
Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

1 

 

Rola zvedavosti pri užívaní návykových látok 
 

Vladimíra Čavojová, Martina Romanová 

 

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre 

vcavojova@gmail.com,martinaroman@gmail.com 

 

 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá vzťahom faktorov zvedavosti (explorácia vs. absorpcia; šírka zvedavosti vs. 

hĺbka zvedavosti) a frekvenciou užívania návykových látok (konkrétne alkoholu, tabaku 

a marihuany). Výskumnú vzorku tvorili študenti rôznych typov stredných škôl v nitrianskom kraji. 

Frekvenciu užívania návykových látok sme zisťovali Dotazníkom sociánych noriem, zvedavosť 

dotazníkmi CEI (Kashdan, Rose a Fincham, 2004) a TFCS (Ainleyová, 1987). Výsledky 

nepreukázali žiadne rozdiely vo frekvencii užívania alkoholu, tabaku a cigariet medzi nízko 

a vysoko zvedavými adolescentmi, našli sa len rozdiely v pití alkoholu medzi zvedavými chlapcami 

a zvedavými dievčatami. Zvedavosť pravdepodobne zohráva rolu pri prvom kontakte s drogami, nie 

však už pri ich ďalšom užívaní.  
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1 Prehľad výskumov zvedavosti a jej vzťahu k užívaniu návykových látok 
 

V mnohých výskumoch využívajúcich dotazníkové metódy sa ako hlavný dôvod užívania drog 

uvádza zvedavosť (Racz, 2008). Zvedavosť však nemá jednoznačný význam – samotné slovo má 

niekoľko niekedy protichodných významov. Edwards (1965), ktorý skúmal citáty v The New 

Dictionary of Thoughts, zistil, že takmer polovica z definícií zvedavosti je negatívna. Väčšina 

moderných výskumov však považuje zvedavosť za vlastnosť nevyhnutnú pri vzdelávaní aj v živote. 

Aj priekopník skúmania zvedavosti Berlyne (1960) veril, že deti by mali byť podporované vo svojej 

prirodzenej a vrodenej zvedavosti a skúmaní okolitého sveta. Podľa neho je však rovnako dôležité 

deti naučiť, kedy je zvedavosť na mieste a kedy nie. 

Zdá sa, že v dnešnom „neskorom modernom veku“ sa zvedavosť objavuje v kontexte konzumácie – 

byť zvedavý znamená vyskúšať produkty z reklám a dobrodružstvá z filmov. Neprekvapuje teda, že 

Bauman (2000) nazýva dnešných konzumentov zberateľmi zážitkov. V tomto kontexte zvedavosť 

stráca všetky svoje pozitívne črty, ktoré jej experimentálne štúdie pripísali. Na to, aby nás chytila 

reklama, stačí byť jednoducho zvedavý. 

Racz (2008) vo svojom výskume skúmal používanie tohto pojmu medzi užívateľmi drog, ktorí si 

pichajú a nepichajú drogu do žíl, a zistil niekoľko rôznych funkcií zvedavosti: v opisoch 

narkomanov sa zdala byť výhovorkou, resp. menej často ospravedlnením užívania drog. 

V protiklade so súčasnou literatúrou zaoberajúcou sa užívaním drog, užívatelia len zriedka 

používali zvedavosť ako príčinu ich užívania drog v kontexte rizika a nebezpečenstva.  

Populárne ale aj vedecké články udávajú zvedavosť ako jeden z hlavných dôvodov, ktorý vedie 

adolescentov a hlavne študentov k experimentovaniu s drogami. Aj náš predchádzajúci výskum 

(Romanová, Čavojová, Sollár, 2008) ukázal, že adolescenti, čo už nejakú skúsenosť s užívaním 

tabaku, alkoholu a príp. marihuany majú, sú signifikantne zvedavejší (faktor explorácia a šírka 
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záujmu), ako tí, ktorí sú v tomto veku bez skúsenosti. Z toho možno usúdiť, že zvedavosť naozaj 

zohráva rolu v tom, či adolescent tabak, alkohol či marihuanu vôbec vyskúša alebo nie. Zvedavejší 

adolescenti získavajú skúsenosti v skoršom veku – s prvou cigaretou približne vo veku okolo 10 

rokov a s alkoholom okolo 13,5 roka. 

