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RODIČIA V PREVENCII RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA SA DOSPIEVAJÚCICH 

Mária Bačíková, Anna Janovská, & Oľga Orosová 

 

Abstrakt 

V období ranej adolescencie patria rodičia a ich správanie k významným faktorom, ktoré môžu 

napomôcť predchádzaniu rizikovému správaniu dospievajúcich. K najčastejším formám rizikového 

správania v tomto období patrí fajčenie a konzumácia alkoholu. Prvým cieľom štúdie je sledovať 

rozdiely v percepcii s rizikovým správaním súvisiacich faktorov medzi adolescentmi a ich matkami/ 

otcami. Druhým cieľom je sledovať vzťah medzi premennými súvisiacimi so správaním rodičov 

(percipované adolescentom) a fajčením a užívaním alkoholu u dospievajúcich. Výskumnú vzorku 

tvorilo 580 dospievajúcich (priemerný vek 12,51; SD = 0,59; 51,1 % dievčat), 217 matiek a 150 otcov. 

Vo všetkých sledovaných premenných, s výnimkou trávenia spoločného času, boli identifikované 

významné rozdiely medzi percepciou dospievajúcich a rodičov. Výsledky logistickej regresie ukazujú, 

že najvýznamnejším faktorom súvisiacim s pravdepodobnosťou fajčenia a pitia alkoholu je percipované 

schvaľovanie takéhoto správania zo strany rodičov. Zdá sa, že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa 

rodičia snažia ovplyvňovať rizikové správanie dospievajúcich, najdôležitejšie je zabezpečiť, aby 

adolescenti skutočne vnímali postoj rodičov voči alkoholu/cigaretám ako nesúhlasný. Získané výsledky 

by mohli byť aplikovateľné aj pre učiteľov a iných významných dospelých, ktorí sú v pravidelnom 

kontakte s dospievajúcimi.  

 

Kľúčové slová: percepcia rizikového správania, diskrepancie rodičia-adolescenti, fajčenie, 

konzumácia alkoholu, prevencia 

 

PARENTS IN PREVENTION OF RISK BEHAVIOUR OF ADOLESCENTS 

Abstract  

During the early adolescence period the parental behaviour belongs to one of the most important factors 

that may help to avoid adolescent risk behaviour. Among the most prevalent forms of risk behaviour in 

early adolescence are smoking and alcohol consumption. The first aim of this study is to explore 

discrepancies between parental and adolescent perceptions of several factors related to risk behaviour. 

The second aim of the study is to explore relationship between parental behaviour (as perceived by 

adolescents) and adolescents smoking and alcohol consumption. Research sample consisted of 580 

adolescents (mean age 12.51, SD=0.59; 51.1% girls), 217 mothers and 150 fathers. In all studied all 

variables but spending free time, showed, significant differences between the perception of adolescents 

and their mothers /fathers were found with an exception of parental companionship. Results of logistic 

regression show that the most important factor that is associated with probability of smoking and 

drinking in early adolescence is perceived parental approval of such behaviour. It seems to be, that 

regardless of the way how parents try to prevent adolescents risk behaviour, the most important is to 

show clear and consistent disapproval of such behaviour. Our results may be applied also for teachers 

and significant others that are in contact with adolescents.   

 

Keywords: risk behaviour perception, discrepancies in parent-adolescent dyad, smoking, alcohol 

consumption, prevention 
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Úvod 

Adolescencia je obdobím, v ktorom významná časť dospievajúcich experimentuje s alkoholom 

a cigaretami, prípadne nelegálnymi drogami. Ak sú rôzne preventívne stratégie uplatňované na 

začiatku tohto obdobia, ich efektívnosť môže byť pomerne vysoká (Koning et al., 2009). 

Rodičia na začiatku dospievania hrajú významnú úlohu v prevencii rizikového správania. 

Zabezpečiť, aby sa ich dospievajúce deti tomuto rizikovému správaniu vyhli, oddialili jeho 

nástup, prípadne aby dôsledky takéhoto správania boli pre ich nasledujúci život čo najmenšie, 

patrí k základným výchovným cieľom. Existujú viaceré spôsoby, ktorými sa rodičia môžu 

pokúsiť  dosiahnuť tieto výchovné ciele. V predkladanom príspevku sa zameriame na niekoľko 

najvýznamnejších z nich, menovite: monitoring správania dospievajúceho a stanovovanie 

pravidiel ohľadom správania; komunikácia rodičov s dospievajúcimi špecificky zameraná na 

dôsledky rizikového správania; poskytovaná opora a čas spolu trávený; vlastný príklad rodičov 

a postoj, ktorý rodičia voči prípadnému rizikovému správaniu dospievajúceho zaujmú. Zároveň 

budeme sledovať rozdiely v percepcii týchto premenných ako i rizikového správania 

dospievajúcich a rodičov medzi adolescentmi a ich rodičmi. 

