let?   ______ 
 
 

3. Do školy chodím ve stejném městě nebo vesnici, kde bydlím. (Označ jen jednu z uvedených možností) 

 1   ano 

 2   ne 
  

 
4. Kolikrát za celou dobu dosavadní školní docházky jsi měl/a níže uvedené problémy? 
  (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

  
nikdy jednou 

dvakrát až  
třikrát 

více  
než třikrát 

a) 
Třídní 

důtka…………………………………………. 
    

a) 
Ředitelská 

důtka………………………………….. 
    

b) 
Dvojka 

z chování………………………………….. 
    

c) 
Trojka 

z chování…………………………………… 
    

d) 
Opakování ročníku 

(„propadnutí“)….. 
    

 

 

5. Kolik kapesného dostáváš od rodičů MĚSÍČNĚ? (Označ jen jednu z uvedených možností) 
 

1
 

 
Nedostávám 

2
 

 
1-500 Kč 

3
 

 
501-1000 Kč 

4
 

 
1001-2000 Kč 

5
 

 
Více než 2000 Kč 

 
 

6. Jsi členem nějakého sportovního klubu? 
 1   Ano 

 2   Ne 

 
7. Držíš v současné době dietu nebo děláš něco jiného, abys shodil/a váhu? 



 

 

    (Označ jen jednu z uvedených možností) 

 1    ne, protože moje váha je v pořádku  
 2    ne, ale potřebuji něco shodit 
 3    ne, protože potřebuji spíš něco přibrat 
 4    ano 

 
 
 

8. Odpověz, prosím, jak často se u tebe vyskytlo následující chování:  

 
(Označ jen jednu z uvedených možností) 

nikdy občas 
1x – 2x  

za měsíc 

1x týdně 
nebo 

častěji 

a) cvičení kvůli váze a postavě     

b) zvracení vyvolané záměrně ze strachu z tloušťky     

c) užití projímadel jako prostředek kontroly váhy     

d) užití prášků na hubnutí nebo snižujících chuť k jídlu     

e) 
záměrné ublížení si na svém těle (řezání, škrábání, 
pálení kůže, aj.)     

  1 2 3 4 

 

9. Kolikrát v životě (pokud vůbec) jsi kouřil/a cigarety?   
(Označ jen jednu z uvedených možností) 
 

nikdy 1-2 krát 3-5 krát 6-9 krát 10-19 krát 20-39 krát 40x nebo víckrát 

       
1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Jak často a kolik cigaret jsi kouřil/a během POSLEDNÍCH 30 DNÍ?   
    (Označ jen jednu z uvedených možností) 

 1    Vůbec nekouřil/a 
 2    Méně než 1 cigaretu za týden 
 3    Kouřil/a, ale ne denně 
 4    1-5 cigaret denně 
 5    6-10 cigaret denně 
 6    11-20 cigaret denně 
 7    Více než 20 cigaret denně 

 

11. Jak často (pokud vůbec) jsi pil/a nějaký alkoholický nápoj? 
   (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

nikdy 
1-2  
krát 

3-5  
krát 

6-9  
krát 

10-19 
krát 

20-39 
krát 

40x 
nebo 

víckrát 

a) V životě …………………………………………        

b) Během posledních 12 měsíců ……….        

c) Během posledních 30 dnů 

……………..        
 1 2 3 4 5 6 7 
 

Následující část dotazníku se týká cigaret, alkoholu a jiných drog. Dnes se o těchto věcech často mluví, 

ale existuje málo přesných informací. Proto potřebujeme vědět víc o zkušenostech a názorech dětí 

tvého věku. Doufáme, že budeš moci zodpovědět všechny otázky, najdeš-li však nějakou, o níž si myslíš, 

že na ni nemůžeš odpovědět upřímně, bude lepší, když ji necháš nezodpovězenou. 

Tvé odpovědi jsou považovány za důvěrné a nebudou nijak spojovány s tvou osobou nebo třídou. 



 

 

12. Kolikrát (pokud vůbec) jsi byl/a opilý/á tak, že jsi měl/a problémy s chůzí, s mluvením, 
zvracel/a jsi nebo sis nepamatoval/a, co se stalo? (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

 
nikdy 

1-2  
krát 

3-5  
krát 

6-9  
krát 

10-19 
krát 

20-39 
krát 

40x 
nebo 

víckrát 

a) V životě …………………………………………        

b) Během posledních 12 měsíců ……….        

c) Během posledních 30 dnů 
……………..        
 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
13. Užil/a jsi někdy za svůj život některou z následujících drog?  
 (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) ne ano 

a) 
Léky na uklidnění, sedativa (bez doporučení 
lékaře)…. 

  

b) 
Pervitin (nebo jiné amfetaminy) 
……………………………… 

  

c) 
LSD nebo jiný halucinogen 
………………………………………. 

  

d) 
Krak 
………………………………………………………………………… 

  

e) 
Kokain 
…………………………………………………………………….. 

  

f) 
Netalin 
……………………………………………………………………. 

  

g) 
Heroin (nebo jiné opiáty, např. kodein, braun, 
Subutex)… 

  

h) 
Halucinogenní houby (lysohlávky) 
…………………………… 

  

i) 
GHB 
……………………………………………………………………….. 

