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Abstrakt 
  Tato diplomová práce se zabývá mediální reprezentací alkoholu a jeho nadměrné 

konzumace v české veřejnoprávní televizi. Zaměřuje se také na způsoby regulace alkoholu 

v podobě behaviorálních postrčení, která mohou být využita jak v rámci alkoholové politiky 

České republiky obecně, tak ve vysílání České televize. Práce tedy identifikuje nejen 

možnosti využití konceptu nudge, který svým správným zarámováním může pozitivně 

ovlivnit lidské rozhodování v otázce konzumace, ale také interpretuje mediální rámce 

využité při referování o alkoholu v České televizi. Alkohol je v České televizi zobrazován 

v rámci svých pořadů i komerčních sděleních, z toho důvodu byla do analýzy přidána také 

případová studie zabývající se alkoholovou reklamou vysílanou na programech ČT. 

Praktická část práce tak vznikla na základě kvalitativní analýzy rámcování obsahu a za 

pomoci desk research odhalila možnosti nudgingu v alkoholové politice i v samotném 

vysílání ČT. Práce především poukazuje na skutečnost, že proces rámcování má v lidském 

rozhodování signifikantní postavení, a je tak třeba mu při tvorbě alkoholové politiky věnovat 

dostatečnou pozornost.  

 

Abstract 
 This diploma thesis deals with the media representation of alcohol and its excessive 

consumption on Czech Television as a public service broadcaster. It also focuses on ways to 

regulate alcohol in the form of behavioural nudges which can be used both within alcohol 

policy of the Czech Republic in general and the broadcasting of Czech Television. The thesis 

identifies not only possibilities of using the nudge theory, which can have a beneficial effect 

on human decision making, but also interprets media framing used for representation of 

alcohol on Czech Television. Alcohol is portrayed within Czech Television programmes as 

well as within TV commercials, therefore a case study dealing with alcohol advertising 

broadcasted on Czech Television was added to the analysis. The analytical part of the thesis 

was created on the basis of a qualitative framing analysis and with the aid of desk research I 

revealed the possibilities of nudging both in alcohol policy and in the Czech Television 

broadcasting. Above all, this thesis emphasises the fact that the framing process has a 

significant position in human decision making, and that is why it’s necessary to pay adequate 

attention to this process in alcohol policy making. 
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Úvod 
 Česká republika je ve světě proslavená nejen jako místo vynálezu kontaktních čoček 

či hromosvodu, ale také často jako země, kde je pivo levnější než voda. Důvodem je snad 

vysoká míra tolerance Čechů vůči konzumaci alkoholu, která způsobuje, že se Česká 

republika opakovaně řadí na přední příčky ve spotřebě alkoholu na světě. Nadměrná 

konzumace alkoholu má vliv nejen na naše zdraví, ale také celospolečenské náklady takové 

konzumace nejsou zanedbatelné. Problematika vysoké spotřeby alkoholu se tedy dotýká 

mnoha oblastí, od zdravotní přes sociální po ekonomickou oblast zahrnující jak náklady 

spojené se zdravotními dopady konzumace, tak alkoholový průmysl lobující za co nejnižší 

regulace v oblasti alkoholové politiky. Právě alkoholová politika disponuje mnohými 

nástroji, které mohou vysokou spotřebu alkoholu v České republice regulovat. Jedním 

z takových nástrojů je behaviorální postrčení neboli nudge, jehož cílem je postrčit lidi 

k lepšímu rozhodování bez zákonem daných nařízení. 

 

 Tato diplomová práce se věnuje tématu alkoholu, možnostem jeho regulace a 

mediálnímu zobrazení problematiky v rámci České televize. Toto téma ideálně kombinuje 

můj zájem v oblasti veřejné politiky a žurnalistiky. Média totiž mají poměrně významný vliv 

na divákovo uvažování tím, jak na daný problém sama nahlížejí a v jakém kontextu s ním 

pracují. Tento proces nazýváme rámcování. A právě teorie rámcování a rámcování alkoholu 

v České televizi je jedním z ústředních pojmů této práce, který proniká jak do teoretické, tak 

do praktické části.  

 

 Práce je rozdělena na tři části – teoretickou, metodologickou a analytickou. 

V teoretické části se budu zabývat problematikou vysoké spotřeby alkoholu v České 

republice a způsoby regulace, kterými alkoholová politika disponuje. Jedním z možných 

způsobů je využití konceptu nudge, jakožto pokusu pozitivně ovlivnit lidské rozhodování. 