Jedným z efektívnych spôsobov, ktoré môžu rodičia v rámci prevencie uplatniť, sa javí  

monitoring dospievajúceho. Monitoring je charakterizovaný aktívnym správaním rodiča 

zameraným na sledovanie aktivít dospievajúceho, ktoré sa deje mimo priameho kontaktu 

s rodičom. Monitoring môže prebiehať prostredníctvom stanovovania pravidiel ohľadom 

správania sa, aktívnym kladením otázok a vyjadrovaním záujmu, ako i systematickou kontrolou 

dospievajúcich, ich priateľov a toho, ako a s kým trávia čas mimo domova (Dishion, & 

McMahon, 1998). Mnohé štúdie konzistentne ukazujú, že takto realizovaný monitoring súvisí 

s nižšou mierou rizikového a problémového správania. Špecificky sa ukazuje, že monitoring 

znižuje pravdepodobnosť začiatku fajčenia u dospievajúcich (Wellman et al., 2016) a zároveň 

súvisí s nižšou pravdepodobnosťou užívania alkoholu (Bacikova-Sleskova, 2009; Abar et al., 

2014).  

Druhým z možných spôsobov prevencie rizikového správania je kontrola zameraná špecificky 

na rizikové správanie. Táto kontrola spočíva zvyčajne v stanovovaní konkrétnych, vývinovo 

primeraných pravidiel ohľadom fajčenia a užívania alkoholu, ako i v komunikácií o možných 

rizikách takéhoto správania a negatívnych dôsledkoch, ktoré so sebou prináša. Rodičmi stano-

vené striktné pravidlá ohľadom rizikového správania súvisí s nižšou pravdepodobnosťou 

užívania alkoholu dospievajúcimi a neskorším nástupom experimentovania s alkoholom 

(Janssen et al., 2014; van der Vorst et al., 2006) a s nižšou pravdepodobnosťou fajčenia 

(Hiemstra et al., 2017). Podobne i na alkohol zameraná komunikácia súvisí s nižšou mierou 

nárazového pitia alkoholu a s alkoholom spojených problémov (Spijkerman, van den Eijnden 

& Huiberts, 2008). Súvislosť s fajčením sa zdá byť rozdielna. Hiemstra a kol. (2017) realizovali 

systematickú analýzu štúdií sledujúcich efekt na fajčenie zameranej komunikácie a ich 

výsledky naznačujú, že pre prevenciu začiatku fajčenia je dôležitejšia kvalita komunikácie než 

jej frekvencia. Kvalitnou komunikáciou sa rozumie konštruktívne informovanie o rizikách 

spojených s takýmto správaním, spôsob, ktorý rešpektuje dieťa a jeho postoje. Nekvalitnou 

komunikáciou je napr. vyhrážanie sa („Ak ťa uvidím fajčiť, vyhodím ťa z domu!“), strašenie 

alebo znevažovanie dieťaťa.    
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Ďalšou z významných preventívnych stratégií zo strany rodičov je vlastný príklad. Na základe 

teórie sociálneho učenia (Bandura, & Walters, 1977) je  rodičovské správanie modelom, ktorý 

dospievajúci pozoruje a napodobňuje. Vo všeobecnosti, ako fajčenie, tak užívanie alkoholu 

rodičmi úzko súvisí s fajčením a užívaním alkoholu dospievajúcich (Kandel, Griesler, &  Hu, 

2015; Latendresse et al., 2008; Mak, Ho, & Day, 2012; Mays et al., 2014). Zároveň však môže 

byť rizikové správanie rodiča spojené so správaním dieťaťa aj prostredníctvom viacerých 

mediujúcich premenných. Príkladom môžu byť odlišnosti v tom, do akej miery rodičia, ako 

fajčiari, tak aj nefajčiari stanovujú pravidlá a kontrolujú dospievajúcich. Rodičia, ktorí fajčia, 

zvyčajne kontrolujú menej dôsledne, ich stratégie sú menej konzistentné a zároveň menej 

efektívne pre prevenciu fajčenia dospievajúcich (Engels et al., 2004; Engels, & Bot, 2006; den 

Exter Blokland et al., 2007).  

S vlastným príkladom súvisí i postoj, ktorý rodičia voči prípadnému rizikovému správaniu 

dospievajúceho zaujmú. Viaceré predchádzajúce štúdie potvrdili súvis medzi percipovaným 

nesúhlasom rodičov s fajčením či užívaním alkoholu a nižším výskytom takéhoto správania 

u dospievajúcich (Kong et al., 2012; Mrug, & McCay, 2013; Nash, McQueen, & Bray, 2005; 

Sargent, & Dalton, 2001; Wood et al., 2004).  