Howard a Ziber (1990) skúmali užívanie drog a s ním súvisiace percepcie u 292 mladých 

delikventov, ktorých priemerný vek bol 16.3 rokov a 90,1 % z nich boli muži. Užívanie 

nedovolených látok začalo približne 2 roky po užívaní nemedicínskych, ale povolených látok a 

takmer 25 % užívalo drogy z deviatich alebo viac skupín. Alkohol (94.8 %), analgetiká (94.5 %) a 

nikotín boli najčastejšie užívané drogy, pričom 86.6 % užívalo cannabis, 52.3 % stimulanciá, 48.5 

% inhalačné látky, 40.5 % halucinogény a 25.8 % narkotiká. Hlavné dôvody užívania boli: túžba 

cítiť sa lepšie, zvedavosť a nuda. 

Podobne  Young a Seong-Sik (2008) vo svojom výskume 2500 dospelých mužov a žien (vrátane 

väzňov a odsúdených na podmienku) zistili, že 4,6 % respondentov spomedzi bežných občanov 

majú skúsenosť so zneužívaním drog v širšom zmysle a 3,7 % medzi odsúdenými na podmienku 

a 21,7 % väzňov má skúsenosti so zneužívaním drog. Takisto zistili, že väčšina odsúdených kvôli 

drogám používa metamfetamíny, zatiaľ čo vzorka všeobecne odsúdených preferuje marihuanu pred 

metamafetamínmi. Takisto zistili, že väčšina užívateľov drog udáva zvedavosť ako hlavný motív 

užívania drog a ako druhotný motív znižovanie stresu/depresie alebo odstraňovanie nežiaducich 

fyzických symptómov. Väzni takisto udávali, že motiváciou k drogám nie je len zvedavosť, ale aj 

sexuálne odmeny. 

Čo sa týka motívov experimentovania s drogami, najčastejšie udávaná odpoveď v dotazníkoch je 

zvedavosť. V prieskume, ktorý sa uskutočnil v Budapešti v roku 2003 s reprezentatívnou vzorkou 

stredoškolských študentov, až 75.8 % respondentov povedalo, že prvýkrát vyskúšali ilegálne drogy 

(cannabis alebo hašiš v 82.3 % prípadoch) zo zvedavosti (Paksi a Elekes, podľa Racz, 2008). 

Výskumníci v USA v drahom výskume v roku 1975, ktorý mal za cieľ odhaliť vzorce užívania 

legálnych a nelegálnych drog medzi stredoškolskými študentmi takisto uzavrel svoje zistenia 

výrokom, že každá nová generácia sa musí naučiť, prečo nebrať drogy. Inak ich prirodzená 

zvedavosť a túžba po nových zážitkoch dovedie k užívaniu drog. (Johnston, O´Malley, Bachman 

a Schulenberg; podľa Racz, 2008). Iné štúdie zdôrazňujú rolu zvedavosti a tlaku vrstovníkov 

(zvyčajne sa vyskytujú spolu, ale výskumy sa nimi zaoberajú ako samostatnými faktormi) v prípade 

adolescentov a mladých dospelých s rôznym socio-kultúrnym pozadím a so skúsenosťou s rôznymi 

drogami (napr. Pierce, Distefan, Kaplan & Gilpin, 2005; Obot, Wagner & Anthony, 2001; Oxford, 

Harachi, Catalano & Abbott, 2001; Wolf, Olenick-Shemesh, Addad, Green & Walters, 1995). 

V súčasnej literatúre sa okrem (namiesto) konceptu zvedavosti skúma vyhľadávanie novosti a 

vyhľadávanie zážitkov (Cloninger, 1987). Adams et al. (2003) skúmali Cloningerovu teóriu medzi 

adolescentnými užívateľmi drog a zistili, že mladí ľudia s nízkym skóre vo vyhľadávaní novosti 

preferovali alkohol a cannabis, zatiaľ čo adolescenti s vysokým skóre preferovali iné psychoaktívne 

látky. Tí s veľmi vysokým skóre si vyberali stimulanciá a pozitívne potvrdenie, zatiaľ čo tí 

s extrémne nízkym skóre preferovali sedatíva a vyhýbanie sa negatívnym pocitom a udalostiam. Do 

skupiny výskumníkov skúmajúcich vzťah medzi vyhľadávaním novosti a experimentovaním 

s psychoaktívnymi látkami patrí Kelley, Schochet a Landry (2004) a iní ako napr. Desrichard 

a Denarie (2005) alebo Martin et al. (2004), ktorí spájajú vyhľadávanie vzruchov 

s experimentovaním a užívaním drog.  

