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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá alkoholovou politikou ve vztahu k rizikové skupině 

mladistvých. Cílem práce je zjistit vývoj a nastavení této politiky v České republice ve 

vztahu k mladistvým. Dále je cílem identifikovat přednosti a slabiny alkoholové politiky 

v České republice a navrhnout moţná zlepšení na základě dobré praxe ze zahraničí a 

expertních rozhovorů. Teoretickými východisky jsou koncept rizikového chování, 

perspektiva ţivotního cyklu a koncept ochrany veřejného zdraví. K naplnění cílů jsou 

vyuţity metody desk research literatury a expertní šetření. To bylo realizováno formou 

polostrukturovaných rozhovorů, které byly následně analyzovány tematickou obsahovou 

analýzou. Práce odhaluje selhání alkoholové politiky na různých úrovních. Jsou 

identifikovány fungující a selhávající instituce a je navrţena nová potřebná instituce na 

základě dobré praxe ze zahraničí a expertů. Také jsou ukázány příčiny alkoholismu, které 

se ukazují klíčovými pro tvorbu politik pro mladistvé. Zároveň je brán v úvahu nedávný 

trend ve spotřebě alkoholu u mladistvých a jeho příčiny. V poslední části je experty 

zhodnoceno devět politických opatření, přičemţ jako nejvhodnější z nich se ukazují 

regulace reklamy, dostupnosti a ceny alkoholu. Praxe některých opatření je zároveň 

ukázána na konkrétních příkladech zemí. Diskutovány jsou také preventivní programy a 

další moţná opatření doporučovaná mezinárodními organizacemi. 

 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with alcohol policy in relation to risk group of youth. The aim of 

the thesis is to identify the development and setting of this policy in the Czech Republic. 

Another objective is to identify strengths and deficits of alcohol policy and to suggest 

possible improvements based on good example of foreign practice and interviews with 

experts. The theoretical background is the concept of risk behaviour, the life course 

perspective and the concept of public health. The methods of desk research and expert 

survey are used to fulfil the objectives of the thesis. This was realized in the form of semi-

structured interviews, which were subsequently analyzed by thematic content analysis. The 

thesis reveals the failures of alcohol policy at various levels. In the thesis are identified 

functioning and failing institutions and (based on a good example of foreign practices and 

experts) a new necessary institution is proposed. There are also shown the causes of 



 

 

 

alcoholism which has proven to be essential in policy-making proces for youth. In the last 

part of thesis, experts evaluate nine policy measures, the most suitable of them are the 

regulation of advertisement, availability and price of alcohol. At the same time, practice of 

some measures is also shown on specific examples of countries. Prevention programs and 

other possible measures recommended by international organizations are also discussed. 
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1 Úvod a vymezení problému  

V odborné literatuře o problematice konzumace alkoholu (např. Chic 1998, Friedman 

1998, Ashley 1997) se často objevuje doporučení, ţe společnost by měla usilovat o sníţení 

spotřeby alkoholu, neţ podporovat umírněnou konzumaci z důvodu moţných zdravotních 

benefitů. I přes moţné protektivní účinky alkoholu (ale pouze u určité věkové skupiny a za 

určitých podmínek) vede obvykle zvýšení konzumace alkoholu k horšímu zdravotnímu 

stavu. Pití alkoholických nápojů i v malé míře můţe tak přispívat k různým zdravotním 

rizikům (Sovinová, Csémy 2003: 45-46). Z nových studií vyplývá, ţe v podstatě neexistuje 

bezpečná míra pití alkoholu, existují pouze tzv. minimálně rizikové dávky alkoholu (např. 

Andreásson et al. 2014, Burton, Sheron 2018). Podle výzkumů mezinárodních organizací 

se Česká republika v roce 2012 umístila na prvním místě ve světě v tzv. indexu neřesti, a to 

především kvůli vysoké spotřebě alkoholu, ale také cigaret, drog a gamblerství
1
. V roce 

2017 na základě dat Světové zdravotnické organizace (dále jen WHO) byla Česká 

republika zařazena jako nejnezdravější země na světě, přičemţ hodnocena byla opět 

spotřeba alkoholu, tabáku a také míra obezity (Petter 2017). 

 

1.1 Časový trend spotřeby alkoholu   

Údaje o statistické spotřebě alkoholu jsou důleţitým prostředkem pro tvorbu alkoholové 

politiky. Zároveň je třeba brát v potaz specifické vzorce uţívání alkoholu, které mají různé 

zdravotní dopady a také se liší v rámci demografického kontextu. Mezi indikátory 

konzumace alkoholu patří zdravotně rizikové denní dávky alkoholu, pití nadměrných 

dávek, míra abstinence, škodlivé pití a průměrná spotřeba alkoholu na osobu (Zpráva o 

zdraví obyvatel ČR 2014: 107-108). Česká republika se dlouhodobě umisťuje na prvních 

místech ve spotřebě alkoholu, coţ platí i v případě mladistvých. V roce 2015 byli čeští 

mladiství v pořadí druzí v Evropě, pokud jde o pití alkoholu v posledních 30 dnech a také 

pití alkoholu do 13 let věku (Chomynová, Csémy, Mravčík 2016). 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (dále jen ESPAD) realizovaná 

kaţdé čtyři roky podrobně mapuje rozsah uţívání návykových látek u dospívajících. 

                                                           
1
 Index neřesti: v uţívání drog a alkoholu nemají Češi konkurenci. E15 [online]. 2012 [cit. 2020-07-27]. 

Dostupné z: https://www.e15.cz/domaci/index-neresti-v-uzivani-drog-a-alkoholu-nemaji-cesi-konkurenci-

763962 
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Poslední uskutečněná studie je z roku 2015 a její cílovou skupinou byli studenti ve věku 

15-16 let. Při porovnání s výsledky předchozí studie je viditelný určitý pokles v konzumaci 

alkoholu - jak u rizikové konzumace, tak u zkušeností s konzumací. Nejčastěji 

konzumovaným alkoholickým nápojem je stále pivo a poté různé destiláty. Průměrný věk 

konzumace první sklenice alkoholu byl podle výsledků studie 12,6 let a věk první opilosti 

14,38 let. Aţ 95,8% všech mladistvých přiznalo, ţe v ţivotě ochutnali alkohol, přičemţ 

v posledních dnech ho pilo 68,5%. Pro srovnání v roce 1999 to bylo 77% a v roce 2007 

podobných 75,6% (Chomynová, Csémy, Mravčík 2016). Názorněji tento časový trend 

zobrazuje následující graf. 

Graf č. 1: Vývoj prevalence konzumace alkoholu v posledních 30 dnech v letech 1995-

2015 

 

Zdroj: Csémy 2016 

 

Není zatím zcela jednoznačné, jakými všemi faktory je pokles způsobený, ale tento 

trend potvrzuje také Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a ţivotním stylu dětí a školáků 

(HBSC) realizovaná Světovou zdravotnickou organizací. Tato studie sleduje jako jednu 

z hlavních oblastí chování u dětí ve věku 11, 13 a 15 let právě konzumaci alkoholu 

(Sovinová, Csémy, Kernová 2014: 30-34). Pokles rizikového uţívání alkoholu u 
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mladistvých v poslední době není jen trendem v České republice, ale také ve většině 

ostatních evropských zemí. Jedním z faktorů, který má na pokles vliv, je změna celkového 

ţivotního stylu mládeţe způsobená rozvojem moderních technologií. Mladiství tráví více 

času ve virtuálním světě a jsou i častěji doma, kde nejsou vystaveni riziku uţívání 

návykových látek. Zejména na sociálních sítích se rozšiřuje trend zdravého ţivotního stylu 

a pití alkoholu uţ není pro mladistvé tolik atraktivní. Dalším moţným faktorem poklesu je 

také vyšší kontrola ze strany rodičů a zároveň čas mladých je více organizovaný a 

strukturovaný (Chomynová, Csémy, Mravčík 2016: 14). 

Vzhledem k tomu, ţe tento trend poklesu se projevuje ve většině zemí, příčiny 

nejspíše přesahují národní alkoholové politiky a kulturu v jednotlivých zemích. Nicméně je 

třeba dalšího komplexnějšího výzkumu pro objasnění těchto příčin a zároveň tento pokles 

představuje také příleţitost pro politiky a programy veřejného zdraví k dalšímu omezení 

škod plynoucích z pití alkoholu (Global status report on alcohol and health 2018: 132). 

Česká republika je však i přes velmi mírný pokles stále v mezinárodních ţebříčcích 

komparace pití alkoholu mladistvými na předních příčkách (Chomynová, Csémy, Mravčík 

2016). 

 

1.2 Příčiny alkoholismu  

Děti se často setkávají poprvé se škodlivým a nadměrným pitím v rodinném prostředí, a to 

jiţ okolo dvanácti let či dokonce dříve. Z tohoto důvodu se jeví jako velmi důleţité 

edukativní působení na rodiny. V průběhu dospívání, kdy se děti osamostatňují, se pak 

stávají méně závislými na rodině a největší vliv na ně mají většinou vrstevníci, různé 

známé osobnosti, celebrity a také mediální obraz alkoholu a reklama (Sovinová, Csémy, 

Nešpor 2002: 41). Podle výsledků studie ESPAD je Česká republika spolu 

s Lichtenštejnskem na prvním místě, pokud jde o míru očekávání pozitivních účinků 

alkoholu u mladistvých. Konkrétní nejčastější pozitivní a negativní očekávání spojená 

s alkoholem u mladistvých v České republice názorněji ukazuje následující graf. 
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Graf č. 2: Očekávání mladistvých spojená s alkoholem 

Zdroj: Csémy 2014 

 

Pití alkoholu u mladistvých ovlivňuje také řada osobnostních a socio-

environmentálních charakteristik. Ohroţenější jsou častěji muţi a také ti, jejichţ rodiče 

konzumují alkohol či mají antisociální povahu. Dalšími faktory přispívajícími ke 

konzumaci alkoholu jsou alkoholismus u vrstevníků a uţívání drog, které je v souvislosti 

s alkoholem často zmiňováno (Chassin et al. 2002). Na spotřebu alkoholu má kromě 

zmíněných charakteristik prokazatelný vliv také alkoholová politika dané země 

(Chaloupka et. al 2002). Nadměrná spotřeba alkoholu pak vede k negativním důsledkům, 

které se stávají problematikou v rámci společnosti a tedy zároveň i otázkou veřejného 

zdraví. 

Z oblasti alkoholové politiky jsou cena a dostupnost alkoholu významnými 

příčinami konzumace alkoholu. Jiţ zmíněná studie ESPAD dokládá, ţe aţ tři čtvrtiny 

z dotazovaných šestnáctiletých mladistvých pili alkohol za posledních třicet dnů buď 

v restauraci, hospodě, baru nebo na diskotéce (Chomynová, Csémy, Mravčík 2016: 2). 

Podle některých expertů v České republice chybí dostatečná politická vůle pro změnu 

efektivního omezování dostupnosti alkoholu, zejména u dětí a mladistvých. Zároveň je zde 

významným faktorem tradice značné tolerance alkoholu v české společnosti a tolerance 

k pití u dospělých se poté přenáší i na děti a mladistvé a ovlivňuje jejich postoje a návyky 
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ke konzumaci alkoholu (Sovinová, Csémy 2003: 46). Právě změnu tolerantního postoje 

veřejnosti si klade za cíl například Akční plán v rámci strategie Zdraví 2020: „Z hlavního 

cíle akčního plánu vyplývá, ţe očekávaným a zásadním výstupem je změna vysoce 

tolerantního postoje populace ČR k uţívání alkoholu a s tím související sníţení spotřeby 

alkoholu omezení škod působených jeho uţíváním.“ (Akční plán…2015: 2). 

 

1.3 Dopady alkoholismu 

Národní strategie prevence a sniţování škod spojených se závislostním chováním 2019-

2027 (dále jen NSZ 2019-2027) uvádí, ţe: „Je doloţeno, ţe zdravotní a sociální škody 

související s tabákem a alkoholem jsou obecně významné, ale v ČR nejsou dostatečně 

monitorovány.“ (Národní strategie prevence…2019-2027: 6). Mezi zdravotní rizika při 

konzumaci alkoholu patří nejčastěji onemocnění srdce, jater, trávící soustavy, poruchy a 

poškození mozku. Navíc alkohol v České republice je příčinou cca 6% celkové úmrtnosti a 

hned po kouření se jedná o nejvýznamnější rizikový faktor rakoviny. Konzumace alkoholu 

také můţe být rizikovým faktorem pro rozvoj některých duševních onemocnění
2
. Vedle 

zdravotních rizik jsou s uţíváním alkoholu spojena také různá sociální rizika. Pití alkoholu 

můţe ovlivňovat jak pracovní ţivot (například niţší pracovní produktivitu), tak osobní 

ţivot - zejména vztahy v rodině, vliv na děti a prokázané je také moţné riziko násilí (Gmel, 

Rehm 2003). Neopomenutelné jsou také škody vznikající pácháním trestné činnosti pod 

vlivem alkoholu (Akční plán…2015). 

V této práci se zaměřuji na mladistvé ve věku do 18 let, protoţe právě ti jsou 

jednou z nejvíce rizikových skupin, jelikoţ konzumace alkoholu můţe závaţně ovlivnit 

jejich ţivot do budoucna, jak bude podrobněji ukázáno v kapitole 4.1. U mladistvých jsou 

největšími riziky pití alkoholu zejména otrava alkoholem, poškození jater, zpomalení 

vývoje mozku, agrese a násilí, záškoláctví, nehody, úrazy a experimentování s dalšími 

návykovými látkami
3
. Ze zdravotního hlediska excesivní uţívání alkoholu u mladistvých 

můţe přispět k poškození mozku a kognitivním deficitům, protoţe zejména v období 

dospívání je mozek ve velmi citlivé fázi vývoje. Mladí lidé konzumující alkohol se s větší 

pravděpodobností stávají účastníky v dopravních nehodách způsobených poţitím alkoholu. 

                                                           
2
 Zdraví. Národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu [online]. 2015 [cit. 2020-07-27]. 

Dostupné z: https://www.alkohol-skodi.cz/fakta/zdravi/ 
3
 Národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu, pozn. 2 
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S uţíváním alkoholu u mladistvých se také zvyšuje pravděpodobnost, ţe proţijí 

nechráněný sex, nechtěné sexuální vztahy či nechtěná těhotenství a sexuálně přenosné 

nemoci. Mladí lidé (zejména studenti) konzumující alkohol mají také větší 

pravděpodobnost stát se obětí trestné činnosti (Alcohol and Youth general fact sheet 2010). 

 

2 Cíle a výzkumné otázky  

Práce si klade tři cíle, přičemţ ke kaţdému z nich se váţí níţe uvedené výzkumné otázky. 

Metody sběru a analýzy dat k jednotlivým výzkumným otázkám budou podrobněji 

popsány v následující třetí kapitole věnující se metodologii práce. První cíl práce slouţí ke 

zmapování alkoholové politiky v České republice, a to i v širším kontextu z hlediska jejího 

vývoje a proměn. Zároveň je pod tímto cílem zahrnuta i otázka předností alkoholové 

politiky, které ukazují pozitivní stránku nastavení této politiky u nás. Vzhledem ke 

spotřebním vzorcům konzumace alkoholu u mladistvých v ČR je zřejmá souvislost také 

s nastavením a účinností alkoholové politiky, které tyto vzorce ovlivňují. Proto je druhý cíl 

práce zaměřen na podrobnější odhalení nedostatků alkoholové politiky včetně konkrétních 

problémů a nefungujících institucí. Na to navazuje třetí cíl, který se týká jiţ konkrétních 

návrhů opatření pro zlepšení a inspirace zde vychází především ze zahraničí, kde 

alkoholová politika pozitivním způsobem ovlivňuje vzorce konzumace alkoholu. Zároveň 

je ale třeba také přihlédnout ke specifikám jednotlivých zemí a tudíţ se zaměřit na to, která 

opatření by mohla fungovat právě v české společnosti a zároveň za jakých podmínek by 

byla realizovatelná. 

1) Zjistit nastavení a vývoj alkoholové politiky v ČR ve vztahu k mladistvým  

V1: Jak se vyvíjela alkoholová politika ve vztahu k mladistvým v ČR?  

V2: Jakou podobu má alkoholová politika ve vztahu k mladistvým v současnosti v ČR a 

kdo jsou klíčoví aktéři této politiky? 

V3: Jaká je situace v oblasti alkoholu v ČR? 

V4: Jaké jsou příčiny konzumace alkoholu mladistvými v ČR a jak na ně alkoholová 

politika reaguje? 

V5: Jaké je institucionální nastavení alkoholové politiky v ČR a jak toto nastavení 

funguje? 
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V6:  Které oblasti alkoholové politiky v ČR jsou nejdůleţitější? 

V7: Jaké jsou přednosti alkoholové politiky ve vztahu k mladistvým v ČR?   

   

2) Identifikovat nedostatky alkoholové politiky v ČR ve vztahu k mladistvým 

pohledem expertů 

V8: Jaké jsou slabiny a selhání alkoholové politiky ve vztahu k mladistvým v ČR?  

V9: Proč identifikované nedostatky alkoholové politiky přetrvávají?  

    

3) Navrhnout zlepšení alkoholové politiky v ČR na základě příkladů dobré praxe ze 

zahraničí pohledem expertů  

V10: Jak funguje alkoholová politika ve vybraných zemích? 

V11: Která zlepšení by byla podle expertů vhodná a která realizovatelná v ČR? 

V12: Za jakých okolností by byla daná opatření pro zlepšení realizovatelná v ČR?  

  

3 Metodologie  

V předcházející kapitole byly představeny tři hlavní cíle práce a s nimi související 

výzkumné otázky. Na začátku psaní práce jsem měla nastíněných pouze 6 výzkumných 

otázek, ale z uskutečněných rozhovorů se pak objevila další zajímavá témata, která jsem se 

rozhodla v práci také zahrnout a zohlednit, protoţe dotváří celkový podrobnější pohled na 

problematiku a vysvětlují lépe některé souvislosti. Z tohoto důvodu jsem některé 

výzkumné otázky rozšířila a přidala otázky týkající se vývoje alkoholové politiky v ČR a 

situace alkoholu v oblasti alkoholu v ČR. Jako velmi důleţitá oblast se na základě 

rozhovorů s experty ukázala institucionální úroveň a fungování či selhávání institucí, které 

jsem také zahrnula do výzkumných otázek. Stejně tak i jednotlivá politická opatření a 

jejich podrobnější zhodnocení experty jak v mezinárodním kontextu, tak i s ohledem na 

podmínky v české společnosti. Následující tabulka podrobněji ukazuje propojení 

výzkumných otázek s pouţitými metodami sběru dat. 