  

j) 
Anabolické steroidy nebo prostředky dopingu 
………… 

  

k) 
Drogy užité injekčně (heroin, pervitin aj.) 
……………….. 

  

l) 
Alkohol spolu s léky 
…………………………………………………. 

  

m) 
Čichal/a toluen nebo jiná rozpouštědla 
…………………. 

  

  1 2 
 

14. V jakém věku (pokud vůbec) jsi POPRVÉ udělal/a či zkusil/a následující věci? 
    (Zaškrtni jedno okénko v každém 
řádku) 

nikdy 

9 let 
nebo 
dříve 10 let 11 let 12 let 13 let 14 let 

15 let 
nebo 

později 

a) Pil/a alkohol (alespoň skleničku) 
…. 

        

b) Opil/a se alkoholem 
……………………. 

        

c) Kouřil/a marihuanu nebo hašiš 
……. 

        



 

 

d) Zkusil/a extázi (ecstasy, MDMA) 
…. 

        

e) Zkusil/a heroin či jiné opiáty 
……….. 

        

f) Zkusil/a pervitin 
………………………….. 

        

g) Čichal/a toluen nebo jiná 

rozpouštědla 
        

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

15. Kolikrát jsi kouřil/a nebo jinak užil/a (pokud vůbec) marihuanu ("trávu") nebo hašiš?  

(Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 
nikdy 

1-2  
krát 

3-5  
krát 

6-9  
krát 

10-19 
krát 

20-39 
krát 

40x 
nebo 

víckrát 

a)  V životě 
…………………………………………..        

b) Během posledních 12 měsíců ………….        

c) Během posledních 30 dnů ………………        
 1 2 3 4 5 6 7 
 

16. Pokud jsi užil/a marihuanu ("trávu") nebo hašiš, stalo se ti v POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH něco 
z následujících věcí? (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

Kouřil/a jsi někdy marihuanu nebo hašiš … nikdy zřídka občas 
celkem 
často 

velmi 
často 

a)  před polednem 
……………………………………….........      

b) když jsi byl sám/sama ……………………………………..      

c) a zároveň pil/a alkohol ……………………………………      
 1 2 3 4 5 

17. Kolik peněz jsi v POSLEDNÍCH 30 DNECH utratil/a za tabák, alkohol a marihuanu nebo hašiš? 
(Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

 
0 Kč 

1-100 Kč 
nebo 
méně 

101-200 
Kč 

201-400 
Kč 

401-800 
Kč 

801-
1500 Kč 

1500 Kč 
nebo 
více 

a) Za tabák 

……………………………………………        

b) Za alkohol 

…………………………………………        

c) Za marihuanu nebo hašiš 

………………….        
 1 2 3 4 5 6 7 

 
18. Od kolika let podle zákona můžeš…   (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

 
 není 

omezeno 
věkem 

od  
12 let 

od  
15 let 

od  
18 let 

od  
21 let 

vůbec 
se to 

nesmí 

a) 
řídit malý motocykl 
………….       

b) řídit automobil       

Následující část dotazníku se týká tvých vědomostí o tom, co je dovoleno a co ne. Pokud si nebudeš 

jist/a odpovědí na některou otázku, zkus označit tu odpověď, kterou považuješ za nejpravděpodobnější. 



 

 

………………… 

c) 
kouřit cigarety 
………………….       

d) 
kupovat cigarety 
………………       

e) 
pít alkohol 
………………………..       

f) 
kupovat alkoholické 
nápoje       

g) 
kouřit marihuanu 
……………..       

  1 2 3 4 5 6 

 

19. Je podle zákona zakázáno…  
 (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) ano ne 

a) 
kouřit marihuanu nebo hašiš 

……………….   

b) 
kupovat marihuanu nebo hašiš 

……………   

c) 
pěstovat marihuanu 

……………………………   

d) 
darovat marihuanu nebo hašiš 

……………   

e) 
prodávat marihuanu nebo hašiš 

………….   

f) prodávat cigarety dětem a mladistvým   

g) 
prodávat alkohol dětem a mladistvým 

…   

h) 
užívat pervitin nebo heroin 

………………….   

i) 
vyrábět pervitin nebo heroin 

……………….   

j) 
prodávat pervitin nebo heroin 

…………….   
  1 2 

 
20. Od kolika let můžeš být stíhán policií za spáchání trestného činu? (Označ jen jednu z uvedených 

možností) 
 

1
 

 od 14 let 

2
 

 od 15 let 

3
 

 od 16 let 

4
 

 od 18 let 

21. Stalo se ti někdy, že…  

 

 
(Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

ne 
ano, ale jen 

jednou 

ano, víckrát, 
ale už to 
nedělám 

ano, 
víckrát, a 
děje se to 



 

 

dál 

a) Jsi něco ukradl/a v obchodě?     

b) Jsi ukradl/a peníze rodičům nebo někomu jinému?     

c) 

Jsi ublížil/a záměrně (ne v sebeobraně) někomu 

tak, že musel/a vyhledat ošetření u dospělého či 

lékaře nebo zdravotní sestry? 