Tento koncept proto v teoretické části práce také představím a vysvětlím principy, na kterých 

funguje. Dále se budu zabývat již zmíněnými mediálními rámci a účinky médií na publikum, 

a to včetně reklamy na alkohol, která je v České republice téměř neregulována.  

 

 V metodologické části práce se zaměřím na výzkumné cíle i otázky, samotný 

výzkum a jeho metody. Cílem práce je tedy zmapovat mediální reprezentaci tématu alkoholu 

v České televizi, a to nejen v hlavní zpravodajské relaci Události, ale také v reklamních 
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sděleních, a dále odhalit možnosti využití konceptu nudge jako mocného rámu při tvorbě 

alkoholové politiky v České republice. Jelikož je svět v posledních měsících sužován 

pandemií koronaviru, bylo třeba časové vymezení zkoumaného období rozšířit až ke konci 

roku 2019, kdy se o alkoholové politice v médiích hovořilo nikoliv v kontextu pandemie, ale 

v kontextu legislativních změn. Pro interpretaci rámců užitých Českou televizí při referování 

o alkoholu mi poslouží metoda rámcování, která sleduje, jak události byly tematizovány a 

jaké informace byly zdůrazňovány jako klíčové. Pro analýzu alkoholových reklam využiji 

metodu malé případové studie, která bude sledovat charakteristiky reklamy v kontextu 

plánovaných legislativních změn. Desk research mi následně umožní nahlédnout do 

možností využití konceptu nudge v praxi. 

 

 Empirická část práce bude rozdělena především na dvě části, přičemž první se bude 

zaměřovat na obraz alkoholu v české veřejnoprávní televizi a druhá na možnosti nudgingu 

jak v alkoholové politice obecně, tak také v České televizi. Na závěr práce uvedu limity 

výzkumu a možnosti pro potenciální budoucí výzkum v této oblasti.  
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Věcná a teoretická východiska 
1. Alkohol 
 Dle Světové zdravotnické organizace [WHO 2018] je „alkohol psychoaktivní látka s 

vlastnostmi způsobujícími závislost, která byla po mnoho staletí široce používána v mnoha 

kulturách. Škodlivé užívání alkoholu způsobuje nejen rozsáhlé nemoci, ale také sociální a 

ekonomickou zátěž pro společnost.“ Konzumace alkoholu je tedy společenský problém, se 

kterým se zdaleka nepotýká pouze Česká republika. Pití alkoholu, byť i jen v malé míře, 

s sebou nese mnohé nežádoucí účinky, především pokud hovoříme o zdravotních rizikách. 

[Sovinová, Csémy 2003: 45] Kromě toho, že alkohol zvyšuje riziko vzniku až 200 různých 

typů onemocnění je také zodpovědný za více jak 3 miliony úmrtí ročně. Způsobené zdravotní 

komplikace však nejsou to jediné, dopadů alkoholu na život jedince i jeho okolí je značná 

řada. Ať už se jedná o rozšíření sociálně patologických jevů, či například zvýšení 

společenských nákladů, do kterých můžeme zahrnout nejen zdravotní náklady, ale také 

náklady na ublížení na zdraví vlivem alkoholu nebo náklady na kriminální činnosti. [iHETA 

2019] Je totiž zřejmé, že alkohol je závažným kriminogenním faktorem, který ovlivňuje 

bezpečnost ve společnosti. Právě dopady pití alkoholu na okolí jsou velmi rozsáhlé a 

komplexní, a je jim tak třeba věnovat zvýšenou pozornost. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 249] 

 

 Na celkovou spotřebu alkoholu ve společnosti má vliv alkoholová politika, která ji 

svými nástroji může omezovat. Tato kontrola spotřeby alkoholu je otázkou veřejného zdraví, 

a je tak třeba k celé problematice také přistupovat. Cílem alkoholové politiky většiny 

vyspělých zemí je především snaha snížit spotřebu a následné škodlivé dopady alkoholu. 

Alkoholová politika ovlivňuje nejen výrobu, distribuci a prodej alkoholických nápojů, ale 

také například alkoholové reklamy či osvětové a vzdělávací preventivní programy. Jedněmi 

z neúčinnějších regulací, ba zřejmě těmi nejúčinnějšími, jsou opatření v podobě regulace 

prodeje a ceny alkoholových nápojů. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 248] Je však třeba 

zdůraznit, že například v České republice jsou takové strategie chápány spíše jako 

omezování trhu či práva na svobodu rozhodování, a proto nejsou u nás dostatečně 

uplatňovány.  

