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Abstrakt: 

Východiská: Výskumne je medzi vysokoškolákmi potvrdený: (1) vzťah normatívnych 
presvedčení (NP) a rôznych typov rizikového správania; (2) pozitívny vzťah medzi 
nadhodnocovaním rizikového správania rovesníkov a rizikovým správaním. Cieľom 
intervencií poskytujúcich personalizovanú normatívnu spätnú väzbu je zreálňovať 
študentovo vnímanie rizikového správania rovesníkov. Cieľ: prvotná analýza dát online 
aplikácie zreálňujúcej NP študentov UPJŠ. Metodiky: dotazník vychádzajúci zo štúdie 
SLiCE (VEGA1/1092/12, APVV-0253-11) zisťujúci rizikové správanie a NP. Vzorka: 
437 študentov (69,1% žien). Výsledky: Preukázali sa signifikantne pozitívne vzťahy 
medzi NP a rizikovým správaním: (1) u mužov pri konzumácii alkoholu, používaní 
internetu; (2) u žien pri všetkých typoch rizikového správania (konzumácia alkoholu, 
fajčenie tabakových cigariet, užívanie drog, používanie internetu). Ďalšie analýzy 
preukázali vzťahy medzi rodom a nadhodnocovaním rizikového správania (okrem 
fajčenia tabakových cigariet): (1) muži nadhodnocujú konzumáciu alkoholu, užívanie 
drog, používanie internetu; (2) ženy nadhodnocujú používanie internetu. Záver: 
Potvrdzuje sa opodstatnenosť využívania NP v intervenciách zameraných na redukciu 
rizikového správania vysokoškolákov. 

Kľúčové slová:  

rizikové správanie, normatívne presvedčenia, vysokoškoláci  

 

Abstract: 

Background: Current research about risk behaviours of university students has shown 
that associations exist between: (1) normative beliefs and different types of risk 
behaviour; (2) the overestimation of the frequency of peers’ risk behaviour and one´s 
risk behaviour. The aim of intervention programmes which provide an individualized 
feedback regarding normative expectations is to reduce risk behaviours by correcting 
students’ perception of the frequency of their peers’ risk behaviour. Objective: The 
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preliminary analysis based on a dataset retrieved from an online software application 
which provides individualized feedback as a means of correcting normative beliefs of 
UPJŠ students is presented. Methods: Normative beliefs and risk behaviours were 
assessed within a comprehensive questionnaire as a part of the SLiCE study 
(VEGA1/1092/12, APVV-0253-11). Sample: 437 university students (69.1% of females) 
Results: A significant positive relationship was found between normative beliefs and 
risk behaviours: (1) alcohol use and internet use for males; (2) all types of risk 
behaviour for females (alcohol use, smoking, drug use, internet use). Further analyses 
showed significant relationships between gender and an overestimation of risk 
behaviour of peers (except smoking): (1) males overestimated alcohol use, drug use, 
internet use of their peers; (2) females overestimated internet use of their peers. 
Conclusion: The findings are supportive of the significance of normative beliefs as a 
part of intervention programmes which aim to reduce risk behaviours among university 
students. 

Key words:  

risk behaviour, normative beliefs, university students 

 

Úvod  

Obdobie vysokoškolského života je okrem iného charakteristické aj výskytom rôznych 
typov rizikového správania ako je fajčenie tabakových výrobkov, konzumácia alkoholu, 
užívanie drog... (Macek, 2003). K ich objaveniu sa u študentov prispievajú odlišné 
individuálne faktory či faktory z prostredia, ktoré študent v rôznej miere dokáže ovládať 
a regulovať. V našom príspevku sa zameriame na význam deskriptívnych normatívnych 
presvedčení študentov v rôznych typoch rizikového správania najmä pri konzumácii 
alkoholu, fajčení tabakových výrobkov, užívaní marihuany, rizikovom používaní 
internetu. Na základe ich vzájomného prepojenia bola dokonca vytvorená intervencia, 
ktorú v skratke popíšeme, poukážeme na jej cieľ a princíp fungovania.   