Nevyhnutnou podmienkou optimálneho vývinu dospievajúceho a teda i jeho vyhýbania sa 

rizikovému správaniu, je pozitívny vzťah medzi adolescentom a rodičom. Poskytovaná 

emocionálna opora zo strany rodičov, vrelosť či spoločne strávený čas priamo súvisia s nižším 

výskytom fajčenia či užívania alkoholu (Brown, & Rinelli, 2010; den Exter Blokland et al., 

2006; Ryan, Jorm, & Lubman, 2010). Najmä v období na začiatku dospievania, kedy vplyv 

rovesníkov na správanie adolescenta významne rastie (Lam, McHale, & Crouter, 2014), je 

kvalitný vzťah medzi dospievajúcim a rodičom dôležitým predpokladom pre oddialenie prvého 

experimentovania s návykovými látkami. 

Dospievajúci a rodičia zvyčajne nepercipujú situáciu v rodine rovnako. Mnohé výskumné 

zistenia ukazujú, že v rodinách existujú významné diskrepancie v percipovaní rôznych 

rodinných procesov, napr. opora, monitoring, konflikt (Bačíková, 2019; De los Reyes et al., 

2010; Korelitz, & Garber 2016), medzi jednotlivými členmi rodiny, najmä potom medzi 

dieťaťom a rodičom. Rozdielna percepcia sa však netýka len ich vzájomného vzťahu, ale 

i iných faktorov. Rodičia napr. podhodnocujú mieru prežívaného šťastia svojich adoles-

centných detí (López-Pérez, & Wilson, 2015), podhodnocujú ich skúsenosti s návykovými 

látkami (Yang et al., 2006) či celkové emocionálne a behaviorálne problémy adolescentov (Van 

Roy et al., 2010).  

 

Ciele 

Hlavným cieľom predkladanej štúdie je skúmať vzťah medzi premennými súvisiacimi so 

správaním rodičov (percipované adolescentmi) a výskytom rizikového správania (fajčenia 

a pitia alkoholu) u dospievajúcich v období skorej adolescencie. Zároveň sa štúdia zameriava 

na to, ako sa líši vnímanie týchto premenných (fajčenie adolescenta, celoživotná prevalencia 

konzumácie alkoholu, komunikácia o cigaretách, komunikácia o alkohole, fajčenie rodiča, 

konzumácia alkoholu rodičom, monitoring, trávenie spoločného času) medzi dospievajúcimi, 

ich matkami a otcami.  
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Metódy 

Výskumný súbor 

Zber údajov bol realizovaný prostredníctvom dotazníkov medzi žiakmi siedmich ročníkov 

základných škôl na Slovensku a ich rodičmi v septembri/októbri 2017. Do zberu bolo 

zaradených 12 škôl v rámci celého Slovenska s dôrazom na zastúpenie škôl z rôznych krajov a 

z obcí rôznych veľkostí. V každej škole sa výskumu zúčastnili žiaci všetkých tried siedmeho 

ročníka. Každý žiak po vyplnení dotazníka dostal dve (prípadne jednu) obálky s dotazníkmi 

určenými pre oboch rodičov. Vypĺňanie dotazníkov bolo anonymné. Dotazníky pre žiakov 

i rodičov obsahovali položky, ktoré umožnili vytvoriť identifikačný kód, na základe ktorého 

boli následne odpovede detí a rodičov spárované. Projekt štúdie bol schválený etickou komisiou 

Filozofickej fakulty UPJŠ. Každá zúčastnená škola zabezpečila súhlas rodičov s účasťou ich 

detí na výskume. 

Finálny výskumný súbor tvorilo 580 dospievajúcich (priemerný vek 12,51; SD = 0,59; 51,1 % 

dievčat; 75,3 % žije s oboma vlastnými rodičmi), 217 matiek (priemerný vek 40,5; SD = 4,64) 

a 150 otcov (priemerný vek 42,71; SD = 5,33).  

 

Metodiky 

Metodiky použité v tejto štúdii boli identické pre adolescentov aj ich rodičov. Zmena bola len 

v spôsobe formulácie pre rodičov (napr. „Z toho, čo viete, fajčilo Vaše dieťa niekedy cigaretu, 

aj keď len jednu doteraz?“). Rizikové správanie dospievajúcich a ich rodičov bolo sledované 

prostredníctvom jednopoložkových otázok, ktoré bývajú štandardne využívané pri seba-

posudzujúcich dotazníkoch rizikového správania (napr. Fidler et al., 2008; den Exter Blokland 

et al., 2009). 

