
Background | Excessive alcohol consumption is 
a widespread phenomenon in our country. Evidence 
shows that there are several factors behind addiction. 
They include environmental factors, family influences, 
and personality traits. There are not many studies 
that address all these factors and their connections 
with the level of alcohol consumption. Such data 
could shed light on the underlying factors leading 
to excessive consumption. Aims | The goal is to 
examine the relationship between selected personality 
factors of Cattell’s 16 Personality Model, family 
influences, and the degree of alcohol consumption. 
Methods | This research study was conducted using 
a questionnaire survey and supplementary questions. 
The questionnaire methods included 16 PF and 
BSQF, which makes it possible to determine average 
daily consumption. Sample | The group consisted of 
101 respondents aged 30–40 years. Results | There is 

no relationship between emotional stability, liveliness, 
dominance, and perfectionism and the rate of alcohol 
consumption. A positive correlation was found between 
tension and alcohol consumption. It was found that 
men consume more alcohol than women, individuals 
in relationships consume less alcohol than those who 
are single, and also individuals whose mothers were 
frequent drinkers displayed higher levels of alcohol 
use. No relationship was found between the level 
of education attained, biological parents’ addiction, 
trauma, and the relationship with parents and the rate 
of consumption. Conclusions | Excessive consumption 
affects many people. While there are many studies 
that deal with this issue, the connection between 
personality characteristics and family factors and the 
level of alcohol consumption has not been sufficiently 
investigated. This study could serve as the basis for 
further research into this area.
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Východiska | Problematika nadměrné konzumace 
alkoholu je v naší zemi rozšířeným jevem. Za závislostní 
problematikou podle realizovaných studií stojí více 
faktorů. Mezi ně se řadí demografické proměnné, 
rodinné faktory a osobnostní rysy. Není mnoho studií, 
které by se věnovaly všem těmto faktorům a jejich 
souvislostem s mírou konzumace alkoholu. Tyto 
údaje by tak mohly objasnit ty faktory, které mají 
s nadměrnou konzumací souvislost. Cíle | Hlavním 
cílem je prozkoumat vztah mezi vybranými osobnostními 
faktory Cattelova 16faktorového modelu, rodinnými 
vlivy a mírou konzumace alkoholu. Metody | Výzkum byl 
proveden pomocí dotazníkového šetření a doplňkových 
otázek. Mezi dotazníkové metody byl zařazen 
Cattellův 16faktorový model osobnosti a BSQF, který 
umožňuje zjistit průměrnou denní spotřebu alkoholu. 
Soubor | Výzkumný soubor tvořilo 101 respondentů ve 
věku 30–40 let. Výsledky | Bylo zjištěno, že neexistuje 

vztah mezi emoční stabilitou, živostí, dominancí, 
perfekcionismem a mírou konzumace alkoholu. Vztah 
existuje mezi úrovní tenze a mírou konzumace alkoholu, 
kde byla zjištěna pozitivní korelace. Bylo zjištěno, že 
muži konzumují alkohol ve větší míře než ženy, že zadaní 
jedinci konzumují alkohol v menší míře než nezadaní 
a že jedinci, jejichž matka konzumovala alkohol často, 
konzumují alkohol více. Nebyl nalezený vztah mezi 
dosaženým vzděláním, závislostí biologických rodičů, 
traumatem a vztahem s matkou a otcem a mírou 
konzumace alkoholu. Závěry | Nadměrná konzumace 
alkoholu se týká mnoha lidí. Existuje mnoho studií, které 
se problematikou zabývají, ale souvislost osobnostních 
charakteristik, rodinných faktorů a míry konzumace 
alkoholu není v ČR dostatečně prozkoumaná. Výzkum by 
mohl posloužit jako podklad pro další práce zabývající 
se touto problematikou. 
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1 ÚVOD

Podle OECD je za rizikové pití považováno takové, kte-
ré čítá množství 40–60 g u mužů a 20–40 g u žen (Sassi, 
2015). Syndrom závislosti je soubor behaviorálních, 
poznávacích a  somatických stavů, který se rozvíjí po 
opětovné konzumaci návykové látky. Zahrnuje inten-
zivní potřebu užít substanci, sníženou schopnost sebe-
ovládání, pokračování v  užívání i  přes škodlivé dopady, 
upřednostňování užívání látky oproti ostatním aktivi-
tám, vzestup tolerance a někdy i tělesný abstinenční stav 
(MKN-10, 2018). 