Rizikové správanie u vysokoškolákov  

Rizikové správanie môžeme chápať ako súhrn vonkajších prejavov, aktivít a reakcií, 
ktoré sú nebezpečné a vykazujú zvýšený výskyt negatívnych dôsledkov (Dolejš, 2010). 
Výsledok tohto správania nie je jasný, prináša balansovanie medzi možnosťou 
dlhodobých negatívnych následkov, strát a krátkodobými pozitívnymi následkami, 
profitom (Orosová a kol., 2007). Medzi rizikové správanie radíme agresívne konanie 
vrátane šikany a násilia na školách, záškoláctvo, užívanie návykových látok (fajčenie, 
alkohol, drogy), nelátkové závislosti (gambling, rizikové využívanie PC), kriminálne 
konanie, sexuálne rizikové správanie, rasová neznášanlivosť atď. (Dolejš, 2010; 
Širůček, Širůčková, Macek, 2007). Jednotlivé štúdie poukazujú na to, že medzi 
vysokoškolákmi sa často objavujú nasledujúce typy rizikového správania: konzumácia 
alkoholu (Stone a kol., 2012; Menagi, Harrell, June, 2008), fajčenie (EMCDDA, 2008; 
Currie a kol., 2004), užívanie drog, najmä marihuany (Nešpor, Csémy, 1999), rizikové 
užívanie internetu (Caplan, 2010; Young, 1998). Rôzne formy rizikového správania u 
vysokoškolákov sú vždy výsledkom interakcie viacerých premenných (Dolejš, 2010). 
Uskutočnené výskumy poukazujú na význam normatívnych presvedčení pri rôznych 
typoch rizikového správania (napr. Berkowitz, 2004; Stone a kol., 2012), preto cieľom 
nášho príspevku je preskúmať vzťahy medzi jednotlivými typmi rizikového správania a 
im prislúchajúcim normatívnym presvedčeniam. Predtým si ešte zadefinujeme pojem 
normatívne presvedčenia a popíšeme intervencie slúžiace na redukciu rizikového 
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správania vysokoškolákov, ktoré boli vytvorené práve na potvrdení vzťahu medzi týmito 
dvoma premennými.    

Normatívne presvedčenia  

Normatívne presvedčenia sú dôležitým konceptom sociálnej psychológie. Niektorí 
autori používajú pojem normatívne presvedčenia ako synonymum k sociálnym 
normám, ktoré sú všeobecne ponímané pravidlá regulujúce správanie požadované 
spoločnosťou, zatiaľ čo normatívne presvedčenia sa vzťahujú na kognitívnu zložku 
sociálnych noriem, percepciu noriem (Babinčák, Ráczová, 2009). Celkovo možno 
normatívne presvedčenia chápať ako vlastné regulačné presvedčenia o vhodnosti 
sociálneho správania (Huesmann, Guerra, 1997). V kontexte normatívnych 
presvedčení je podstatné, či sú tieto normatívne presvedčenia iné než skutočné normy 
a skutočné správanie. Tento rozdiel medzi normatívnymi presvedčeniami a tým, čo si 
ľudia myslia, že je pravda o správaní iných, sa označuje ako nadhodnocovanie alebo 
podhodnocovanie správania, ktoré signifikantne ovplyvňuje vlastné správanie jedinca 
(Berkowitz, 2004), najmä rizikové správanie. Viaceré štúdie poukazujú na pozitívny 
vzťah normatívnych presvedčení a jednotlivých typov rizikového správania, konkrétne 
konzumáciu alkoholu (Lewis, Paladino, 2008; Stone a kol., 2012; Yan a kol., 2008), 
fajčenie (Grube a kol., 1986; Conrad, Flay, Hill, 1992), užívanie drog (Kilmer a kol., 
2006; Conner a kol., 1998), užívanie internetu (nepriamo napr. Anderson, 2005, 
v dostupných zdrojoch doposiaľ nebol skúmaný vzťah medzi normatívnymi 
presvedčeniami a rizikovým užívaním internetu). Práve z výskumného potvrdenia tohto 
vzťahu vznikli intervencie, ktoré využívajú normatívne presvedčia ako významný faktor 
výskytu rizikového správania.    