    

d) 
Jsi měl/a „opletačky“ s policí kvůli tomu, co jsi 

udělal/a? 
    

  1 2 3 4 
 

Následující část dotazníku se týká tvých zkušeností se spolužáky ze školy a ze třídy nebo s dalšími 

vrstevníky. Připomínáme, že tvé odpovědi jsou považovány za důvěrné a budou zpracovány anonymně, 

to znamená, že nebudou nijak spojovány s tvou osobou nebo třídou. 

 
 

22. Setkal/a jsi se s následujícími projevy chování? 
          (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 

nesetkal/a 
jsem se  

s tím 
velmi 
zřídka 

asi  
jednou  

za měsíc 

téměř 
každý 
týden 

téměř 
každý  
den 

a) Byl/a jsem svědkem toho, že se mému spolužákovi  

ze školy nebo ze třídy někdo posmíval nebo ho zesměšňoval ……      

b) Někdo se mi posmíval nebo mě zesměšňoval před ostatními …….      

c) Byl/a jsem svědkem toho, že mému spolužákovi  

ze školy nebo ze třídy někdo nadával nebo ho urážel ………………..      

d) Někdo mi nadával nebo mě urážel …………………………………………….      

e) Byl/a jsem svědkem toho, že mému spolužákovi ubližovali jiní 

spolužáci ze školy nebo ze třídy …………………………………………………      

f) Někdo ubližoval mně 

………………………………………………………………….      
 1 2 3 4 5 

 
23. Použil/a jsi ty nebo tvůj partner (nebo tvoje partnerka) při posledním pohlavním styku kondom? 
 

1
 

 
Ještě jsem nesouložil/a 

2   Ne 
3   Ano 

 

24. Byl/a jsi při posledním pohlavním styku opilý/á či pod vlivem drog? 
 

1 
 

 
Ještě jsem nesouložil/a 

2   Ne 
3   Ano 

 

Následující otázky se týkají tvé rodiny. Pokud tě vychovávali převážně nevlastní rodiče nebo někdo jiný, 

odpověz za ně. Například, máš-li jak nevlastního tak vlastního otce, odpověz za toho, který byl při tvé 

výchově důležitější. 

 

25a. Jaké vzdělání má tvůj otec? 
            (označ nejvyšší dosažené vzdělání) 

25b. Jaké vzdělání má tvá matka? 
            (označ nejvyšší dosažené vzdělání) 

1  Základní (nebo nedokončené základní) 1  Základní (nebo nedokončené základní) 
2  Je vyučený 2  Je vyučená 
3  Střední škola s maturitou 3  Střední škola s maturitou 
4  Ukončené vysokoškolské 4  Ukončené vysokoškolské 
5  Nevím 5  Nevím 



 

 

 
26. Kdo z následujících lidí s tebou žije v téže domácnosti? (Označ každou z odpovídajících možností) 
 

1  Žiji sám 1  Bratr/bratři (vlastní i nevlastní) 
1  Otec 1  Sestra/y (vlastní i nevlastní) 
1  Nevlastní otec 1  Dědeček, babička 
1  Matka 1  Jiní příbuzní 
1  Nevlastní matka 1  Jiní lidé než příbuzní 

 
27. Jak jsi spokojen/a s tvým vztahem k …   (Zaškrtni jedno okénko v každém řádku) 
 

 
 

velmi  
spokojen/a spokojen/a 

ani spokojen/a 
ani 

nespokojen/a 
spíše 

nespokojen/a 
zcela 

nespokojen/a 
nemám  

takovou osobu 

a
) 

matce 
…………… 

      

b
) 

otci 
………………. 

      

c
) 

přátelům 
………. 

      

  1 2 3 4 5 6 

 
28. Pokud jsi už někdy zkusil/a marihuanu nebo hašiš, myslíš si, že bys to řekl/a v tomto 

dotazníku?  (Označ jen jednu z uvedených možností) 
 

1
 

 
Již jsem řekl/a, že jsem to zkusil/a 

2
 

 
Určitě ano 

3
 

 
Pravděpodobně ano 

4
 

 
Pravděpodobně ne 

5
 

 
Určitě ne 

 

29. Práce na vyplňování dotazníku mě …    (Označ jen jednu z uvedených možností) 
 

1
 

 
bavila a odpovídal/a jsem uvážlivě a upřímně 

2
 

 
bavila, ale nedokázal/a jsem se soustředit po celou dobu 

3
 

 
moc nebavila, ale snažil/a jsem se 

4
 

 
nebavila, takže jsem vyplňování dotazníku trochu odbyl/a 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme ti za vyplnění dotazníku. 
 

Ještě než dotazník odevzdáš, prolistuj ho, prosím, ještě jednou 



 

 

a překontroluj, zda jsi nepřehlédl/a některou z otázek. 
 



 

 

 

Příloha 6:  
 

Škála osobnostních rys ů představujících riziko z hlediska 
užívání návykových látek 

 
SURPS – Substance Use Risk Profile Scale 

M. Dolejš, M. Miovský, V. Řehan (podle P. J. Conrod a P. Woicik) 
 
 
Jméno:………………………….……………………………………………………………….. 
Věk:………………………………………. Pohlaví:…………………………………………... 
Školní ročník:…………………………… Typ školy:………………………………………….. 
Datum administrace:……………………………………...……………………………………. 
 