Za závislostní problematikou stojí, podle studií, více fak-
torů. Mezi ně se řadí genetické predispozice, vlivy pro-
středí, rodinné vlivy a osobnostní charakteristiky. Podle 
Marhounové (1995) hrozí u  těch, kteří mají ve své rodi-
ně závislého na alkoholu, 25–50% pravděpodobnost, že 
u nich dojde k rozvoji závislosti také. Mezi demografické 
proměnné lze zařadit věk, místo bydliště, dosažené vzdě-
lání, rodinný stav a pohlaví. Výsledky studie OECD nazna-
čují, že muži konzumují alkohol více než ženy. Také bylo 
zjištěno, že vysokoškolsky vzdělaní konzumují alkohol 
v menší míře než jedinci se základním vzděláním (Sassi, 
2015). Výsledky studie zaměřené na konzumaci alkoholu 
a tabáku naznačují, že chlapci konzumují alkohol a tabák 
více než dívky (Vázquez et al., 2019). Za rizikový faktor 
nadměrné konzumace lze považovat osamělost. Naopak 
za protektivní faktor lze považovat blízké přátele (Brisi-
be & Ordinioha, 2011). Výsledky studie zkoumající spo-
třebu alkoholu naznačují, že místo bydliště, v jehož oko-
lí jsou prodejny s  alkoholem, přispívá k  větší spotřebě 
adolescenty. Dospívající, kteří se často setkávají s  pitím 
alkoholu, tak mohou konzumaci považovat za normativ-
ní (Morrison, 2019). Výsledky studie OECD naznačují, že 
nejvyšší spotřeba se objevuje u osob do 25 let a nejmenší 
spotřeba u jedinců nad 65 let (Sassi, 2015). 

Podle Marhounové & Nešpora (1995) je důležité, aby pa-
novaly dobré rodinné vztahy. Pokud tomu tak není, může 
hrozit rozvoj potíží s konzumací alkoholu. Trauma často 
vzniká na podkladě stresujícího zážitku. Nejčastěji se 
objevuje na pozadí mezilidských vztahů. Výsledky stu-
die zabývající se vztahem mezi traumatem a náchylnos-
tí ke zneužívání návykových látek naznačují, že dimenze 
traumatických zážitků v  dětství mají pozitivní korelaci 
s  náchylností k  zneužívání návykových látek (Odaci et 
al., 2021) Ve studii užívání návykových látek u  adoles-
centních dívek v institucionální výchově a běžné školní 
populace bylo zjištěno, že sledované dívky užívají ka-
nabis 2násobně více a amfetaminy 18násobně více než 
dívky v  kontrolní skupině (Doležalová, 2020). Psycho-
analytici poukazují na možnost vzniku prealkoholové 
osobnosti. Tato osobnostní struktura se může vyvinout 
na základě orální frustrace libida, která vzniká na zákla-
dě neuspokojivé mateřské péče (Váchová, 2009). Ve stu-
dii zkoumající vztah mezi rodičem a dítětem se došlo ke 
zjištění, že kvalita vztahu rodič–dítě má vliv na užívání 
alkoholu u  dospívajících. Výsledky odhalily, že adoles-
centi, kteří hodnotili vztah se svou matkou pozitivně, 

pili méně často než ti, kteří hodnotili vztah negativně 
(Choo & Shek, 2013).

