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ALKOHOLIZMUS AKO SPOLOČENSKÝ
A BIOLOGICKÝ PROBLÉM
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Abstrakt: Práca prináša empirické poznatky o vzťahu vybranej vzorky žiakov
základných a stredných škôl k alkoholu ako spoločensky tolerovanej droge. Dotazníkom
sme zisťovali informovanosť žiakov o škodlivých účinkoch alkoholu. Otázky boli zamerané nielen na priamy negatívny účinok z hľadiska biologického, ale aj na negatívny
spoločenský dopad alkoholizmu. Ďalšia časť dotazníka bola venovaná skúsenostiam
žiakov s konzumáciou alkoholu. Všetky faktory sme posudzovali v korelácii so sociálnou
situáciou, rodinným prostredím, bydliskom, pohlavím, vekom respondentov a spôsob trávenia voľného času respondentmi. Nemenej významné bolo aj zhodnotenie vzájomných
súvislostí medzi vedomosťami o škodlivosti alkoholu a skúsenosťami s ním.
Kľúčové slová: žiaci základných a stredných škôl, konzumácia alkoholu, škodlivosť alkoholu

Teoretické východiská
Alkohol je ľahko dostupná legálna spoločenská droga, ktorej predaj je obmedzený pre osoby staršie ako 18 rokov, i keď nie je výnimkou, že sa k nemu ľahko dostanú
i mladšie osoby. Podľa výskumov pripadá ročne na jedného obyvateľa 9–10 litrov alkoholu, čím sa zaraďujeme na popredné miesta v Európe (Erb, Schneiderová, 2003).
Zneužívanie alkoholu sa čoraz častejšie rozširuje najmä medzi mladými, hlavne kvôli
stále ľahšej dostupnosti a ich samozrejmému podávaniu pri najrôznejších spoločenských a kultúrnych podujatiach.
Alkohol je chuťovo príjemný, tolerovaný, ponúkaný, cenovo dostupný, v malom
množstve liečivý. Je v ňom koncentrované veľké množstvo kalórií, ale málo energie.
Má príjemné účinky na ľudskú psychiku, odstraňuje napätie, uvoľňuje a zlepšuje náladu, zľahčuje kontakt, zbližuje ľudí a hlavne rozväzuje jazyk. Na telesný stav má v malom množstve pozitívne účinky: zlepšuje trávenie, rozširuje cievy, dezinfikuje. V malej
miere spôsobuje chvíľkové potešenie, tvrdí Janiaková (2003).
Podľa Ondruša (1990) názov alkohol pochádza z arabského slova al – ka – hal,
čo znamená jemnú, zvláštnu látku. Je známych niekoľko prírodných zdrojov alkoholu