Rizikové správanie adolescentov. Adolescenti odpovedali na otázky týkajúce sa celoživotnej 

prevalencie fajčenia a užívania alkoholu „Fajčil si už niekedy cigaretu, aj keď len jednu 

doteraz?“ s možnosťami odpovede (1) nie nikdy, (2) už som to skúsil, (3) v minulosti som 

fajčil, ale úplne som prestal, (4) sem tam fajčím, ale nie denne, (5) teraz fajčím denne. „Pil si 

už niekedy alkohol?“  S možnosťami odpovede (1) nie nikdy, (2) už som to skúšal, (3) pil som 

ho viackrát, (4) pijem alkohol pravidelne aspoň raz za mesiac, (5) pijem alkohol pravidelne 

aspoň raz za týždeň.  

Odpovede boli následne dichotomizované. Vzhľadom na nízky vek respondentov bola 

akákoľvek skúsenosť s fajčením a viac ako jedna skúsenosť s alkoholom považovaná za 

rizikové správanie: aspoň raz skúsili fajčiť (21 %); pili alkohol viac ako jedenkrát (11,9 %).  

Na rizikové správanie zameraná komunikácia. Adolescenti i rodičia zodpovedali dve otázky 

týkajúce sa komunikácie špecificky zameranej na alkohol a fajčenie. „Moji rodičia sa so mnou 

rozprávajú o pití alkoholu a s ním súvisiacich rizikách/škodlivých dopadoch.“ „Moji rodičia 

sa so mnou rozprávajú o fajčení a s ním súvisiacich rizikách/škodlivých dopadoch.“ 

S možnosťami odpovedí (1) nikdy, (2) občas, (3) často, (4) stále. Odpovede boli následne 

dichotomizované: nikdy verzus ostatné odpovede.  
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Percipované schvaľovanie fajčenia/pitia alkoholu. Táto premenná bola v predchádzajúcich 

štúdiách operacionalizovaná rôznymi spôsobmi, napr. „Pre mojich rodičov je dôležité, aby som 

nefajčil“ (Kong et al., 2012), alebo „Moji rodičia by nesúhlasili, ak by som fajčil (Mrug, & 

McCay, 2013). V predkladanom príspevku je percipované schvaľovanie rizikového správania 

rodičmi operacionalizované v súlade so štúdiou Sargenta a Daltona (2001). Adolescenti 

odpovedali na otázku „Ako veľmi by sa Tvoji rodičia hnevali, ak by si pil alkohol/ak by si 

fajčil?“ s možnosťami odpovedí (1) vôbec by sa nehnevali, (5) veľmi by sa hnevali. Položka 

bola pre účely analýz dichotomizovaná – tí, ktorí by sa veľmi hnevali verzus ostatné odpovede.  

Monitoring. Monitoring bol sledovaný pomocou 8 položkovej škály Parental monitoring of 

Behavior Scale (Barber, 2002 in Soenens et al., 2006). Táto škála zahŕňa položky týkajúce sa 

monitorovania správania dospievajúceho prostredníctvom pýtania sa, dohliadania, 

stanovovania pravidiel (napr. Moja mama/môj otec mi pripomína pravidlá, ktoré mi stanovil/a. 

Moja mama/môj otec sa snaží vedieť, kto sú moji priatelia a kde trávim voľný čas.). Dve 

z položiek boli reverzne prevrátené. V analýzach pracujeme s priemerným skóre škály. Škála 

monitoringu vykazuje dostatočnú vnútornú konzistenciu: matka α = 0,67; otec α = 0,76.  

Trávenie spoločného času bolo hodnotené prostredníctvom subškály dotazníka The Network 

of Relationships Social Provision Version (Furman & Buhrmester, 1985). Subškála obsahuje 3 

položky (napr. „Ako často spolu s mamou/otcom navštevujete rôzne miesta, robíte zábavné 

veci?“) s možnosťami odpovedí na 5-bodovej škále Likertoveho typu ((1) vôbec alebo málo, 

(5) väčšinu/väčšinou). V analýzach pracujeme s priemerným skóre škály. Vnútorná 

konzistencia metodiky je adekvátna: matka α = 0,70, otec α = 0,74. 

Rizikové správanie rodičov. Percipované rizikové správanie matky a otca bolo zisťované 

pomocou dvoch otázok: „Fajčí tvoja mama/tvoj otec každý deň cigarety?“ „Pije tvoja 

mama/tvoj otec aspoň raz za týždeň alkoholické nápoje?“ S možnosťami odpovede áno – nie.  