Osobnostní rysy lze chápat jako stabilní vlastnosti jedin-
ce, které mají vliv na prožívání a stojí za chováním (Vágne-
rová, 2010). 16faktorový osobnostní model je jedním 
z  nejznámějších. Americký psycholog Raymond Cattell 
je jeho autorem. Základem jeho teorie je koncepce rysů. 
Pramenné rysy jsou základní stavební kameny osobnosti 
a cílem 16faktorového dotazníku je dostat se k nim. Po-
vrchové rysy stojí za pozorovatelným chováním (Cakir-
paloglu, 2012). Emocionální stabilita je jedním z primár-
ních faktorů a je odrazem osobnostní zralosti (Russell & 
Karol, 1997). Podle Goldsteina et al. (2017) existuje vztah 
mezi emoční stabilitou a alkoholovou závislostí u žen. Vý-
sledky studie naznačují, že emoční disregulace prediku-
je příznaky závislosti na alkoholu. K  podobným výsled-
kům dospěla studie, jejíž výsledky potvrzují, že ze vzorku 
400 osob závislých na alkoholu vykazuje nízkou úroveň 
emoční stability 61 % (Mir & Sankar, 2017). Dominance 
značí schopnost sebeprosazení (Russell & Karol, 1997). 
Ve studii zkoumající souvislost vůdčích schopností a po-
ruch užívání alkoholu u žen bylo zjištěno, že nízký skór ve 
vedení by mohl souviset se zvýšeným rozvojem poruch 
užívání alkoholu (Hensing & Spak, 2009). Rys impulzi-
vity lze chápat jako tendenci k  jednání bez uvážení ná-
sledků (Russell & Karol, 1997). Výsledky studie zkouma-
jící schopnost sebeovládání naznačují, že jedinci s větší 
schopností sebekontroly jsou schopni po absolvované 
léčbě konzumovat alkohol nízkorizikově oproti jedincům 
s nízkou schopností sebekontroly, kteří byli zařazeni do 
skupiny těžkých alkoholiků nebo abstinentů (Stein & Wit-
kiewitz, 2019). Perfekcionismus se pojí se schopností se-
bekontroly (Russell & Karol, 1997). Podle Simonse et al. 
(2004) zvyšují emoční labilita a  impulzivita riziko pro-
blémového užívání alkoholu. Tyto dvě proměnné souvi-
sí s potížemi v sebekontrole při konzumaci. Tenze značí 
sklon k  citlivosti vůči negativním podnětům a  může se 
projevovat úzkostným laděním (Russell & Karol, 1997). 
Výsledky studie zkoumající vztah mezi problematickým 
pitím a  přecitlivělostí na hrozbu naznačují, že jedinci, 
kteří vykazují poruchu užívání alkoholu, mívají sklony 
k  úzkostnému ladění (Gorka et al., 2020). Také Paulus 
(2017) ve své studii zjistil, že citlivost na úzkost může 
souviset s problematickým užíváním alkoholu. Výsledky 
studie, jež se zabývala vztahem mezi osobnostními fakto-
ry 16faktorového modelu a  drogovou závislostí přinesly 
zjištění, že pacienti podstupující ústavní léčbu závislosti 
vykazovali vysokou úroveň živosti (Shah et al., 2016).

2 MATERIÁL A METODIKA

Vzhledem k povaze projektu došlo k použití kvantitativ-
ních metod. Administrace proběhla online v březnu roku 
2021 pomocí google forms. Testovou baterii tvořil Catte-
lův 16faktorový dotazník, BSQF a doplňující otázky. 

Cílem bylo prozkoumat souvislost mezi vybranými 
osob nostními faktory Cattellova 16faktorového mode-
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lu, rodinnými vlivy, demografickými charakteristikami 
a  mírou konzumace alkoholu. Jedná se o  faktor emo-
cionální stability, dominance, živosti, perfekcionismu 
a tenze. Co se týče rodinných vlivů, jedná se o genetické 
vlivy, trauma, vztah s rodiči a  jejich souvislost s mírou 
konzumace alkoholu respondentů. Co se týče demogra-
fických proměnných, jedná se o  vztah mezi dosaženou 
úrovní vzdělání, pohlavím, rodinným stavem a  mírou 
konzumace alkoholu.

V rámci výzkumné práce byly ověřovány výzkumné otáz-
ky hypotézy. 

VO1: Jak souvisí vybrané osobnostní charakteristiky 
Cattelova 16faktorového modelu s mírou 
konzumace alkoholu?

H1: Větší emoční stabilita souvisí s menší mírou konzu-
mace alkoholu. 

H2: Vyšší úroveň dominance souvisí s menší mírou kon-
zumace alkoholu.

H3: Větší živost souvisí s větší mírou konzumace alkoholu. 

H4: Vyšší míra perfekcionismu souvisí s  menší mírou 
konzumace alkoholu.

H5: Vyšší úroveň tenze souvisí s  větší mírou konzuma-
ce alkoholu.

VO2: Jak souvisí demografické faktory s mírou 
konzumace alkoholu?

H6: Větší míra konzumace alkoholu se vyskytuje u mužů 
než u žen.

H7: Menší míra konzumace alkoholu se vyskytuje u vyso-
koškoláků oproti jedincům s nižší úrovní vzdělání. 

H8: Menší míra konzumace alkoholu se objevuje u jedin-
ců v manželském nebo partnerském svazku oproti jedin-
cům, kteří vztah nemají.

VO3: Jak souvisí rodinné faktory s mírou 
konzumace alkoholu?

H9: Větší míra konzumace alkoholu se vyskytuje u  je-
dinců, u  jejichž biologických rodičů se vyskytl problém 
s nadměrným užíváním alkoholu nebo jiných psychoak-
tivních látek, oproti jedincům, jejichž rodiče tento pro-
blém neměli.

H10: Větší míra konzumace alkoholu se vyskytuje u  je-
dinců, kteří prožili v období dětství traumatický zážitek, 
oproti jedincům, kteří s traumatem zkušenost nemají.