 

 



 

 

11 

Tabulka č. 1: Výzkumné otázky a metody sběru dat 

Výzkumná otázka Metoda sběru dat 

1. Jak se vyvíjela alkoholová politika ve 

vztahu k mladistvým v ČR? 

desk research (studium dokumentů a dat) 

expertní šetření 

2. Jakou podobu má alkoholová politika ve 

vztahu k mladistvým v současnosti v ČR a 

kdo jsou klíčoví aktéři této politiky? 

desk research (studium dokumentů a dat) 

expertní šetření 

3. Jaká je situace v oblasti alkoholu v ČR? 

desk research (studium dokumentů a dat) 

expertní šetření 

4. Jaké jsou příčiny konzumace alkoholu 

mladistvými v ČR a jak na ně alkoholová 

politika reaguje? 

desk research (studium dokumentů a dat) 

expertní šetření 

5. Jaké je institucionální nastavení 

alkoholové politiky v ČR a jak toto 

nastavení funguje? 

desk research (studium dokumentů a dat) 

expertní šetření 

6. Které oblasti alkoholové politiky v ČR 

jsou nejdůleţitější? 

expertní šetření 

7. Jaké jsou přednosti alkoholové politiky 

ve vztahu k mladistvým v ČR? 

expertní šetření 

8. Jaké jsou slabiny a selhání alkoholové 

politiky ve vztahu k mladistvým v ČR 

expertní šetření 

9. Proč identifikované nedostatky 

alkoholové politiky přetrvávají? 

expertní šetření 
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10. Jak funguje alkoholová politika ve 

vybraných zemích? 

desk research zahraniční literatury 

expertní šetření 

11. Která zlepšení by byla podle expertů 

vhodná a která realizovatelná v ČR? 

expertní šetření 

 

12. Za jakých okolností by byla daná 

opatření pro zlepšení realizovatelná v ČR? 

expertní šetření 

Zdroj: autorka 

 

3.1 Metody sběru a analýzy sekundárních dat  

Při desk research k úvodní části práce a teoretickým východiskům jsem pracovala 

především se statistikami, odbornými články, zahraničními výzkumnými studiemi, ale i 

českou literaturou věnující se konzumaci alkoholu obecně i u mladistvých v České 

republice. K přehledu nastavení alkoholové politiky v České republice jsem vyuţívala 

veřejně politických dokumentů (především strategií a zákonů), webových stránek 

jednotlivých institucí podílejících se na alkoholové politice a jejich publikací. Také jsem 

vyuţívala webové stránky mezinárodních organizací (WHO, OECD) a jejich publikace, 

které mi poskytly bliţší přehled o zahraniční praxi alkoholových politik, trendech a 

doporučeních. Jako zdroje mi posouţily také materiály, které jsem získala na základě 

doporučení od pracovníků Státního zdravotního ústavu (dále jen SZÚ), kde jsem 

absolvovala odbornou praxi. 

 Sekundární data jsou důleţitým prvkem pro další moţnosti analýzy, ale mají také 

své limity. Prvním omezením je jejich dostupnost, na coţ jsem občas naráţela při přístupu 

k některým dokumentům a studiím. Druhým limitem je to, ţe taková data jsou sebrána 

někým jiným a nemusí tak zcela vyhovovat potřebám mého výzkumu, s čímţ jsem se také 

při desk research setkávala (Veselý, Nekola 2007: 159-160). Především byl problém 

s některými výzkumnými studiemi, statistikami či veřejně-politickými dokumenty, které 

byly příliš obecné a rizikové skupině mladistvých se věnovaly jen okrajově, nebo se touto 

skupinou vůbec nezabývaly.  
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3.2 Metody sběru a analýzy primárních dat 

3.2.1 Expertní šetření  

Kvalitativní výzkum napomáhá k získání komplexnějšího obrazu problému pomocí 

hlubších dat. Pokud nestačí kvantifikace a statistické procedury, je vhodné vyuţít právě 

kvalitativní výzkum, který umoţní poskytnout hlubší a detailnější vhled do problematiky 

(Švaříček, Šeďová 2007: 14-17). V rámci kvalitativního výzkumu jsem v této práci zvolila 

provedení polostrukturovaných rozhovorů, a to konkrétně expertních rozhovorů. 

K rozhovorům jsem vyuţívala na základě desk research a definovaných výzkumných 

otázek scénář rozhovoru, který byl identický pro všechny dotazované experty. Částečná 

strukturovanost rozhovorů mi pomohla ve směřování expertů k tématům, na které jsem se 

chtěla dotázat a také mi pomohla později i při samotné analýze dat, kdy jsem přehledněji 

mohla identifikovat jednotlivé tematické oblasti a hledat podobnosti v datech (Veselý, 

Nekola 2007: 159-160). 

Jako experti jsou povaţováni jedinci, kteří disponují znalostmi o určité konkrétní 

oblasti a zároveň mají praktické zkušenost a hlouběji se orientují a rozhodují v dané sféře. 

Expertní rozhovory se vyuţívají buď pro vytváření nových teorií, lepší orientaci 

v konkrétní problematice, anebo za účelem doplnění informací k jiné vyuţívané metodě 

(Flick 2009: 165-166). V této práci expertní rozhovory slouţí právě pro doplnění poznatků 

k metodě desk research. Některé experty jsem nejprve oslovila na základě identifikovaných 

klíčových institucí zabývajících se alkoholovou politikou v České republice. V rámci 

odborné praxe jsem zároveň uskutečnila první rozhovor v SZÚ, kde mi byli doporučeni 

další experti angaţující se při tvorbě či implementaci alkoholové politiky a také během 

dalších rozhovorů jsem dostala ještě další doporučení na některé experty. 

Oslovování expertů a domlouvání rozhovorů probíhalo e-mailovou a telefonickou 

komunikací. Expertům bylo sděleno téma diplomové práce a základní informace o formě a 

průběhu rozhovoru včetně poskytnutí informovaného souhlasu. Zároveň byla expertům 

nabídnuta moţnost zaslání okruhů otázek dopředu, coţ ve výsledku pomohlo expertům se 

lépe připravit na některé otázky vzhledem k jejich omezeným časovým moţnostem při 

samotných rozhovorech. Vzhledem k tomu, ţe rozhovory byly polostrukturované, šlo 

pouze o základní okruhy otázek pro lepší představu o tématu a některé další otázky byly 

pak doplňovány přímo v průběhu rozhovorů podle toho, jakým způsobem a směrem se 
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rozhovor vyvíjel. Základní struktura rozhovoru byla rozdělena do dvou bloků otázek, 

přičemţ první část se týkala otázek ohledně příčin alkoholismu a zhodnocení alkoholové 

politiky v České republice. Druhá část byla zaměřena jiţ na konkrétní politická opatření a 

jejich realizaci v České republice a současně i z hlediska mezinárodního kontextu. 

Expertům byly na závěr předloţeny kartičky s devíti opatřeními (viz. příloha č. 2), které 

byli poţádáni seřadit a případně se k jednotlivým opatřením vyjádřit podrobněji. 

Všechny rozhovory proběhly osobní formou kromě jednoho, který byl uskutečněný 

přes Skype vzhledem k situaci v tu dobu probíhajících karanténních opatření. Pět expertů 

také souhlasilo v informovaném souhlasu s moţností neanonymizované formy při 

zpracovávání analýzy, akorát jeden expert si přál zachovat anonymitu. Celkově jsem 

oslovila 12 expertů, přičemţ někteří nereagovali vůbec a s některými vzhledem k jejich 

nedostatečným časovým moţnostem nebylo moţné rozhovor uskutečnit. Protoţe ještě před 

oslovováním samotných expertů jsem idenfitikovala všechny klíčové instituce veřejné 

správy na národní úrovni podílející se na alkoholové politice (viz. kapitola 5.3), chtěla 

jsem je zahrnout i do expertního šetření. Proto jsem také oslovila zástupce všech těchto 

institucí, ale od expertů z Ministerstva zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky se mi nakonec nepovedlo získat rozhovory.  

Právě nedostatek času expertů bývá jedním z problémů expertních šetření, kdy je 

často problém přesvědčit experty k uskutečnění rozhovoru a zároveň je i zapotřebí značné 

přizpůsobení se jejich časovým moţnostem. Také se stává, ţe kvůli nedostatku času se 

musí rozhovor uspíšit a proběhne pak rychleji, neţ bylo plánováno a tím pádem se expert 

nestihne vyjádřit tak podrobně ke všem otázkám (Flick 2009: 168). S tímto problémem 

jsem se setkala jen u jednoho experta, kdy rozhovor právě kvůli jeho časové vytíţenosti 

trval kratší dobu, neţ by bylo potřeba, ale u ostatních expertů se mi podařilo rozhovory 

provést tak, jak bylo zamýšleno a stihnout tak probrat všechny důleţité oblasti. Pokud by 

však experti měli k dispozici ještě více času, některé otázky by mohly být zodpovězeny 

více do hloubky a získala bych ještě více informací k některým tématům. Nakonec jsem 

tedy v rámci expertního šetření provedla 6 rozhovorů, které blíţe ukazuje následující 

tabulka. 
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Tabulka č. 2: Struktura vzorku expertů 

Číslo 

rozhovoru 

Forma Instituce Číslo 

experta 

Jméno 

experta 

Délka 

rozhovoru 

Rozhovor č. 1 osobní SZÚ - Centrum 

podpory 

veřejného zdraví 

Expert č. 1 MUDr. Hana 

Janata, CSc. 

38 minut 

Rozhovor č. 2 osobní Klinika 

adiktologie 

Expert č. 2 PhDr. 

Miroslav 

Barták, Ph.D. 

50 minut 

Rozhovor č. 3 osobní Národní 

monitorovací 

středisko 

Expert č. 3 Expert 36 minut 

Rozhovor č. 4 skype Magdaléna o.p.s. 

(prevence) 

Expert č. 4 Mgr. Helena 

Fialová 

41 minut 

Rozhovor č. 5 osobní 1. LF ÚK - Ústav 

veřejného 

zdravotnictví a 

medicínského 

práva 

Expert č. 5 PhDr. Helena 

Hnilicová, 

Ph.D. 

42 minut 

Rozhovor č. 6 osobní MŠMT - 

Oddělení  

institucionální 

výchovy a 

prevence 

Expert č. 6 Mgr. Vladimír 

Sklenář 

30 minut 

Zdroj: autorka 

 

3.2.2 Obsahová analýza  

Všechny rozhovory jsem přepsala, abych je mohla dále analyzovat za pomoci obsahové 

tematické analýzy. Ta umoţňuje objevovat a rozpoznávat témata, vzorce a podobnosti v 

získaných datech. Tematická analýza je vícefázový proces, při kterém jsem nejprve 

v datech vyhledávala a zaznamenávala jednotlivé kódy. Poté jsem vytvářela nadřazené 

kategorie shlukováním a hledala v datech podobnosti a vzorce (Flick 2009: 319). Velmi mi 

pomáhala výsledná podobná struktura jednotlivých rozhovorů, která mi umoţnila se lépe 

orientovat v jednotlivých oblastech a nalézat podobnosti v kategoriích. Také jsem při 
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kódování narazila na nová témata, která se v rozhovorech objevovala, a byl na ně v jejich 

průběhu kladen větší důraz, neţ jsem původně očekávala. Jelikoţ se jednalo o oblasti, které 

korespondovaly s poznatky získanými pomocí desk research, zahrnula jsem tato témata 

také do výzkumných otázek a následně i do kapitol s interpretací zjištěných dat.  

 

3.3 Odborná praxe 

Ve Státním zdravotním ústavu, konkrétně Centru podpory veřejného zdraví - oddělení 

podpory zdraví, jsem absolvovala odbornou praxi. Při ní jsem se seznámila s činnostmi 

některých pracovníků podpory veřejného zdraví, kteří se věnují tvorbě a realizaci 

preventivních programů, jejichţ součástí je také téma alkoholu. V rámci praxe jsem také 

získala materiály týkající se tématu mé práce, které jsem vyuţila jako zdroje v teoretické 

části práce. Zároveň jsem i nahlédla do některých metodických manuálů preventivních 

programů a podílela se na rešerši k aktualizaci prospektů věnujících se prevenci, coţ mi 

poskytlo bliţší představu o jejich podobě. Někteří pracovníci mi také poskytli kontakty na 

některé experty pro rozhovory a zároveň jsem přímo zde jeden z expertních rozhovorů 

uskutečnila. 

 

4 Teoretická východiska 

Vzhledem k zaměření práce na rizikovou cílovou skupinu mladistvých jsem zvolila tři 

hlavní teoretická východiska, která souvisí právě s touto věkovou skupinou. Prvním 

východiskem je perspektiva ţivotního cyklu (Brtitton et al. 2015, Chassin et al. 2002, 

Maggs, Schulenberg 2005, Tran et al. 2016), která umoţňuje náhled na jednotlivé 

trajektorie ţivota jiţ od dětství a průběhu dospívání při konzumaci alkoholu. Vzhledem 

k rizikovosti konzumace alkoholu u mladistvých jsem jako druhé východisko zvolila právě 

koncept rizikového chování (Jackson et al. 2012, Miovský 2015, Sovinová, Csémy, 

Kernová 2014), jehoţ součástí je uţívání alkoholu v širších souvislostech dalších 

rizikových projevů. Třetím východiskem je koncept veřejného zdraví (Kernová 2010, 

Room 1984), který umoţňuje náhled na problematiku v rámci veřejné dimenze a doplňuje 

tak předchozí dvě teoretická východiska o veřejně-politickou perspektivu. 
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4.1 Trajektorie konzumace alkoholu z perspektivy ţivotního cyklu  

Longitudinální studie zkoumající trajektorie při konzumaci alkoholu ukazují, ţe věk 

začátku pití alkoholu má důleţitou roli, zejména pak u těţkého pití. Pokud mladí lidé 

začínají s pitím jiţ v průběhu raného dospívání, mají vyšší rizika onemocnění a pozdějšího 

rozvoje závislosti, neţ ti, kteří začínají s pitím aţ později ve středním dospívání (Maggs, 

Schulenberg 2005). Konzumace alkoholu v období dospívání přispívá také k mnoha dalším 

rizikům. Při těţkém pití mají studenti menší pravděpodobnost dokončit střední školu, neţ 

ti, kteří v takové míře nepijí (Chassin et al. 2002). U mladistvých, kteří častěji pijí alkohol, 

se také častěji objevuje kriminální chování jako násilné činy, krádeţe či prodávání drog 

(Maggs, Schulenberg 2005). 

Na následujícím grafu je na trajektoriích viditelný nárůst míry pití u mladistvých 

v období dospívání u skupin, které začínají brzy s těţkým pitím, pozdních umírněnějších a 

nepravidelných konzumentů alkoholu. U mladistvých začínajících s těţkým pitím jiţ mezi 

třináctým a čtrnáctým rokem je vidět značný nárůst konzumace během období dospívání, 

které je právě nejvíce rizikové z tohoto hlediska (Maggs, Schulenberg 2005: 197). 

  

Graf č. 3: Trajektorie konzumace alkoholu  

Zdroj: Chassin et al. 2002 in Maggs, Schulenberg 2005 
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Unikátní longitudinální studie zkoumající po dobu 21 let trajektorie konzumace 

alkoholu u ţen do věku 27 let identifikuje několik moţných trajektorií a jejich 

předpokládané důsledky. Mezi pozitivní důsledky u abstinujících ţen patří například to, ţe 

ţeny se vdají, neprojdou rozvodem a mají méně ukončených těhotenství potratem. Naopak 

trajektorie mírného a narůstajícího těţkého pití předznačují u ţen, ţe se nevdají, budou mít 

méně dětí, spíše ukončí předchozí těhotenství a zároveň je u nich také předpokládaná niţší 

míra well-beingu (Tran et al. 2016). Podobné trajektorie ukazuje také britská longitudinální 

studie jak u muţů, tak u ţen v průběhu celého ţivota. Na grafu níţe je viditelný značný 

nárůst spotřeby konzumace alkoholu v průběhu dospívání, a to zejména okolo patnácti let 

(Brtitton et al. 2015). 

 

Graf č. 4: Spotřeba alkoholu v průběhu života 

 

Zdroj: Brtitton et al. 2015 

 

Studie zabývající se trajektoriemi uţívání alkoholu mohou být velmi přínosné 

z hlediska implikací pro prevenci a intervenci. Z těchto studií vyplývá, ţe na pití alkoholu 

je lepší nahlíţet komplexněji a uvědomovat si různorodost i dynamiku trajektorií, protoţe 

se nejedná pouze o statické chování. Právě takový komplexnější přístup pak lze promítnout 

do přístupu k preventivním a intervenčním programům a koncipovat je s ohledem na to, ţe 

lidé se rozvíjí v průběhu adolescence různými způsoby a jejich chování při konzumaci 
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alkoholu je odlišné. Proto je lepší volit více různých způsobů prevence, aby se pokrylo širší 

spektrum dospívajících, kteří tvoří v tomto případě heterogenní skupinu (Maggs, 

Schulenberg 2005). 

 

4.2 Koncept rizikového chování  

Rizikové chování (dříve nazýváno jako sociálně-patologické jevy) je takové chování, které 

vede ke zvýšení sociálních, zdravotních a výchovných rizik jak pro jedince, tak i celou 

společnost. Mezi základní formy rizikového chování patří závislostní chování, záškoláctví, 

agrese, násilí, rizikové sporty a chování v dopravě, sexuálně rizikové chování, negativní 

působení sekt, rasismus, xenofobie a spektrum poruch příjmu potravy (Miovský 2015: 28-

29). Kouření, které je jednou z forem závislostního rizikového chování, prokazatelně 

souvisí s konzumací alkoholu. S vyšší mírou konzumace alkoholu také narůstá prevalence 

kuřáků, a to zejména v případě nejmladší věkové skupiny ve věku 15-24 let, kde více neţ 

tři čtvrtiny mladých, kteří rizikově a škodlivě pijí, jsou zároveň také kuřáci. Kromě niţšího 

věku je dalším faktorem přispívajícím k souvislosti kouření a konzumace alkoholu také 

niţší úroveň vzdělání. Výskyt pití alkoholu společně s kouřením je nebezpečný, protoţe 

představuje vyšší zdravotní rizika, coţ je umocněné právě u rizikové skupiny mladistvých 

(Sovinová, Csémy, Kernová 2014: 63-64). Některé studie poukazují na souvislost 

jednotlivých rizikových chování, ale přitom většina intervenčních programů bývá cílena 

pouze na jeden typ rizikového chování. Při procesu tvorby politik je proto vhodné také 

zohlednit širší přístup, který cílí na více spolu souvisejících problémů najednou (Jackson et 

al. 2012).  

Koncept rizikového chování je součástí mnoha politik týkajících se především 

oblasti školství a zdravotnictví. “Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat dostupnosti a 

uţívání návykových látek a závislostnímu chování u dětí a mladistvých, neboť představují 

zranitelnou skupinu z hlediska probíhajícího vývoje centrální nervové soustavy, sníţené 

schopnosti kontroly impulzů a výskytu rizikového chování.“ (NSZ 2019-2027: 18). Takto 

na rizikovou skupinu mladistvých upozorňuje například současná Národní strategie 

prevence a sniţování škod spojených se závislostním chováním.  

Součástí širšího konceptu rizikového chování je prevence závislostí cílená na děti a 

mládeţ. Hlavním koordinátorem prevence je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
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(dále jen MŠMT) a další orgány na lokální úrovni, coţ bude konkrétněji přiblíţeno 

v kapitole 5.2.4 věnující se podrobněji systému prevence. V oblasti školství jsou klíčovými 

dokumenty Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe na 

období 2019–2027 a konkrétnější Akční plán realizace na období 2019–2021. Z resortu 

zdravotnictví je prevence rizikového chování mládeţe zmiňována ve strategii Zdraví 2020 

s konkrétními akčními plány (Mravčík a kol. 2019: 159). 

