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Studie 2 /2016 

Přechod na střední školu, pití alkoholu a vliv 

vrstevníků na kouření mládeže 
ÚNOR 2016 

FILIP PERTOLD 
 

Shrnutí 
 

 Tato studie poskytuje podklad pro debatu o zákazu kouření v restauracích a zkoumá vliv 

vrstevníků na kouření a konzumaci alkoholu u mládeže. 
 

 Z mladých lidí se často stávají každodenní kuřáci po přechodu ze základní na střední školu. 

Podle výsledků celoevropského šetření ESPAD1 kouří v ČR přes 40 % mladých lidí, což je 

jedna z nejvyšších hodnot v EU. 
 

 Studie využívá momentu přechodu studenta ze základní na střední školu k identifikaci síly 

vlivu vrstevníků na rozhodnutí mladých začít kouřit. 
 

 Výsledky studie ukazují, že vliv nových spolužáků hraje významnou roli u mužů 

středoškoláků, zatímco kouření středoškolaček vrstevníky ovlivněno není. Pokud student 

přijde do třídy, kde polovina spolužáků jsou kuřáci, pak se mu zvýší pravděpodobnost 

závislosti na kouření o deset procent.  
 

 Vliv spolužáků je nejsilnější u těch středoškoláků, kteří pravidelně navštěvují bary a 

restaurace a pijí alkohol. To znamená, že kouření mezi mládeží je do značné míry 

podpořeno pitím alkoholu v barech a restauracích. Tento závěr hovoří ve prospěch 

aktuálně diskutovaného zákazu kouření v barech a restauracích, nebo důslednější kontroly 

podávání alkoholických nápojů nezletilým. 
 

 Výsledky také ukazují, že výběr střední školy má významný dopad nejen na získání znalostí 

a dovedností, ale také na kouření a spotřebu alkoholu, což má dopad i na dobu dožití a jiné 

indikátory kvality zdraví.   

                                                        
 

1 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD – European School Survey Project on 
Alcohol and Other Drugs) 
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alcohol consumption and peer pressure on 

youth smoking 
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FILIP PERTOLD 
 

Summary 
 

 This study provides further evidence for the debate on a possible smoking ban 

in restaurants and investigates the influence of peer pressure on smoking habits and 

alcohol consumption among young people. 
 

 Teenagers often start smoking on a daily basis after moving from primary to secondary 

school. The results of the pan-European survey ESPAD2 indicate that more than 40% of 

young people in the Czech Republic smoke, which is one of the highest rates in the EU. 
 

 This study looks at pupils' transition from primary to secondary school in order to identify 

the role peers play in young peoples' decisions to start smoking. 
 

 The results of this study show that new classmates play a key role in influencing male 

secondary school students, but not their female counterparts. If half the students in a class 

smoke, a student entering that class is 10% more likely to become addicted to smoking.  
 

 Classmates' influence is greatest among secondary school students who regularly visit bars 

and restaurants and drink alcohol. This means that youth smoking is to a certain extent 

encouraged by drinking alcohol in bars and restaurants. In other words, a ban on smoking 

in bars and restaurants, such as currently discussed, or stricter controls on the sale of 

alcohol to minors, could effectively reduce smoking among teenagers. 
 

 The results also demonstrate that pupils' choice of secondary school has a significant 

knock-on effect not only on the skills and knowledge they gain, but also on smoking habits 

and their consumption of alcohol, which in turn affect their life expectancy and other 

health indicators.   

                                                        
 

2 ESPAD – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 
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Úvod 

Spotřeba cigaret v Česku se dlouhodobě udržuje podle Českého statistického úřadu nad 

2000 kusů na osobu a rok. To sice není v evropském prostoru výjimečné číslo, co však 

je zarážející, je kouření mladých lidí. Česká mládež doslova patří mezi rekordmany 

v kouření cigaret a pití alkoholu, a to dlouhodobě. Podle celoevropského šetření ESPAD 

přes 40 procent mladých tvrdí, že kouří a přes devadesát procent pravidelně pije 

alkohol. Oproti Polsku jsou tyto hodnoty téměř dvojnásobné a navíc se dlouhodobě 

nemění. Navíc mladí říkají, že je k obojímu velmi snadné se dostat a že obvykle 

konzumují v barech a restauracích. 