H11: Menší míra konzumace se objevuje u jedinců, kteří 
hodnotí svůj vztah s matkou v období dětství jako dobrý, 
oproti jedincům, kteří hodnotí vztah jako špatný.

H12: Větší míra konzumace alkoholu se vyskytuje u  je-
dinců, kteří hodnotí své rodiče jako časté konzumenty 
nebo závislé na alkoholu v aktivní či abstinenční fázi, než 
u  jedinců, kteří hodnotí své rodiče jako občasné konzu-
menty nebo abstinenty.

2.1 Výzkumný soubor

Výzkumný soubor tvořili jedinci, kteří byli vybráni na 
základě kritéria věku 30–40 let. K  hledání byly využity 
facebookové skupiny a  Twitter. Výzkumu se zúčastnilo 
101osob – z toho 62 žen a 39 mužů. Průměrný věk respon-
dentů byl 34,9 let. Nejčastěji žili na území Čech (68 osob), 
na Moravě 30 osob a  ve Slezsku 3 osoby. Ve vztahu žilo 
65 osob a single 36 osob. (Tabulka 1.) Nejvíce respondentů 
mělo střední vzdělání s maturitou (34 osob) a vysokoškol-
ské magisterské (23 osob) (Graf 1).

2.2 Výzkumné metody 

Výsledky byly zpracovány ve statistickém  programu Ja-
movi. Vnitřní konzistence byla zjištěna pomocí Cronba-
chova alfa. Ke zkoumání vztahu mezi osobnostními fakto-
ry a mírou konzumace alkoholu byl použitý Spearmanův 
korelační koeficient. Ke zkoumání rozdílů mezi dvěma 
skupinami byla použitá neparametrická analýza rozptylu. 

Pro měření osobnostních faktorů bylo použito 5. vydání 
Cattelova 16faktorového modelu. Tato sebeposuzova-
cí metoda má 186 otázek, které sytí 16 primárních škál. 
Každá škála se skládá z  10–15 otázek. Vyhodnocení je 
možné převedením hrubých skórů na stenové s  rozsa-
hem hodnot od 1 do 10, průměrem 5,5 a  směrodatnou 
odchylkou 2 (Russell & Karol, 1997). Poskytuje měřítko 
normální osobnosti (Svoboda, 2010). Karson (1976) uvá-
dí, že může sloužit i jako klinický nástroj. Klinickým psy-
chologům tak může pomoci k odhalení faktorů stojících 
za maladaptivními způsoby chování. Může tak poskyto-
vat informace, na jejichž základě lze plánovat a vytvořit 
fungující terapeutickou spolupráci. Dotazník od svého 
vzniku prošel mnoha úpravami. Poslední 5. revize vyka-
zuje nejlepší psychometrické vlastnosti. Kvůli dobrým 
psychometrickým vlastnostem byla v  této práci použita 
(Russell & Karol, 1997). Respondentům byla administro-
vaná pouze část metody. Byl zvolen faktor emoční stabi-
lity, dominance, živosti, perfekcionismu a tenze. K volbě 
těchto faktorů došlo, protože autorka práce našla k těmto 
faktorům nejvíce studií. Úkolem respondentů bylo od-
povědět na 50 otázek. Primární faktory jsou spojeny do 
globálních. Primární faktor vřelosti (A) značí tendenci 
k vyhledávání kontaktu. Faktor usuzování (B) značí ori-
entační úroveň inteligence. Faktor emocionální stability 
(C) odráží způsob, jakým si jedinec dokáže poradit s ná-
ročnými životními situacemi. Jedinci dosahující vyso-
kého skóru bývají emocionálně vyrovnaní. Jedinci dosa-
hující nízkého skóru cítí nedostatek kontroly nad svými 
emocemi. Faktor dominance (E) odráží tendenci k  pře-
vaze nad druhými. Jedinci dosahující vysokého skóru 
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rádi vedou druhé. U jedinců dosahujících nízkého skóru 
se může stávat, že neupozorní, když se jim něco nelíbí. 
Faktor živosti (F) odráží spontaneitu. Jedinci dosahují-
cí vysokého skóru mají tendence vyhledávat vzruch. Ti, 
kteří dosahují extrémně vysokého skóru, mohou jednat 
impulzivně. Jedinci dosahující nízkého skóru berou život 
spíše vážně. Faktor zásadovosti (G) odráží úroveň svě-
domitosti. Faktor sociální smělosti (H) odráží vlastnost 
odvahy v  navazování sociálních kontaktů. Faktor senzi-
tivity (I) odráží úroveň citlivosti. Faktor ostražitosti (L) 
značí tendenci důvěřovat druhým. Faktor snivosti (M) 
odráží tendenci k  fantazijnímu myšlení. Faktor uzavře-
nosti (N) odráží tendenci k odstupu. Faktor ustrašenosti 
(O) odráží sklon k pocitům strachu. Faktor otevřenosti ke 
změně (Q1) odráží otevřenost vůči zkušenostem. Faktor 
soběstačnosti (Q2) reprezentuje sklon k udržování sociál-
ních kontaktů, Faktor perfekcionismu (Q3) reprezentuje 
tendenci ke spořádanosti. Jedinci dosahující vysokého 
skóre nemají rádi nepředvídatelnost. Jedinci dosahující 
nízkého skóre nechávají věci náhodě. Faktor přispívá ke 
globálnímu faktoru sebekontroly. Primární faktor tenze 
(Q4) odráží úroveň napětí. Globální faktor extraverze od-
ráží potřebu kontaktu. Faktor anxiety odráží rys, který 
se podílí na psychické pohodě. Faktor strnulosti odráží 
rigiditu. Faktor sebekontroly odráží schopnost odolávat 
impulzům (Russell & Karol, 1997).