Než začnete vypl ňovat dotazník, p řečtěte si následující informace. 

 

Dotazník obsahuje 23 výpovědí, kterými můžete popsat sami sebe. Přečtěte si pozorně každou 

výpověď a posuďte, do jaké míry Vás vystihuje. Odpovídejte uvážlivě a upřímně a Vaše odpovědi 

jsou považovány za důvěrné. Nejde o žádný test, neexistují zde správné ani špatné odpovědi. 

Pokud nenajdete odpověď (číslo), která by Vám vyhovovala, označte odpověď, která je významem 

nejblíže.  

Na otázky odpovídejte tak, že křížkem označíte příslušné číslo, na připojené škále čísel: 

1 2 3 4 
rozhodn ě 

nesouhlasím 
 

výpověď Vás vůbec 
nevystihuje 

 
nesouhlasím 

 
výpověď Vás spíše 

nevystihuje 

 
souhlasím 

 
výpověď Vás spíše 

vystihuje 

 
rozhodn ě souhlasím  

 
výpověď Vás úplně 

vystihuje 
 

Způsob opravy Vaší odpovědi:  

a. správná odpověď:        2      
b. pokud zaškrtnu dvě čísla, to správné číslo zakroužkuji:           2          1       
c. pokud se spletu dvakrát a chci se znovu vrátit k původní variantě, 
konečnou odpověď zakroužkuji a ještě podtrhnu:            1          2       

 

Pracujte prosím pozorně a po vyplnění zkontrolujte, zda jste posoudili každou výpověď. Pokud 

byste měli nějaké nejasnosti - přihlaste se a asistent Vám podá vysvětlení. 

 

Doufáme, že Vás práce na dotazníku zaujme. 



X 

  X 

Škála osobnostních rys ů představujících riziko z hlediska užívání návykových 
látek (Substance Use Risk Profile Scale)  

 
1 2 3 4 

rozhodně 

nesouhlasím 

nesouhlasím souhlasím rozhodně 

souhlasím 

 
1. Jsem spokojený/(á). 

 

1 2 3 4 

2. Často něco řeknu dřív, než si to rozmyslím. 
 

1 2 3 4 

3. Chtěl(a) bych skákat padákem. 
 

1 2 3 4 

4. Jsem šťastný/(á). 
 

1 2 3 4 

5. Často se dostávám do situací, kterých později lituji. 
 

1 2 3 4 

6. Užívám si nové a vzrušující zážitky, i když jsou nekonvenční. 
 

1 2 3 4 

7. Věřím, že mám před sebou slibnou budoucnost. 
 

1 2 3 4 

8. Pocit závrati či omdlení mi nahání hrůzu. 
 

1 2 3 4 

9. Rád(a) dělám věci, které mi trochu nahánějí hrůzu. 
 

1 2 3 4 

10. Děsí mě, když cítím, že se mi mění srdeční tep. 
 

1 2 3 4 

11. Obvykle jednám, aniž bych se zastavil a zamyslel se. 
 

1 2 3 4 

12. Rád(a) bych se naučil(a) řídit motocykl. 
 

1 2 3 4 

13. Jsem hrdý/(á) na to, co jsem dokázal(a). 
 

1 2 3 4 

14. Když jsem hodně nervózní, dostávám strach. 
 

1 2 3 4 

15. Jsem celkově impulzivní člověk. 
 

1 2 3 4 

16. Jde mi o zážitek jako takový, i když je to něco nezákonného. 
 

1 2 3 4 

17. Mám pocit, že nejsem úspěšný/(á). 
 

1 2 3 4 

18. Dostávám strach, když zažívám neobvyklé tělesné pocity a vjemy. 
 

1 2 3 4 

19. Líbilo by se mi dělat dlouhé túry v drsné a neobydlené krajině. 
 

1 2 3 4 

20. Cítím se příjemně. 
 

1 2 3 4 

21. Děsí mě, když nejsem schopen/schopna se soustředit na to, co 
mám dělat. 
 

1 2 3 4 

22. Mám pocit, že se musím chovat manipulativně, abych dosáhl(a) 
toho, co chci. 
 

1 2 3 4 

23. Do budoucna hledím s velkým nadšením. 1 2 3 4 

 

 

 



 

 

 

Příloha 7: Příklad analýzy dat v SPSS – celoživotní prevalence užívání alkoholu 

 

 

 
 

třída * @11Axživot_alkohol Crosstabulation  

   @11Axživot_alkohol 

Total    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

třída 8,00 Count 47 87 76 64 57 42 57 430 

% within třída 10,9% 20,2% 17,7% 14,9% 13,3% 9,8% 13,3% 100,0% 

9,00 Count 20 50 77 57 71 53 78 406 

% within třída 4,9% 12,3% 19,0% 14,0% 17,5% 13,1% 19,2% 100,0% 

Total Count 67 137 153 121 128 95 135 836 

% within třída 8,0% 16,4% 18,3% 14,5% 15,3% 11,4% 16,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