Výsledky této studie ukazují, že kouření středoškoláků je ovlivněno kouřením jejich 

vrstevníků, čili že se studenti na středních školách kouření učí od spolužáků. Vliv 

vrstevníků je ale významný jen u chlapců, u dívek se neprokázal. Za použití stejné 

metodiky studie zkoumala i vliv vrstevníků na konzumaci alkoholu a došla k velmi 

podobným výsledkům. Zajímavé je, že vliv vrstevníků na kouření je silnější u těch 

studentů, kteří častěji chodí do barů a restaurací. To znamená, že pokud student chodí 

do hospody se spolužáky, kteří kouří, má výrazně vyšší pravděpodobnost se od nich 

kouření naučit, než student, který do hospody nechodí. Tento závěr je zásadní ve světle 

současné debaty o protikuřáckém zákoně v České republice. 

Současná debata o zákazu kouření v restauracích základní fakta o kouření mládeže 

jakoby opomíjí nebo jim minimálně nedává velký význam. Debata se zatím obvykle nese 

v pravdivých, ale trochu vágních frázích, že „kouření, včetně toho pasivního, škodí 

zdraví“ versus „vlastníci restaurací mají právo zakazovat nebo nezakazovat, co se bude 

dít v jejich podniku“. Vyhodnotit, který z těchto pohledů na věc má více relevance je 

opravdu obtížné a v zásadě zavisí pouze na světonázoru daného diskutujícího.  

Co je však navíc celkem zjevně opomíjené, je fakt, že v této hře nejde ani tak o dospělou 

populaci, ale hlavně o mládež, která se chová trochu jinak než si připouštíme. Zejména 

jde o to, jak snadno se kouření mezi mladými lidmi rozšiřuje, kde se mládež obvykle 

schází a jak snadno si cigarety pořídí. Dlouhodobě alarmující vysoká čísla o kouření a 

pití alkoholu mezi mládeží naznačují, že kouření cigaret a závislost na nich vzniká často 

ve věku od 14 do 17 let, a to ve spojení s pitím alkoholu, které se často odehrává právě 

v hospodách.  
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Při zkoumání chování mládeže zdůrazňují sociologové i ekonomové důležitost 

sociálních interakcí mezi vrstevníky. Znát sílu vlivu vrstevníků na rozhodování mládeže 

o rizikovém chování je důležité při tvorbě politik zaměřených na omezení tohoto 

chování. Měřením toho, do jaké míry se čeští středoškoláci učí kouřit od svých nových 

spolužáků při přechodu ze základní na střední školu, se zabývá i tato studie. 

Vliv vrstevníků má řadu různých vysvětlení a mechanismů, jak funguje v praxi. Každý si 

jistě vzpomene na nějaký příklad z vlastní zkušenosti, kdy třeba starší kamarádi 

přemlouvají ty mladší ke kouření a poskytují jim informace o tom, jak a kde sehnat 

cigarety a peníze na jejich nákup. Případně se chlapec nebo dívka snaží být součástí 

party, nebýt v něčem horší, když spolu vyrazí na diskotéku nebo do restaurace. 

A samozřejmě pokud je v restauracích dovoleno kouřit, je snadnější najít místo, kde 

k těmto negativním efektům může docházet a nákaza kouřením se rozšiřuje ještě 

rychleji. 

Tato studie vychází z výzkumného článku Tracking and Peer Effects in Smoking. 

Výzkum využívá k identifikaci vlivu vrstevníků na kouření mladých moment přechodu 

studentů ze základní na střední školu. Vychází z dat ESPAD, která monitorují 

konzumaci cigaret, alkoholu a jiných drog u šestnáctiletých studentů, zhruba 7 měsíců 

po jejich vstupu na střední školu a umožňují rozlišit studenty, kteří denně kouřili již 

na základní škole a ty, kteří začali až na střední škole. Studie pracuje s definicí kouření 

Lundborga (2006), podle kterého je kuřákem člověk, který kouří denně, nebo téměř 

denně. Vrstevníky představují spolužáci ve stejné třídě na střední škole. 

Studie též představuje novou identifikační strategii, ve které je při odhadu vlivu 

vrstevníků použit model rozhodování o výběru střední školy. Použití tohoto modelu 

spolu s možností rozlišit v datech studenty, kteří s kouřením začali již na základní škole, 

umožnilo překonat hlavní metodické problémy, které jsou s odhadováním vlivu 

vrstevníků spojené. Tyto problémy pramení z toho, že výskyt podobného chování 

ve skupině lidí nemusí nutně potvrzovat sociální interakci mezi členy skupiny (Manski, 

1995; Angrist, 2014). 