Pro zjištění míry konzumace byl použit dotazník Beve-
rage specific Quantity – Frequency, který byl vyvinut Ná-
rodním institutem pro zneužívání alkoholu. Jeho pomocí 
lze odhalit celkovou průměrnou spotřebu alkoholu v gra-
mech na jedince. V  tomto výzkumu došlo k  hodnocení 
spotřeby v posledním roce. Dotazník má 12 položek, jež 
mapují frekvenci a množství zkonzumovaného piva, vína 
a  lihovin. Během vyhodnocování dotazníku byl zhodno-
cen průměrný denní příjem na jednoho konzumenta. 
K  jeho zjištění bylo potřeba vypočítat příjem čistého al-
koholu v gramech (Vichitkunakorn et al., 2018).

Cílem doplňujících otázek bylo zjištění vztahu mezi vě-
kem, pohlavím, dosaženým vzděláním, životem v  part-
nerském vztahu, traumatem, vztahem s matkou a mírou 
konzumace alkoholu a  vztahem mezi mírou konzumace 
alkoholu rodiči. 

3 ETICKÝ ASPEKT

Účast byla dobrovolná. Před zahájením obdrželi respon-
denti základní informace. Studie probíhala anonymně. 
Názvy dotazníků nebyly uvedeny. Studie nebyla předlo-
žena žádné etické komisi, protože byla provedena v rám-
ci řešení diplomové práce a příslušná VŠ schválení etické 
komise pro tento typ prací nevyžaduje. 

4 VÝSLEDKY

4.1 Vztah osobnostních faktorů 16 PF a míry 
konzumace alkoholu 

H1.0: Mezi emoční stabilitou a mírou konzumace alkoholu 
neexistuje statisticky významný vztah.

Na základě Spearmanova korelačního koeficientu, který 
má hodnotu -0,010, a  p-hodnota testu o  nulovosti kore-
lačního koeficientu je 0,922. Testovanou hypotézu H1.0 na 
hladině významnosti α = 5 % nezamítáme (p-hodnota > α). 
Mezi emoční stabilitou a mírou konzumace alkoholu ne-
existuje statisticky významný vztah.

H2.0: Mezi úrovní dominance a mírou konzumace 
alkoholu neexistuje statisticky významný vztah. 

Spearmanův koeficient má v  tomto případě hodnotu 
0,185. P-hodnota testu o nulovosti korelačního koeficien-
tu má hodnotu 0,077, je tedy opět vyšší než hladina vý-
znamnosti α = 5 %, a proto i zde testovanou hypotézu ne-
zamítáme. Mezi úrovní dominance a mírou konzumace 
alkoholu neexistuje statisticky významný vztah.

H3.0: Mezi živostí a mírou konzumace alkoholu  
neexistuje statisticky významný vztah. 

Spearmanův korelační koeficient má hodnotu 0,197, 
p-hodnota testu o  nulovosti korelačního koeficientu 
(0,060) je opět vyšší než hladina významnosti α = 5 %, 
a proto i zde testovanou hypotézu H0 nezamítáme. Mezi 
živostí a mírou konzumace alkoholu neexistuje statis-
ticky významný vztah.

Graf 1 | Úroveň dosaženého vzdělání
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H4.0: Mezi mírou perfekcionismu a mírou konzumace 
alkoholu neexistuje statisticky významný vztah. 