@1xPohlaví * @11Axživot_alkohol Crosstabulation  

   @11Axživot_alkohol 

Total    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

@1xPohlaví 1,00 Count 33 59 76 51 70 45 87 421 

% within @1xPohlaví 7,8% 14,0% 18,1% 12,1% 16,6% 10,7% 20,7% 100,0% 

2,00 Count 34 78 77 70 58 50 48 415 

% within @1xPohlaví 8,2% 18,8% 18,6% 16,9% 14,0% 12,0% 11,6% 100,0% 

Total Count 67 137 153 121 128 95 135 836 

% within @1xPohlaví 8,0% 16,4% 18,3% 14,5% 15,3% 11,4% 16,1% 100,0% 

@2xVěk * @11Axživot_alkohol Crosstabulation  

   @11Axživot_alkohol 

Total    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

@2xVěk 13,00 Count 5 13 9 5 8 2 3 45 

% within @2xVěk 11,1% 28,9% 20,0% 11,1% 17,8% 4,4% 6,7% 100,0% 

14,00 Count 39 71 61 60 52 37 47 367 

% within @2xVěk 10,6% 19,3% 16,6% 16,3% 14,2% 10,1% 12,8% 100,0% 

15,00 Count 20 44 75 45 56 47 76 363 

% within @2xVěk 5,5% 12,1% 20,7% 12,4% 15,4% 12,9% 20,9% 100,0% 

16,00 Count 2 9 8 11 12 9 9 60 

% within @2xVěk 3,3% 15,0% 13,3% 18,3% 20,0% 15,0% 15,0% 100,0% 

Total Count 67 137 153 121 128 95 135 836 

% within @2xVěk 8,0% 16,4% 18,3% 14,5% 15,3% 11,4% 16,1% 100,0% 



 

   

Příloha 8: Podrobná analýza vztahu SURPS s vybranými formami rizikového chování 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 723 13,98 3,371 ,125

Ano 112 15,51 3,656 ,345

Ne 723 11,07 2,794 ,104

Ano 112 11,43 3,170 ,300

Ne 723 12,84 2,483 ,092

Ano 112 13,87 2,772 ,262

Ne 723 16,02 3,415 ,127

Ano 112 17,25 3,109 ,294

Lower Upper

Negativní myšlení 1,015 ,314 -4,413 833 ,000 -1,528 ,346 -2,208 -,849

Přecitliv ělost 5,206 ,023 -1,224 833 ,221 -,354 ,289 -,921 ,214

Impulzivita ,405 ,525 -4,017 833 ,000 -1,029 ,256 -1,532 -,526

Vyhledávaní vzrušení 2,915 ,088 -3,573 833 ,000 -1,225 ,343 -1,898 -,552

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 313 13,85 3,494 ,197

Ano 523 14,39 3,404 ,149

Ne 313 11,02 2,749 ,155

Ano 523 11,19 2,906 ,127

Ne 313 12,41 2,562 ,145

Ano 523 13,31 2,477 ,108

Ne 313 15,13 3,332 ,188

Ano 523 16,82 3,284 ,144

Lower Upper

Negativní myšlení ,010 ,921 -2,191 834 ,029 -,538 ,246 -1,021 -,056

Přecitliv ělost 2,341 ,126 -,836 834 ,404 -,170 ,204 -,570 ,229

Impulzivita ,093 ,760 -5,006 834 ,000 -,898 ,179 -1,250 -,546

Vyhledávaní vzrušení ,294 ,588 -7,142 834 ,000 -1,685 ,236 -2,149 -1,222

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 746 14,12 3,432 ,126

Ano 89 14,78 3,541 ,375

Ne 746 11,12 2,779 ,102

Ano 89 11,12 3,387 ,359

Ne 746 12,88 2,493 ,091

Ano 89 13,76 2,841 ,301

Ne 746 15,95 3,378 ,124

Ano 89 18,16 2,938 ,311

Lower Upper

Negativní myšlení ,015 ,902 -1,702 833 ,089 -,657 ,386 -1,415 ,101

Přecitliv ělost 9,470 ,002 -,005 833 ,996 -,002 ,320 -,629 ,626

Impulzivita 2,435 ,119 -3,106 833 ,002 -,882 ,284 -1,439 -,325

Vyhledávaní vzrušení 2,919 ,088 -5,910 833 ,000 -2,210 ,374 -2,943 -1,476

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů podle množství vykouřených cigaret denně

Tabák min. 5 cigaret denn ě Komentá ř:  respondenti byli rozděleni do dvou skupin, podle počtu 
cigaret, které průměrně  vykouří během jednoho dne (více než 5 
cigaret denně = Ano); nejvyšší rozdíl pozorujeme u negativího 
myšlení, kde sledovaný vtzah je signifikantní na p  < .001; Cohen  d 
= .72 a Pearson korelace r = .34; významný vztah vnímáme i mezi 

vyhledávání vzrušení a kouření, příčemž tento je singnifikantní na p < 

.001; Cohen d = .38 a Pearson korelace r = .19; třetím statisticky 

výzmným vztahem je s faktorem impulzivita, který dosáhl  Cohen d = 

0,50 a Pearson korelace r = 0,24. Celkově 13 % chlapců a dívek je 

pravidelnými kuřáky. 