Metodika a data 

Základní ekonometrický postup pro odhad vlivu vrstevníků využívá lineární regresní 

analýzu, ve které stojí na levé straně jako nezávislá proměnná pravděpodobnost, že 

daný jednotlivec denně kouří. Na straně vysvětlujících proměnných stojí průměr 
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vykouřených cigaret ve skupině vrstevníků a soubor proměnných, definujících 

vlastnosti jednotlivce a vlastnosti skupiny vrstevníků (vzdělání rodičů, celistvost rodiny, 

výskyt kouření u starších sourozenců a další).  

Odhad vlivu vrstevníků, vycházející z této rovnice, může být zkreslený ze tří důvodů: 

z důvodu existence problému zrcadlení, kvůli zkreslení, způsobeném samovýběrem a 

v důsledku možné existence opomenutých proměnných, souvisejících se specifickým 

postojem každé školy ke kouření. 

Metodika v této studii se s uvedenými problémy vyrovnává změnou pravé strany 

rovnice regresní funkce, tedy úpravou některých vysvětlujících proměnných a přidáním 

nových.  

Problém zrcadlení 

Problém zrcadlení je řešen nahrazením proměnné, vyjadřující kouření vrstevníků. 

Místo kouření vrstevníků v současnosti, tedy již na střední škole, používá studie 

informaci o kouření vrstevníků v době, kdy byli ještě na základní škole. Podobný přístup 

použili ve svých výzkumných studiích například Carrell a kol. (2013), Eisenberg a kol. 

(2013), Kremer a Levy (2008), nebo Clark a Loheac (2007). Použití retrospektivních dat 

jednoznačně určuje, kdo koho mohl svým chováním ovlivnit. Klíčový je zde předpoklad, 

že se většina spolužáků před nástupem na střední školu neznala a nemohlo tedy mezi 

nimi docházet k vzájemnému ovlivňování.  

Tento předpoklad je v kontextu českého vzdělávacího systému reálný. Děti v České 

republice navštěvují základní školu podle místa svého bydliště, výběr střední školy je 

pak dán jejich preferencemi a výsledky přijímacího procesu. Vzhledem k tomu, že 

složení tříd na základní škole je z hlediska schopností žáků většinou velmi různorodé, 

žáci ze stejné třídy pokračují ve studiu na různých středních školách. Navíc i v případě, 

že se rozhodnou studovat na stejné střední škole a projdou přijímacím procesem, 

mohou být rozděleni do různých tříd. Pravděpodobnost, že se dva spolužáci ze základní 

školy potkají i na střední škole je tedy velmi malá.  

Efekt sortování  

Zkreslení dané efektem sortování vzniká v případě, kdy zkoumaná skupina nebyla 

vytvořena náhodně, ale v jejím vzniku hrála roli nepozorovaná proměnná, která zároveň 

ovlivňuje míru kouření vrstevníků i rozhodnutí jednotlivce o tom, zda kouřit. Problém 
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tedy spočívá v tom, že studenti si mohou vybírat střední školu, jejíž stávající studenti 

vykazují jim podobné charakteristiky, které neumíme pozorovat, ale které souvisí 

s náchylností ke kouření.  

Studie se s tímto problémem vyrovnává dvěma způsoby, díky kterým je schopna přímo 

kontrolovat nepozorované vlastnosti, společné studentům jednotlivých škol. 

Zaprvé mezi vysvětlující proměnné přidává informaci o zkušenostech jednotlivce 

s cigaretami, alkoholem a marihuanou z období před nástupem na střední školu. 

Zahrnutí této proměnné zmenšuje možnost zkreslení, které by mohlo vzniknout 

v případě, že si žáci s určitou mírou zkušeností s rizikovým chováním budou vybírat 

stejné střední školy.  

Zadruhé tento přístup využívá předpoklad, že uchazeči o střední školu si vytváří 

očekávání o postoji školy ke kouření na základě pozorování chování jejích současných 

studentů. Data o kouření studentů třetího ročníku jednotlivých středních škol jsou 

použita jako proxy proměnná za očekávání nových studentů ohledně jejich budoucích 

spolužáků. Tento postup vychází z předpokladu, že pokud má uchazeč o střední školu 

nepozorované vlastnosti, které způsobí, že se z něj pravděpodobně stane kuřák, bude se 

chtít zapsat na školu, kam chodí lidé s podobnými vlastnostmi a kteří vykazují 

podobnou tendenci k rizikovému chování.  