 

4.3 Koncept ochrany veřejného zdraví 

Koncept ochrany veřejného zdraví je mezinárodně uţívaným pojmem v rámci EU a 

definovaným WHO. Jedná se o poměrně široké spektrum opatření podporující veřejné 

zdraví, coţ znamená zlepšení zdravotních, sociálních, ekonomických, bezpečnostních a 

trestněprávních podmínek ovlivňujících jedince i společnost jako celek. Mezi opatření 

podporující zdravý vývoj obyvatel patří kontrola, regulace, vymáhání práva a také 

vzdělávací, sociální, preventivní i léčebné opatření (Národní strategie protidrogové politiky 

2010-2018: 5). Oblast podpory a ochrany veřejného zdraví je na národní úrovni podrobněji 

vymezena zejména ve strategii Zdraví 2020 (více viz. kapitola 5.2.3). V kontextu politik 

podpory zdraví byla klíčovým dokumentem Ottawská charta z roku 1986, která vymezuje 

podporu zdraví jako součást veřejné politiky a zároveň tak součást řady veřejně-

politických dokumentů a opatření. Podpora zdraví by podle charty měla být zahrnuta jako 

součást komunitní politiky a praxe. Lidé by zároveň měli mít moţnost získávat různé 

informace a dovednosti, které jim pomohou v rozvoji a podpoře zdraví (Kernová 2010). 

 Zejména mezi šedesátými a osmdesátými léty minulého století došlo k výrazné 

změně v nahlíţení na alkohol a veřejné zdraví. Místo alkoholismu se začalo více mluvit o 

problémech spojených s alkoholem. Studie také ukázaly, ţe ti, kteří těţce pijí, jsou spojeni 

s největší mírou problémů spojených s alkoholem, avšak současně je zde ještě větší počet 

těch, kteří pijí sice méně, ale také mají problémy spojené s alkoholem. To ukázalo, ţe 

preventivní politiky by se tak neměly zaměřovat jen na skupinu těch, kteří těţce pijí, ale 

cílová skupina takových politik by měla být širší a zahrnout také další a specifičtější 

skupiny. Další vznikající studie také začaly více odhalovat souvislosti konzumace alkoholu 

s některými nemocemi a riziky, takţe začaly být více zdůrazňovány zdravotní následky pití 

alkoholu (Room 1984: 294-295). 
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5 Nastavení alkoholové politiky v ČR 

V této kapitole se budu věnovat nejprve tomu, jak se vyvíjela alkoholová politika v České 

republice a v druhé části nastíním základní politický rámec nastavení současné alkoholové 

politiky. Přestoţe se v této práci soustředím na rizikovou skupinu mladistvých, je potřeba 

brát v potaz kontext celého fungování a nastavení alkoholové politiky, protoţe jak bude 

později ukázáno i ve výsledcích vyplývajících z expertního šetření, mladistvé ovlivňuje 

většina faktorů a opatření celkového nastavení alkoholové politiky. 

  

5.1 Vývoj alkoholové politiky v ČR 

V kapitole 1.1 byl jiţ ukázaný časový trend ve spotřebě alkoholu v České republice. Pokud 

srovnáme celkovou spotřebu alkoholu v roce 1935 s rokem 2000, tak v bývalém 

Československu byla třikrát niţší. Z tohoto srovnání vyplývá, ţe argument tradice alkoholu 

jako příčina vysoké spotřeby alkoholu není úplně relevantní. Vliv na zvýšení spotřeby 

alkoholu mělo například zavedení trţního hospodářství, jelikoţ po roce 1989 byla 

zaznamenána nejvyšší dosavadní spotřeba alkoholu v litrech na osobu. Dalším důvodem, 

který přispěl k nárůstu spotřeby alkoholu po roce 1989, je spojitost konzumace alkoholu 

s uţíváním ilegálních drog, které se v Československu do té doby téměř nevyskytovaly 

(Chomynová, Csémy, Mravčík 2016). Ještě před druhou světovou válkou byla politické 

regulace alkoholu přísnější, protoţe platil například zákaz prodeje alkoholu osobám 

mladším 16 let a zároveň byly poměrně přísně nastaveny postihy za nedodrţování tohoto 

zákazu. Po druhé světové válce byla stále dodrţována některá přísnější pravidla, protoţe 

například Národní výbory mohly zakázat prodej alkoholu v určitých hodinách a dnech 

v některých lokálních oblastech (Hnilicová et al. 2017: 148-149). 

Před rokem 1989 v podstatě neexistoval jednotný systém v oblasti prevence, které 

se věnovalo Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ČR) a tehdejší Ústav zdravotní 

výchovy. Koncepce prevence na národní úrovni nebyla ani definovaná v ţádném 

oficiálním veřejně-politickém dokumentu a prevence byla prováděna především 

prostřednictvím spíše ojedinělých informačních kampaní, které často realizovali lékaři. 

Postupnou změnou diskurzu a otevření tématu alkoholu se začala objevovat snaha o 

komplexnější přístup k tomuto problému a v roce 1993 vznikla i první Strategie 

protidrogové politiky, na kterou pak postupem času začaly navazovat i další dokumenty 
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vymezující podrobněji koncepci přístupu k alkoholu, jeho prevenci a léčbě. V druhé 

polovině 90. let se začalo v oblasti primární prevence angaţovat MŠMT a preventivní 

programy začaly být zaloţeny na „evidence based“ přístupu, tedy vycházející z důkazů a 

poznatků výzkumných studií (Miovský 2015: 18-21). 

Dlouhodobější snaha o preventivní programy je však jedinou oblastí, kde došlo 

k takovému značnému posunu v rámci různých opatření alkoholové politiky. Po roce 1989 

došlo v mnoha aspektech k liberalizaci společnosti a na alkohol nebylo nahlíţeno tolik jako 

na riziko se škodlivými dopady. Další zásadní změna byla dána přechodem na trţní 

hospodářství, kvůli čemuţ došlo zcela k privatizování prodeje alkoholu. Došlo také 

k poklesu ceny alkoholu a zejména pivo se stalo nejlevnějším v rámci mezinárodního 

srovnání. Také nebylo zavedeno ţádné z opatření doporučovaných mezinárodními 

organizacemi, jako je omezení dostupnosti alkoholu, regulace reklamy a navýšení ceny 

alkoholických nápojů, coţ můţe být částečně ovlivněno právě alkoholovým průmyslem a 

silnou lobby (Hnilicová et al. 2017: 149). V posledních letech však dochází opět 

k postupné změně, jak ve vnímání alkoholu ve společnosti, tak i trendu sniţující se 

spotřeby alkoholu a zájmu zejména ze strany MZ ČR se tomuto tématu více věnovat, jak 

bude dále nastíněno v dalších kapitolách. 

 

5.2 Analýza současné alkoholové politiky  

V této kapitole se zaměřím podrobněji na základní oblasti tvořící alkoholovou politiku 

v České republice - právní normy, strategické dokumenty, cenu alkoholu s daněmi, 

prevenci a léčbu. Studie odhadují celospolečenské náklady na alkohol v České republice na 

59 miliard korun ročně (na kouření je to aţ 100 miliard), coţ znamená jistou zátěţ pro 

veřejné rozpočty (Ţurovec, červenec 2019). 

5.2.1 Cena alkoholu a daně  

Studie zabývající se vlivem ceny na konzumaci alkoholu se shodují na tom, ţe pokud 

dojde ke zvýšení ceny alkoholických nápojů, sníţí se zároveň i úroveň spotřeby alkoholu. 

Toto zjištění platí jak obecně, tak i pro některé rizikové skupiny, mezi které patří také 

mladiství (Xu, Chaloupka 2011: 240). V České republice je současná výše DPH na veškeré 

alkoholické nápoje 21%, přičemţ průměr zemí OECD je 19,3% (OECD Tax Database 

2020). Některé země však mají tuto daň nastavenou mnohem výše, coţ se i odráţí na 
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dalších aspektech konzumace alkoholu, jak bude podrobněji ukázáno v šesté kapitole 

věnující se příkladům fungování alkoholové politiky v konkrétních zemích. 

1. ledna 2020 došlo v rámci nového daňového balíčku ke zvýšení spotřební daně na 

lihoviny na 13%. Tyto nové daňové podmínky reagují na dlouhodobější snahu o změnu 

především ze strany MZ ČR a národní koordinátorky pro protidrogovou politiku. Výše 

spotřební daně z lihu se naposledy zvedla před deseti lety, tedy v roce 2010 (Ţurovec, 

květen 2019). Jako důvody ke zvýšení spotřební daně vláda uvedla omezení účinků 

návykových látek na zdraví a zároveň velkou dostupnost alkoholu vzhledem k nárůstu 

příjmů. Dalšími argumenty jsou také navýšení příjmů do státního rozpočtu a zároveň 

omezení spotřeby alkoholu (irozhlas.cz 2019 online). Předpokládaný odhad dopadu na 

inkaso u spotřebních daní na rok 2020 je 0,9 miliard korun a na rok 2021 dopad 1,1 

miliardy korun, přičemţ jiţ při tomto odhadu se přepokládá s mírným sníţením spotřeby 

(MF Podklad pro jednání…2019: 2). Zvýšení spotřebních daní je zároveň krokem pro 

získání dalších moţných prostředků na podpoření preventivních programů. Navýšení 

zároveň doporučují jak WHO, tak i OECD, podle kterých je spotřební daň v České 

republice stále nízká (Ţurovec, červenec 2019). 

 Konkrétně půllitrová láhev alkoholu, který obsahuje 40%, bude mít spotřební daň 

64,50 korun, zatímco doposavad to bylo 57 korun. Ve výsledku tedy dojde ke zdraţení 

lahve přesně o 9,10 korun. Toto daňové navýšení se ovšem jiţ netýká piva ani vína 

(irozhlas.cz 2019 online). Pokud jde o tichá vína (tedy neperlivá a nešumivá), tak ta nejsou 

spotřební daní zatíţena vůbec. Šumivá vína podléhají spotřební dani ve výši 2 340 korun 

na hektolitr, zatímco u piva je to jen 32 korun na hektolitr (Ţurovec, prosinec 2019). 

V evropském srovnání je viditelné, ţe Česká republika má dlouhodobě jednu 

z nejniţších cen piva. Na opačném konci se umisťuje z evropských zemí Norsko, Francie a 

Švédsko (Holodny 2017). Mezi důvody k nenavýšení spotřební daně na pivo uvádí 

Ministerstvo financí (dále jen MF ČR) například to, ţe zvýšení by mohlo ovlivnit některá 

tradiční odvětví (sladařství, restaurace) a pro dosaţení efektu sníţení spotřeby alkoholu by 

bylo zapotřebí extrémního navýšení daně. Obecně vzato je také konzumace piva a vína 

povaţována za méně problematickou, neţ konzumace lihu, na který se navýšení spotřební 

daně vztahuje (MF Podklad pro jednání…2019: 2-3). 
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5.2.2 Legislativa 

Jiţ od roku 1997 platí Zákon o lihu, který popisuje především podmínky výroby, úpravy a 

skladování lihu a zároveň daně odváděné státu. Tento zákon však nijak jiţ nezmiňuje 

spotřebu alkoholu (Zákon č. 67/1997 Sb.). Důleţitým zákonem z hlediska omezení 

dostupnosti alkoholu je Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

platný od roku 2017. V tomto zákoně můţeme vidět jistou příleţitost pro zpřísnění 

některých opatření dostupnosti a spotřeby alkoholu, ovšem uţ z toho, ţe se tomuto zákonu 

přezdívá „protikuřácký“ vyplývá, ţe hlavní oblastí změn byla právě spotřeba tabáku a 

drog, přičemţ problém spotřeby alkoholu byl upozaděný. Tento zákon tedy ve výsledku 

nepomohl k zásadnějšímu omezení dostupnosti alkoholu (Hnilicová, Dobiášová 2018: 250-

251). 

 Právě v tomto zákonu, konkrétně uvedeno v § 11, je uveden zákaz prodeje nebo 

podání alkoholického nápoje osobám mladším 18 let. Zákon také uvádí, ţe prodejci 

alkoholických nápojů musí umístit v místě prodeje viditelný text tohoto zákazu. Zakázán je 

také prodej a podání alkoholických nápojů na akcích určených pro osoby mladší 18 let a ve 

školách, školských zařízeních, zdravotních zařízeních, dopravních prostředcích hromadné 

dopravy a některých dalších specifikovaných institucích a místech (Zákon č. 65/2017 Sb. § 

11). Policie ČR a Česká obchodní inspekce se podílí na kontrolách dodrţování zákazu 

prodeje osobám pod 18 let, ovšem na základě odhalení prodeje v řetězcích či barech a 

restauracích je viditelné, ţe pro mladistvé je stále poměrně snadné si alkohol obstarat, coţ 

navíc potvrzuje 90% českých dětí (Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 2018). 

V ţádném zákonu není stanovena celoplošná regulace doby a místa prodeje 

alkoholu. Je tu pouze jedno opatření, konkrétně v § 17, které se ovšem týká pouze obcí - ty 

mohou závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholu na některém veřejně přístupném 

místě a akci, v případě ţe jsou určeny pro osoby mladší 18 let (Zákon č. 65/2017 Sb. § 17). 

Jako důvod k moţné regulaci konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích či 

veřejných akcích v obcích je uvedeno zabezpečení veřejného pořádku. Zároveň tyto 

regulace se týkají jen určitého rozsahu, takţe ve vyhlášce musí být uvedený pouze určitý 

prostor, případně doba zákazu (Oblasti veřejného pořádku…2020). Hlavním účelem tohoto 

regulačního opatření tedy není sníţení spotřeby alkoholu, ani zdravotních dopadů.  

Tato závazná vyhláška platí například v Praze, přičemţ posledním pokusem o 

zpřísnění byl návrh změny této vyhlášky, která platí od roku 2008 (Maršálová 2015). 
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V návrhu nové vyhlášky je specifikována větší potřeba omezení konzumace alkoholu na 

veřejných prostranstvích a zohledněn aktuální stav vývoje různých míst v Praze (Obecně 

závazná vyhláška…2018). Tyto obecně závazné vyhlášky se netýkají pouze Prahy, ale 

vyuţívají je také další města, jako například Jihlava, Ţďár nad Sázavou a Třebíč (Zelená 

Kříţová 2019). 

Neopomenutelnou roli má také reklama na alkohol, která v České republice není 

v porovnání s vyspělými zeměmi regulována dostatečně (NSZ 2019-2027: 11). 

Legislativním opatřením v této oblasti je Zákon o regulaci reklamy, konkrétně § 4, který 

reklamu na alkohol nezakazuje, pouze stanovuje určité regulace. Přímo mladistvých se 

týká druhý bod, podle kterého reklama na alkoholické nápoje nesmí: „být zaměřena na 

osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlíţejí, 

zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí vyuţívat prvky, prostředky nebo 

akce, které osoby mladší 18 let oslovují“ (Zákon č. 40/1995 Sb. § 4). 

5.2.3 Strategie  

Významnou část alkoholové politiky tvoří strategie, které jsou zmíněny i v rámci dalších 

kapitol této práce, ale pro přehlednost jim věnuji tuto podkapitolu, kde bych ráda shrnula 

tři nejdůleţitější strategie věnující se právě problematice alkoholismu u mládeţe. 

Nadměrnou spotřebu alkoholu zmiňuje například Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany 

a podpory zdraví a prevence nemocí. Tato strategie se ovšem tématu alkoholu věnuje 

pouze okrajově z pohledu podpory zdraví, ale je zde přímo zmíněný problém konzumace 

alkoholu u mládeţe v rámci mezinárodního srovnání. Strategie také uvádí, ţe je zapotřebí 

zvýšit informovanost veřejnosti o škodách způsobených alkoholem, omezit marketing a 

zlepšit systém koordinace podpory veřejného zdraví a primární prevence. Zároveň je však 

pro další moţnost rozvoje třeba navýšit finanční prostředky plynoucí ze státního rozpočtu a 

umoţnit tak větší podporu dotačních programů (Zdraví 2020, 2014). 

Nejnovějším dlouhodobým strategickým dokumentem drogové politiky je Národní 

strategie prevence a sniţování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, která 

navazuje na předchozí Národní strategii protidrogové politiky 2010-2018. Nejnovější 

strategie je jiţ v pořadí šestou od roku 1993. Mezi hlavní priority tohoto dokumentu patří 

mimo jiné i regulace dostupnosti alkoholických nápojů. Strategie také reaguje na 

doporučení WHO a OECD, která se týkají regulace reklamy a marketingu, kontroly 

dodrţování zákona, cílených preventivních programů a sníţení samotné dostupnosti 
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(Národní strategie prevence...2019). 

Třetí neopomenutelnou strategií je Národní strategie primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeţe 2019-2027. Součástí této strategie je vyhodnocení situace 

(provedené SWOT analýzou) v oblasti primární prevence rizikového chování v období 

platnosti předcházející strategie v letech 2013-2018. Jako jedna z hrozeb týkajících se 

alkoholu je uvedena například přetrvávající liberalizace v konzumaci alkoholu. V této 

strategii je také definováno, ţe prevence nadměrné spotřeby alkoholu je součástí dotačního 

programu MZ ČR „Národní program zdraví“. Podrobněji se přímo na preventivní 

programy zaměřím v následující kapitole (Národní strategie prevence…2019: 32-45).  

5.2.4 Prevence 

Jak bylo jiţ zmíněno ve čtvrté kapitole, prevence je součástí konceptu rizikového chování a 

konceptu veřejného zdraví. V kontextu této práce se soustředím především na prevenci 

probíhající na školách, protoţe ta je vzhledem k rizikové skupině mladistvých klíčová. 

Prevence je zaměřena v oblasti konzumace alkoholu na zvýšení informovanosti veřejnosti 

o zdravotních rizikách, změnu postoje ohledně zdravějších návyků, vzdělávání 

zaměstnanců, kteří prodávají alkohol tak a aby dodrţovali zákaz prodeje osobám mladším 

18 let. Pozornost v rámci preventivních programů je věnována také problému nárazové 

nadměrné konzumace alkoholu u mladistvých (Národní strategie prevence…2019: 33). 

Prevenci cílenou na děti a mládeţ koordinuje MŠMT ČR a dále zde působí metodici 

prevence v rámci pedagogicko-psychologických poraden, krajští školští koordinátoři 

prevence a přímo na školách pak školští metodici prevence (Mravčík a kol. 2019). 

Podle nejnovější výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice za rok 

2018 se prevenci konzumace alkoholu věnovalo 7,7% z celkového počtu preventivních 

programů. Pro srovnání na uţívání tabáku bylo zaměřeno 6,9% a ostatní návykové látky 

7,5%. Na základních a středních školách preventivní programy zaměřeny na alkohol 

celkově v souhrnu za všechny ročníky činily za rok v průměru 26,5 hodiny, přičemţ u 

prevence tabáku to bylo v průměru přibliţně o hodinu méně a u ostatních návykových látek 

pak ještě o další hodinu méně (Mravčík a kol. 2019: 8). 

Podle (jiţ v předešlé podkapitole zmíněné) SWOT analýzy Národní strategie 

primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe patří mezi slabé stránky prevence 

například nezájem o prevenci ze strany rodičů, bagatelizování rizikového chování, 



 

 

27 

nedostatečná meziresortní a mezioborová spolupráce na úrovni měst a obcí, nedostatek 

finančních prostředků v oblasti prevence rizikového chování a špatná měřitelnost efektivity 

programů (Národní strategie prevence…2019: 44). Prevence na školách můţe být 

prospěšná, pokud škola poskytuje dobrou a pohotovou spolupráci s rodiči, nabídne a 

případně i zprostředkuje pomoc ţákovi i jeho rodině, organizuje preventivní programy a 

prosazuje přiměřená pravidla jako například zákaz uţívání alkoholu ve školním prostředí a 

na školních akcích (Nešpor, Csémy 2003: 65-66). 