 

1.2 Cieľ výskumu 

Cieľom príspevku bolo zistiť, či v súlade s literatúrou je zvedavosť rizikový faktor pri užívaní 

návykových látok (v našom prípade sme sa zamerali hlavne na legálne drogy: alkohol, tabak a tzv. 

mäkké drogy: marihuanu). Preto nás zaujímalo najmä to, či zvedavejší adolescenti užívajú tieto 

http://seong-sik/
http://www.kic.re.kr/english/research/ebook_form.asp?chapter=2005c040
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látky častejšie ako ich menej zvedaví vrstovníci. Sekundárnym cieľom bolo zistiť, či sa zvedaví 

chlapci líšia od zvedavých dievčat vo frekvencii užívania návykových látok.  

 

 

2 Metódy 
 

2.1 Participanti 

 

Výskumu sa zúčastnilo 339 adolescentov vo veku 14 až 19 rokov z 9 stredných škôl v Nitre. 

Rozdelenie výskumného výberu podľa pohlavia  a ročníka je uvedené v tabuľke 1. 

 
 

Tab. 1 Rozdelenie výskumného výberu podľa pohlavia a ročníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Použité metódy a procedúra 

 

339 študentom 9. ročníka ZŠ až 3. ročníka SŠ z nitrianskeho kraja boli v priebehu apríla až 

júna 2007 administrované tieto metodiky: CEI, TFCS, Dotazník sociálnych noriem. 

Podrobnejšie charakteristiky jednotlivých metodík uvádzame ďalej. 

 

2.2.1 Dotazník CEI 

 

Dotazník CEI (Curiosity Exploration Inventory) od T. Kashdana, P. Rosea a F. Finchama 

(2004) sa skladá z dvoch dimenzií: explorácie (apetitívneho snaženia o novosť a výzvy) 

a absorpcie (plné zapojenie sa do špecifických aktivít). Dotazník CEI má dobré 

psychometrické vlastnosti, je relatívne neovplyvnený sociálnou dezirabilitou respondentov, je 

relatívne nezávislý od pozitívnych afektov a má nomologickú sieť konzistentnú s teoretickým 

rámcom (Kashdan et al., 2004). Na slovenskej populácii už boli overené jeho psychometrické 

charakteristiky (Čavojová, Sollár, 2007). 

Dotazník CEI je stručný, obsahuje 7 položiek, z ktorých 4 sýtia dimenziu explorácie a 3 

dimenziu absorpcie, takže je možné ho použiť u detí. Respondenti odpovedajú na 7-bodovej 

Likertovej škále a výsledné skóre sa sčíta. Pri preformulovaní položiek do 3. osoby ho 

možnou použiť aj na hodnotenie druhou osobou. 

 

2.2.2 TFCS 

 

Dotazník TFCS od Ainleyovej (1986) sa podobne skladá z dvoch dimenzií, ide však o faktory 

šírka a hĺbka záujmu. Podľa niektorých autorov (Loewenstein, 1994) faktory zvedavosti šírka 

a hĺbka záujmu sú manifestáciami alebo kategóriami len jedného druhu zvedavosti, a to 

 
  

pohlavie Total 
  1  chlapec 2  dievča 

ročník 
  
  
  

9 (ZŠ) 57 36 93 

1 (SŠ) 25 48 73 

2 (SŠ) 63 51 114 

3 (SŠ) 31 28 59 
Total 176 163 339 
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špecifickej zvedavosti. Šírku zvedavosti môžeme definovať ako počet záujmov, ktoré človek 

má, kým hĺbka zvedavosti odráža stupeň, do akého môže človek vynakladať námahu len 

v jednej oblasti záujmu. Hoci sa rozlíšenie šírka–hĺbka zdá podobné existujúcemu rozlíšeniu 

medzi diverzívnou a špecifickou zvedavosťou, obe môžu byť v skutočnosti len príkladmi 