151

(obilie, ovocie, hrozno, zemiaky). Z týchto zdrojov sa alkohol získava kvasením, varením, pálením, alebo kombináciou týchto spôsobov.
Alkohol je ťažkou, zákernou a pomaly pôsobiacou drogou. Táto veľmi jednoduchá chemická látka veľmi ľahko preniká do rôznych orgánov a mozgu. Človek si pri pití
alkoholických nápojov často neuvedomuje, že nehasí len smäd, ale pestuje si návyk na
jeho konzumáciu.
Handzo (1981) rozdelil ľudí podľa vzťahu k alkoholu na štyri skupiny:
1. Abstinenti – nepijú alkohol pre jeho chuť, ani proti smädu. Abstinentom je človek, ktorý nepožil alkoholický nápoj najmenej tri roky.
2. Konzumenti – pijú alkohol na uhasenie smädu, avšak v takom množstve, že ich
duševná činnosť nie je ovplyvnená. Alkohol v krvi nepresiahne 0,3 promile. Pre
konzumentov nie je alkohol drogou.
3. Pijani – pijú nielen od smädu a pre chuť, ale hlavne aby si navodili stav duševnej
a telesnej pohody tzv. eufórie. Z pijana sa stáva ťažký, často aj tragicky končiaci
človek závislý na alkohole.
4. Alkoholici – alkohol pre svoju chuť nemá pre nich žiadny význam. Hlavný
a najdôležitejší účinok je opojenie. V alkoholickom nápoji hľadajú zdroj obveselenia, úľavy, prostriedok na odstránenie duševného napätia.
Skála (1986) uvádza tieto formy alkoholizmu:
Úzus – znamená mierne užívanie alkoholických nápojov pri spoločenských udalostiach
ako doplnok k jedlu. Alkohol sa požíva v takých dávkach, ktoré nemajú podstatnejší vplyv na fyzickú a psychickú činnosť človeka.
Misúzus – je zneužívanie alkoholických nápojov. Nie je to pojem významovo zhodný
s pojmom abúzus. Ide o zneužívanie alkoholu, keď je to v rozpore so zákonom, liečbou.... (napr. žena, ktorá pije počas tehotenstva, môže ohroziť zdravie svojho dieťaťa aj keď ide o malé dávky alkoholických nápojov)
Abúzus – je nadmerné užívanie alkoholických nápojov, ktoré vedie až k opitosti.
Toto užívanie môže byť:
- občasné,
- periodické, alebo pravidelné, systematické.
Abúzus môže viesť k tzv. návykovému abúzu – kedy vzniká závislosť od alkoholu.
Ondruš (1990) uvádza, že podľa amerického odborníka E. M. Jellinka poznáme
štyri vývojové fázy alkoholizmu:
1. Počiatočná fáza – pijan pije nielen preto, že má smäd, ale preto, že ho alkohol
povzbudí, pomôže mu prekonávať strach a úzkosť. Aby dosiahol dobrú náladu,
postupne zvyšuje dávky. Konzumuje len toľko alkoholu, aby dosiahol stav podnapitosti.
2. Varovná fáza – častejšie dochádza k podnapitosti a k opitosti. Je charakterizovaná výrokmi typu : „Raz sa to môže stať každému“. Pijan si začína alkohol „predpisovať“ na zlepšenie svojho psychického stavu bez ohľadu na druh a formu
alkoholického nápoja.
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3. Rozhodná fáza – alkoholik stráca kontrolu nad pitím. Strata kontroly neznamená, že sa človek bez alkoholu nemôže zaobísť. Alkoholik neovláda alkohol, ale
alkohol ovláda alkoholika. V tejto fáze často pijan neprestane piť dovtedy, kým
nedôjdu peniaze. Aby nedospel k pocitu úplnej katastrofy, ku strate sebaúcty, dôjde časom k presvedčeniu, že vina nie je v ňom, ale v ostatných. V tomto období
je pre alkoholika ľahšia abstinencia ako „pitie s mierou“.
4. Konečná fáza – typickým znakom tejto fázy je znížená tolerancia na alkohol.
K opitosti mu stačí už menej alkoholu. Stráca svoje záujmy, odvracia sa od neho
rodina, spolupracovníci i kamaráti. V dôsledku dlhodobej konzumácie alkoholu
sa u neho začínajú prejavovať alkoholické psychózy.
Každý alkoholik sa dá nejako charakterizovať, podľa Šoltésa (2001) medzi bežne zaužívané charakteristiky alkoholika patria:
1. Popieranie
2. Impulzívnosť
3. Výhovorky
4. Prenášanie zodpovednosti
5. Nízka tolerancia k iným
6. Rozpoltenosť
7. Manipulácia
8. Výčitky
9. Nízke seba hodnotenie
Medzi ochorenia, ktoré najviac poškodzujú organizmus alkoholika, Nešpor (2004) zaradil hlavne tieto:
- poruchy výživy a premeny látok – obezita, výskyt aterosklerózy, poškodenie
mozgu,
- infekčné ochorenia – pľúcne infekcie, tuberkulózy, rozpad pľúcneho tkaniva,
- zhubné nádory – rakovina úst, hrtana, žalúdka, tenkého čreva, dýchacích ústrojov,
- nervové ochorenia – citlivosť na bolesť, poruchy pamäti, poruchy vnímania
a myslenia,
- choroby kože, svalov – hnisavé ochorenia, červenanie kože, rozšírenie žíl, prekrvenie spojiviek,
- úrazy a otravy – horšie sa hoja rany, úrazy mávajú ťažký priebeh.
Medzi najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu patria:
- poruchy trávenia, vredová choroba, gastritída,
- hnačky,
- akútna a chronická pankreatitída,
- choroby pečene,
- zápaly pľúc a priedušiek,
- rakovina pečene a pankreasu,
- poškodenia mozgu, epilepsia, zápal nervov a ochrnutia,
- znížená plodnosť až impotencia,
- znížená imunita, vysoký krvný tlak (www.infodrogy.sk).
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Následky alkoholizmu sú otrasné pre samotného alkoholika, jeho rodinu i spoločnosť. Spoločnosť sa zaujíma hlavne o tie prejavy alkoholizmu, ktoré už vedú k vážnejším dôsledkom, a tie prejavy, ktoré nepresahujú únosnú a zákonnú mieru, ponecháva
na jednotlivca (Handzo, 1981).
Najzhubnejšie, najmasovejšie a najrozkladnejšie zasahuje alkoholizmus do
manželských a rodinných vzťahov, ktoré brutálne narúša, ničí lásku manželských partnerov, vzájomnú dôveru a rodinný súlad, vyvoláva manželské rozvraty a je hlavnou
príčinou krízy rodinného života, ako aj vysokej rozvodovosti (Repáň, 1980).
Deti vyrastajúce v rodinách, kde sa denne konzumuje alkohol, majú nevhodné
podmienky pre svoj vývoj a zlý príklad pre formovanie postoja k používaniu alkoholických nápojov. Pretože mnohé deti sa pokúšajú napodobňovať dospelých. Ak dieťa
žije spolu s pijúcim rodičom, pôsobia naň vplyvy, ako obavy o budúcnosť, strach pred
ublížením (Handzo, 1981).

