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SEBAREGULÁCIA

• schopnosť jedinca riadiť vlastné správanie vo vzťahu
s prostredím a riadiť jeho alebo jej vonkajšie a 
vnútorné zdroje

• plnenie úloh, úspech, popularita, duševné zdravie,   
dobré medziľudské vzťahy, nižšia úroveň
problematického používania internetu a alkoholu



Procesy sebaregulácie
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Užívanie alkoholu a iných návykových
látok

Excesívne pitie je v pozitívnom vzťahu s užívaním
iných návykových látok

(Wechsler, Davenport, & DeJong, 1995)

Výskyt užívanie alkoholu a iných návykových látok



Trendy v užívaní alkoholu a iných návykových látok
v rokoch 1995 až 2011, vek 15-16, ESPAD 



Trendy v užívaní alkoholu a iných návykových látok
v rokoch 1995 až 2011, vek 15-16, ESPAD 



Cieľ štúdie

Zistiť vzťah medzi sebareguláciou, užívaním
alkoholu a iných návykových látok



Metóda - vzorka

• Dáta z prvej vlny - Student Life Cohort in 
Europe – SLiCE

• Sebaposudzovacie škály, administrované online

• 814 vysokoškolákov prvých ročníkov

• Priemerný vek – 19.61

• 75.2 % dievčat



Metódy

The Short Self-Regulation Questionnaire (SSRQ; 
Carey et al., 2004)

31-položkový dotazník, 

1–5 škála (1-úplne nesúhlasím 5-úplne súhlasím)

Cronbach's Alpha - 0.91



AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test 
10 položiek, škála 0 - 4. 

“Ako často ste počas uplynulého mesiaca užívali/konzumovali:”
- Zoznam 8 návykových látok (Marihuana, Amfetamíny, Kokain, 

Heroin, Extáza, Lysohlávky, LSD, Anabolické steroidy) 
- Odpoveďové možnosti: 1 - nikdy, 2 – raz za mesiac, 3 – dvakrát

za mesiac, 4 – raz za týždeň, 5 – dvakrát za týždeň, 6 –štyrikrát
za týždeň, 7-každý deň

- Sumáciou 8 položiek sme získali celkové HS –”užívanie
návykových látok”



Štatistická analýza

• Deskriptívna štatistika, lineárna regresia



Tabuľka 1. Deskriptívna charakteristika
vzorky vzhľadom na AUDIT

muži ženy Total

AUDIT 0-7                                                      
(%) 

55.1 76.7 71.7

AUDIT 8-15                                                        
(%) 

30.8 18.3 21.2

AUDIT 16-19                                                      (%) 7.1 3.5 4.3

AUDIT 20-40                                                     (%) 7.1 1.4 2.8



Tabuľka 2. Užívanie vybraných návykových
látok počas uplynulého mesiaca

Nikdy (%) Aspoň jedenkrát za posledný
mesiac (%)

Marihuana 92.1 7.9

Amfetamíny 99.5 0.5

Kokaín 99.4 0.6

Heroín 99.9 0.1

Extáza 99.9 0.1

Lysohlávky 98.2 1.8

LSD 99.9 0.1

Anabolické steroidy 99.7 0.3

Ako často ste počas uplynulého mesiaca užívali/konzumovali:



Tabuľka 4. Vzťah sebaregulácie, užívania
alkoholu a iných návykových látok

Beta t p

Rod -.027 -.599 .549

AUDIT .257 5.532 < .001

Sebaregulácia -.135 -3.074 .002

R2=.094



Diskusia

• Nižšia úroveň sebaregulácie bola asociovaná s vyššou úrovňou
užívania iných návykových látok

• Vyššia úroveň užívania alkoholu bola asociovaná s vyššou úrovňou
užívania iných návykových látok

• Vzťah bol ekvivalentný pre mužov aj ženy

• Nízka úroveň sebaregulácie a vyššia úroveň užívania alkoholu môže
viesť k zvýšenej miere užívania iných návykových látok



Limity

• kriteriálna premenná – nenormálna distribúcia

• prierezový design

• Nereprezentatívnosť

• skreslenie výsledkov -sociálne žiadúce odpovede



Ďakujem za pozornosť.