túžby vyhľadávať informácie, nie túžby vyhľadávať stimuláciu vo všeobecnosti. Ainleyová 

však považuje faktor šírka zvedavosti za orientáciu vyhľadávať rozmanité a meniace sa 

zážitky ako následok nudy, s dôrazom na naozajstnom fyzickom prežívaní toho, aká je táto 

nová udalosť. Hlavným bodom tu je, že kým faktor šírka zvedavosti naozaj odráža 

rozmanitosť skutočných záujmov jednotlivca, takisto naznačuje túžbu po stimulácii, čiže 

stimulácii vyhnúť sa nude, čo je averzívny stav. Takže Langevinova a Ainleyovej definícia 

šírky zvedavosti sa veľmi podobá na Dayov opis diverzívnej zvedavosti a nezdá sa byť 

súčasťou špecifickej zvedavosti (Reio, 1997).  

TFCS obsahuje 18 položiek, z ktorých polovica sýti faktor šírka záujmu a polovica hĺbku 

záujmu, pričom respondenti odpovedajú na 4-bodovej škále (vôbec sa mi nepáči – veľmi sa 

mi páči). 

 

 

2.2.3 Dotazník sociálnych noriem 

 

Metodiku k Dotazníku sociálnych noriem nám poskytla spolupracujúca Illinoiská univerzita, 

ktorá dotazník každý rok v rovnakom čase distribuuje na všetky stredné školy v oblasti a na 

základe analýzy získaných dát nastavuje prevenciu založenú na korekcii mispercepcie. 

V našej verzii dotazník pozostáva z 22 otázok, prvých 6 otázok sa týka osobných údajov, 

ďalších 7 otázok sa vzťahuje na fajčenie a konzumáciu alkoholu a iných drog (aktuálna 

norma), ďalších 6 otázok je zameraných na percepciu správania (vnímaná norma) a posledné 

3 otázky  sú zacielené na názory rodičov k problematike konzumácie návykových látok. 

V našom príspevku sa zaoberáme analýzou údajov z prvých dvoch častí dotazníka. 

 

 

3 Výsledky a analýza 

 
 

3.1 Zvedavosť a frekvencia užívania 

 

V tejto časti sme zisťovali odpovede na výskumnú otázku, či majú zvedavejší adolescenti viac 

skúsenosti s užívaním návykových látok (tabak, alkohol a marihuana) ako ich menej zvedaví 

vrstovníci. Pre účely štatistickej analýzy sme teda výskumný výber rozdelili na extrémne 

skupiny podľa skóre v dotazníkoch zvedavosti na skupinu vysoko zvedavých a nízko 

zvedavých študentov. Pre účely štatistickej analýzy sme sa zamerali len na študentov, ktorí už 

nejaké skúsenosti s jednotlivými drogami mali a následne sme výskumný výber rozdelili na 

extrémne skupiny podľa skóre v dotazníkoch zvedavosti na skupinu vysoko zvedavých 

a nízko zvedavých študentov. Keďže oba dotazníky zvedavosti zisťujú dve dimenzie 

zvedavosti, dostali sme osem skupín: študenti s vysokým skóre vo faktore explorácie (CEI) 

a nízkym skóre vo faktore explorácie, študenti s vysokým skóre vo faktore absorpcie (CEI) 

a nízkym faktorom absorpcie, študenti s vysokým skóre vo faktore šírka zvedavosti (TFCS) 

a nízkym skóre vo faktore šírka zvedavosti a študenti s vysokým skóre vo faktore hĺbka 

zvedavosti (TFCS) nízkym skóre vo faktore hĺbka zvedavosti. Závislá premenná bola 

frekvencia, s akou v priemere adolescenti 1) fajčia cigarety, 2) pijú alkohol, 3) bývajú opití 
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a 4) fajčia marihuanu alebo hašiš. Výsledky štatistickej analýzy (Kolmogorov-Smirnov Z test) 

uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.  