5.2.5 Léčba  

Poslední hlavní oblastí tvořící alkoholovou politiku v České republice je léčba. V Národní 

strategii prevence a sniţování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 je 

jednou z hlavních priorit kvalitní a dostupná síť adiktologických sluţeb. Léčba a 

resocializace patří také mezi čtyři základní priority této strategie (NSZ 2019-2027). 

Konkrétně mezi sluţby (certifikované programy) patří především kontaktní a poradenské 

sluţby, ambulantní léčba, terénní programy, detoxikace, krátkodobá a střednědobá ústavní 

léčba, stacionární programy, doléčovací léčba a další. Silnou stránkou adiktologických 

sluţeb je mezioborovost a naopak jedním z největších problémů je nedostatečnost sluţeb, 

dostupnosti a pracovníků v krajích. Zároveň je uváděným problémem téměř absence sluţeb 

a programů zaměřených přímo na děti a mládeţ v rámci krajů. Ze sčítání adiktologických 

sluţeb vyplývá, ţe sluţby ohledně látkových závislostí pro děti a mládeţ tvoří 12% 

z celkového počtu sluţeb (Mravčík a kol. 2019: 178-182). 

 

5.3 Institucionální nastavení alkoholové politiky v ČR v mezinárodním 

kontextu 

V této kapitole bude nastíněn přehled hlavních aktérů a institucí, které ovlivňují 

alkoholovou politiku v České republice. Velká část aktérů byla jiţ zmíněna zejména 

v souvislosti s vývojem a nastavením alkoholové politiky, nicméně celé spektrum aktérů a 

institucí ovlivňujících alkoholovou politiku je mnohem širší, neţ jen úroveň státní správy. 

K tématu alkoholu se vyjadřují různí experti, a to především adiktologové a lékaři 

prostřednictvím médií. Dalšími neopomenutelnými aktéry jsou výrobci a distributoři 

alkoholu (například Unie vývozců a dovozců lihovin) a také neziskové organizace 
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(například Magdaléna o.p.s.), které působí v oblasti léčby a prevence
4
. 

5.3.1 Mezinárodní kontext 

Klíčovým aktérem na mezinárodní úrovni je WHO, která v roce 2018 spustila iniciativu 

SAFER. Ta by měla podpořit globální cíl sníţit škodlivé uţívání alkoholu o 10% do roku 

2025. Iniciativa poskytuje pět základních strategických akcí, a to posílení restrikce na 

dostupnost alkoholu, posílení protiopatření na pití při jízdě, usnadnění přístupu 

k intervencím a léčbám, posílení zákazů a komplexních restrikcí na sponzoring a reklamu 

na alkohol, zvýšení cen na alkohol prostřednictvím spotřební daně a cenových politik 

(Garwood, Honeysett 2018). Druhým významným mezinárodním aktérem je OECD, která 

stejně jako WHO dává různá doporučení ohledně opatření alkoholové politiky na základě 

výzkumů a trendů vycházejících z mezinárodních srovnání (Global status report on alcohol 

and health 2018). Třetí institucí ovlivňující alkoholovou politiku v České republice je EU, 

která také vydává strategie a doporučení k oblasti alkoholové politiky
5
. 

5.3.2 Institucionální nastavení v ČR 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ČR) je klíčovým orgánem v oblasti alkoholismu, 

který se podílí na tvorbě strategií (zmíněných jich v předchozí kapitole) a koordinaci 

primární prevence rizikového chování. V posledních pár letech je viditelný zájem MZ ČR 

o řešení problému alkoholu, coţ potvrzuje mimo jiné vůbec první setkání s odborníky 

WHO, kteří přijeli na pozvání současného ministra Adama Vojtěcha. Ten se poté vyjádřil 

k setkání takto: „Jednou z oblastí, kterou bychom chtěli s WHO řešit, je veřejné zdraví, 

kam patří například problém poţívání alkoholu. V mezinárodním srovnání jsme bohuţel ve 

spotřebě alkoholu na jednom z předních míst. A týká se to také především mladistvých. 

Měly bychom se proto zabývat osvětou, spoluprací s rodiči a také dostupností alkoholu, 

který je u nás levný a snadno dostupný.“ (Štěpanyová 2018).  

MZ ČR také současně usiluje spolu s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády o 

zvýšení regulace reklamy na alkohol. Uvádí, ţe reklama velmi negativně ovlivňuje 

zejména mladistvé a je zároveň důvodem k vysoké přetrvávající toleranci alkoholu v české 

společnosti. Jako určitou „antireklamu“ ministerstvo nově představilo kampaň Nepít je 

normální., přičemţ jeden ze tří spotů této kampaně je zaměřen speciálně na cílovou 

                                                           
4
 Magdalena o.p.s. [online]. 2020 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: http://www.magdalena-ops.eu/cz/ 

5
 Přehled. Ec.europa.eu [online]. 2020 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z:  

https://ec.europa.eu/health/alcohol/overview_cs 
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skupinu mladistvých, kteří se k alkoholu poměrně snadno dostanou. Tuto kampaň také 

podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna, která argumentuje zejména vysokými náklady 

na léčbu závislých na alkoholu, které se pro všechny pojišťovny za rok pohybují kolem 13 

miliard korun. Vedle této kampaně MZ ČR také podpořilo další osvětovou kampaň Suchej 

únor (MZ ČR 2019 online).  

 S MZ ČR spolupracuje Státní zdravotní ústav, kde se oblastí alkoholu a jeho 

prevencí zabývá Centrum podpory veřejného zdraví, konkrétněji přímo Oddělení podpory 

zdraví. V rámci tohoto oddělení se přímo realizují některé preventivní programy změřené 

na podporu zdraví, přičemţ téma alkoholismu je zde, i kdyţ spíše okrajově, také zahrnuto. 

Preventivní programy probíhají ve více krajích a hlavní sídlo v Praze také spolupracuje 

s dalšími pracovišti po České republice
6
. Původně SZÚ fungoval však mnohem rozsáhleji: 

„Podpora zdraví byla dříve v kaţdém kraji a od roku 2009 nám zůstalo těch 7 poboček a 

hodně se zkrouhlo i personální zajištění, takţe proto není moţný to dělat systematicky. 

Takţe tu byly zdravotní ústavy - síť zdravotních ústavů, kde byla v kaţdém kraji ta pobočka 

a měly tam i víc lidí, takţe ta podpora zdraví se od roku 2009 hodně zredukovala.“ 

(rozhovor Janatová, SZÚ 2019). 

 V rámci SZÚ zde zároveň funguje Koordinační, monitorovací a výzkumné 

pracoviště pro implementaci Evropského akčního plánu Evropa bez tabáku a Evropského 

akčního plánu o alkoholu (KMVP), které se podílí na výzkumu, zpracování podkladů 

ohledně spotřeby alkoholu, negativních dopadů a také vykonává různé odborné činnosti 

s cílem sníţení škod způsobených alkoholem (Statut KMVP 2004). Dalším důleţitým 

orgánem na úrovni státní správy věnující se prevenci rizikového chování je MŠMT. To 

zároveň spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, zajišťuje metodickou 

podporu krajským školským koordinátorům prevence a komunikuje s celou řadou dalších 

subjektů zabývajících se primární prevencí (Národní strategie prevence…2019-2027: 13-

14). Vliv na alkoholovou politiku mají také další ministerstva, jako je například MF ČR či 

MPSV. Vedle MZ ČR je zásadní institucí podílející se na alkoholové politice Rada vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády (dále jen RVKPP), která vytváří strategii 

protidrogové politiky a podílí se na realizaci opatření, která z této strategie vyplývají. Také 

funguje jako poradní orgán vlády ČR, které předkládá návrhy opatření protidrogové 

                                                           
6
 Oddělení podpory zdraví. SZÚ [online]. 2020 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: http://www.szu.cz/oddeleni-

podpory-zdravi-1 



 

 

30 

politiky, komunikuje s dalšími ministerstvy, garantuje systém zabezpečení kvality 

preventivních programů a také koordinuje zapojení České republiky s mezinárodními 

subjekty a jejich spolupráci (Národní strategie protidrogové politiky 2010-2018:10-11). 

Dalším významným orgánem je Národní monitorovací středisko pro drogy a 

závislosti (dále jen NMS), které bylo původně ustanoveno jen pro nelegální návykové 

látky, ale později se začalo zaměřovat i na problematiku alkoholu. Středisko se zabývá 

především výzkumnou činností a monitoringem drog a závislostí, přičemţ spolupracuje i 

na mezinárodní úrovni s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou 

závislost. NMS také koordinuje činnosti dalších státních i nestátních institucí v rámci 

protidrogové politiky a zpracovává informace ohledně závislostního chování a přijatých 

opatření protidrogové politiky. Právě toto středisko se podílelo na výzkumu v rámci jiţ 

zmiňované studie ESPAD, která upozornila na trend sníţení spotřeby alkoholu u 

mladistvých a poukázala na moţné příčiny tohoto poklesu
7
. V roce 2017 došlo ke spuštění 

Centra pro veřejné zdraví se zaměřením na alkohol na Klinice adiktologie 1. LF UK 

v Praze. Zadavatelem projektu bylo MZ ČR s účelem zavedení doposud neexistující 

systematické a odborné práce s médii v oblasti alkoholu a také zvyšování zdravotní 

gramotnosti ohledně konzumace alkoholu a jeho negativních dopadů jak v celé populaci, 

tak i u rizikových skupin
8
.  

 

6 Příklady dobré praxe ze zahraničí  

Příklady praxe alkoholové politiky v jednotlivých zemích ukazují, jakými způsoby lze 

účinně sniţovat spotřebu alkoholu. Samozřejmě je třeba brát v potaz také specifika, 

kulturu, tradice a historii jednotlivých zemí, které se odlišují a nelze tak zevšeobecňovat 

univerzálně vhodné soubory opatření alkoholové politiky. To ani není záměrem této části 

práce, jde pouze o poukázání na moţnou inspiraci způsobů předcházení a omezování 

alkoholismu u mladistvých. Proto jsou nejprve v první části této kapitoly zmíněna obecně 

doporučovaná opatření a trendy alkoholových politik v zemích, které v této oblasti 

dlouhodobě sleduje WHO. Další části této kapitoly jsou zaměřeny na popis konkrétních 

                                                           
7
 Drogy-info.cz. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti [online]. 2020 [cit. 2020-07-27]. 

Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/narodni-monitorovaci-stredisko-pro-drogy-a-zavislosti/ 
8
 Adiktologie. cz. Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol [online]. 2020 [cit. 

2020-07-27]. Dostupné z: https://www.adiktologie.cz/priprava-a-spusteni-verejnozdravotniho-centra-se-

zamerenim-na-alkohol 
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opatření alkoholových politik ve vybraných zemích, které výrazně vynikají 

v mezinárodním srovnání, pokud jde o rychlé sníţení spotřeby alkoholu a jeho následků, 

nebo se jiţ dlouhodobě soustředí na efektivní alkoholovou politiku. 

 

6.1 Obecné trendy 

Intervenční a prevenční strategie alkoholové politiky se odlišují v různých zemích 

(případně i regionech), protoţe v kaţdé společnosti existují trochu jiné vzorce chování při 

konzumaci alkoholu a také jiná celková míra spotřeby alkoholu. Zároveň ale kvůli 

narůstající homogenitě v návycích na pití způsobené rozšířením komerčního aspektu 

alkoholu je potřeba také určitých podobností politik v jednotlivých zemích (Babor 2010: 

770). Při tvorbě národní alkoholové politiky v dané zemi je důleţité také zohledňovat 

faktory ovlivňující spotřebu alkoholu, kterými jsou například urbanizace, příjmy, 

zaměstnanost, vzdělání a stárnutí (Allamani et al. 2014: 20). 

Trendy v jednotlivých oblastech alkoholové politiky přehledně zmapoval výzkum 

pod záštitou WHO. Podle zjištění byl v jedenácti zemích implementován úplný zákaz 

konzumace alkoholu. Nejčastěji implementovaným opatřením alkoholových politik bylo 

zavedení či zvýšení spotřební daně na alkohol - téměř 60% zemí od roku 2010 zavedlo či 

zpřísnilo opatření regulující cenu. Došlo také k lineárnímu zvýšení počtu zemí, které 

zavedly restriktivnější politiky na reklamu piva, ale zároveň ve značném počtu zemí (ani 

před, ani po roce 2010) nebyly zavedeny vůbec ţádné restrikce omezující reklamu. 7 zemí 

pak také nově přistoupilo k zavedení úplného marketingového zákazu (Global status report 

on alcohol and health 2018: 116). 

Pokud jde o fyzickou dostupnost alkoholu, regulace doby prodeje se v některých 

zemích zvýšila a některých naopak sníţila, takţe k ţádnému zásadnímu progresu zde 

nedošlo. Obecně je v zemích trendem spíše nedostatek regulací, přičemţ 42 zemí nemá 

zavedenou vůbec ţádnou regulaci k omezení dnů či hodin doby prodeje alkoholu. 18 zemí 

také zavedlo zvýšení minimální věkové hranice pro konzumaci alkoholu, ovšem na druhou 

stranu v některých zemích není minimální věková hranice pro koupi alkoholu zavedená 

vůbec. Ke značnému posunu došlo v trendu zavádění varovných etiket na alkoholické 

nápoje, k čemuţ nově přistoupilo 18 zemí (Global status report on alcohol and health 2018: 

116-120).  
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6.2 Obecná doporučení 

Jak bylo jiţ zmíněno v kapitole 5.3.1, významný vliv na formování politiky má především 

WHO a OECD. Oba aktéři udávají doporučení na opatření, která jsou v rámci WHO 

zmíněna například jako součást Evropského akčního plánu o alkoholu. Konkrétnějším 

doporučením pro politiku zaměřenou na mládeţ v této oblasti se věnuje například strategie 

EU, která doporučuje zahrnout mladistvé do samotného procesu tvorby alkoholové politiky 

a nenahlíţet na ně jen jako na oběti. V rámci politik určeným přímo mladistvým by se tedy 

měli zapojovat oni sami a podílet se na formulaci a implementaci těchto politik. Jiţ na 

začátku této práce v kapitole 1.2 zabývající se příčinami alkoholismu u mládeţe byl 

zmíněný vliv rodiny a vrstevníků na mladé v průběhu období dospívání, coţ potvrdily i 

rozhovory s experty. Právě vzhledem k tomu, ţe mladiství jsou značně ovlivňování 

dospělými, přístup při tvorbě politik k této věkové skupině by měl být holistický a brát 

v potaz mezigenerační dimenzi. U mladistvých je důleţitá také informovanost, posilování 

jejich sebevědomí, zmírňování tlaku vrstevníků a nátlaku marketingu a reklamy a nabízení 

alternativních volnočasových aktivit (Alcohol and Youth general fact sheet 2010). 

Politiky cílené na mladistvé by měly pomoci ke změně image, kterou má uţívání 

alkoholu mezi dospívajícími. Mladiství by neměli být vystaveni alkoholu v prostředích, do 

kterých se dostávají, jako je vzdělávání, sport a zábava (Alcohol and Youth general fact 

sheet 2010). Také se doporučuje pouţití varovných etiket na alkoholických nápojích 

varujících před zdravotními dopady, ovšem míra účinnosti tohoto opatření stále výzkumem 

není jednoznačně objasněna. Zatím bylo zjištěno, ţe více fungují spíše méně specifická 

sdělení, ale zatím není jasné, který typ sdělení by nejvíce mohl dopomoci k odpovědnější 

spotřebě (Hassan, Shiu 2007). 

 

6.3 Francie  

Tradice a kultura pití alkoholu ve Francii je bohatá a země se tak potýká s vysokou 

spotřebou alkoholických nápojů a následky takového pití. V roce 1991 však Francie 

schválila zákon Loi Evin, který významným způsobem omezil reklamu na alkohol a tabák. 

Často se v této souvislosti zmiňuje, ţe jde o tzv. francouzský paradox, protoţe tento zákon 

znamenal poměrně striktní omezení, která doposavad neexistovala vzhledem k vysoké 

toleranci alkoholu a kultuře pití. Zákon mimo jiné také jasně definoval, ţe reklama nesmí 
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být vůbec zacílena na mladé lidi. Právě při omezení vlivu reklamy na mladistvé je třeba 

kontrolovat různé formy komunikace (reklamu, sponzoring, vztahy s veřejností) a zároveň 

zakázat reklamu na alkohol v televizi (Regaud, Craplet 2004).  

Podle výzkumů není efekt zákona jednoznačný, ale naopak spíše rozporuplný. 

Mladiství mají stále přístup na média určena pro dospělé, internet a dodrţování zákona 

nebylo dostatečně postihováno, takţe reklamy se i přes zákaz objevovaly v médiích 

určených pro mládeţ (například na webových stránkách týkajících se hudby a událostí). I 

přes zákaz sponzoringu na sportovních událostech a koncertech mladiství ve výzkumu 

potvrdili, ţe byli reklamám vystaveni. Přesto se však ukazuje, ţe mladiství jsou kvůli 

regulaci obsahu méně vystavování atraktivním reklamám často spojených s osobním, 

sexuálním či sociálním úspěchem. Výhodou takového regulačního zákonu je poměrně 

snadná aplikovatelnost a navíc představuje finančně nenáročnou variantu opatření pro 

vládu (Gallopel-Morvan et al. 2016). 

Regulace reklamy je pouze jedním preventivních opatření, mezi další patří 

například zavedení povinných etiket na nápoje, které varují těhotné ţeny před konzumací 

alkoholu, dále pak mírné zvýšení daní na alkoholické nápoje, zákaz otevřených barů, zákaz 

prodeje alkoholu na benzínových stanicích mezi 20 a 8 hodinou a zvýšení zákonného věku 

pro nákup veškerých alkoholických nápojů na 18 let (Craplet 2015). 

 

6.4 Estonsko 

Estonsko bylo jednou ze zemí s nejvyšší spotřebou a zároveň také dostupností alkoholu. 

Postupně však došlo k určitým regulacím v rámci alkoholové politiky, přestoţe neexistoval 

ţádný komplexní zastřešující dokument k opatřením alkoholové politiky. Mezi zavedená 

opatřen patří postupné navýšení spotřební daně na všechny alkoholické nápoje kromě vína, 

a to dokonce aţ o 45% během šesti let. Dalším opatřením je omezení doby prodeje 

alkoholu v době od 10 hodin večer do 10 hodin ráno, přičemţ jurisdikce této restrikce 

je zcela v působnosti lokálních municipalit. Třetím významným opatřením je regulace 

reklamy na alkohol - konkrétně zákaz jejího vysílání od 7 hodin večer do 9 hodin ráno. 

Toto opatření je zacílené přímo na mladistvé, jejichţ podíl konzumujících škodlivě alkohol 

v Estonsku je oproti evropskému průměru vyšší. Studie zaměřené na dospívající ukazují, 

ţe 37% této věkové skupiny však sleduje televizi i po 9 hodině večer, takţe jsou reklamě 
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stejně vystaveni (Lai, Habicht 2011). 