t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference

Přecitliv ělost

Impulzivita

Negativní myšlení

Přecitliv ělost

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig.
Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů podle celoživotní prevalence tabáku

 

Celoživotní prevalence tabáku Komentá ř:  respondenti byli rozděleni do dvou skupin, podle užití 

tabákových výrobků během života; více než 62 % 13-15tiletých 

respondentů má zkušenost s tabákovými výrobky; statisticky 

významný vztah mezi celoživotní prevalencí tabáku a impulzivitou, 

vyhladávaním vzrušení je na hladině p < .001 a u faktoru negativní 

myšlení na hladině p < .05; u faktoru vyhledávaní vzrušení je Cohen d 

= .51 a Pearson r = .25; u impulzivity je Cohen d = .36 a Pearson r = 

.18.

Negativní myšlení

Vyhledávaní vzrušení

95% Confidence Interval of the 
Difference

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů podle frekcence opilosti během posledních 30 dnů

 

Stav opilosti poslední m ěsíc Komentá ř:  respondenti byli rozděleni do dvou skupin, podle 

frekvence opilosti (problémy s chůzí, s mluvením, zvracením) za 

posledních 30 dnů (jednou a vícekrát = Ano);  kladný vztah byl 

nalezen u faktoru impulzivita na hladině p < .005 a u faktoru 

vyhledávání vzrušení na hladině p < .001; impulzivita má Cohen d = 

.33 a Pearson r = .16; vyhledávání vzrušení má Cohen d = .70 a 

Pearson r = .33.

Negativní myšlení

Přecitliv ělost

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

 

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference

 

 
 

 

 

 



 

   

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 612 14,02 3,491 ,141

Ano 222 14,64 3,299 ,221

Ne 612 11,21 2,813 ,114

Ano 222 10,86 2,918 ,196

Ne 612 12,84 2,510 ,101

Ano 222 13,35 2,614 ,175

Ne 612 15,99 3,376 ,136

Ano 222 16,73 3,427 ,230

Lower Upper

Negativní myšlení ,356 ,551 -2,288 832 ,022 -,617 ,270 -1,146 -,088

Přecitliv ělost ,176 ,675 1,602 832 ,110 ,357 ,223 -,080 ,793

Impulzivita ,265 ,607 -2,572 832 ,010 -,511 ,199 -,902 -,121

Vyhledávaní vzrušení ,015 ,901 -2,774 832 ,006 -,737 ,266 -1,258 -,215

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 590 13,92 3,386 ,139

1 a více 246 14,82 3,514 ,224

Ne 590 11,17 2,815 ,116

1 a více 246 11,03 2,928 ,187

Ne 590 12,84 2,563 ,106

1 a více 246 13,30 2,474 ,158

Ne 590 15,91 3,402 ,140

1 a více 246 16,86 3,304 ,211

Lower Upper

Negativní myšlení ,856 ,355 -3,438 834 ,001 -,893 ,260 -1,403 -,383

Přecitliv ělost ,440 ,507 ,637 834 ,525 ,138 ,216 -,287 ,562

Impulzivita ,941 ,332 -2,437 834 ,015 -,469 ,193 -,847 -,091

Vyhledávaní vzrušení ,097 ,756 -3,721 834 ,000 -,953 ,256 -1,455 -,450

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 67 13,81 3,615 ,442

Ano 769 14,22 3,431 ,124

Ne 67 11,27 2,921 ,357

Ano 769 11,11 2,843 ,103

Ne 67 12,09 2,870 ,351

Ano 769 13,05 2,502 ,090

Ne 67 14,10 3,508 ,429

Ano 769 16,37 3,331 ,120

Lower Upper

Negativní myšlení ,053 ,819 -,943 834 ,346 -,414 ,439 -1,275 ,448

Přecitliv ělost ,036 ,849 ,429 834 ,668 ,156 ,363 -,557 ,868

Impulzivita 1,127 ,289 -2,979 834 ,003 -,961 ,323 -1,594 -,328

Vyhledávaní vzrušení 1,141 ,286 -5,308 834 ,000 -2,262 ,426 -3,099 -1,426

Třídní důtka (život) Komentá ř:  respondenti byli rozděleni do dvou skupin, podle 

obdžených třídních důtek během dosavadní školní docházky; počet 

těhto kázeňských přestupků úzce souvisí s faktory: vyhledávání 

vzrušení na hladině významnosti p < .01, impulzivita a negativní 

myšlení na hladině významnosti p < .05; 27 % respondetů již 

obdželo třídní důtku; 

Negativní myšlení

Přecitliv ělost

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů podle obdržených třídních důtek během školní docházky

95% Confidence Interval of the 
Difference

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů podle počtu krádeží v obchodech

 

Odcizil zboží v obchodu (život) Komentá ř:  účastníci výzkumu byli rozděleni do dvou skupin, podle 

počtu krádeží v prodejnách; více než 29 % respondentů za svůj život 

odcizilo v obchodě nějaké zboží; signifikantně významný vztah (p < 

= .001) s touto proměnnou mají faktory: negativní myšlení, 

vyhledávání vzrušení a také impulzivita.