 

Štatistické analýzy 

Údaje boli analyzované v štatistickom programe IBM SPSS 21 využitím párového McNemar 

testu a párového t-testu pre porovnanie údajov od dospievajúcich a ich rodičov a logistickej 

regresie. V prvej časti analýz, kde boli porovnávané údaje získané od adolescentov a ich matiek 

a/alebo otcov, sme zahrnuli len tých adolescentov, ktorých matka alebo otec vyplnili dotazník, 

preto je ich počet redukovaný. 

 

Výsledky 

Rozdiely v percepcii medzi matkami a adolescentmi a otcami a adolescentmi 

V prvom kroku analýz sme skúmali rozdiely v percepcii nami sledovaných premenných medzi 

matkou a adolescentom a otcom a adolescentom. Výsledky párového McNemar testu, párového 

t-testu a deskriptívne údaje sú uvedené v tabuľke 1 (údaje o schvaľovaní alkoholu/fajčenia sme 

od rodičov nezbierali, preto v tabuľke nie sú uvedené). Výsledky ukazujú, že vo všetkých 

sledovaných premenných, s výnimkou trávenia spoločného času, sú rozdiely medzi 

dospievajúcim a rodičom na úrovni štatistickej významnosti. Adolescenti častejšie uvádzali 
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rizikové správanie v porovnaní s tým, čo uvádzali ich rodičia; viac adolescentov uvádzalo, že 

nikdy s rodičmi nehovoria o škodlivosti alkoholu a cigariet. Zaujímavé je, že adolescenti 

častejšie uvádzali i výskyt rizikového správania rodiča, ako uviedli samotní rodičia. Rodičia 

percipovali ich monitoring ako intenzívnejší v porovnaní s percepciou adolescentov. Štatisticky 

významné rozdiely v percepcii spoločne tráveného času medzi adolescentmi a ich rodičmi 

zistené neboli. 

 

Tabuľka 1 Rozdiely v percipovaní sledovaných premenných medzi adolescentmi  

a ich matkami/otcami 

 

  
adolescent matka otec 

 

 N % % % 

p  

(McNemar test) 

skúsenosť s fajčením 

adolescenta 

216 18,40 % 8,80  
 

0,000 

149 18,70 % 
 

9,30 % 0,000 

skúsenosť s alkoholom 

adolescenta viac ako 1x 

216 12,00 % 0,50 % 
 

0,000 

150 9,30 % 
 

1,30 % 0,004 

komunikácia o cigaretách 

(nikdy) 

202 29,70 % 2,80 % 
 

0,000 

137 31,70 % 
 

6,10 % 0,000 

komunikácia o alkohole 

(nikdy) 

203 31,50 % 2,80 % 
 

0,000 

136 30,20 % 
 

6,20 % 0,000 

denné fajčenie rodiča 

233 29,50 % 23,50 % 
 

0,000 

163 34,00 % 
 

29,50 % 0,000 

príležitostné pitie rodiča 

231 30,00 % 23,50 % 
 

0,004 

163 46,70 % 
 

42,50 % 0,024 

      

  adolescent matka otec  

 
N 

mean  

(SD) 

mean 

(SD) mean (SD) p (t test) 

monitoring 

214 3,7 (0,6) 4,3 (0,5) 
 

0,000 (-10,8) 

124 3,5 (0,7) 
 

4,1 (0,5) 0,000 (-9,2) 

trávenie spoločného času 

210 3,4 (0,9) 3,3 (0,8) 
 

0,484 (0,70) 

129 3,2 (0,8) 
 

3,2 (0,9) 0,580 (0,56) 

 



 

 

2019, roč. 13, č. 4 

Výzkumné studie 

 

29 

Regresné analýzy 

Hlavným cieľom štúdie bolo overiť, ktorá zo sledovaných premenných súvisiacich 

s rodičovským správaním najsilnejšie súvisí s pravdepodobnosťou výskytu rizikového 

správania (fajčenia a pitia alkoholu) dospievajúcich. Výsledky logistickej regresie sú uvedené 

v tabuľke 2 (fajčenie) a tabuľke 3 (alkohol). Do regresného modelu sme zaradili údaje získané 

od dospievajúcich. Regresný model pre premennú fajčenie (-2 Log likelihood = 373,9;  

R2 = -0,06) vysvetľuje pomerne nízke percento variancie (6 %). Najsilnejšou vysvetľujúcou 

premennou súvisiacou s fajčením je percipované schvaľovanie fajčenia rodičmi. Adolescenti, 

ktorí uviedli, že ich rodičia by sa nehnevali, ak by fajčili, mali 4,11-krát vyššiu 

pravdepodobnosť skúsenosti s fajčením ako ostatní adolescenti. Zároveň je štatisticky 

významným faktorom i úroveň monitoringu matky. Nižšia miera monitoringu zo strany matky 

súvisí s nižšou pravdepodobnosťou výskytu fajčenia (OR 0,52). Ostatné sledované premenné 

neboli štatisticky významné vo vzťahu k fajčeniu dospievajúcich. 