            Právě zde se Estonsko inspirovalo Francií ohledně regulování reklamy. Estonská 

vláda stanovila jako prioritu sníţit do roku 2020 o 10% negativní důsledky způsobené 

alkoholem, coţ koresponduje také s cílem globálního akčního plánu WHO. Hlavními 

prioritami politiky k dosaţení tohoto cíle je právě regulace reklamy pro mladistvé a také 

kolkování alkoholu (Pfauser 2017: 38). Příklad estonské alkoholové politiky ukazuje, ţe 

sníţení spotřeby alkoholu je moţné, pokud je dostatečná politická snaha o změnu a 

spolupráce širšího spektra aktérů napříč více politickými oblastmi, které se vzájemně 

doplňují. Důleţitá je podpora tvůrců politik, výzkumníků i rodičů zahrnutých do řešení 

problematiky (Lima et al. 2018).  

 

6.5 Norsko  

Zvyšování ceny alkoholu se ukazuje jako jedna z nejefektivnějších cest pro sníţení 

škodlivých dopadů alkoholu. Podle studií zkoumajících vliv ceny alkoholických nápojů je 

zvýšení ceny spojeno se sníţením nemocnosti a úmrtnosti způsobené právě alkoholem. 

Také dochází k poklesu násilí, výskytu těhotenství u dospívajících a sexuálně přenosných 

nemocí (Global status report on alcohol and health 2018: 108). Jiţ bylo zmíněno (viz. 

kapitola 5.2.1), ţe Česká republika má jednu z nejniţších cen piva v Evropě. Na opačném 

konci stojí pak Norsko, které se vyznačuje jednou z nejvyšších cen piva v rámci 

evropského srovnání (Holodny 2017). 

Obecně alkoholové politiky usilující o kontrolu alkoholu mají v evropském 

srovnání největší podporu v severských zemích (Kilian et al. 2019). Základními pilíři 

alkoholové politiky v Norsku je vysoká cena alkoholu, omezená dostupnost a státní 

monopol na maloobchodní prodej alkoholu. Tato opatření doplňuje také regulace reklamy 

a marketingu alkoholických nápojů. Mezi šedesátými a devadesátými lety minulého století 

docházelo u veřejnosti k narůstajícímu liberálnímu přístupu a názorům, ţe regulace 

alkoholové politiky je příliš přísná a cena alkoholu příliš vysoká. V průběhu těchto let také 

docházelo k postupným uvolněním ve striktních politických opatřeních. Po roce 2000 se 

však objevil opačný trend a došlo k nárůstu podpory jiţ existujících politik. Trend 

narůstající podpory kontrolních politik můţe být způsobem různými faktory, mezi které 

patří například zvýšené povědomí o škodlivých účinkách alkoholu a efektivita existujících 
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politik (Rossow, Storvoll 2013, Storvoll, Halkjelsvik 2013).  

 

6.6 Velká Británie a Skotsko 

Minimální cena za jednotku alkoholu byla stanovená v Kanadě a nově v roce 2018 také ve 

Skotsku. V Anglii zatím k zavedení tomuto opatření nedošlo s tím, ţe anglická vláda 

oznámila, ţe o zavedení zatím neuvaţuje, ale uvidí se podle toho, jak bude opatření 

fungovat v sousedním Skotsku, coţ zatím ještě není vyzkoumáno. V Anglii ale funguje jiţ 

od roku 2014 jiné opatření ohledně ceny alkoholu, a to zákaz prodeje alkoholu pod 

pořizovací cenou (Woodhouse 2020). Také alkoholovým průmysl se zavázal 

k poskytováním spotřebitelům informace ohledně alkoholu a zdraví, coţ znamená 

poskytování informací ohledně jednotek alkoholu a zdraví v barech a obchodech. Stejně 

jako ve Francii tu také fungují etikety na nápojích varující těhotné ţeny (Policy paper 2010 

to 2015 government policy: harmful drinking. 2015). 

 Velká Británie se také zaměřila na omezení reklamy na alkohol a inspirovala se 

v tomto ohledu příkladem Francie a Norska. Obecně značné pravomoci jsou ponechány na 

lokální úrovni, kde působí policie a lokální autority ve vzájemné spolupráci. Je dokázaným 

faktem, ţe značná část mladistvých konzumuje alkohol v barech a restauracích. Ve vztahu 

k rizikové skupině mladistvých je kontrola zacílena na dodrţování zákazu prodeje alkoholu 

osobám mladším 18 let a v případě porušení tohoto zákazu hrozí velmi přísné postihy (The 

Government´s Alcohol Strategy 2012). 

 

7 Expertní šetření a diskuze 

Tato kapitola se věnuje intepretaci výsledků z šesti polostrukturovaných rozhovorů a 

zároveň diskuzi těchto výsledků na základě literatury. Pro větší přehlednost jsou hlavní 

zjištění na začátku jednotlivých podkapitol shrnuta do schémat a poté podrobněji slovně 

rozvedena. 

 

7.1 Příčiny alkoholismu  

V kapitole 1.2 byly zmíněny nejčastěji uváděné oblasti příčin alkoholismu u mladistvých, 

mezi které patří zejména vlivy rodiny, vrstevníků, médií, osobnostní a 
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socioenvironmentální charakteristiky, pozitivní očekávání spojena s alkoholem, alkoholová 

politika, kultura a společnost. Experti byli dotázáni, aby uvedli podle nich nejčastější 

příčiny alkoholismu u mladistvých, přičemţ zmíněny byly následující oblasti: 

Schéma č. 1: Příčiny alkoholismu 

 

Zdroj: autorka 

 

Na jedné příčině, a to dostupnosti prodeje alkoholu, se shodli všichni dotazovaní 

experti. Čtyři experti (expert č. 1,4,5,6) pak uvedli jako jednu z příčin proalkoholní kulturu 

a tři experti (expert č. 2,5,6) zmínili nízkou cenu a společenskou přijatelnost alkoholu. 

Dále uţ se jednotlivé uvedené příčiny odlišovaly, ale dohromady tvoří několik základních 

oblastí. Nejprve je to samotná alkoholová politika, kde byla jiţ zmiňovaná dostupnost a 

cena alkoholu. Vedle toho také nastavení pravidel uţívání a jejich dodrţování, legislativní i 

nelegislativní formování přístupu společnosti k alkoholu a zmíněny byly i nevhodně 

zacílené preventivní programy. Druhou širokou oblast tvoří společenské faktory - 

proalkoholní kultura (expert č. 1,4,5,6) a společenská přijatelnost alkoholu (expert č. 1,2). 

K obecné toleranci alkoholu přispívá například také to, ţe někteří lékaři a odborníci 

veřejně doporučují skleničku alkoholu či několik denně jako přijatelné mnoţství. Třetím 

souborem příčin je rizikové chování mládeţe. Zde experti zmínili právě přirozenou 

tendenci k tomuto chování v období dospívání a potřebu experimentovat. Faktorem je také 

náhled mladistvých na alkohol v tomto ţivotním období, tedy například subjektivní 

vnímání rizik alkoholu. Jedna expertka (expert č. 5) také zmínila, ţe kolem 12-13 roku, 

kdy mladí začínají často s alkoholem, se oni sami přemáhají k pití, které jim ve skutečnosti 
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ani nechutná, ale snaţí se jen napodobovat chování, které vidí ve svém okolí.  

Tímto se dostáváme k poslední hlavní oblasti, a to napodobování vzorů. Mladiství 

napodobují vzory od dospělých ohledně běţného pití při oslavách a dalších akcích. Kdyţ 

takové chování vidí u dospělých, pijí, aby se sami cítili také dospělí. Zejména v období 

dospívání je u mladých přirozenou touhou napodobovat právě vzory rodičů, spoluţáků, ale 

také různé mediálně známé osobnosti. Jeden z expertů (expert č. 6) poukázal konkrétně na 

sportovce (a s tím související sportovní události jako je například Gambrinus liga), ale také 

politické osobnosti, které se někdy staví k alkoholu poměrně otevřeně a to i při různých 

veřejných událostech. Kromě těchto vzorů z okolí jsou mladiství vystavování také 

sociálnímu nátlaku vrstevníků a spoluţáků, kdy pijí, aby například více zapadli do party. 

Vedle úplně prvně zmíněné dostupnosti prodeje alkoholu je také příčinou konzumace 

alkoholu jeho dostupnost z blízkého okolí - tedy od rodičů (se kterými často mladiství pijí 

vůbec poprvé), spoluţáků a kamarádů. 

Celkově byly nejčastěji zmiňovanými příčinami různá opatření alkoholové politiky 

a pak také vnímání alkoholu ve společnosti v rámci kultury a společenské přijatelnosti. 

S menším důrazem byl zmíněn také neopomenutelný vliv rodiny a okolí na mladistvé. Jak 

z popisu příčin podle expertů, tak i na základě literatury věnující se příčinám alkoholismu 

vyplývá, nejvíce na děti a mladistvé působí rodiče a poté vrstevníci a jejich okolí. Právě na 

základě této skutečnosti by bylo vhodné uzpůsobovat a cílit opatření a programy. S tímto 

přímo souvisí studium trajektorií v rámci perspektivy ţivotního cyklu. Právě trajektorie 

umoţňují podrobnější náhled na ţivotní dráhy mladistvých a různé související faktory, 

takţe mohou slouţit jako vhodné východisko pro tvorbu politik v působení proti alkoholu 

(Maggs, Schulenberg 2005). 

Vzhledem k tomu, ţe mladiství přejímají tak často v rizikovém období dospívání 

vzory od dospělých, můţe politika také cílit kromě mladistvých i na samotné dospělé a 

jejich edukativní vzdělávání. Právě toto vzdělávání dospělých zároveň zmínil jeden 

z expertů jako odpověď na otázku nejdůleţitější oblasti alkoholové politiky, které se bude 

týkat následující podkapitola.  

 

7.2 Nejdůleţitější oblasti alkoholové politiky 

Experti byli dotázáni na to, aby zmínili podle nich nejdůleţitější oblast alkoholové politiky, 
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přičemţ kaţdý z expertů většinou zmínil nejen jednu oblast, ale rovnou dvě či více.  

Schéma č. 2: Nejdůležitější oblasti alkoholové politiky 

 

 

Zdroj: autorka 

 

Nejčastěji zmíněnou oblastí alkoholové politiky bylo omezování dostupnosti 

alkoholu (expert č. 2,3,5), environmentální prevence (expert č. 2,4,6) a reklama (expert č. 

2,3,4). Dva experti (expert č. 2,3) se pak shodli na vymáhání práva v rámci dodrţování 

zákazu prodeje mladistvým osobám. Dalšími důleţitými oblastmi zmíněnými 

v rozhovorech byly léčba, výraznější zvýšení ceny a stanovení věkové hranice 18 let. Dále 

pak preventivní programy na školách a také konkrétněji programy do škol ohledně práce 

s dětmi jako například trénování učitelů. Další jmenovanou oblastí bylo sniţování rizik 

spojených s uţíváním alkoholu v prostředí zábavy a klubů, práce na změně veřejného 

mínění k alkoholu a edukativní působení na rodiče.  

 

 

7.3 Přednosti alkoholové politiky 

Experti byli vyzváni, aby uvedli podle nich dobře fungující oblasti alkoholové politiky a 
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pak také konkrétní instituce, které si myslí, ţe v České republice fungují. Všem expertům 

trvalo podstatně delší dobu (oproti dotázání na selhávání, které bude podrobněji rozebráno 

v další kapitole) najít a jmenovat některou fungující oblast a instituci, přičemţ jeden expert 

(expert č. 4) nenašel efektivní oblast politiky ţádnou a dva experti (expert č. 1,6) vůbec 

nezmínili ani jednu dobře fungující instituci. Někteří z expertů také na tuto otázku začali 

odpovídat tak, ţe jmenovali rovnou selhávání a problémy, protoţe je nenapadaly ţádné 

přednosti české alkoholové politiky. 

Schéma č. 3: Fungující oblasti alkoholové politiky 

 

Zdroj: autorka 

 

Pokud jde tedy o konkrétní fungující oblast alkoholové politiky, dva experti (expert 

č. 2,3) se shodli na účinné politice ve vztahu k řidičům - tedy nulová tolerance a pravidelné 

kontroly a dva experti (expert č. 1,6) shodně zmínili legislativní aspekt politiky. Další 

expert (expert č. 3) jmenoval částečné zlepšení preventivních programů a kampaní, ale 

zároveň zmínil problém, ţe je v České republice nízká expozice těmto programům. Jeden 

z dotázaných expertů (expert č. 2) jmenoval dokonce čtyři efektivní oblasti, přičemţ podle 

něj k ţádným zásadním selháním nedochází a naopak se v poslední době alkoholová 

politika velmi zlepšuje. Mezi efektivní oblasti zařadil zlepšení dostupnosti sluţeb 

adiktologie pro děti, robustní obor adiktologie jako takový, kde se vzdělávají odborníci na 
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téma závislostí, dále pak připravovanou regulaci reklamy MZ ČR a jiţ zavedenou regulaci 

místa a času prodeje prostřednictvím vyhlášek obcí. 

 Co se týče dobře fungujících institucí, tři experti (expert č. 3,4,5) se shodli na 

instituci Ministerstva zdravotnictví, které plánuje omezení reklamy a je zde v současné 

době viditelný zájem o téma alkoholu. Tento zájem o řešení alkoholismu u mladistvých je 

znatelný například z jiţ zmíněného (v kapitole 5.3.2) vyjádření samotného ministra 

zdravotnictví, který se vyslovil pro zabývání se osvětou, dostupnosti alkoholu, omezení 

reklamy a další opatření regulující spotřebu alkoholu (Štěpanyová 2018). Jedna expertka 

(expert č. 5) v rozhovoru však také zmínila, ţe přestoţe se někteří lidé na MZ ČR snaţí o 

změnu, nedokáţí jí příliš prosadit kvůli chybějící politické vůli. Další zmíněnou institucí 

byl RVKPP, který je podle dvou expertů (expert č. 3,4) v této oblasti aktivní. Třetí 

zmíněnou institucí bylo NMS (expert č. 3), které tlačí a prosazuje některá opatření v oblasti 

alkoholové politiky. Vedle těchto tří zmíněných institucí také v tomto kontextu dva experti 

(expert č. 2,3) uvedli strategii Zdraví 2020, ve které je podle nich dobře nastavený zájem o 

řešení téma alkoholu a je tak díky ní nakročeno na pozitivní změny, akorát zůstává 

otázkou, jak se tyto změny povede do budoucna prosadit. V souvislosti fungujících aspektů 

také jeden expert (expert č. 3) zmínil, ţe alkoholová politika je explicitní součástí politiky 

v oblasti závislosti. Dva z expertů (expert č. 1,6) potom ţádnou dobře fungující instituci 

nezmínili vůbec.  

 

7.4 Selhání a slabiny alkoholové politiky  

Oproti předchozí otázce zabývající se efektivními oblastmi alkoholové politiky u této 

otázky na selhání a slabiny alkoholové politiky experti většinou nevěděli co jmenovat dříve 

a výsledný počet zmíněných selhání byl velmi vysoký. Výjimkou byl pouze jeden expert 

(expert č. 2), který uvedl, ţe ţádná zásadní selhání nevidí. Jde přitom o experta, který je 

zástupcem jedné z institucí podílejících se na formování alkoholové politiky.  
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Schéma č. 4: Selhání alkoholové politiky 

 

  

Zdroj: autorka 

 

Pokud jde o selhání v rámci politiky jako takové, dva experti (expert č. 1,2) shodně 

zmínili implementační nedostatky a deficity, jako například nedostatečnou implementaci 

zákazu prodávání alkoholu mladistvým. Dalším uvedeným selháním bylo, ţe politika 

zůstává jen na papíře odtrţená od reality a také, ţe politika vůči alkoholu je obecně 

hypertolerantní. Zmíněným selháním bylo i to, ţe alkoholová politika selhává v důsledném 

postoji celé společnosti k tomu, ţe alkohol je škodlivou návykovou látkou způsobující 

mnoho negativních dopadů. Ze základních oblastí tvořících samotnou alkoholovou politiku 

se dva experti (expert č. 3,4) shodli na selhávání v oblasti dostupnosti (tedy neregulovaném 

prodeji alkoholu) a dva další experti (expert č. 3,4) shodně zmínili málo omezenou a 

regulovanou reklamu. Dalším zmíněným selháním bylo také to, ţe nedochází dostatečně 

často ke zvyšování ceny alkoholu.  

Další oblast selhání tvoří restrikce, přičemţ dva z expertů (expert č. 3,4) uvedli 

nedodrţování zákazu prodeje alkoholu mladistvým a nalévání podnapilým v barech. 

Zmíněným problémem byly v tomto případě vymahatelnost trestního práva, restrikce při 
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prodeji osobám mladších 18 let a také málo striktní systém licencí na prodej alkoholu 

(který přísněji funguje například v zahraničí). Jeden z expertů (expert č. 6) zmínil také 

selhávání primární prevence a její značné podfinancování. V rámci oblasti léčby byl 

uveden problém s dlouhými čekacími dobami na nástup na léčbu a také chybějící 

konzultace na odvykání na záchytných stanicích. Velkou oblast selhání tvoří institucionální 

dimenze alkoholové politiky. Zde experti viděli problémy chybějícího lokálního působení, 

které má potenciál toho mnoho změnit, dále poddimenzovanou infrastrukturu veřejného 

zdravotnictví a obecně málo institucí veřejného zdraví, přičemţ nedochází ke vzniku 

ţádných nových institucí. Jeden z expertů (expert č. 3) zmínil také nejasnost toho, kdo by 

měl být garantem alkoholové politiky, kdy se o kompetence dělí nejvíce MZ ČR a RVKPP. 

Toto ne zcela jednoznačně nastavené rozdělení kompetencí bylo patrné i z odpovědí 

některých dalších expertů, kteří při otázkách směřujících právě na institucionální úroveň 

často váhali s odpovědí a reagovali spíše zamyšlením se nad tím, která instituce by vlastně 

měla být a je za alkoholovou politiku zodpovědná. 

Role a odpovědnosti institucí a jednotlivých aktérů jsou uvedeny obecněji v rámci 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018. Podle ní za realizaci 

opatření vyplývajících z této strategie odpovídají především členové vlády a RVKPP. Dále 

jsou zde uvedena jednotlivá věcně příslušná ministerstva jako je MZ ČR, MPSV, MŠMT, 

MV ČR a další. Odpovědnost za uskutečňování opatření a intervencí mají pak dále dle 

strategie kraje, obce, odborné společnosti, nestátní neziskové organizace a důleţitou roli 

zastává také NMS (Národní strategie protidrogové politiky 2010-2018:10-13). Nová 

navazující Národní strategie prevence a sniţování škod spojených se závislostním 

chováním 2019–2027 uţ je zaměřena specifičtěji, stejně tak jako Národní strategie 

primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe 2019-2027 a v těchto dokumentech 

obecné rozdělení kompetencí orgánů v oblasti alkoholové politiky vymezeno není. Naproti 

tomu strategie Zdraví 2020 je koncipována široce a konkrétním vymezením odpovědností 

se také nevěnuje (Zdraví 2020, 2014). 