Negativní myšlení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

Přecitliv ělost

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference

Přecitliv ělost

Impulzivita

Std. Error 
Difference

Difference

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů podle celoživotního užití alkoholu

 
Užití alkoholu (život) Komentá ř: respondenti byli rozděleni do dvou skupin, dle 

celoživotního užití alkoholu (min. 1 alkoholický nápoj); jen 8 % žáků 

a žákyň neužili během dosavadního života žádný alkoholický nápoj; 

celoživotní prevalence alkoholu má statisticky významný vztah s 

osobnostními rysi - vyhledávání vzrušení (p < .001) a impulzivita (p < 

.005); nejvyšší rozdílu dosáhly skupiny ve vyhledávaní vzrušení a to o 

2,27 hrubého bodu a Cohenovo d = .66 a Pearsonovo r = .31.

Negativní myšlení

Vyhledávaní vzrušení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

Difference

 

 



 

   

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 364 13,96 3,191 ,167

Ano 469 14,36 3,626 ,167

Ne 364 11,36 2,774 ,145

Ano 469 10,92 2,884 ,133

Ne 364 12,65 2,555 ,134

Ano 469 13,22 2,508 ,116

Ne 364 15,24 3,288 ,172

Ano 469 16,93 3,308 ,153

Lower Upper

Negativní myšlení 7,320 ,007 -1,681 831 ,093 -,404 ,240 -,876 ,068

Přecitliv ě lost ,012 ,912 2,215 831 ,027 ,439 ,198 ,050 ,828

Impulzivita ,147 ,702 -3,238 831 ,001 -,572 ,177 -,919 -,225

Vyhledávaní vzrušení ,002 ,964 -7,329 831 ,000 -1,689 ,230 -2,141 -1,237

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 769 14,09 3,380 ,122

Ano 66 15,39 3,984 ,490

Ne 769 11,12 2,802 ,101

Ano 66 11,12 3,303 ,407

Ne 769 12,89 2,495 ,090

Ano 66 13,97 2,914 ,359

Ne 769 16,02 3,372 ,122

Ano 66 18,02 3,165 ,390

Lower Upper

Negativní myšlení 2,616 ,106 -2,972 833 ,003 -1,308 ,440 -2,172 -,444

Přecitliv ě lost 3,834 ,051 -,008 833 ,994 -,003 ,365 -,719 ,713

Impulzivita 1,708 ,192 -3,341 833 ,001 -1,084 ,325 -1,721 -,447

Vyhledávaní vzrušení ,200 ,655 -4,629 833 ,000 -1,993 ,431 -2,838 -1,148

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 730 14,13 3,459 ,128

1 a více 106 14,58 3,344 ,325

Ne 730 11,11 2,808 ,104

1 a více 106 11,26 3,118 ,303

Ne 730 12,82 2,492 ,092

1 a více 106 14,00 2,676 ,260

Ne 730 15,95 3,289 ,122

1 a více 106 17,84 3,691 ,358

Lower Upper

Negativní myšlení ,818 ,366 -1,244 834 ,214 -,445 ,358 -1,148 ,257

Přecitliv ě lost 2,571 ,109 -,536 834 ,592 -,159 ,296 -,740 ,423

Impulzivita ,613 ,434 -4,494 834 ,000 -1,175 ,262 -1,689 -,662

Vyhledávaní vzrušení 2,394 ,122 -5,453 834 ,000 -1,894 ,347 -2,576 -1,212

df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

Mean 
Difference

Užití alkoholu (m ěsíc) Komentá ř:  žáci a žákyně byli rozděleni do dvou skupin, dle užívání 

alkoholu během posledních 30 dnů; statisticky významný vztah (p < 

.001) byl nalezen u faktorů impulzivita a vyhledávání vzrušení; na 

nižší hladině významnosti (p < .05) byl nalezen u faktoru 

přecitlivělost; za posledních 30 dní užilo alkoholické nápoje 56 % 13-

15tiletých chlapců a dívek; u vyhledávání vzrušení dosáhl Cohenovo d 

= .51 a Pearsonovo r = .25. 

Negativní myšlení

Přecitliv ě lost

Impulzivita

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů podle užití alkoholu za posledních 30 dnů

Vyhledávaní vzrušení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Std. Error 
Difference

Difference

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů podle užití marihuany za posledních 30 dnů

Užívání marihuany (m ěsíc) Komentá ř: chlapci a dívky byli rozděleni do dvou skupin podle užití 

marihuany za posledních 30 dnů; měsíční prevalence užití marihuany 

je 8 % u dívek a chlapců docházející do 8 a 9 ročníku základního 

vzdělávání; významné vztahy byly nalezeny u faktorů: negativní 

mylšení (Cohen d = .35, Pearson r = .17), impulzivitou (Cohen d = 

.40, Pearson r = .20) a vyhledáváním vzrušení (Cohen d = .61, 

Pearson r = .30) na hladině významnosti p < .005.