Konečný model tedy obsahuje jako nezávislou proměnnou pravděpodobnost, že daný 

jednotlivec denně kouří. Vysvětlující proměnné jsou:  

 kouření spolužáků v období před nástupem na SŠ;  

 kouření starších spolužáků v době výběru střední školy;  

 zkušenost jednotlivce s rizikovým chováním (kouření, alkohol, marihuana) 

v období před nástupem na SŠ;  

 proměnné, definující charakteristiky jednotlivce; 

 proměnné, definující charakteristiky vrstevníků. 
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Konečný model tedy obsahuje následující proměnné: 

Nezávislá proměnná Vysvětlující proměnné 

pravděpodobnost, že daný jednotlivec 

denně kouří 

kouření spolužáků v období před 

nástupem na SŠ 

Ostatní kontrolní proměnné 

kouření starších spolužáků v době výběru 

střední školy 

zkušenost jednotlivce s rizikovým 

chováním (kouření, alkohol, marihuana) 

v období před nástupem na SŠ 

proměnné, definující charakteristiky 

jednotlivce 

proměnné, definující charakteristiky 

vrstevníků 

 

Stejná metodika byla ve studii využita i pro posouzení vlivu vrstevníků na konzumaci 

alkoholu. Proměnné, týkající se kouření byly analogicky nahrazeny proměnnými 

o konzumaci alkoholu. 

Studie využívá data Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). 

V rámci tohoto šetření jsou dotazováni šestnáctiletí studenti středních škol ve 26 

evropských zemích ohledně konzumace tabáku, alkoholu a dalších drog. Šetření je 

prováděno každé čtyři roky, pro účely této studie byla využita data z let 1999 a 2003. 

Data z těchto let obsahují informaci o studentech třetího ročníku jednotlivých škol, 

která je zásadní pro použitou metodiku. 

Výsledky a doporučení 

Výsledkem studie je odhad vlivu vrstevníků na pravděpodobnost, že bude student 

prvního ročníku střední školy denně kouřit. Výsledky byly zpracovány zvlášť pro muže a 

ženy. 

Hlavní výsledky studie prokazují, že mezi mladými muži mají vrstevníci významný vliv 

na rozhodnutí jednotlivce o tom, zda kouřit, či ne. Konkrétně pokud student přijde 

do třídy, kde polovina studentů kouří, zvýší se pravděpodobnost, že začne kouřit o deset 
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procent. U mladých žen studie k podobnému závěru nedospěla, vliv vrstevnic není 

statisticky významný. K podobným výsledkům studie došla i v otázce konzumace 

alkoholu. Zde je opět významný vliv vrstevníků mezi muži, ale nikoli mezi ženami.  

Zajímavá a z hlediska tvorby politik velmi důležitá je interakce mezi konzumací 

alkoholu a kouřením. Vliv vrstevníků na kouření studentů je silnější v kolektivech, které 

častěji konzumují alkohol v barech a restauracích.  

Výsledky studie vedou k důležitým závěrům. Zaprvé, výběr střední školy má dopad 

nejen na rozvoj lidského kapitálu studentů, ale také na výskyt rizikového chování. To 

platí zejména v zemích, kde jsou studenti ve vzdělávacím systému brzy rozdělováni a 

segregování do různých typů škol. 

Zadruhé, veřejné politiky, usilující o snížení konzumace tabáku mezi středoškolskými 

studenty, mohou počítat s existencí sociálního multiplikátoru v populaci mladých 

mužů. V praxi to znamená, že pokud se v důsledku realizace konkrétní politiky 

zaměřené na snížení kouření podaří odradit od kouření jednoho středoškolského 

studenta, díky jeho vlivu na vrstevníky bude konečný dopad této politiky ještě větší. 

Zatřetí, při tvorbě politik k prevenci a omezování rizikového chování mládeže je třeba 

brát v úvahu fakt, že kouření je mezi mládeží úzce spojeno s konzumací alkoholu. Tento 

závěr je zvlášť důležitý v současné debatě o zavedení zákazu kouření v barech a 

restauracích. Na základě výsledků této studie lze předpokládat, že zavedení zákazu 

kouření v barech a restauracích bude mít významný dopad nejen na kouření, ale i na 

konzumaci alkoholu mezi mládeží. Stejně tak důsledné prosazování zákazu podávání 

alkoholu nezletilým může mít významný dopad i na výskyt kouření mezi nezletilými. 
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