 
 

Tab. 2 Porovnanie frekvencie užívania jednotlivých drog u adolescentov skórujúcich nízko a vysoko 

vo faktoroch zvedavosti 

 

    ako často fajčí 
cigarety 

ako často pije 
alkohol 

ako často býva opitý ako často fajčí 
marihuanu 

NÍZKA 
EXPLORÁCIA 
(N=73) 

MDN 3,38 1,69 1,36 1,43 

AM 3,17 1,86 1,56 1,63 
VYSOKÁ 
EXPLORÁCIA 
 (N=50) 

MDN 4,14 1,95 1,53 2,09 

AM 3,50 2,16 1,65 2,09 

  Z -1,091 -1,176 -,680 -,338 

p ,275 ,239 ,496 ,735 

NÍZKA ABSORPCIA 
(N=82)  

MDN 2,86 1,89 1,41 1,60 

AM 2,83 2,00 1,61 1,67 
VYSOKÁ 
ABSORPCIA 
 (N=50)  

MDN 3,50 2,18 1,50 1,50 

AM 3,20 2,22 1,65 1,50 

  
  

Z -,761 -,955 -,322 -,860 

p ,447 ,340 ,748 ,390 

NÍZKA ŠÍRKA 
ZÁUJMU (N=73) 
  

MDN 3,67 1,53 1,27 1,75 

AM 3,38 1,71 1,40 1,75 
VYSOKÁ ŠÍRKA 
ZÁUJMU 
 (N=50) 
  

MDN 2,67 1,80 1,46 1,43 

AM 2,73 2,09 1,62 1,43 

  
  

Z -1,337 -1,275 ,000 -,423 

p ,181 ,202 1,000 ,673 

NÍZKA HĹBKA 
ZÁUJMU (N=73) 
  

MDN 3,58 2,04 1,29 1,40 

AM 3,24 2,06 1,48 1,67 
VYSOKÁ HĹBKA 
ZÁUJMU 
 (N=50) 

MDN 4,29 2,15 1,35 1,29 

AM 3,67 2,18 1,48 1,29 

  
  

Z -1,253 -,395 -,278 -,773 

p ,210 ,693 ,781 ,440 

NÍZKA 
EXPLORÁCIA & 
ABSORPCIA (N=43) 
  

MDN 3,43 1,67 1,75 1,50 

AM 3,14 1,79 1,82 1,50 

VYSOKÁ 
EXPLORÁCIA & 
ABSRPCIA 
 (N=19) 

MDN 3,50 2,33 1,86 2,00 

AM 3,33 2,31 1,86 2,00 

  
  

Z -,427 -1,079 -,225 ,000 

p ,669 ,281 ,822 1,000 

 



Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

6 

 

3.2 Zvedavosť a interpohlavné rozdiely 

 

V tejto časti sme zisťovali odpovede na výskumnú otázku, či je rozdiel medzi zvedavými 

chlapcami a dievčatami v tom, kedy prvýkrát majú kontakt s drogami a ako často majú 

kontakt s drogami. Pre účely štatistickej analýzy sme teda výskumný výber rozdelili na 

extrémne skupiny podľa skóre v dotazníkoch zvedavosti na skupinu vysoko zvedavých 

a nízko zvedavých študentov – postup rovnaký ako v predchádzajúcich častiach. Závislé 

premenné boli rovnaké ako v predchádzajúcich častiach.  

 
Tab. 3 Porovnanie zvedavých chlapcov a zvedavých dievčat vo frekvencii užívania alkoholu, tabaku 

a marihuany 

 

 ZVEDAVÍ CHLAPCI 
(N=28) 

ZVEDAVÉ DIEVČATÁ 
 (N=20) 

  

premenné M SD M SD Z p 
ako často fajčí cigarety 1,56 2,043 1,14 1,781 -,855 ,392 
ako často pije alkohol 2,12 1,364 1,21 1,318 -2,343 ,019 

ako často býva opitý 1,21 1,141 ,58 ,929 -2,241 ,025 
ako často fajčí 

marihuanu 
,27 ,827 ,08 ,282 -,792 ,428 

 

 

4 Diskusia a záver 
 

Ako vyplýva z hore uvedených tabuliek, nezistili sme žiadne rozdiely vo frekvencii užívania 

alkoholu, tabaku a cigariet medzi nízko a vysoko zvedavými adolescentmi. Výsledky nášho 

predchádzajúceho výskumu (Romanová, Čavojová, Sollár, 2008) naznačili, že tí, ktorí už 

nejakú skúsenosť s užívaním tabaku, alkoholu a príp. marihuany majú, sú signifikantne 

zvedavejší (faktor explorácia a šírka záujmu), ako tí, ktorí sú v tomto veku bez skúsenosti. Vo 

veku našej výskumnej vzorky (15 – 19 rokov) majú tí zvedavejší už prvý kontakt s nejakou 

drogou za sebou (s prvou cigaretou približne vo veku okolo 10 rokov a s alkoholom okolo 

13,5 roka). Zdá sa teda, že hoci možno usúdiť, že zvedavosť zohráva rolu pri prvom kontakte 

s drogami, ďalšiu frekvenciu ich užívania významne neovplyvňuje.  