7.4.1 Faktory ovlivňující selhání 

Po jiţ představených hlavních selháních alkoholové politiky teď nastíním faktory, které 

podle expertů k selháním výrazně přispívají. Tyto faktory napomáhají lépe porozumět výše 

uvedeným selháním a poukazují na dlouhodobější nedostatky a problémy v alkoholové 

politice. 
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Schéma č. 5: Faktory selhávání alkoholové politiky 

 

 

Zdroj: autorka 

 

Obecně v České republice chybí politická vůle pro změny a ţádná z politických 

stran se otevřeně nehlásí k protialkoholní politice. Zároveň také v diskurzu alkoholové 

politiky chybí názor, kterým by se výslovně vyhraňovala proti konzumaci alkoholu. Na 

institucionální úrovni se pak projevují negativní dopady politického rozhodnutí omezení 

infrastruktury veřejného zdravotnictví a nedostatečné kapacity v institucích jako je MZ 

ČR, SZÚ a dalších. Pokud jde o jiţ zmíněné selhávání v dostupnosti prodeje alkoholu, 

policie nemá dostatečné kapacity na kontrolu dodrţování nalévání mladistvým. Dalšími 

zmíněnými faktory ohledně prodeje mladistvým byly ty, ţe prodejci z tohoto prodeje mají 

dobrou ţivnost a také podávání alkoholu mladistvému vzhledem k všeobecné společenské 

toleranci alkoholu nevidí jako ţádný zásadní problém. Jedna expertka (expert č. 1) také 

uvedla jako faktory ovlivňující selhávání alkoholové politiky obecně obchod, business a 

lobby. 

7.4.2 Institucionální úroveň 
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Nyní se zaměřím na ty instituce, které selhávají včetně příčin těchto selhání.  

Schéma č. 6: Fungující a selhávající instituce alkoholové politiky 

 

 

Zdroj: autorka 

 

Čtyři experti (expert č. 3,4,5,6) se shodli na tom, ţe selhává MZ ČR, ovšem je 

důleţité zmínit, ţe tři z těchto expertů (expert č. 3,4,5) zároveň uvedli, ţe MZ ČR funguje 

v některých ohledech efektivně, takţe je viditelné, ţe pohled na tuto instituci je spíše 

rozporuplný. Jako příčina selhávání MZ ČR byla zmíněna nedostatečná kapacita a to, ţe 

alkoholovou politikou se v této instituci nikdo intenzivně nezabývá. Dále pak selhávání 

cílených preventivních programů a včasné intervence lékařů. Problematické je také 

prosazování opatření MZ ČR, které pak naráţí u politiků vzhledem k nedostatečné 

politické vůli. Druhou zmíněnou institucí je pak SZÚ, kde je stejně jako v MZ ČR problém 

s nedostatečnou kapacitou a nikdo se zde přímo alkoholovou politikou intenzivně 

nezabývá. Další institucí je pak MŠMT, kde jeden z expertů (expert č. 6) uvedl problém 

s nedostatkem financí na prevenci. Vedle těchto dvou institucí také jeden z expertů (expert 

č. 6) zmínil OSPOD a policii, která by měla vynucovat právo.   
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instituci nejmenovali, protoţe jeden z nich (expert č. 4) ţádnou takovou v zahraničí 

nenašel a dva (expert č. 2,6) uvedli, ţe tu ţádná jiná instituce podle jejich názoru nechybí. 

Naopak tři experti (expert č. 1,3,5) uvedli instituce fungující v zahraničí, které by dle nich 

byly potřeba také v České republice. Ze zahraničí byly experty zmíněny dva příklady 

fungujících institutů. Prvním příkladem je Public Health Institute fungující například 

v USA zabývající se výzkumem a monitoringem návykových látek včetně alkoholu
9
 

(phi.org online). Druhým je Institute of Alcohol Studies, který působí například ve Velké 

Británii či skandinávských zemích a jeho funkcí je výzkum spotřeby a negativních dopadů 

alkoholu. Dále také expertka ze SZÚ zmínila, ţe podle ní zde chybí ústav ve školství, se 

kterým by přímo mohl SZÚ spolupracovat. 

Z rozhovorů také vyplynulo několik činností, které by chybějící instituce měla 

vykonávat. Jednalo by se o institut, který by se soustředil především na studium, výzkum a 

monitoring alkoholu. Další očekávané funkce tohoto ústavu specializujícího se přímo na 

oblast alkoholu ukazuje následující schéma. V rámci výzkumné činnosti by se zároveň 

takový ústav zabývající se studiem alkoholu mohl zaměřit i na longitudinální výzkum 

konzumace alkoholu v rámci ţivotních trajektorií, který uţ byl zmíněný v souvislosti 

s příčinami alkoholismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Public Health Institute.[online]. 2020 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.phi.org/about/ 
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Schéma č. 7: Činnosti Ústavu pro studium alkoholu 

 

Zdroj: autorka 
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expert (expert č. 1) zmínil přímo celou síť zdravotních ústavů, která byla po roce 2009 

zredukována. Další dva experti (expert č. 4,6) se shodli na síti ambulantních 
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strategie. Tato oblast se přímo váţe k jednomu ze čtyř cílů této strategie a to sníţení 

dostupnosti drog zejména pro mladé lidi (Národní strategie protidrogové politiky 2010-

2018: 7). V novější Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe 

2019-2027 jsou uvedeny jako hlavní cíle mimo jiné právě posílení prevence a 

informovanosti a také kvalitní a dostupná síť adiktologických sluţeb (Národní strategie 

primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe 2019-2027: 19). Podle některých 

expertů tu však chybí ústav, který by se přímo zaměřoval na oblast alkoholu a někteří 

z expertů také doporučují posílení infrastruktury veřejného zdravotnictví, respektive sítě 

zdravotních ústavů a protialkoholních poraden.  

 

7.5 Změna diskurzu alkoholové politiky v České republice 

Experti byli vyzváni, aby stručně popsali změnu diskurzu alkoholové politiky, přičemţ 

zmínili poměrně velké mnoţství změn, a to především k lepšímu. Kaţdý z expertů zmínil 

trochu jinou změnu ze svého vlastního pohledu, takţe dohromady utváří pestrý pohled na 

proměnu diskurzu. Aţ na jednoho experta (expert č. 6), který uvedl, ţe se příliš nemění 

celkový přístup ve společnosti a chybí zde cílené kampaně týkající se alkoholu a zdravého 

ţivotního stylu, byly zmíněné změny v diskurzu pozitivní. Pokud jde o vnímání alkoholu 

ve společnosti, změnou je v posledních letech větší zdůrazňování a diskutování veřejno-

zdravotních aspektů alkoholu. Dále pak také bývá čím dál častěji zdůrazňovaný fakt, ţe 

ţádná dávka alkoholu není bezpečná. Diskutují se také veřejno-zdravotní dopady ve vztahu 

k penězům, coţ potom vede například k návrhům zefektivnění regulačního rámce včetně 

reklamy. Další změnou je také to, ţe se začala více medializovat data o závislých lidech či 

rizikově uţívajících alkohol. Obecně se otevřel problém alkoholu v tom smyslu, ţe uţ se 

nemusíme ptát, proč dochází k závislosti na alkoholu, ale rovnou na to, co s ní můţeme a 

budeme dělat. 

 Výraznou změnou, která ovlivnila diskurz alkoholové politiky, byla od 90. let 

liberalizace společnosti a podpora zdraví pak přestala být populární, ale v posledních deseti 

letech uţ se to znovu začíná měnit zpět opačným směrem. Jak bylo jiţ zmíněno v předešlé 

podkapitole, došlo k omezení infrastruktury veřejného zdravotnictví a tedy i zrušení či 

zredukování některých institucí. Na druhou stranu však v posledních letech začínají být 

financována a tedy i vznikat nová adiktologická centra, která pracují přímo s mladistvými. 

Pokud jde přímo o samotnou politiku, pozitivní změnou je, ţe alkohol se stal součástí 
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integrovanější drogové politiky. Další dvě pozitivní změny lze vidět také v oblasti 

prevence na školách. V rámci prevence se vedle nelegálních návykových látek uţ se také 

více klade důraz na tabák a alkohol a také se v preventivních programech doporučuje 

mladistvým například vyzkoušet nějakou dobu vůbec nepít (například v rámci akce Suchý 

únor). V alkoholové politice došlo ke zpřísnění a novelizace legislativy, coţ dokládá 

například zavedení omezení místa prodeje a na některých akcích prostřednictvím 

městských vyhlášek. Tyto vyhlášky však nemusí být zdaleka vţdy schválené.  

„To můţe být taky cesta, vytipovat ty lokality, na druhou stranu ta města pak narazila na 

to, zda ty vyhlášky jsou v souladu se zákonem. Zejména kdyţ to třeba nebylo přímo lokálně 

odůvodněné, já nevím, jestli to byl Chomutov nebo které město, tak to chtěli řešit tím, ţe 

zakázali konzumaci alkoholu na lavičkách. Chtěli prostě zavést to, aby se to vůbec venku 

nekonzumovalo a Ministerstvo vnitra tehdy tu vyhlášku smetlo, ţe není legální. Vţdycky ta 

vyhláška musí být v souladu s vyšším právním řádem, to znamená zákonem.“ (rozhovor 

Sklenář, MŠMT 2020). 

 Jeden z expertů (expert č. 1) také zmínil, ţe k tomuto zpřísnění omezení místa 

prodeje vyhláškami došlo nejspíše vlivem zahraničí, kde toto opatření funguje. Jedním 

z příkladů je Francie, kde platí například omezení konzumace alkoholu (i zákaz kouření 

cigaret) na některých pláţích nebo také zákaz prodeje alkoholických nápojů na 

benzínových stanicích mezi osmou hodinou večerní a osmou hodinou ranní (Craplet 2015). 

 

7.6 Příčiny poklesu spotřeby alkoholu u mladistvých 

V kapitole 1.1 byl zmíněný nedávno zaznamenaný pokles spotřeby alkoholu u 

mladistvých, a to nejen v České republice, ale také v mnoha dalších zemích. Všechny 

příčiny tohoto trendu nejsou ještě zcela objasněné, ale výzkum ESPAD dokládá zjištěný 

soubor příčin přispívajících k poklesu spotřeby alkoholu. Zjištěnými faktory přispívajícími 

k tomuto trendu jsou především rozvoj technologií, rozšiřování trendu zdravého ţivotního 

stylu na sociálních sítích, pokles atraktivity alkoholu, vyšší kontrola dětí rodiči, lepší 

strukturování volného času a pravděpodobně také pozitivní dopady preventivních 

programů (Chomynová, Csémy, Mravčík 2016: 14). Pro doplnění spektra faktorů 

přispívajících k trendu niţší spotřeby alkoholu byli právě na tyto příčiny dotázáni také 

experti, kteří uvedli širokou škálu moţných příčin dle jejich názorů a zkušeností. 
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Schéma č. 8: Příčiny poklesu spotřeby alkoholu 

  

Zdroj: autorka 

 

Pět ze šesti expertů (expert č. 2,3,4,5,6) shodně zmínilo jako jednu z příčin 

technologie, které ovlivňují mladistvé tak, ţe nechodí tak často ven a tráví více času 

online. Skrytou pastí zde můţe být však netolismus, takţe místo závislosti na alkoholu 

dochází k nárůstu právě závislosti na technologiích. Tři experti (expert č. 1,3,6) pak také 

shodně uvedli, ţe pokles spotřeby alkoholu u mladistvých je do jisté míry následkem 

působení preventivních programů, které jsou v poslední době kvalitnější. Další příčiny se 

týkaly oblasti zdravého ţivotního stylu. Dva experti (expert č. 2,4) zmínili, ţe mladiství se 

snaţí sami prezentovat trend zdravého ţivotního stylu na sociálních sítích a takému tomuto 

stylu věnují obecně větší pozornost. To souvisí i s technologiemi, respektive sociálními 

sítěmi, kde se mladiství snaţí často napodobovat různé vzory osobností a influencerů, kteří 

tam sami prezentují image zdravého ţivotního stylu. Mladiství jsou si také vědomí toho, ţe 

alkohol jim můţe přispět k ničení vzhledu a oni pak nebudou vypadat tak dobře, jako 

některé osobnosti, které jsou jim vzorem. Některé veřejně známé osobnosti také (nejen na 

sociálních sítích) zveřejňují své příběhy o závislosti na alkoholu.  

 Další soubor příčin se týká proměn ve společnosti. Zmíněno bylo například to, ţe 

jsme se stali bohatší společností, která se blíţí západním zemím a srovnal se tak boom. 

• mladiství nechodí tak často ven a  tráví více času online Technologie 

• následek kvalitnějších preventivních programů Prevence 

• mladiství prezentují zdravější styl a věnují mu pozornost Zdravý životní styl 

• napodobování vzorů osobností a influencerů Vzory 

• zvýšená kontrola ze stany rodičů Kontrola 

• pokles  atraktivity alkoholu, není součástí image, je ostuda se opít Image 

• socio-kulturní změny, tlak na výkon  Sociální faktory 
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Společnost také vytváří tlak na výkon a mladiství jsou si vědomí toho, ţe kdyţ budou 

konzumovat alkohol, nebudou pak podávat ty nejlepší výkony. Ve společnosti se také 

změnil celkový pohled na alkohol v tom smyslu, ţe uţ není tak moderní a není součástí 

image, na čemţ se shodli dva experti. Další dva experti (expert č. 1,3) se také shodli na 

tom, ţe alkohol přestal být tak atraktivní jako dříve a mladiství kolikrát nechtějí ztrácet 

kontrolu, protoţe je pro ně ostuda se opít víc, neţ je nutné a potom si tím způsobit vlastní 

ostudu. Další zmíněnou příčinou poklesu spotřeby byla zvýšená kontrola mladistvých 

ohledně trávení jejich volného času a to ho co dělají ze strany rodičů a blízkého okolí. 

Jeden expert (expert č. 1) také zmínil jako moţný důvod atraktivnější nabídku sladkých 

nealkoholických nápojů (podobné jako přecházení na elektronické cigarety, které jsou 

atraktivnější). Podle jednoho z expertů (expert č. 1) k poklesu spotřeby nedochází proto, ţe 

by se mladí více báli zdravotních následků a jeden expert (expert č. 4) uvedl, ţe tento 

pokles není ovlivněný politikou, pakliţe tu neplatí zákaz reklamy na alkohol. 

  

7.7 Zhodnocení opatření alkoholové politiky 

Jak bylo jiţ zmíněno v metodologii, expertům bylo předloţeno 9 kartiček s opatřeními s 

moţností připsat jakékoli další opatření, které je napadne. Jeden z expertů se nevyjádřil 

k této otázce opatření, a z tohoto důvodu jsem ho vyřadila z analýzy, takţe výsledná škála 

hodnocení opatření je od pěti expertů. Po sečtení průměrů hodnot u jednotlivých opatření 

je jejich výsledné pořadí dle největší vhodnosti realizace v rámci české společnosti 

následující: 
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Schéma č. 9: Pořadí opatření podle vhodnosti jejich realizace  

 

Zdroj: autorka 

 

Tento kvantitativní výsledek se ovšem nedá zevšeobecňovat vzhledem k malému 

vzorku respondentů, takţe v následujících podkapitolách bude podrobněji rozvedena více 

vypovídající slovní interpretace a dovysvětlení k jednotlivým opatřením spolu s diskuzí 

opatření v kontextu příkladů dobré praxe ze zahraničí a obecných mezinárodních trendů 

alkoholových politik. 

7.7.1 Reklama na alkohol 

Experty jednoznačně nejlépe hodnoceným opatřením byla regulace reklamy, které tři 

experti (expert č. 4,5,6) přiřadili v pořadí všech devíti opatření první místo a další dva 

experti (expert č. 1,2) potom po druhém a třetím místě. Zároveň však právě reklamu 

nezmínil ani jeden z expertů jako jeden z faktorů u otázky ohledně příčin alkoholismu u 

mladistvých. Experti se však při otázce na jednotlivá opatření k reklamě vyjadřovali 

nejvíce pozitivně. Jeden expert (expert č. 5) zmínil, ţe právě reklama je v českém 

politickém, sociálním a kulturním prostředím nejlépe realizovatelným opatřením. Jeden 

z expertů (expert č. 6) pak uvedl, ţe problémem je skrytá reklama, propagace 

alkoholických nápojů některými známými osobnostmi na sociálních sítích a také časté 

propojování reklamy na alkohol se sportem.  
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„Já si myslím, ţe obecně by i hodně pomohl zákaz té reklamy, protoţe kdyţ se na to 

podíváte, tak i pivo, i tvrdej, tak co to je - jak se společně bavit s přáteli, spolupráce, 

důvěra a ţe bez té whisky nemáte kamarády a tak podobně. A hned nato jde Fanta, která 

má úplně to samé, akorát ţe v ruce tam drţí Fantu. Tak to si myslím, ţe ti mladí si z toho 

říkají, ţe je to úplně to samé, takţe můţou sáhnout po tom alkoholu. Takţe si myslím, ţe by 

bylo zajímavé, kdyby byly ty reklamy i bez toho alkoholu. Samozřejmě pak by se mohl 

někdo začít rozčilovat, jestli nezačneme zakazovat reklamy na coca-colu a na redbull, coţ 

je samozřejmě další problém mládeţe, ale musíme nějak krok po kroku“ (rozhovor Fialová, 

Magdaléna o.p.s. 2020). 

 Vzhledem k metodologickým obtíţnostem není zcela jasně prokázaná významná 

spojitost mezi reklamou na alkohol a jeho spotřebou. Různé longitudinální studie však 

potvrdily vliv vystavování reklamě v médiích a marketingovému působení na začátek 

konzumace alkoholu u mládeţe a riskantnější vzorce pití (Anderson a kol., 2009). 

Regulace a omezování reklamy a marketingu je jedno z nejčastěji doporučovaných 

opatření mezinárodními institucemi právě v souvislosti s rizikovou skupinou mladistvých 

(Alcohol and Youth general fact sheet 2010). Obecným trendem v zahraničí je zvyšování 

restriktivnějších politik konkrétně zamířených na reklamu piva a v některých zemích pak 

úplný marketingový zákaz (Global status report on alcohol and health 2018: 116).   

 Konkrétním příkladem aplikace opatření omezujících reklamu je Velká Británie, 

Norsko, Estonsko a Francie, která byla mnoha zemím právě v tomto ohledu příkladem. 

V Estonsku tuto regulaci zavedly pomocí zákazu vysílání reklamy mezi sedmou hodinou 

večer a devátou hodinou ráno, coţ bylo koncipováno přímo pro cílovou skupinu 

mladistvých (Lai, Habicht 2011). Ve Francii došlo prostřednictvím zákonu k zákazu cílení 

reklamy na mladistvé a zákazu reklamy na alkohol v televizi, ovšem jak ukázaly později 

výzkumy, efekt takového zákona byl nejednoznačný. Mladiství byli i přesto vystavováni 

reklamách v médiích pro dospělé a i na internetu a zároveň chyběly dostatečné postihy za 

porušování regulačního zákonu. Přesto se však prokázalo, ţe mladiství byli obecně méně 

vystavováni takovým reklamám, neţ kdyby ţádné omezení nebylo zavedeno. Navíc je 

pozitivem tohoto regulačního opatření finanční nenáročnost pro vládu a jeho poměrně 

snadná implementace (Gallopel-Morvan et al. 2016).  