Intervencie   

Na základe preukázania vzťahu medzi normatívnymi presvedčeniami a rizikovým 
správaním boli vytvorené intervencie, ktorých cieľom je zreálnenie normatívnych 
presvedčení o rizikovom správaní rovesníkov s následnou redukciou rizikového 
správania u daného študenta. Tieto intervencie sa delia na dve všeobecné kategórie 
a to sociálny marketing a personalizovaná normatívna spätná väzba (Lewis, 
Neighboors, 2006; Berkowitz, 2004). Sociálny marketing informuje o skutočnom 
správaní a skutočných normách medzi vysokoškolákmi prostredníctvom reklám, 
plagátov, emailových správ atď. Personalizovaná normatívna spätná väzba poskytuje 
informácie na zreálnenie normatívnych presvedčení s cieľom redukcie rizikového 
správania prostredníctvom 3 typov informácii: (1) informácia o študentovom vlastnom 
rizikovom správaní; (2) informácia o študentovom normatívnom presvedčení 
o rizikovom správaní iných študentov; (3) informácia o skutočnej prevalencii rizikového 
správania medzi vysokoškolákmi (Lewis, Neighboors, 2006; Lojewski, Rotunda, Arruda, 
2010). Výsledky poukazujú na to, že vystavenie sociálnemu marketingu alebo 
personalizovanej normatívnej spätnej väzbe je spojené s nižšími (a reálnejšími) 
normatívnymi presvedčeniami o rizikovom správaní rovesníkov a následnom nižšom 
výskyte rizikového správania (napr. Gomberg, Schneider, DeJong, 2001; Collins, 
Carey, Sliwinski, 2002; LaBrie a kol., 2010). Personalizovanú normatívnu spätnú väzbu 
s cieľom zreálnenia normatívnych presvedčení a následnou redukciou rizikového 
správania sme aplikovali aj v nami vytvorenej online aplikácii určenej pre študentov 
UPJŠ.   

Cieľ výskumu a výskumný súbor   

Cieľom príspevku je prvotná analýza zozbieraných dát z on-line aplikácie určenej na 
zreálnenie normatívnych presvedčení študentov UPJŠ a preukázanie opodstatnenia 
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vytvorenia tejto online aplikácie práve preskúmaním vzťahov medzi: (1) jednotlivými 
typmi rizikového správania a normatívnymi presvedčenia; (2) rodom a 
nadhodnocovaním rizikového správania rovesníkov.    

Výskumu sa zúčastnilo 437 vysokoškolákov UPJŠ (69,1% žien) z prvého a druhého 
stupňa štúdia (Tab. 1).   

Tab. 1: Rozloženie študentov podľa roku štúdia.  

rok štúdia n % 

1.stupeň štúdia 

1. 130 33,2 

2. 65 16,6 

3. 67 17,1 

2. stupeň štúdia 
1. 47 12,0 

2. 64 16,3 

 
iné 19 4,8 

 

Metódy výskumu   

Vytvorený bol on-line dotazník (ako súčasť on-line aplikácie) vychádzajúci zo štúdie 
SLiCE (www.slice-study.eu), zisťujúci rizikové správanie vysokoškolákov a ich 
deskriptívne normatívne presvedčenia týkajúce sa rizikového správania rovesníkov. 
Uskutočnený bol prvý zber dát, ktorý prebiehal od septembra 2013 do januára 2014. 
Prostredníctvom on-line dotazníka boli skúmané štyri typy rizikového správania 
(konzumácia alkoholu, fajčenie tabakových výrobkov, užívanie marihuany, rizikové 
používanie internetu). Pri každom rizikovom správaní sa zisťoval výskyt rizikového 
správania u študenta a normatívne presvedčenie o rizikovom správaní rovesníkoch, 
konkrétne o: (1) frekvencii konzumácie alkoholu s možnosťami odpovedí od „nikdy“ po 
„4x alebo viac za týždeň“; (2) počte dní za posledný mesiac, kedy vyfajčili aspoň jednu 
cigaretu s možnosťami odpovedí od „0 dní“ po „každý deň počas uplynulých 30 dní“; (3) 
frekvencii užívania marihuany počas uplynulého mesiaca na škále od „nikdy“ po „každý 
deň“; (4) počte hodín denne strávených používaním internetu na voľno časové aktivity 
na škále od „jednej hodiny“ po „päť a viac hodín“.  

Celkovo on-line aplikácia, určená na zreálnenie normatívnych presvedčení 
prostredníctvom poskytnutia okamžitej spätnej väzby, pozostávala pri každom type 
rizikového správania z 3 krokov: (1) položka zisťujúca výskyt rizikového správania 
u študenta; (2) položka zisťujúca normatívne presvedčenie o rizikovom správaní 
rovesníkov; (3) poskytnutie spätnej väzby o skutočnej prevalencii daného rizikového 
správania cez poskytnutie verbálnej formulácie a názorného zobrazenia v grafe. 
Verbálna formulácia vyzerala nasledovne napr.: „Vy užívate nápoje obsahujúce alkohol 
...odpoveď študenta na 1. položku... Myslíte si, že typický študent (typická študentka) 
užíva nápoje obsahujúce alkohol ...odpoveď študenta na 2.položku... V skutočnosti 
typický študent (typická študentka) Vašej univerzity užíva nápoje obsahujúce alkohol 2-
4krát za mesiac (raz za mesiac a menej).“ Poskytnutá spätná väzba bola vytvorená na 
základe analýzy dát zo štúdie SLiCE s ohľadom na rod. 