Hypotézy výskumu
H1 – Predpokladáme, že mladší respondenti budú mať nižšie vedomosti o alkohole
a menšie skúsenosti s konzumáciou alkoholu.
H2 – Predpokladáme, že respondenti so stabilným rodinným prostredím budú mať
menšie skúsenosti s alkoholom.
H3 – Predpokladáme, že dievčatá budú mať menšie skúsenosti s alkoholom ako
chlapci.
H4 – Predpokladáme, že bydlisko respondentov má vplyv na vedomosti a skúsenosti
s alkoholom.

Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorilo spolu 302 respondentov, študentov stredných škôl,
ktorých počty podľa pohlavia a navštevovanej školy uvádzame tabuľke č.1.
Tabuľka 1 Počet a pohlavie respondentov
Škola
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom
Stredné odborné učilište elektrotechnické a strojárske V Dubnici nad Váhom
Stredné odborné učilište Strojárske v Trnave
Stredná priemyselná škola Stavebná v Trnave

Chlapci
77
41
56
46

Dievčatá
13
49
3
17

Metódy výskumu
Výskum bol realizovaný jednorázovo dotazníkovou metódou. Respondenti boli
oboznámení so spôsobom vyplňovania dotazníka a so zachovaním anonymity pri jeho
vyhodnocovaní. Výskumný nástroj, dotazník, sa skladal z 32 otázok, z čoho bolo 26
uzavretých a ostatné otvorené. Výsledky získané skórovaním jednotlivých dotazníkov
sme podrobili štatistickej analýze v programe Statistica. Získané údaje sme graficky
znázornili.
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Výsledky a ich interpretácia
V hypotéze 1 sme predpokladali, že mladší respondenti budú mať nižšie vedomosti o alkohole a menšie skúsenosti s konzumáciou alkoholu.

Graf 1 Vplyv veku na vedomosti o alkohole a skúsenosti s alkoholom
Na základe výsledkov štatistickej analýzy konštatujeme, že vplyv veku na vedomosti a skúsenosti s alkoholom sa nepotvrdil. Krivky v grafe, ani hodnota preukaznosti
(p=0,358109) nepreukázali jeho vplyv. Jedným z dôvodov tohto javu môže byť malé
vekové rozpätie respondentov.
Postoj 15–29 ročných respondentov k predaju alkoholických nápojov posudzoval Ochaba (2008). Zistil, že za zákaz predaja alkoholických nápojov do 20. roku života
sa vyslovilo až 50 % respondentov, vo vekovej kategórii 25-29 rokov sa vyslovilo až
73 %, na rozdiel od nižších vekových kategórií (15-19, 20-24).
Štúdia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave uvádza percento
žiakov základnej školy v Rožňave, ktorí majú skúsenosti s fajčením a alkoholom. Zistili, že podiel žiakov, ktorí ochutnali pivo je 45,9 %, víno 32,7 % a tvrdý alkohol 11,4 %.
Prvé skúsenosti s fajčením a alkoholom uvádzali žiaci už vo veku 9 a 11 rokov (RÚVZ
Rožňava, 2009).
V druhej hypotéze sme posudzovali vplyv rodinného prostredia na skúsenosti
s alkoholom. Na základe dotazníkových položiek v grafe 2 znázorňujeme vplyv rodinného prostredia na vedomosti, skúsenosti a informovanosť o škodlivosti alkoholu. Náš
predpoklad, že respondenti so stabilným rodinným prostredím budú mať menšie skúse155

nosti s alkoholom, sa potvrdil (p= 0,035315 ), aj vo vedomostnej oblasti sme zaznamenali štatisticky významný vplyv rodinného prostredia (p=0,02867). Záhumenská et al.
(2007) zistili, že takmer 70 % rodičov žiakov základných škôl v ich výskumnej vzorke
dovolí svojim deťom požívať alkoholické nápoje.