 

Tabuľka 2 Faktory súvisiace s pravdepodobnosťou skúsenosti s fajčením u dospievajúcich 

  B S.E. OR 95 % CI 

rod -0,041 0,261 0,96 (0,58-1,60) 

komunikácia o fajčení -0,007 0,298 0,99 (0,55-1,78) 

percipované schvaľovanie fajčenia  1,410 0,396 4,11*** (1,89-8,93) 

monitoring matka -0,66 0,318 0,52* (0,28-0,96) 

monitoring otec 0,369 0,291 1,45 (0,82-2,56) 

trávenie spoločného času matka 0,092 0,191 1,10 (0,75-1,59) 

trávenie spoločného času otec -0,062 0,184 0,94 (0,66-1,35) 

denné fajčenie matka -0,403 0,322 1,50 (0,79-2,81) 

denné fajčenie otec -0,378 0,314 1,46 (0,79-2,70) 

* p≤0,05; ***p≤0,001 

V súvislosti s výskytom užívania alkoholu vysvetľuje regresný model (tabuľka 3; -2 Log 

likelihood 223,2; R2 = 0,13) o niečo vyššie percento variancie (13 %). Zo sledovaných 

premenných, dve štatisticky významne zvyšujú pravdepodobnosť výskytu užívania alkoholu 

u dospievajúcich. Opäť je najsilnejším faktorom percipované schvaľovanie alkoholu (OR 5,34). 

Druhým významným faktorom je príležitostné pitie alkoholu matkou. Adolescenti, ktorých 

matky pijú alkohol aspoň raz za týždeň (percipované adolescentami), majú 3,43-krát vyššiu 

pravdepodobnosť skúsenosti s alkoholom ako ostatní dospievajúci. Ostatné sledované 

premenné neboli štatisticky významné vo vzťahu k skúsenosti s alkoholom u dospievajúcich. 
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Tabuľka 3 Faktory súvisiace s pravdepodobnosťou skúsenosti s alkoholom (viac ako 1x) 

u dospievajúcich 

 

 
B S.E. OR 95 % CI 

rod 0,379 0,367 1,46 (0,71-3,00) 

komunikácia o alkohole -0,419 0,368 0,66 (0,32-1,35) 

percipované schvaľovanie alkoholu 1,680 0,366 5,34*** (2,61-10,9) 

monitoring matka -0,165 0,389 0,85 (0,40-1,82) 

monitoring otec -0,061 0,338 0,94 (0,49-1,83) 

trávenie spoločného času matka -0,289 0,259 0,75 (0,45-1,24) 

trávenie spoločného času otec -0,218 0,249 0,8 (0,49-1,31) 

príležitostné pitie matka 1,230 ,460 3,43** (1,39-8,45) 

príležitostné pitie otec -0,555 0,476 0,57 (0,23-1,46) 

 

Diskusia 

V predkladanej štúdii sme sa zamerali na dva hlavné ciele. Prvým bolo identifikovanie 

rozdielov v tom, ako dospievajúci a ich rodičia percipujú rizikové správanie adolescenta 

a rodičov, mieru komunikácie o škodlivosti fajčenia a užívania alkoholu, rodičovský 

monitoring a spoločne trávený čas. Druhým cieľom bolo identifikovať, ako jednotlivé stratégie 

rodičov súvisiace s možnosťami prevencie rizikového správania dospievajúcich súvisia so 

skúsenosťou s cigaretami a alkoholom dospievajúcich v období skorej adolescencie.  

Výsledky našich analýz poukazujú na pomerne konzistentné rozdiely v percepcii jednotlivých 

premenných medzi dospievajúcimi a ich rodičmi. V súlade s našimi očakávaniami dospievajúci 

uvádzali vyššiu mieru rizikového správania, ako si mysleli ich rodičia. Adolescenti trávia stále 

viac času s rovesníkmi a mimo priamy dohľad rodičov (Lam, McHale, & Crouter, 2014), 

zároveň významne stúpa miera tajenia osobných informácii a svojich voľnočasových aktivít 

pred rodičmi (Keijsers et al., 2010). Nie je preto prekvapujúce, že rodičia o ich rizikovom 

správaní nie sú informovaní. V súvislosti s našim výsledkom je zaujímavá štúdia Yanga a kol. 