Na základě testu o nulovosti korelačního koeficientu, kdy 
korelační koeficient má hodnotu 0,132 a výsledná p-hod-
nota (0,211) je větší než hladina významnosti α = 5 %, testo-
vanou hypotézu H4.0 na této hladině významnosti nezamí-
táme. Mezi mírou perfekcionismu a  mírou konzumace 
alkoholu neexistuje statisticky významný vztah.

H5.0: Mezi úrovní tenze a mírou konzumace alkoholu 
neexistuje statisticky významný vztah. 

I zde došlo k výpočtu Spearmanova korelačního koefici-
entu (0,200) a p-hodnoty k testu o nulovosti korelačního 
koeficientu. P-hodnota je 0,002, je tedy menší než hladi-
na významnosti α = 5 %. V  tomto případě tedy nulovou 
hypotézu zamítáme. Korelační koeficient je významný. 
Jelikož má hodnotu 0,20, jde o  statisticky významnou 
kladnou lineární závislost. S vyšší úrovní tenze souvisí 
větší míra konzumace alkoholu. (Graf 2.)

H6.0: Mezi mírou konzumace alkoholu a pohlavím 
neexistuje statisticky významný vztah. 

Průměrná konzumace u  muže je 55,8 g na den, u  ženy 
27,5 g na den. Pro ověření hypotézy byl použit nepara-
metrický dvouvýběrový test – Mann Whitneyův test. 
Na základě provedeného testu (U  = 640,0; p-hodnota = 
0,001), kdy je p-hodnota menší než hladina významnosti 
α = 5 %, testovanou hypotézu H6.0 zamítáme. Mezi muži 
a ženami existují statisticky významné rozdíly a větší 
míra konzumace alkoholu se vyskytuje u mužů. (Graf 3.)

H7.0: Mezi mírou konzumace alkoholu a vzděláním 
neexistuje statisticky významný vztah. 

Pro ověření rozdílů mezi skupinami byl použitý Kruskall 
Wallisův test. Na základě provedeného testu (G = 5,240; 
p-hodnota = 0,514), kdy je p-hodnota vyšší než hladina 
významnosti α = 5 %, testovanou hypotézu H7.0 na této 
hladině významnosti nezamítáme. Nebylo zjištěno, že 
by mezi osobami s různým vzděláním existovaly stati-
sticky významné rozdíly v míře konzumace alkoholu.

H8.0: Mezi mírou konzumace alkoholu a rodinným stavem 
neexistuje statisticky významný vztah. 

Na základě provedeného testu (U  = 756,0; p-hodnota 
= 0,039), kdy je p-hodnota v případě jednostranné alter-
nativní hypotézy menší než hladina významnosti α = 5 %, 
hypotézu H8.0 na této hladině významnosti zamítáme. 
Mezi svobodnými a zadanými osobami existují statis-
ticky významné rozdíly v konzumaci alkoholu a u za-
daných osob je tato míra statisticky významně nižší.

H9.0: Mezi mírou konzumace alkoholu a problémem 
rodičů s návykovými látkami neexistuje statisticky 
významný vztah. 

Pro ověření hypotézy byl použit Mann Whitneyův test. 
Na základě provedeného testu (U  = 822,0; p-hodnota 
= 0,060), kdy p-hodnota jednostranné alternativy je vět-
ší než hladina významnosti α = 5 %, testovanou hypotézu 
nezamítáme. Mezi mírou konzumace alkoholu a  pro-
blémem rodičů s návykovými látkami neexistuje stati-
sticky významný vztah.

Rodinný stav Četnost Relat. četnost (%)

Svobodný 27 26,7

V partnerském vztahu 26 25,7

V manželském svazku 39 38,6

Rozvedený 9 8,9

Celkem 101 100,0

Tabulka 1 | Rodinný stav

Graf 2 | Vztah BSQF a tenze
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H10.0: Mezi mírou konzumace alkoholu a traumatickým 
zážitkem v dětství neexistuje statisticky významný vztah. 

Pro ověření statisticky významných rozdílů byl opět po-
užit Mann Whitneyův test. Na základě provedeného tes-
tu (U = 930,0; p-hodnota = 0,325), kdy je p-hodnota vyšší 
než hladina významnosti α = 5 % testovanou hypotézu 
nezamítáme. Mezi mírou konzumace alkoholu a trau-
matickým zážitkem v  dětství neexistuje statisticky 
významný vztah.

H11.0: Mezi mírou konzumace alkoholu a vztahem 
s matkou v dětství neexistuje statisticky významný vztah. 