7.7.2 Dostupnost alkoholu 

Druhým experty nejlépe hodnoceným opatřením bylo omezování dostupnosti alkoholu 
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prostřednictvím regulace místa a doby prodeje alkoholických nápojů. Tomuto opatření 

přiřadili dva experti (expert č. 5,6) druhé místo, dva experti (expert č. 3,4) třetí místo a 

jeden expert (expert č. 1) místo čtvrté. Dvěma nejčastěji zmiňovanými místy k omezení 

dostupnosti alkoholu byly benzínové pumpy a bary, které navštěvují mladiství. 

„Ještě spíše moţná prosaditelné je alespoň to určité omezení doby prodeje, i toho místa - 

myslím, ţe ve hře jsou minimálně ty benzínové pumpy. Ono to má totiţ docela velký 

význam, protoţe ti alkoholici vědí, kdyţ třeba přestávají pít a pak se dostanou do situace, 

kdy to nemůţou zvládnout, tak vědí, ţe ještě prostě ve 3 hodiny je to otevřené a tam si to 

nakonec koupí.“ (rozhovor Hnilicová, 1. LF ÚK, 2020). 

Právě omezení na benzínových pumpách bylo zavedeno například ve Francii, kde 

platí zákaz prodeje alkoholu na benzínových stanicích mezi osmou hodinou večer a osmou 

hodinou ráno (Craplet 2015). V Estonsku byla omezena doba prodeje alkoholu v době od 

desíti hodin večer do desíti hodin ráno s tím, ţe toto omezování je ponecháno na 

působnosti lokálních municipalit (Lai, Habicht 2011). V České republice platí ohledně 

omezení dostupnosti pouze nedávno zavedené opatření ohledně vyhlášek obcí, které bylo 

jiţ diskutováno v kapitole 7.5. Dalším místem, kde se mladiství nejčastěji dostávají ke 

konzumaci alkoholu, jsou bary, hospody a restaurace (Chomynová, Csémy, Mravčík 2016: 

2). 

„Jenomţe to je zase business, to oni by zkrachovali, kdyby tam nechodily ty děti. Ale je 

pravda, ţe to je prostředí, které k tomu svádí. Aby tam ty děti přeţily, tak si prostě musí dát 

ten drink. Takţe tady by moţná mohla být věková hranice - ne na pití alkoholu, ale prostě 

na účast v některých prostorech, ale neumím si to upřímně představit. Kdo u nás bude 

hodnotit kam a tak? Bar první třídy, druhý, třetí třídy, to nevím. V Anglii ten systém je fakt 

sloţitý, tam můţou od 15 let, od 17 let a já kdyţ jsem tam byla, tak jsem se tehdy ptala a 

oni mi říkali, to tam právě dodrţují, kdyţ uţ je to zákon, tak to je law.“ (rozhovor Janatová, 

SZÚ, 2020). 

Právě ve Velké Británii je celkově kladen velký důraz na kontrolu, přísné postihy a 

dodrţování zákazu prodeje alkoholu pro osoby mladší 18 let (The Government´s Alcohol 

Strategy 2012). Obecně v zahraničí je trendem spíše nedostatek restrikcí na dobu prodeje 

alkoholu a nedošlo k ţádnému výraznému zavádění nových regulací v této oblasti (Global 

status report on alcohol and health 2018: 116). Dle výzkumů omezení hodin prodeje 

alkoholických nápojů vede k menšímu mnoţství problémů spojených s alkoholem včetně 
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páchání trestné činnosti. Vedlejším efektem při zavedení striktních restrikcí omezení 

dostupnosti alkoholu je vznik nelegálního trhu, ale ten mohou pak zmírnit vynucená 

licenční omezení (Anderson a kol., 2009). 

7.7.3 Cena alkoholu 

Sniţování ceny alkoholu bylo třetím nejlépe experty hodnoceným opatřením. Cena 

alkoholu se na škále objevila jednou na prvním místě (expert č. 3), jednou na druhém 

(expert č. 4), dvakrát na třetím (expert č. 5,6) a zároveň i jednou na sedmém místě (expert 

č. 1) z devíti. Podle studií má zvýšení ceny alkoholu prokazatelný vliv na sníţení úrovně 

celkové spotřeby alkoholu i u ohroţené skupiny mladistvých (Xu, Chaloupka 2011: 240). 

Politiky regulující cenu alkoholu mají za důsledek odkládání začátku pití alkoholu u 

mladistvých a omezují těţké pití i mnoţství alkoholu konzumované při některých 

příleţitostech. Dalším pozitivním důsledkem zvyšování ceny alkoholických nápojů je 

sníţení škod způsobených alkoholem a závislost na alkoholu (Anderson a kol., 2009). 

Nově od 1. ledna 2020 došlo v České republice k mírnému navýšení spotřební daně na 

lihoviny, ovšem toto navýšení se netýká piva a vína (irozhlas.cz 2019). 

„Ona se trochu zvýšila cena, ale podle mého to je úplně tak neznatelně, ţe to absolutně 

nemá ţádný význam. Tak jak se to dělá u nás, to nemá ţádný význam. Moţná, ţe to má 

význam v tom, ţe se ta společnost trochu připravuje na to, ţe je prostě potřeba, aby ta cena 

alkoholu byla vyšší.“ (rozhovor Hnilicová, 1. LF ÚK, 2020). 

Zvýšení spotřební daně v České republice doporučují také organizace WHO a 

OECD (Ţurovec, červenec 2019) a z hlediska mezinárodního srovnání je zde stále 

dlouhodobě jedna z nejniţších cen piva (Holodny 2017). MF ČR argumentovalo ohledně 

nenavýšení spotřební daně na pivo moţným poškozením některých tradičních odvětví a 

zároveň ţe by bylo zapotřebí, aby došlo k extrémnímu navýšení této daně, aby se projevil 

efekt sníţení spotřeby alkoholu (MF Podklad pro jednání…2019: 2-3). Navýšení 

spotřebních daní na alkohol bylo podle výzkumu nejčastěji implementovaným opatřením 

alkoholových politik v zahraničí, kdy téměř 60% zemí od roku 2010 zavedlo nebo 

zpřísnilo opatření regulující cenu alkoholu (Global status report on alcohol and health 

2018: 116). Země často toto opatření vyuţívají k tomu, ţe zároveň cíleně vyčleňují část 

státem takto získaných peněz z daní do prevence (Ţurovec, červenec 2019), coţ potvrdil 

v rozhovoru i jeden z expertů, který zmínil zároveň i to, ţe v České republice se toto nedaří 

uvádět v praxi. 
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V Kanadě a Skotsku zavedli opatření minimální ceny za jednotku alkoholu, kde ale 

zatím není ještě výzkumy potvrzený dopad tohoto opatření, zatímco v Anglii byl zavedený 

zákaz prodeje alkoholu pod pořizovací cenou (Woodhouse 2020). V Estonsku došlo 

k razantnějšímu navýšení spotřební daně na alkohol (kromě vína), a to dokonce o 45% za 

období šesti let, coţ se ve výsledku vedlo k výraznému sníţení spotřeby alkoholu. Je ale 

třeba zmínit, ţe k takovým výsledkům došlo spíše vlivem vhodně zvolené kombinace více 

opatření včetně samotného navýšení spotřební daně. Vedle něj také omezení dostupnosti a 

regulace reklamy tvořily základní oblasti regulace alkoholové politiky (Lai, Habicht 2011). 

Přesně na tato tři opatření se zaměřili také v Norsku, přičemţ největší důraz byl kladen na 

zvyšování ceny alkoholu (Rossow, Storvoll 2013, Storvoll, Halkjelsvik 2013). Kombinaci 

zavedení omezení reklamy, dostupnosti a zvýšení ceny zmínili také někteří experti (expert 

č. 1,4,5) v rámci rozhovorů jako soubor opatření, která spolu souvisí a navzájem se 

doplňují.  

7.7.4 Preventivní programy na školách 

Preventivní programy na školách byly v pořadí čtvrtým opatřením hodnoceným experty 

nejlépe. Jde o jedno z nejrozporuplnějších opatření, jelikoţ jeden expert (expert č. 1) mu 

přiřadil první místo, jeden expert (expert č. 5) úplně poslední místo, další z expertů místo 

páté (expert č. 6) a dva experti (expert č. 3,4) pak místo čtvrté. Jak zmínil jeden z expertů 

(expert č. 5), u preventivních programů je důleţitá otázka jejich kvality a zaměření. Další 

expert (expert č. 2) zmínil v této souvislosti také nevhodné zaměření preventivních 

programů:  

„Já bych řekl, ţe je docela velmi důleţité, ţe to období 15-18 let je dost nesourodé, zatímco 

v 15 letech se ti mladí lidé pohybují na ZŠ, tak v 16 letech jsou buď ještě v devítce anebo uţ 

jsou na SŠ, takţe tam je třeba ta pozornost zaměřovat na různé věkové skupiny. Protoţe 

potom, kdyţ přichází ten mladý člověk do nového prostředí na střední školu, tak 

samozřejmě se tam jinak chová v prvním ročníku, jinak se tam chová v druhé nebo třetím. 

Z našich výzkumů vyplývá, ţe hodně preventivních aktivit je třeba zaměřeno - i kdyţ je to 

regionální výzkum - do toho prvního ročníku, přitom to uţívání je častější v tom druhém.“ 

(rozhovor Barták, Klinika adiktologie, 2020). 

Podle dalšího z expertů (expert č. 5) je v rámci preventivních programů 

poskytováno dostatečné mnoţství informací o škodlivých dopadech alkoholu, ale důraz by 

se měl klást i na protialkoholní zaměření učitelů, kteří mohou ţáky v tomto směru 
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negativně ovlivňovat. Problémem je, ţe není dostatečně výzkumem objasněno do hloubky, 

co by nejvíce působilo na mladistvé a jak tím pádem zaměřovat a efektivně cílit 

preventivní programy. Zde by tedy pomohl podrobnější výzkum determinantů pití u 

mladistvých, kterému by se mohla věnovat jiţ dříve zmiňovaný a experty navrhovaný 

Institut pro studium alkoholu. 

Na druhou stranu kvalitnější preventivní programy jsou uváděny jako jedna z příčin 

nedávného trendu sníţení spotřeby alkoholismu u mladistvých, takţe k určitému zlepšení 

nejspíše postupně dochází. A to i vzhledem k tomu, ţe prevence jako součást protidrogové 

politiky je uţ dlouhodobě nejméně financovanou oblastí a naráţí zde na problém 

nedostatku zdrojů (Chomynová, Csémy, Mravčík 2016: 14). Také expertka zabývající se 

dlouhodobě prevencí na školách zmínila v rozhovoru vlastní pozitivní zkušenost se 

zlepšením úrovně prevence na školách. 

„Z mého pohledu se to změnilo pozitivně do těch škol, ţe i tam se to trošku posunulo od 

toho, jak to bylo - drogy hroznej strašák a jako neberte-zemřete, to je samozřejmě 

neefektivní. Tak postupně jak školíme ty učitele, tak to vidím ten rozdíl, protoţe já jsem 

začala školit uţ 2007, takţe 13 let a vidím, jak oni ty kapitoly o alkoholu a tabáku moc 

nebrali a ţe vlastně teď na ně naopak dávají větší důraz a víc se s těma dětma o tom baví a 

víc se na ně zaměřují.“ (rozhovor Fialová, Magdaléna o.p.s., 2020). 

7.7.5 Etikety a léčba  

V hodnocení experty se na pátém místě umístila shodně dvě opatření - léčba a etikety na 

alkoholických nápojích. Pokud jde o léčbu, tři experti (expert č. 4,5,6) ji přiřadili šesté 

místo, jeden expert (expert č. 1) pak místo páté a jeden (expert č. 3) sedmé. K léčbě se 

experti více v rozhovorech podrobněji nevyjadřovali. Opatření etiket varujících před 

zdravotními dopady na alkoholických se pak umístilo jednou na druhém (expert č. 1), 

pátém (expert č. 3) a sedmém (expert č. 6) místě a dvakrát (expert č. 4,5) aţ na místě 

předposledním, tedy osmém. Jeden z expertů (expert č. 1) zmínil, ţe toto opatření je 

poměrně snadno realizovatelné a navíc velmi často vyuţívané v zahraničí. Podle výzkumu 

WHO jde opravdu o trend alkoholových politik, protoţe toto opatření zavedlo nedávno 

dokonce 18 zemí (Global status report on alcohol and health 2018: 116-120). Experti se 

obecně při vyjadřování k tomuto opatření zmiňovali, ţe si nejsou jisti efektem varovných 

etiket na alkoholických nápojích, ale jejich postoj byl spíše skeptičtější. Efektivnost tohoto 

opatření zatím není výzkumy blíţe prokázaná, ale bývá doporučováno právě i v souvislosti 
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s vlivem na mladistvé (Hassan, Shiu 2007). 

7.7.6 Kontrola, restrikce a věková hranice  

Kontrola, trestní právo a jeho důsledné vymáhání se podle expertů umístilo na šestém 

místě. Tomuto opatření přiřadili experti po jednom hodnoty od pětky aţ do devítky 

v pořadí všech opatření. Ke kontrole se blíţe vyjádřil pouze jeden z expertů (expert č. 5), 

který poukázal na poměrně velkou změnu v oblasti kontroly a vymáhání trestního práva, 

které byla dříve přísnější nastavené. Na předposledním místě byly experty vyhodnoceny 

restrikce, které dříve v České republice fungovaly přísněji - například pokuty a povinný 

nástup na léčení za přestupky pod vlivem alkoholu. Toto opatření experti někteří hodnotili 

ne zcela negativně, protoţe mu přiřadili jednou čtvrté (expert č. 6) a jednou páté (expert č. 

5) místo a potom jednou místo sedmé (expert č. 4) a dvakrát osmé (expert č. 1,3). Jeden 

z expertů (expert č. 4) zmínil, ţe k povinnému nástupu na léčení za přestupek u nás 

dochází, ale příliš málo a mohlo by velmi pomoci, kdyby se tak dělo častěji.  

Posledním opatřením bylo posunutí či odstupňování věkové hranice, kterému bylo 

přiřazeno jednou čtvrté místo (expert č. 5), jednou šesté (expert č. 3) a třikrát (expert č. 

1,4,6) deváté. K tomuto opatření se experti vyjadřovali více. Podle dvou expertů (expert č. 

2,4) je věková hranice 18 let v České republice nastavená rozumně a jeden z expertů 

(expert č. 4) dodal, ţe by mohlo být lepší posunutí na 21 let, coţ by mohlo fungovat ale jen 

v případě zavedení přísných kontrol policií ohledně dodrţování tohoto opatření. Podle 

jednoho z expertů (expert č. 5) je toto posunutí na 21 let zřejmě i politicky prosaditelné, ale 

opět zmínil problém s dodrţováním takové hranice. V zahraničí je například v Anglii 

odstupňována věková hranice v barech, ale zároveň je dodrţování tohoto nařízení do 

značné míry kontrolováno a dodrţováno. Nedávno aţ 18 zemí v zahraničí přistoupilo ke 

zvýšení minimální věkové hranice, ale některé země zároveň tuto hranici zavedenou 

nemají stále vůbec (Global status report on alcohol and health 2018: 116-120).  

7.7.7 Další opatření  

Po dotázání na jiná další opatření, kterých by tu dle expertů bylo potřeba, tři z nich (expert 

č. 1,2,6) shodně zmínili opatření podporující změnu celospolečenského postoje k alkoholu, 

tedy například rozsáhlejší kampaně, vzdělávání a podobně. Jeden expert (expert č. 3) pak 

zmínil také včasnou intervenci a jeden (expert č. 5) dodal, ţe více dalších opatření uţ by 

spíše naopak škodilo. Právě postoj k alkoholu a jeho toleranci ve společnosti je uváděný 
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jako jedna z příčin tak vysoké míry spotřeby alkoholu u mladistvých. Zejména v České 

republice je do značné míry tradice tolerance alkoholu ve společnosti jiţ dlouhodobým 

faktorem a tato tolerance se pak z dospělých přenáší na mladistvé, které to významně 

ovlivňuje v jejich postoji vůči pití alkoholu (Sovinová, Csémy 2003: 46). Problém 

s přílišnou akceptovatelností alkoholu ve společnosti zmiňují i veřejně-politické 

dokumenty a změna tohoto postoje je uvedena například jako hlavní cíl akčního plánu 

strategie Zdraví 2020 (Akční plán…2015: 2). 

„Já si myslím, ţe jeden z těch faktorů, proč se pořád prodává v těch prodejnách nebo v 

restauracích alkohol těm mladistvým je, ţe prostě někdo jednak říká, ţe z toho má dobrou 

ţivnost a druhá věc je podle mě ta společenská tolerance k tomu alkoholu. Ţe v tom nevidí 

aţ takový problém - a vţdyť se nic neděje, oni ty náctiletý šli na jedno pivo...a ono kdyby to 

bylo o tom jednom pivu, ale ne o těch osmi, deseti. Ale to uţ jsme pak v Čechách, takţe si 

myslím, ţe musíme přejít nejdřív k přísnějším opatřením a pak se můţeme zamyslet, jestli to 

nějak uvolňovat.“(rozhovor Fialová, Magdaléna o.p.s., 2020). 

Přesně takovou strategií alkoholové politiky značně zpřísňujících opatření se 

vydalo Norsko, kde tato opatření zafungovala, ale poté začalo postupně docházet k jejich 

uvolňování, protoţe ve veřejnosti se začaly objevovat názory na to, ţe regulační opatření 

jsou nastavena příliš přísně. Po následném uvolnění restrikcí byl však zaznamenán opačný 

trend ve prospěch přísnějších opatření, coţ mohlo být způsobeno viditelným efektem 

politických opatření či většímu povědomí o negativních dopadech alkoholu ve společnosti 

(Rossow, Storvoll 2013, Storvoll, Halkjelsvik 2013).  
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Závěr  

Tato práce se zaměřuje na téma alkoholové politiky ve vztahu k mladistvým, kteří patří 

mezi jednu z nejvíce rizikových skupin, pokud jde o konzumaci alkoholu. K lepšímu 

pochopení rizikovosti alkoholu u mladistvých napomáhá koncept rizikového chování a 

studium odlišných trajektorií konzumace alkoholu z pohledu perspektivy ţivotního cyklu, 

které teoreticky ukotvují tuto práci. Zároveň koncept veřejného zdraví poukazuje na to, ţe 

nadměrná spotřeba alkoholu u mladistvých je veřejně-politickým problémem, který můţe 

být řešený veřejně-politickými nástroji. 

Česká republika je z dlouhodobého hlediska jednou ze zemí, která se umísťuje 

v rámci mezinárodního srovnání na prvních místech ve spotřebě alkoholu, coţ platí i pro 

mladistvé. Spotřeba alkoholu byla dříve mnohem menší, ale postupně došlo vlivem 

různých společenských, politických a ekonomických změn k jejímu zvýšení. Také 

alkoholová politika prošla od doby po druhé světové válce proměnou, protoţe dříve zde 

fungovaly přísnější restriktivní opatření a důslednější kontrola jejich dodrţování. Od 90. let 

však došlo k jejich rozvolnění a naopak celkově liberálnějšímu pohledu na alkohol ve 

společnosti, čemuţ také odpovídalo nastavení alkoholové politiky. Také institucionální 

struktura alkoholové politiky byla postupně zredukována, některé instituce zrušeny a ţádné 

nové poté uţ nevznikaly. Pouze preventivní programy se dlouhodobě více rozvíjely, ale 

jinak nebylo přistoupeno k ţádným regulačním opatřením, která doporučují i mezinárodní 

organizace, jako například OECD a WHO. V posledních letech však dochází k trendu 

mírného poklesu ve spotřebě alkoholu u mladistvých, jehoţ příčinou je dle odborníků 

hlavně rozvoj moderních technologií, se kterými děti tráví více volného času místo 

scházení se s vrstevníky venku. Dalšími příčinami poklesu jsou pozitivní dopady 

preventivních programů, diskurz zdravějšího ţivotního stylu mezi mladistvými, 

napodobování vzorů a osobností, zvýšená kontrola rodičů a blízkých, změna image 

alkoholu a sociálně-kulturní proměny ve společnosti. Zároveň je i v posledních letech 

viditelná snaha o změnu především ze strany MZ ČR ohledně regulace reklamy a 

informačních kampaní. 