(2006), podľa ktorej najviac podceňovali mieru rizikového správania svojich detí rodičia, 

ktorých deti boli lepší žiaci a celkovo sa javili ako menej problémoví. Signifikantne vyššiu 

mieru rizikového správania rodičov uvádzali adolescenti v porovnaní s matkou/otcom, čo môže 

súvisieť s tendenciou rodičov hodnotiť svoje správanie v spoločensky žiaducejšom svetle 

(Korelitz, & Garber, 2016). Zaujímavým je pomerne veľký nesúlad v percepcii frekvencie 

komunikácie o škodlivosti návykových látok. Hoci až takmer tretina adolescentov uviedla, že 

sa s rodičmi nikdy nerozprávajú o alkohole a cigaretách, túto odpoveď označilo len malé 

percento rodičov. Diskrepancie v miere percipovaného monitoringu rodičov sú v súlade 

s predchádzajúcimi zisteniami (De los Reyes et al., 2010; Korelitz, & Garber 2016). V kontexte 

interpretovania získaných výsledkov je dôležité brať do úvahy, kto podáva informáciu 

o rodinnej situácii. Viaceré štúdie ukazujú, že hoci pohľad adolescenta nemusí vždy vypovedať 
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o objektívnej situácii, je pre jeho vývin relevantnejší ako pohľad rodiča (Bačíková, 2019; 

Maurizi, Gershoff, & Aber, 2012). Z tohto dôvodu v nasledujúcom kroku boli do analýz 

zahrnuté len údaje získané od dospievajúcich. 

Hlavným cieľom predkladanej štúdie bolo sledovať, ako rôzne faktory súvisiace so správaním 

rodičov súvisia s pravdepodobnosťou skúsenosti s fajčením a alkoholom u dospievajúcich. 

Najsilnejší vzťah bol potvrdený medzi percipovaným schvaľovaním fajčenia i konzumácie 

alkoholu zo strany rodičov a výskytom daného správania sa u adolescentov. Adolescenti, ktorí 

uvádzali, že ich rodičia by za istých okolností schvaľovali fajčenie či pitie alkoholu, mali vyššiu 

pravdepodobnosť skúsenosti s rizikovým správaním. V oblastiach, ktoré sú adolescentmi 

vnímané ako oblasti týkajúce sa bezpečia (ku ktorým rizikové správanie nepochybne patrí), 

majú dospievajúci tendenciu akceptovať pravidlá rodiča a správať sa v súlade s týmito 

pravidlami (Smetana, 2010). Vyjadrenie jasného nesúhlasu s takýmto správaním môže byť 

preto efektívnym spôsobom, ako mu zabrániť. Postoj rodiča k rizikovému správaniu môže byť 

zároveň chápaný i ako akési nepriame modelovanie správania (Wood et al., 2004).  

V súvislosti s konzumáciou alkoholu adolescentmi sa javí byť rizikovým i príležitostné pitie 

matky. Popri možnosti modelovania správania rodiča je možné brať do úvahy aj fakt, že rodičia, 

ktorí sa sami správajú rizikovo, majú benevolentnejší postoj voči rizikovému správaniu vo vše-

obecnosti a môžu mať preto ťažkosti v presviedčaní detí, že by nemali fajčiť či piť alkohol 

(Engels, & Bot, 2006; den Exter Blokland et al., 2006). Príležitostné pitie alkoholu sa 

v dospelosti považuje za normatívne (pohár vína k večeri či pivo v teplom dni). V rámci 

prevencie by pravdepodobne bolo náročné zmeniť správanie rodiča, čo však môže byť 

zmenené, je postoj, ktorý rodič voči prípadnej konzumácii alkoholu adolescentom komunikuje. 

Monitoring rodičov je vo všeobecnosti považovaný za efektívny spôsob ako zabezpečiť menej 

problémového a rizikového správania dospievajúcich (Abar et al., 2014; Bacikova-Sleskova, 

2009; Wellman et al., 2016). V prezentovanej štúdii, kde sú v modeloch brané do úvahy aj rôzne 

ďalšie premenné, sa monitoring javí byť efektívny len v súvislosti s fajčením dospievajúcich. 

Ukazuje sa však, že príliš intenzívny monitoring môže byť dospievajúcimi interpretovaný ako 

zdôrazňovanie ich nekompetentnosti, zasahovanie do ich osobnej sféry či vyjadrovanie 

nedôvery voči adolescentovi (Kakihara, & Tilton-Weaver, 2009; Pomerantz, & Eaton, 2000; 

Smetana, Crean, & Campione‐Barr, 2005). Takto interpretovaný monitoring neznižuje, naopak 

často zvyšuje rizikové či problémové správanie. Adolescent, ktorý sa cíti príliš obmedzovaný 

nadmernou kontrolou zo strany rodičov, môže reagovať práve naopak, ako je od neho 

očakávané, rebéliou a neuposlúchnutím pravidiel (Van Petegem et al., 2017). 