Na analýzu dát bola využitá deskriptívna štatistika, korelácie (Kendallov tau koeficient) 
a chí-kvadrátovi test nezávislosti v programe SPSS 20. 

http://www.slice-study.eu/
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Výsledky a interpretácia   

Vzťahy medzi jednotlivými typmi rizikového správania a im zodpovedajúcimi 
normatívnymi presvedčeniami o rizikovom správaní rovesníkov boli analyzované 
prostredníctvom korelácií (Kendallovko tau koeficientu) zvlášť podľa rodu. Výsledky sú 
zobrazené v Tab. 2 a poukazujú na pozitívne vzťahy (1) u mužov pri konzumácii 
alkoholu a používaní internetu; (2) u žien pri všetkých typoch rizikového správania. To 
znamená, že normatívne presvedčenie o vyššej úrovni rizikového správania rovesníkov 
je vo vzťahu so samotným výskytom rizikového správania u študenta - u žien to platí 
pre akýkoľvek typ rizikového správania, u mužov len pri konzumácii alkoholu a užívaní 
internetu. Tieto výsledky nám potvrdzujú vzťah rizikového správania a normatívnych 
presvedčení a poukazujú na opodstatnenosť aplikácie, ktorej cieľom je zreálniť 
normatívne presvedčenia, čo sa môže odraziť v redukcii výskytu rizikového správania.      

 

Tab. 2: Vzťahy medzi rizikovým správaním a normatívnym presvedčením 

korelácie 
KA a NP o 

KA 
rovesníkov 

F a NP o F 
rovesníkov 

UM a NP o 
UM 

rovesníkov 

UI a NP o UI 
rovesníkov 

muži 
τ   ,354** ,067 ,082 ,415** 

sig. ˂ ,001 ,379 ,323 ˂ ,001 

ženy 
Τ ,219** ,149** ,187** ,509** 

sig. ˂ ,001 ,003 ,001 ˂ ,001 

Poznámka: KA = konzumácia alkoholu; NP = normatívne presvedčenie; F = fajčenie 
tabakových výrobkov; UM = užívanie marihuany; UI = rizikové užívanie internetu  

 

V ďalších analýzach sme sa zamerali na vzťahy medzi rodom a hodnotením rizikového 
správania rovesníkov. Z dôvodu potreby rozdelenia študentov na tých, ktorí nad / pod / 
reálne hodnotia rizikové správanie rovesníkov sme si stanovili kritérium najčastejšej 
odpovede pre jednotlivé typy rizikového správania, ktoré sme určili na základe 
deskriptívnej štatistiky (frekvenčná analýzy) zo zozbieraných dát (Tab. 3).   
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Tab. 3: Najčastejšie odpovede pre jednotlivé typy rizikového správania.  

  

najčastejšia 
odpoveď 

n % 

konzumácia 
alkoholu 

muž 2-4x za mesiac 54 43,2 

žena 2-4x za mesiac 118 42,3 

fajčenie 
muž 0 dní 95 76,0 

žena 0 dní 198 71,0 

užívanie 
marihuany 

muž nikdy 117 93,6 

žena nikdy 266 95,3 

užívanie 
internetu 

muž 3 hodiny 35 28,0 

žena 2 hodiny 73 26,2 

 

Na základe rozdielu medzi normatívnymi presvedčeniami a získaným kritériom sme 
dostali 3 skupiny študentov: (1) tí, ktorí podhodnocujú rizikové správanie rovesníkov; 
(2) tí, ktorí vnímajú rizikové správanie rovesníkov v súlade s realitou; (3) tí, ktorí 
nadhodnocujú rizikové správanie rovesníkov.  