Jedno z možných dôvodov našich výsledkov môže byť to, že prezentovaný výskum sa týkal 

hlavne legálnych drog (alkoholu a tabaku) a menej nelegálnych (marihuana). Legálne 

návykové látky sú dostupnejšie, tým pádom menej podnecujú zvedavosť. Súvisí to aj s tým, 

že prvý kontakt s alkoholom majú adolescenti najčastejšie doma, pri rôznych rodinných 

oslavách a podobne. Aj odpovede v dotazníkoch v iných výskumoch (Racz, 2008) poukazujú 

na rolu vrstovníckeho prostredia, v ktorom sa odohráva experimentovanie s drogami. 

Adolescenti zvyčajne konzumujú alkohol prvýkrát doma, v domácom prostredí, ale fajčia 

marihuanu a berú ilegálne drogy vo svojej vrstovníckej skupine. Podľa Racza (2008) je 

zvedavosť zvyčajne nasledovaná vrstovníckym tlakom v prípade experimentovania 

s psychoaktívnymi drogami. Oba faktory sa objavujú postupne, ale nezávisle od seba. 

Podobne McIntosh, MacDonald a McKeganey (2003) spájajú zvedavosť s konformitou vo 

vrstovníckych skupinách, čo sa týka experimentovania s drogami. 

Podobne, ako tvrdí Racz (2008), kauzálna explanačná sila pojmu zvedavosť sa často 

v literatúre o drogovej problematike akceptuje bez toho, aby sa vedelo, čo to slovo vlastne 

znamená. Ako zistil on vo svojom kvalitatívnom výskume s užívateľmi drog, zvedavosť často 

spätne slúži ako ospravedlnenie či výhovorka pre začiatok experimentovania s drogami či 

zmenu spôsobu užívania.  Spochybňuje dotazníkovú metódu, kde začiarknutie políčka 
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s dôvodom „zvedavosť“ môže podľa neho slúžiť na obranu pred inými, často intímnejšími 

interpretáciami a vysvetleniami.  

Významné rozdiely vo frekvencii užívania sme našli len v užívaní alkoholu pri porovnaní 

zvedavých chlapcov a zvedavých dievčat. Ukázalo sa, že chlapci skórujúci v dotazníkoch 

zvedavosti vyššie častejšie pijú alkohol a (tým pádom) bývajú aj častejšie opití.  Tento rozdiel 

však nemusí byť nutne spôsobený primárne faktorom zvedavosti, ale skôr môže byť 

podmienený sociálnymi normami týkajúcimi sa pitia alkoholu. Vrstovnícky tlak je v tomto 

prípade vyšší na chlapcov a zároveň je opitosť u chlapcov v puberte viac tolerovaná ako 

u dievčat („Každý to raz musí zažiť.“ ; „To patrí k veku.“; „Muž musí niečo zniesť.“ a pod.)  

Na záver môžeme zhrnúť, že napriek tomu, že sa v populárnej aj odbornej literatúre často píše 

o zvedavosti a jej pozitívnemu vzťahu k experimentovaniu s drogami, najmä v adolescentom 

veku, stále chýba výskum, ktorý by presne určil, o aký typ zvedavosti ide. Problémom je aj to, 

že neexistuje stále jednotná definícia zvedavosti, ani čo to vlastne zvedavosť je. Ukazuje sa, 

že tento konštrukt je zložitejší, ako sa na prvý pohľad zdá, a podľa všetkého má väčší význam 

v súvislosti s experimentovaním s drogami zamerať sa skôr na konštrukty ako je 

vyhľadávania vzruchov, vyhľadávanie novosti či nuda.  
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Graf 1 Pomer adolescentov so skúsenosťou s drogami a bez skúsenosti 
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