 

Limity štúdie 

Predkladaná štúdia má niekoľko limitov. Prvým je menej ako polovičná účasť rodičov na 

výskume, čo bolo jedným z dôvodov, prečo sme v regresných analýzach pracovali len s dátami 

od adolescentov. Druhou limitáciou je prierezový dizajn štúdie, ktorý neumožňuje vyvodzovať 

kauzálne závery. Treťou limitáciou štúdie je použitie jednopoložkových metodík na meranie 

úrovne komunikácie o rizikovom správaní a schvaľovaní rizikového správania rodičmi. 

Premenná nazvaná „percipované schvaľovanie rizikového správania“ býva v rôznych štúdiách 

operacionalizovaná rôznymi spôsobmi (napr. Kong et al., 2012; Mrug, & McCay, 2013; Nash, 
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McQueen, & Bray, 2005). Jej operacionalizácia zvyčajne zahŕňa percipované reakcie rodičov 

na rizikové správanie dieťaťa, rodičovské normy, dôležitosť nerizikového správania či priame 

vyjadrenie nesúhlasu s takýmto správaním. V predkladanej štúdii bola táto premenná chápaná 

pomerne úzko ako miera hnevu rodičov, ktorú by vyjadrili, ak by sa adolescent správal rizikovo. 

Hnev je však len jedna z foriem vyjadrenia rodičovského nesúhlasu. Vzhľadom na to, že takto 

vyjadrený nesúhlas bol najsilnejším faktorom súvisiacim s rizikovým správaním, bolo by 

vhodné zamerať ďalšie štúdie na širšiu operacionalizáciu percipovaného rodičovského súhlasu, 

resp. nesúhlasu.  

 

Aplikácia pre prax 

Na začiatku dospievania sú rodičia významným faktorom, ktorý ovplyvňuje budúce rizikové 

správanie dospievajúcich. Pri porovnaní vplyvu rodičov a rovesníkov sa ukazuje, že v skorej 

adolescencii je viac variancie v rizikovom správaní vysvetlenej faktormi súvisiacimi s rodičmi 

ako faktormi súvisiacimi s priateľmi (Cleveland et al., 2008). Je preto veľmi dôležité zahrnúť 

do rôznych prevenčných programov i rodičov. Intervencia zameraná v kombinácii na 

dospievajúcich a ich rodičov bola napríklad najefektívnejšou v prevencii užívania alkoholu 

(Koning et al., 2009).  

Častou námietkou je, že rodičia nejavia záujem o účasť na aktivitách organizovaných školou 

a je nereálne očakávať ich účasť na prevenčných programoch. Výsledky štúdie Koning a kol. 

(2009) však ukazujú, že efektívny prevenčný program môže byť i veľmi jednoduchý a krátky. 

Autori realizovali jedno stretnutie s rodičmi na začiatku školského roka, v rámci štandardného 

rodičovského združenia spravili krátku prezentáciu zameranú na negatívne dôsledky užívania 

alkoholu a na dôležitosť vytvárania pravidiel týkajúcich sa pitia alkoholu. Následne boli rodičia 

vyzvaní, aby spoločne vytvorili zoznam pravidiel, ktoré budú platné pre všetky deti v rámci 

danej triedy. To zvýšilo možnosť rodičov efektívne kontrolovať dodržiavanie pravidiel 

a znížilo sociálny tlak spolužiakov na dospievajúceho („Ale všetci moji spolužiaci to majú 

dovolené!“). V súlade s výsledkami predkladanej štúdie sa preto zdá byť jednou z možností 

efektívnej prevencie prostredníctvom rodičov ich oboznámenie s dôležitosťou ich vyjadro-

vaného postoja voči rizikovému správaniu dospievajúcich. V kontexte prevencie rizikového 

správania je zároveň dôležitá konzistentnosť hodnotovo-normatívneho rámca správania 

dospievajúcich v školskom a rodinnom prostredí.  

 

Záver 

Zdá sa, že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rodičia snažia ovplyvňovať rizikové správanie 

dospievajúcich, najdôležitejšie je zabezpečiť, aby adolescenti skutočne vnímali postoj rodičov 

voči alkoholu/cigaretám ako nesúhlasný. Získané výsledky by však mohli byť aplikovateľné aj 

pre učiteľov a iných významných dospelých, ktorí sú v pravidelnom kontakte s dospievajúcimi.  
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