Na preskúmanie vzťahu medzi dvoma kategorickými premennými, konkrétne rodom (2 
kategórie) a hodnotením rizikového správania rovesníkov (3 kategórie) sme využili chí-
kvadrátovi test nezávislosti, ktorý poukazuje na signifikantné spojenie medzi rodom 
a hodnotením rizikového správania rovesníkov (nad / pod / reálne hodnotenie), 
s výnimkou hodnotenia fajčenia rovesníkov (Tab. 4). To znamená, že proporcia mužov, 
ktorí istým spôsobom hodnotia rizikové správanie je signifikantne iná než proporcia 
žien, ktoré istým spôsobom hodnotia rizikové správanie. Tab. 5 nám ukazuje koľko 
mužov / žien akým spôsobom hodnotí rizikové správanie rovesníkov, potrebné je 
poznamenať, že v rámci užívania marihuany neexistuje skupina podhodnocujucich.  V 
interpretáciách sme sa zamerali najmä na nadhodnocovanie rizikového správania, 
nakoľko práve vyššia úroveň normatívnych presvedčení a nadhodnocovanie 
signifikantne prispievajú k samotnému rizikovému správaniu študentov. V tabuľke 
môžeme vidieť, že muži viac nadhodnocujú konzumáciu alkoholu a užívanie marihuany 
u rovesníkov, kým ženy viac nadhodnocujú užívanie internetu.  
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Tab. 4: Vzťahy medzi rodom a hodnotením rizikového správania rovesníkov.  

 
χ2 df p 

cramer's 
V 

konzumácia alkoholu 23,788 2 ˂ ,001 ,243 

fajčenie ,168 1 ,681 ,02 

užívanie marihuany 16,625 1 ˂ ,001 -,203 

užívanie internetu 12,060 2 ,002 ,173 

 

Tab. 5: Rozloženie podľa rodu a hodnotenia rizikového správania rovesníkov. 

  
podhodnocuje reálne hodnotí nadhodnocuje 

  
n % n % n  % 

konzumácia 
alkoholu 

muž 7 5,6 38 30,4 80 64,0 

žena 21 7,5 152 54,5 106 38,0 

užívanie 
marihuany 

muž 0 0 55 44,0 70 56,0 

žena 0 0 183 65,6 96 34,4 

užívanie 
internetu 

muž 26 20,8 43 34,4 56 44,8 

žena 33 11,8 71 25,4 175 62,7 

 

 

Záver  

Cieľom tohto príspevku bola jednak prvotná analýza zozbieraných dát z on-line 
aplikácie určenej na zreálnenie normatívnych presvedčení študentov UPJŠ. Na druhej 
strane aj poukázanie na to, že vytvorenie tejto on-line aplikácie malo svoje 
opodstatnenie, a to prostredníctvom toho, že sa naozaj preukázali vzťahy medzi 
jednotlivými typmi rizikového správania a normatívnymi presvedčeniami. Analýzy 
poukázali na pozitívne vzťahy medzi rôznymi typmi rizikového správania 
a normatívnymi presvedčeniami o rizikovom správaní rovesníkov. To znamená, že 
normatívne presvedčenie o vyššej úrovni rizikového správania rovesníkov je spojené 
s výskytom daného rizikového správania u študenta - u žien to platí pre akýkoľvek typ 
rizikového správania, u mužov len pri konzumácii alkoholu a užívaní internetu. Tieto 
výsledky sú v zhode s predchádzajúcimi výskumami (napr. Lewis, Paladino, 2008; Yan 
a kol., 2008, Conrad, Flay, Hill, 1992; Kilmer a kol., 2006). 

Ďalej sme sa pokúsili preskúmať vzťahy medzi rodom a hodnotením rizikového 
správania rovesníkov, konkrétne nadhodnocovanie, podhodnocovanie alebo reálne 
hodnotenie rizikového správania rovesníkov. Výsledky analýz poukazujú na  
signifikantné spojenie rodu s hodnotením rizikového správania rovesníkov s výnimkou 
hodnotenia fajčenia rovesníkov, pričom muži viac nadhodnocujú konzumáciu alkoholu 
a užívanie marihuany u rovesníkov, kým ženy viac nadhodnocujú užívanie internetu.  
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Tento príspevok, okrem toho, že potvrdzuje zistenia iných autorov, poukazuje na 
opodstatnenie vytvorenia on-line aplikácie slúžiacej na zreálnenie normatívnych 
presvedčení našich študentov UPJŠ. Ďalší postup bude pozostávať z druhého zberu 
dát a preskúmania efektu poskytnutej spätnej väzby, ktorá by mala na jednej strane 
zreálniť normatívne presvedčenia a na druhej strane redukovať výskyt rizikového 
správania študentov.    
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