Negativní myšlení

Přecitliv ě lost

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

Std. Error 
Difference

Difference

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů dle agresivního chování vůči okolí

Ublížil n ěkomu (život) Komentá ř: respondenti byli rozděleni do dvou skupin, podle 

agresivního chování vůči svým vrstevníkům a spolužákům; více než 

12% respondentů ublížilo záměrně vrstevníkovi tak, že musel 

vyhledat ošetření; výrazný vztah pozorujeme u této proměnné a 

impulzivitou (Cohen d =  .46 a Pearson r = .22 ) a vyhledávaním 

vzrušení (Cohen d = .54 a Pearson r = .26 ) na hladině p < .001.

Negativní myšlení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference

Přecitliv ě lost

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t

95% Confidence Interval of the 
Difference

 



 

   

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 702 14,09 3,375 ,127

1 a více 133 14,65 3,728 ,323

Ne 702 11,12 2,829 ,107

1 a více 133 11,17 2,958 ,256

Ne 702 12,81 2,461 ,093

1 a více 133 13,83 2,802 ,243

Ne 702 15,94 3,366 ,127

1 a více 133 17,52 3,281 ,285

Lower Upper

Negativní myšlení 1,727 ,189 -1,747 833 ,081 -,567 ,325 -1,204 ,070

Přecitliv ělost ,044 ,834 -,198 833 ,843 -,053 ,270 -,582 ,476

Impulzivita 2,247 ,134 -4,282 833 ,000 -1,020 ,238 -1,487 -,552

Vyhledávaní vzrušení ,530 ,467 -4,992 833 ,000 -1,583 ,317 -2,205 -,961

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 605 13,93 3,344 ,136

1 a více 224 14,87 3,624 ,242

Ne 605 10,99 2,818 ,115

1 a více 224 11,53 2,923 ,195

Ne 605 12,87 2,509 ,102

1 a více 224 13,25 2,641 ,176

Ne 605 16,32 3,375 ,137

1 a více 224 15,80 3,434 ,229

Lower Upper

Negativní myšlení 3,738 ,054 -3,508 827 ,000 -,939 ,268 -1,464 -,414

Přecitliv ělost 1,528 ,217 -2,438 827 ,015 -,543 ,223 -,980 -,106

Impulzivita 1,191 ,276 -1,864 827 ,063 -,371 ,199 -,762 ,020

Vyhledávaní vzrušení ,083 ,774 1,937 827 ,053 ,514 ,265 -,007 1,034

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ne 752 14,06 3,398 ,124

1 a více 77 15,30 3,728 ,425

Ne 752 11,04 2,827 ,103

1 a více 77 12,09 2,966 ,338

Ne 752 12,95 2,551 ,093

1 a více 77 13,27 2,516 ,287

Ne 752 16,25 3,366 ,123

1 a více 77 15,55 3,485 ,397

Lower Upper

Negativní myšlení 2,357 ,125 -3,019 827 ,003 -1,239 ,410 -2,044 -,433

Přecitliv ělost ,541 ,462 -3,105 827 ,002 -1,055 ,340 -1,722 -,388

Impulzivita ,001 ,973 -1,073 827 ,283 -,327 ,305 -,926 ,271

Vyhledávaní vzrušení ,000 ,999 1,740 827 ,082 ,703 ,404 -,090 1,496

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Difference

Zesměšňovali (m ěsíc) Komentá ř: respondenti byli rozděleni do dvou skupin, podle 

frekvence zesměšňování během 30 dní; posměškům ze strany 

vrstevnícké skupiny čelí měsíčně 27 % dotazovaných;  významný 

vztah byl nalezen u negativního myšlení (p < .001), přecitlivělost (p < 

0.05) vyhledávání vzrušení (p < .05). 

Přecitliv ělost

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů dle frekvence problémů s policií

Problémy s policií (život) Komentá ř: starší žáci  byli rozděleni do dvou skupin, podle 

problémů s Policií ČR; necelých 16 % respondentů uvedlo, že mělo 

jednou a vícekrát "oplétačky" s policií; statisticky významné vztahy 

jsou u faktorů impulzivita (Cohen d = .39 a Pearson r = .19) a 

vyhledávaní vzrušení  (Cohen d = .48  a Pearson r = .23 ) na hladině 

p <.001.

Negativní myšlení

Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů dle frekvence hostilního chování - zesměšňování - za posledních 30 dnů

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Přecitliv ělost

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

Negativní myšlení

 

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Přecitliv ělost

Tab. : Srovnání dvou skupin adolescentů dle frekvence agresivního chování za posledních 30 dnů

 
Ublížili  (m ěsíc) Komentá ř: respondenti byli rozděleni do dvou skupin, podle 

agresivních útoků na jejich osobu za posledních 30 dnů; statisticky 

významný vtah (p < .005) byl nalezen u negativího myšlení  (Cohen d 

= .41 a Pearson r = .20) a přecitlivělosti (Cohen d = .42 a Pearson r 

= .20).  

Negativní myšlení

t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

Difference

Impulzivita

Vyhledávaní vzrušení

 

Levene's T. for Eq. of Varian. t-test for Equality of Means

F Sig.

 

 