Graf 2 Vplyv rodinného prostredia na vedomosti o alkohole a skúsenosti s alkoholom
Vplyv pohlavia na skúsenosti s požívaním alkoholických nápojov sme posudzovali v tretej hypotéze. Predpokladali sme, že dievčatá budú mať menšie skúsenosti
s požívaním alkoholu ako chlapci. Na základe grafu 3 a hodnoty štatistickej významnosti vplyvu pohlavia (p= 0,065371) konštatujeme, že pohlavie sa štatisticky preukazne
nepodieľa na skúsenostiach s požívaním alkoholických nápojov, keďže vplyv sa prejavil
len hraničnou hodnotou preukaznosti.
Záhumenská et al. (2007) vo svojej štúdii potvrdili, že skúsenosti s alkoholom
u dievčat sú štatisticky významne nižšie (χ2 =5,13, p ≤ 0,05). Zistili aj, že požívanie
alkoholu na diskotéke je u chlapcov preukzane častejšie ako u dievčat (χ2 =6,03, p ≤
0,05).
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Graf 3 Vplyv pohlavia na vedomosti o alkohole a skúsenosti s alkoholom
V poslednej hypotéze sme stanovili predpoklad, že aj bydlisko respondentov
bude mať vplyv na ich vedomosti a skúsenosti s alkoholom. Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že bydlisko ovplyvňuje vedomosti a skúsenosti s alkoholom. Hodnota tohto štatistického testu je p= 0,041703. Ako vyplýva aj z grafu 4 respondenti z mesta (1)
mali väčšiu skúsenosť požívaním alkoholických nápojov ako respondenti z dediny (2).
Uvedená hypotéza sa potvrdila.
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Graf 4 Vplyv bydliska na vedomosti o alkohole a skúsenosti s alkoholom
K podobnému záveru dospeli aj Záhumenská et al. (2007), ktorí posudzovali
vek, v ktorom žiaci prvýkrát požili alkohol v meste a na dedine. Ich výsledky dokazujú,
že žiaci v meste majú prvú skúsenosť s alkoholom v nižšom veku (10–12 rokov) ako
žiaci z dediny (12–14 rokov).

Záver
Alkoholizmus je vážnym problémom a každá spoločnosť sa musí zaujímať
o elimináciu jeho výskytu v spoločnosti. Výskyt tohto ochorenia negatívne ovplyvňuje
samotného jedinca, ale aj jeho blízke a širšie spoločenské prostredie.
Často sa vzťah k alkoholizmu buduje už detstva. Príčinou môže byť aj benevolentný prístup rodičov vo výchove detí a nedostatok času venovaného deťom. V našom
výskume sme dokázali, že rodinné prostredie vplýva na skúsenosti respondentov s alkoholom, aj keď vplyv tohto faktora bol len na hranici štatistickej významnosti, preto je na
rodičoch ako pomôžu predísť návyku svojich detí na alkohol.
Vo výchove zohráva dôležitú úlohu aj škola. Pôsobí neraz ako „druhá rodina“
a niektorí učitelia poznajú svojich žiakov lepšie ako vlastní rodičia. V súčasnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe je spolupráca rodiny a školy aj vo vzťahu ku konzumácii alkoholu viac ako nevyhnutná.
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ALCOHOLISM AS A SOCIAL AND BIOLOGICAL
PROBLEMS
Abstract: This paper presents empirical evidence on the relationship of the
selected sample of elementary and secondary schools to alcohol as a socially tolerated
drug. We are detected the awareness of students about the harmful effects of alcohol
with the questionnaire. Questions were focused not only on the direct adverse effect on
biological, but also the negative social impact of alcoholism. Another part of the questionnaire was devoted to pupils‘ experiences with alcohol. All factors are reviewed in
correlation with the social situation, family environment, living, gender, age of respondents and leisure activities among respondents. Equally important was the evaluation
of corelation between knowledge about the harmful effects of alcohol and experiences
with him.
Key words: pupils from primary and secondary schools, alcohol consumption,
harmful alcohol
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