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SOUHRN: Cílem textu je pøinést pøehled informací o užívání alkoholu mezi studenty vysokých
škol. V úvodní èásti se autoøi zamìøují na prevalenci užívání v zahranièí a v Èeské republice. Typickým vzorcem užívání alkoholu je mezi studenty tzv. binge drinking, kterému je vìnována další kapitola. Jsou uvedeny údaje o prevalenci binge drinking mezi studenty v zahranièí, rizikové
faktory tohoto zpùsobu užívání, a to jak pro samotné uživatele, tak pro ostatní studenty. Jsou
zde také shrnuty charakteristiky studentù užívajících alkohol tímto zpùsobem. Èást textu je vìnována tématu motivace ke konzumaci alkoholu a vychází z výzkumù zamìøených pøímo na populaci studentù. Je zde poukázáno na skuteènost, že klasické motivaèní modely nepopisují
problematiku užívání studentù dostateènì výstižnì, neboť nezahrnují nìkterá specifika jejich
života, jako napøíklad sociální prostøedí vysokoškolských kolejí atp.
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1 ÚVOD

Období pøechodu mezi adolescencí a dospìlostí, do kterého
èasto spadá i studium na vysoké škole, je zvláštì charakteristické zkoumáním vlastní identity, experimentováním
a hledáním si vlastní cesty životem (Arnett, 2005). Výzkumy
prevalence užívání návykových látek ukazují, že pro toto období je typická nejvyšší prevalence užívání návykových látek
a rizikového chování s tím souvisejícího (SAMHSA, 2007).
Mladí dospìlí v tomto vìku hledají vlastní identitu, touží po
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nových poznatcích, mají relativní volnost a absenci rodièovské kontroly i vlastních sociálních závazkù. Obvyklá je také
vyšší hladina optimismu a dostatek volného èasu. V tomto
období je navíc zvýšená konzumace alkoholu spoleèností tolerovaná a neukazuje na budoucí problémy s alkoholem v dospìlosti (Arnett, 2005). Výzkumu užívání návykových látek
v populaci studentù VŠ je v zahranièí vìnována pomìrnì
znaèná pozornost, pøedevším z výše uvedených dùvodù.
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