Pro ověření rozdílů mezi těmito dvěma skupinami byl 
použitý Mann Whitneyův test. Na základě provedeného 
testu (U = 736,0; p-hodnota = 0,465) testovanou hypotézu 
na hladině významnosti α = 5 % nezamítáme. Mezi mírou 
konzumace alkoholu a vztahem s matkou v dětství ne
existuje statisticky významný vztah.

H12.0: Mezi mírou konzumace alkoholu a hodnocení 
rodičů z pohledu konzumace alkoholu neexistuje 
statisticky významný vztah. 

Mezi mírou konzumace alkoholu a  hodnocením otce 
z  pohledu konzumace alkoholu neexistuje statisticky 
významný vztah, ale v  případě hodnocení alkoholismu 
u matky bylo potvrzeno, že větší míra konzumace alkoho-
lu se vyskytuje u jedinců, kteří hodnotí svoji matku jako 
častou konzumentku nebo se závislostí na alkoholu v ak-
tivní či abstinenční fázi.

5 DISKUZE

Prvním cílem bylo zjistit, zda souvisí vybrané osobnostní 
charakteristiky Cattellova 16faktorového modelu s mírou 
konzumace alkoholu. Ve studii Simonse et al. (2004) bylo 
zjištěno, že nízká úroveň emoční stability souvisí s rizi-
kem závislosti na alkoholu. V této studii hypotéza před-
pokládající, že menší úroveň emocionální stability souvi-
sí s větší mírou konzumace alkoholu, nebyla podpořena. 
Mezi možné důvody, proč nedošlo k  obdobným výsled-
kům jako ve výše uvedené studii, lze zařadit menší počet 
respondentů. V uvedené studii se výzkumný soubor sklá-
dá z  více než 500 respondentů, tato studie jich má 101. 
Ve studii realizované Hensingem & Spakem (2009) bylo 
zjištěno, že vyšší míra submisivity souvisí s větší mírou 
konzumace. Ani v  tomto případě hypotéza předpoklá-
dající, že větší úroveň submisivity souvisí s  větší mírou 
konzumace alkoholu, nebyla podpořena. Ve výše uvede-
né studii se výzkumný vzorek skládal pouze z žen, které 
bývají submisivnější než muži (Russell & Karol, 1997). Do 
této práce byli zahrnuti i muži, kteří se ve způsobu kon-
zumace alkoholu mohou lišit. Autorka se domnívá, že by 
bylo příště žádoucí realizovat výzkum pro muže i  ženy 
zvlášť. Ve studii realizované Shahem et al. (2016), kde 
byl použitý 16faktorový dotazník, bylo zjištěno, že jedin-
ci podstupující ústavní léčbu vykazují vysokou úroveň 

živosti. V  této studii hypotéza předpokládající, že vyšší 
úroveň živosti souvisí s větší mírou konzumace alkoholu, 
nebyla podpořena. V uvedené studii byl dotazník admi-
nistrován jedincům s diagnostikovanou závislostí. V této 
studii byla míra konzumace alkoholu měřená dotazní-
kem, který hodnotí průměrnou denní spotřebu. Autorka 
se domnívá, že kdyby byl dotazník administrovaný jedin-
cům, kteří mají závislost diagnostikovanou, mohlo by do-
jít k jiným výsledkům. Hypotéza předpokládající, že vyšší 
úroveň tenze souvisí s větší mírou konzumace alkoholu, 
byla podpořena. To znamená, že byly podpořeny výsled-
ky studie Pauluse et al. (2017), kde byl nalezen vtah mezi 
citlivostí na úzkost a konzumací alkoholu. 

Druhým cílem bylo prozkoumat souvislost mezi demo-
grafickými proměnnými a  mírou konzumace alkoholu. 
Hypotéza předpokládající vztah mezi pohlavím a mírou 
konzumace alkoholu byla podpořena a  bylo zjištěno, že 
větší míra konzumace alkoholu se vyskytuje u  mužů. 
To znamená, že výsledky studie OECD (Sassi, 2015) byly 
podpořeny. Hypotéza předpokládající menší míru kon-
zumace alkoholu u  vysokoškoláků nebyla podpořena. 
Výsledky OECD, kde byla zjištěná menší míra konzumace 
alkoholu u vysokoškoláků oproti jedincům s nižší dosaže-
nou úrovní vzdělání (Sassi, 2015), tak nebyly podpořeny. 
Autorka se domnívá, že by bylo do budoucna žádoucí mít 
rovnoměrné zastoupení respondentů, co se týče vzdě-
lání. Hypotéza sledující rozdíly v  konzumaci alkoholu 
podle rodinného stavu byla podpořena. U zadaných osob 
je tato míra statisticky významně nižší. To znamená, že 
výsledky studie potvrzující, že jedinci žijící ve vztahu 
konzumují alkohol v menší míře, byly podpořeny (Choo 
& Shek, 2013). 