Současnou alkoholovou politiku tvoří tedy především cena alkoholu a daně, právní 

normy, strategické dokumenty, prevence a léčba. Hlavními aktéry jsou na mezinárodní 

úrovni WHO, OECD, EU a na národní úrovni především MZ ČR, RVKPP, SZÚ, MŠMT a 

další ministerstva, NMS a Klinika adiktologie. Při tvorbě politik zaměřených na 
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předcházení či omezení pití alkoholu u mladistvých je důleţitým východiskem hlubší 

znalost a porozumění příčinám konzumace alkoholu. Dotazovaní experti i dostupná 

odborná literatura poukazují na několik zásadních oblastí příčin alkoholismu, přičemţ 

největší vliv podle nich má proalkoholní kultura ve společnosti, nízká cena alkoholu a jeho 

společenská přijatelnost. Dále pak kromě opatření alkoholové politiky a společenských 

faktorů také samotné rizikové chování mládeţe, napodobování vzorů různých osobností, 

tlak vrstevníků a také vliv rodičů. Proto by politika v tomto směru měla cílit nejen na 

vzdělávání mladistvých, ale také edukativní vzdělávání rodičů. 

 V rámci dotazování experti také hodnotili současné fungování alkoholové politiky 

v České republice. Jako nejdůleţitější oblasti politiky byly identifikovány především 

výrazné zvýšení ceny, omezování dostupnosti místa a doby prodeje alkoholu, omezování 

reklamy na alkohol a environmentální prevence. Dále pak vymáhání práva na dodrţování 

zákazu prodeje mladistvým, léčba, udrţení věkové hranice 18 let pro prodej alkoholu, 

preventivní programy na školách pro mladistvé, ale i pro učitele, edukativní působení na 

rodiče a práce na změně veřejného postoje vůči alkoholu ve společnosti (například formou 

cílených protialkoholních kampaní). Pokud jde o přednosti alkoholové politiky v České 

republice, dotazování experti zmínili jako dvě hlavní oblasti účinnou politiku ve vztahu 

k řidičům a legislativní nastavení politiky. Dalšími přednostmi bylo částečné zlepšení 

preventivních programů a kampaní, robustní obor adiktologie a jeho rozvoj, zlepšení 

dostupnosti sluţeb adiktologie pro děti, připravovaná regulace reklamy MZ ČR a regulační 

vyhlášky obcí ohledně místa a doby prodeje alkoholu. Na institucionální úrovni podle 

expertů funguje nejlépe MZ ČR, RVKPP a NMS.  

Naopak jako slabiny alkoholové politiky byly identifikovány implementační 

deficity a to, ţe politika zůstává jen na papíře odtrţená od reality a také přílišná tolerance 

vůči alkoholu v rámci veřejných politik. Další nedostatky byly zmíněny v oblasti prevence, 

léčby, příliš omezené regulaci dostupnosti a reklamy. Jedním z nedostatků je také absence 

instituce, která by se věnovala přímo výzkumu a monitoringu alkoholu. Šlo by tedy o 

jakýsi institut zajišťující systematické celonárodní kampaně a jejich evaluace, besedy pro 

děti a mladistvé, výzkum (konkrétněji longitudinální výzkum konzumace alkoholu v rámci 

ţivotních trajektorií), monitoring spotřeby a dopadů alkoholu, publikování škod 

způsobených alkoholem a podávání návrhů prosaditelných opatření vládě. Jako selhávající 

instituce byly identifikovány MZ ČR (které zároveň v některých ohledech funguje dobře), 
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MŠMT ČR, SZÚ, OSPOD a policie ČR. Faktory přispívajícími k přetrvávání selhání 

alkoholové politiky jsou především obchod a business, lobby, nedostatečné kapacity 

institucí, nedostatečné kapacity policie, chybějící politická vůle pro změny a dřívější 

omezení infrastruktury. 

V této práci byly zmíněny příklady fungování alkoholové politiky ve Francii, 

Estonsku, Norsku, Velké Británii a Skotsku. Mezi obecná mezinárodní doporučení pro 

rizikovou skupinu mladistvých patří zahrnutí veřejnosti do procesu tvorby politik, 

informovanost mladistvých, zmírňování tlaku vrstevníků a nátlaku ze strany marketingu a 

reklamy a také nabízení alternativních volnočasových aktivit. Konkrétní příklad estonské 

politiky ukazuje důleţitost zahrnutí rodičů do tvorby politiky. Zároveň je také nutné 

zapojení širšího spektra aktérů včetně výzkumníků do procesu tvorby politik a jejich 

spolupráci napříč více politickými oblastmi. V této souvislosti je nutno zmínit, ţe 

dotazování experti potvrdili, ţe mezi některými institucemi v České republice není 

dostatečná spolupráce a nejsou zcela jasně vymezeny kompetence jednotlivých aktérů a 

institucí.  

Jako nejvhodnější opatření v České republice se podle expertů jeví zavedení 

přísnějších omezení reklamy, coţ je zároveň i jedno z nejčastěji zaváděných opatření 

alkoholových politik jiných zemí. U regulace reklamy a marketingu je však důleţité 

stanovit také dostatečné postihy za případná porušování regulačních zákonů. Z hlediska 

implementace a finanční zátěţe je toto opatření pro vládu poměrně snadno uskutečnitelné. 

Druhými dvěma nejvhodnějšími opatřeními by podle expertů byla omezení časové a 

prostorové dostupnosti a ceny alkoholu. Pokud jde o dostupnost alkoholu, jako 

nejvhodnější se ukazuje zavést omezení doby prodeje na benzínových pumpách a v barech, 

kam často chodí mladiství, ale musel by zde fungovat zároveň určitý systém kontrol a 

postihů za porušování takového omezení. Zvýšení ceny alkoholu, respektive spotřební 

daně by mělo být rovnou vysoké, protoţe pouze minimální navýšení se neukazuje jako 

příliš účinné. Navíc by stát mohl při vyšších daních vyčleňovat určité mnoţství financí na 

podporu preventivních programů. 

Na příkladu alkoholových politik některých zemí je viditelné, ţe značný efekt pro 

sníţení spotřeby alkoholu, zejména u dětí a mladistvých, má vhodná kombinace více 

opatření. Konkrétně nejlépe se doplňuje právě zavedení regulace reklamy spolu 

s omezením dostupnosti a ceny alkoholu, coţ potvrdili i dotazování experti jako vhodný 
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soubor tří nejlepších opatření. Dalším vhodným opatřením je zaměření se na preventivní 

programy a jejich finanční posílení (moţné právě z vyšších spotřebních daní), tak i lepší 

zacílení a specifičtější zaměření. K tomu by mohl dopomoct Institut pro studium alkoholu, 

který by na základě výzkumné činnosti poskytoval bliţší informace k lepšímu zaměření 

prevence především (ale nejen) na školách. Vedle vzdělávání samotných mladistvých by 

však bylo vhodné soustředit se také na protialkoholní zaměření učitelů na školách. Pro 

zavedení etiket na alkoholické nápoje a zkvalitnění sluţeb léčby se dotazovaní experti 

příliš nevyslovovali ani z hlediska realizace ani vhodnosti těchto opatření. Posunutí věkové 

hranice by mohlo být podle některých expertů vhodným opatřením pouze za předpokladu, 

pokud by se zavedly přísné kontroly a toto nařízení by bylo opravdu dodrţováno. Jako 

jedno z hlavních doporučení expertů se ukázala potřeba komplexnější změny v toleranci 

alkoholu a tedy i práce na změně takového postoje k vnímání a konzumaci alkoholu 

v české společnosti. Tolerantní společenský postoj k alkoholu se pak odráţí i v politické 

rovině, kde chybí větší vůle pro zásadnější obrat v nastavení alkoholové politiky, coţ je pro 

začátek větších změn potřebné. 
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Summary 

This thesis deals with alcohol policy in relation to youth because adolescents are part of 

one of the most risky group when it comes to drinking alcohol. Czech Republic is for a 

long time one of the countries with the largest consumption of alcohol wordwide. The 

main goal was to identify strengths and deficits of alcohol policy and to suggest possible 

improvements based on good example of foreign practice and interviews with experts. 

Another goal was to identify the setting of alcohol policy in the Czech Republic and its 

development. For secondary data I used desk research so that I was researching articles, 

studies, statistics, laws, strategies and other public policy documents. To obtain primary 

data I conducted a semi-structured interviews with six actors representing different 

institutions participating on alcohol policy. Then I analyzed expert interviews by method 

of thematic content analysis.  

Firstly in this thesis for better understanding of a context I described developement 

and trends in alcohol consumption in Czech Republic. Also the main causes and the 

harmful effects of alcohol were described. Then as a theoretical basis I focused on the 

concept of risk behaviour, the life course perspective and the concept of public health. The 

following chapters were focused on the main areas of alcohol policy in Czech Republic 

such as legislation, strategies, pricing, prevention and alcohol treatment. I also described 

main Czech and international institutions which have impact on Czech alcohol policy. The 

final section before the interpretation of the results from an expert survey was dealing with 

good examples of a foreing practice with different approaches to alcohol policy.  

As strong fields of alcohol policy in Czech Republic were identified policy in 

relation to drivers and legislative setting. The results of an expert survey revealed the 

failures of alcohol policy at various levels. Main weaknesses of Czech alcohol policy are 

deficits in implementation, too high tolerance for alcohol within policy and polity, low 

regulation in advertisement and in availability of alcohol. Some deficits were also 

identified within prevention programs and treatement. There is also lack of institutions 

focusing primarily on alcohol so a new necessary institution was proposed based on 

experts and a foreing practice. According to experts this institute specializing at study of 

alcoholism should conduct a more profound research about consumption and effects of 

alcohol. Also it should realize systematic nationwide campaigns and their evaluation, 

lectures for youth, publish information about harmful effects of alcohol etc. 
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According to experts the most suitable policy measure in Czech Republic is 

regulation of an advertisement but there should be also significant sanctions in case of 

violations. Next two most suitable policy measures are availability and price of alcohol. 

The availability of alcohol should be more restricted especially in bars and petrol stations. 

As for price of an alcohol, the most important is to raise the taxes on alcohol significantly. 

Regulation of an advertisement, availability of alcohol and higher prices were identified as 

the best combination of policy measures that are connected and most effective. Another 

important area especially considering risk group of youth is prevention at schools where 

should be more financial support and these program should also have more specialized 

focus. Other less suitable policy measures are treatment, age limit, labels on alcohol drinks 

and bigger restrictions. One of the main recomendation from experts was that the more 

deeper change in tolerance of alcohol in society is needed. Such attitude is reflected also in 

politics where is lack of will for more fundamental changes in setting of Czech alcohol 

policy. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Česká republika dlouhodobě zaujímá ve světě jedno z prvních míst ve spotřebě alkoholu. 

Tento problém se týká i mladistvých, coţ dokazují různé mezinárodní výzkumy, například 

studie WHO, podle které je v České republice největší počet dětí ve věku 13 a 15 let, které 

pijí alkohol nejméně jednou týdně (Currie C et al. 2012: 155). Vzhledem k nedostatkům 

komparativních dat ohledně uţívání návykových látek v evropských zemích vznikl v roce 

1990 projekt Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách. Do projektu se zapojilo 

jiţ více neţ čtyřicet evropských zemí, přičemţ výzkum se zaměřuje především na 

mladistvé ve věku 15-16 let (ESPAD 2016). V České republice se alkoholismem zabývá 

například Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které pravidelně vydává 

výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice. Z poslední zveřejněné Výroční 

zprávy za rok 2016 vyplývá, ţe právě na základě nejnovějšího výzkumu jiţ zmíněné studie 

ESPAD odpovědělo téměř 43% chlapců, ţe v posledních třiceti dnech pilo nadměrné 

dávky alkoholu (tedy 5 a více sklenic). Dívek pak přiznalo nadměrnou konzumaci alkoholu 
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téměř 37% (Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR 2016: 71). 

Jak naznačují statistická data, alkoholismus mládeţe je v České republice závaţným 

problémem, jehoţ negativní důsledky jsou zejména zdravotní, ale také sociální, 

ekonomické a s dopady na kriminalitu (násilí, nehody). Mezi příčiny alkoholismu, vedle 

očekávaných pozitivních důsledků, patří také dostupnost alkoholu, jeho cena a další 

faktory spadající pod nastavení alkoholové politiky dané země (Currie C et al. 2012: 151-

161). V České republice je alkoholová politika spíše upozaďována na úkor politiky 

tabákové či drogové. Obecně chybí komplexnější prevence a je kladen důraz na léčení jiţ 

závislých. Toto potvrzuje například neexistence samostatné strategie pro alkoholovou 

politiku, která je dosud jen součástí strategie protidrogové politiky (Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010-2018). Ve své práci budu vycházet právě z tohoto 

předpokladu upozadění alkoholové politiky v České republice, coţ je zároveň důvodem, 

proč se chci právě tomuto problému věnovat a zjistit slabiny této politiky s ohledem na 

závaţnost alkoholismu u mládeţe a jeho četné negativní dopady. Výzkumným problémem 

diplomové práce tedy bude, jakým způsobem je nastavená alkoholová politika v České 

republice ve vztahu k mladistvým. 

 

B. Cíle diplomové práce 

Cíle diplomové práce souvisí se zkoumáním způsobu nastavení alkoholové politiky 

v České republice. Hlavním cílem bude na základě zjištění nastavení alkoholové politiky 

v ČR identifikovat její nedostatky. Výzkumné cíle tedy budou následující: 

1) Zjistit, jak je nastavená alkoholová politika ve vztahu k mladistvým. 

2) Identifikovat potenciální nedostatky alkoholové politiky v ČR ve vztahu k mladistvým. 

3) Navrhnout moţná zlepšení na základě příkladů dobré praxe ze zahraničí. 

 

C. Výzkumné otázky 

1) Jak je nastavena v ČR alkoholová politika ve vztahu k mladistvým? 

2) Jaké jsou přednosti alkoholové politiky v ČR? 

3) Jaké jsou slabiny alkoholové politiky v ČR? 
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4) Proč identifikované nedostatky alkoholové politiky v ČR přetrvávají?  

5) Jaký je příklad dobré praxe ze zahraničí v rámci alkoholové politiky? 

6) Jakým způsobem lze zlepšit alkoholovou politiku v ČR ve vztahu k mladistvým na 

základě příkladu dobré praxe ze zahraničí? 

 

D. Teoretická východiska 

Alkoholismus patří mezi rizikové (sociálně-patologické) chování mládeţe. Na 

problematiku alkoholismu budu nahlíţet v rámci teorie zdraví a jeho determinantů. 

V širším pojetí mezi sociální determinanty patří podmínky, ve kterých lidé ţijí, přičemţ na 

tyto podmínky má vliv distribuce peněz a zdrojů. Tyto sociální determinanty jsou většinou 

také zodpovědné za nerovnosti v oblasti zdraví (WHO 2018). Vzhledem k alkoholismu je 

důleţitá především podpora zdraví ze strany státu. Konkrétně závislost na alkoholu lze 

zařadit mezi jeden z determinantů ovlivňující zdraví (Marmot, Wilkinson 2003). Součástí 

práce bude také stručný popis vývoje alkoholové politiky v České republice, k čemuţ 

vyuţiji veřejně politické teorie agenda setting, tedy procesu nastolování agendy v rámci 

alkoholové politiky. 

 

E. Výzkumný plán 

K naplnění výzkumných cílů a zodpovězení výzkumných otázek budu vyuţívat jak 

primárních, tak sekundárních dat. Zdroji pro sekundární data budou převáţně veřejně 

polické dokumenty věnující se alkoholové politice v České republice. Vyuţívat budu také 

odborné studie, články v odborných časopisech či statistická data. Dalším moţným 

zdrojem dat je databáze biomedicínské literatury Medline, kterou pravděpodobně vyuţiji 

pro review. Pro identifikaci dobré zahraniční praxe alkoholové politiky ve vztahu 

k mladistvým vyuţiji analýzy veřejně politických dokumentů. Primární data získám na 

základě expertního šetření. Bude se jednat o několik polostrukturovaných rozhovorů 

s experty ohledně nastavení alkoholové politiky v České republice a metodou analýzy 

těchto dat potom bude tematická analýza. 
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G. Předběţná náplň práce v anglickém jazyce 

Alcoholism is a part of a risk behaviour of youth. Experts claim that alcoholism has many 

negative imapcts - health, social, economic etc. In my diploma thesis I will focus on the 

setting of alcohol policy in relation to youth in the Czech Republic. The main objective is 

to identify deficits of alcohol policy based on exploring its character. Also I will suggest 

possible improvements of alcohol policy according to good example of foreign practice. 

Used methods will be analysis of public policy documents and interviews with experts in 

this field of policy. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář rozhovoru (text) 

- přestavení se, téma práce, co zjišťuji 

 

1) Proč podle Vás mladiství v ČR tak často podléhají alkoholismu jakoţto rizikovému 

chování? 

 

 

I. Nastavení alkoholové politiky v ČR - alkoholová politika ve smyslu strategií, 

legislativy, daní, reklamy, preventivních programů, léčby 

 

1) Která oblast alkoholové politiky je podle Vás nejdůleţitější v působení proti 

alkoholismu mladistvých?  

 

2) V čem podle Vás alkoholová politika v ČR ve vztahu k mladistvým funguje? 

 

o Které instituce si myslíte, ţe fungují v tomto ohledu dobře? 

 

 

3) V čem si myslíte, ţe alkoholová politika v ČR ve vztahu k mladistvým naopak 

selhává?  

  

 

4) Můţete popsat změnu diskurzu alkoholové politiky u nás v posledních desetiletích?  

 

o Které faktory tato selhání nejvíce ovlivňují?   

 

 

5) Které instituce alkoholové politiky podle Vás selhávají? 

o Napadá Vás instituce, která tu chybí a funguje v zahraničí? 

o Napadá Vás některá zrušená instituce, která tu dříve fungovala a byla by teď 

potřeba? 

 

II. Řešení - inspirace zahraničím 

 

6) Která z následujících opatření si myslíte, ţe by mohla nejlépe fungovat v praxi 

v ČR - jsou nejlépe realizovatelná? Předloţit expertům kartičky s jednotlivými 

opatřeními (viz. příloha č. 2). Pokud Vám některé opatření chybí, můţete ho 

dopsat. Zároveň můţete i více okomentovat jednotlivá opatření, pokud spolu 

například souvisí a podobně. 
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7) Jak si vysvětlujete nedávno zaznamenaný mírný pokles spotřeby alkoholismu u 

mladistvých?  

 

 

Příloha č. 2: Kartičky s opatřeními pro experty (obrázek) 

 