Třetím cílem bylo prozkoumat souvislost mezi rodinný-
mi vlivy a  mírou konzumace alkoholu. Hypotéza sledu-
jící vztah konzumace alkoholu respondentů a  závislost-
ního chování rodičů nebyla podpořena. To znamená, že 
ani tvrzení Marhounové & Nešpora (1995), že jedincům, 
kteří mají ve své rodině závislého, hrozí závislost, není 
podpořeno. Autorka se domnívá, že k  nepotvrzení vzta-
hu mezi genetickými vlivy a mírou konzumace alkoholu 
mohlo dojít z  důvodu, že pro zkoumání této proměnné 
byla použitá pouze jedna otázka. Bylo by žádoucí příště 
toto pole zmapovat důkladněji. Hypotéza sledující vliv 
traumatu na míru konzumace alkoholu nebyla podpoře-
na. Výsledky studie realizované Doležalovou (2020), kde 
bylo zjištěno, že dívky, které prožily trauma, konzumují 
více psychotropní látky, nebyly podpořeny. I zde se jed-
nalo pouze o jednu otázku. Vnímání traumatu může být 
subjektivní. Je otázkou, zda se jedná o skutečné trauma, 
či pouze nepříjemný zážitek. Autorka se domnívá, že tuto 
proměnnou by bylo žádoucí změřit důkladněji. Hypotéza 
zabývající se souvislostí konzumace alkoholu a vztahem 
s  matkou v  období dětství nebyla podpořena. To zna-
mená, že výsledky studie Choo & Sheka (2013), kde bylo 
zjištěno, že kvalita vztahu rodič – dítě má vliv na užívání 
alkoholu adolescenty, nebyly podpořeny. K  podpoře vý-
sledků nemuselo dojít, protože do studie byli zařazení 
respondenti v  období dospělosti, nikoliv adolescenti. Je 
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možné, že kdyby zde figurovali adolescenti, došlo by k ji-
ným závěrům. Hypotéza předpokládající, že se větší míra 
konzumace alkoholu vyskytuje jedinců, kteří hodnotí své 
rodiče jako časté konzumenty nebo závislé na alkoho-
lu, byla částečně podpořena. Bylo zjištěno, že větší míra 
konzumace alkoholu se vyskytuje u  těch, kteří hodnotí 
svou matku jako častou konzumentku nebo závislou na 
alkoholu, ale v  případě otců nebyl zjištěný vztah. Je za-
jímavé, že devátá hypotéza zkoumající vztah konzumace 
alkoholu respondentů a závislostního chování jejich ro-
dičů nebyla podpořena, ale dvanáctá hypotéza, zkouma-
jící častost konzumace alkoholu rodiči, podpořená byla. 
Autorka se domnívá, že by bylo žádoucí věnovat se jedno-
mu tématu více do hloubky a  vlastní otázky eliminovat. 
Obecnost otázek by mohla být důvodem, proč se výsledky 
těchto dvou hypotéz liší, přesto, že se zabývají prakticky 
stejným vztahem. 

Mezi limity studie patří nereprezentativnost výzkum-
ného vzorku. Co se týče výběru respondentů, jednalo 
se o uživatele sociálních sítí, kteří byli ochotní dotazník 
vyplnit a být si určitými vlastnostmi podobní. Dále došlo 
k  podpoření pouze čtyř hypotéz. Je pravděpodobné, že 
kdyby byl získán větší počet respondentů s  rovnoměr-
ným zastoupením, došlo by jiným závěrům.

6 ZÁVĚR

Bylo zjištěno, že čím vyšší úrovně tenze jedinec dosahuje, 
tím vyšší míra konzumace se u  něj objevuje. Dále došlo 
k zjištění, že existuje souvislost mezi pohlavím, rodinným 
stavem, mírou konzumace alkoholu matky a mírou kon-
zumace alkoholu respondentů. Tímto zjištěním přispívá 
výzkum k objasnění faktorů, které mohou přispívat k větší 
míře konzumace alkoholu. Metoda 16 PF by mohla sloužit 
jako klinický nástroj k odhalení faktorů, které mohou stát 
za maladaptivními vzorci jednání a poskytovat informa-
ce, na jejichž základě lze určit další terapeutický postup. 
Práce by mohla posloužit jako podklad pro další studie. 

Konflikt zájmů | Bez konfliktu zájmů.
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