 

 Obecně je velmi zajímavé pozorovat, jakou roli hraje alkohol v české společnosti a 

jaké postoje panují mezi Čechy ohledně jeho konzumace. Tyto postoje a návyky jsou 
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ovlivněny především tradicí značné tolerance alkoholu v České republice [Sovinová, Csémy 

2003: 46], a to i přesto, že jedním z cílů Národní strategie Zdraví 2020 byla právě změna 

vysoce tolerantního postoje veřejnosti. [Národní strategie Zdraví 2020 2015] I dle Světové 

zdravotnické organizace je Česká republika právě nejtolerantnější zemí k pití alkoholu 

v Evropě. [WHO 2014] Přidruženým problémem je pak fakt, že alkohol není v České 

republice významně regulován, ba dokonce je až skoro jeho konzumace podporována. 

Alkoholické nápoje lze zakoupit kdekoliv a také kdykoliv, nehledě na denní dobu, navíc za 

velmi nízkou cenu v porovnání s jinými státy Evropské unie. Ve světě je tak Česká republika 

známá častokrát jako země, kde je pivo levnější než voda či země, kde vaří to nejlepší pivo.  

 

1.1 Nadměrná konzumace alkoholu jako rizikové chování 
 Pro úvod je důležité vymezit si koncept rizikového chování. Jak již bylo zmíněno 

výše, konzumace alkoholu s sebou přináší sociálně patologické jevy, které můžeme nazvat 

rizikovým chováním. Takové chování má dopady na jedince samotného i celou společnost. 

Jedná se například o agresi, násilí či závislostní rizikové chování. [Miovský 2015: 28] 

Koncept rizikového chování je velmi běžnou součástí nejen zdravotní politiky daného státu 

a ani Česká republika není výjimkou. Národní́ strategie ochrany a podpory zdraví́ a prevence 

nemocí [2015] v kontextu alkoholové politiky klade zvýšený důraz na rizika spojené 

s konzumací alkoholu. Jedním z cílů tak bylo nejen snížení spotřeby alkoholu u dospělých, 

ale také prevalence u osob pod 18 let a snižování rizik vyplývajících z jeho užívání. 

Takovými riziky bylo myšleno především řízení motorových vozidel, prevence kriminality 

spojené s alkoholem a snižování dostupnosti alkoholu především na nelegálním trhu.  

 

 I přesto, že jedním z cílů Národní strategie Zdraví 2020 bylo snížit spotřebu alkoholu, 

v České republice stále roste rizikové pití neboli taková konzumace alkoholu, která 

představuje určitá rizika ať pro jedince samotného, či pro společnost jako takovou. Můžeme 

hovořit o rizicích zdravotních, sociálních, ale i psychických. „V České republice máme 1,5 

milionu lidí, kteří pijí rizikově a z toho 800 000 lidí můžeme zařadit do skupiny škodlivého 

pití.“ [Kuda 2021] Aleš Kuda dodává, že typickým problémem s konzumací alkoholu je to, 

že velmi dlouho trvá, než si jedinec i jeho okolí uvědomí, že se jedná právě o rizikové pití. 

Toto potvrzuje také Miovský [2021], který podotýká, že schopnost samostatné sebereflexe 

je naprosto raritní. Vývoj alkoholismu je totiž vždy postupný a častokrát začíná pivem či 

vínem. Pivní kultura je v tuzemsku velmi silná a problémem se stává fakt, že právě pivo je 
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často jako alkohol podceňováno, a naopak bráno za samozřejmost nejen při společenských 

akcích. Lidé pravidelně konzumující alkohol postupně přechází z piva a vína do tvrdého 

alkoholu z důvodu rychlejšího nástupu účinku. Považuji za důležité upozornit na skutečnost, 

že nadměrná konzumace alkoholu v České republice je problém, na který Světová 

zdravotnická organizace poukazuje dlouhodobě. V České republice se totiž za hranicí 

rizikového pití nachází více než 1 000 000 lidí. [WHO 2018; NÚDZ 2021] 

  

 Nadměrnou konzumaci alkoholu nelze spojovat pouze se zdravotními dopady, ale 

také například s dopady ekonomickými. Odhadované celospolečenské náklady konzumace 

alkoholu jsou okolo 55 miliard Kč, což představuje 1,2 % HDP České republiky. Mezi 

největší náklady zde řadíme především ztrátu produktivity jak na pracovišti, tak vlivem 

uvěznění. Dále zdravotní náklady zdravotních pojišťoven, náklady vlivem předčasných 

úmrtí nebo například náklady spojené s kriminální činností či dopravními nehodami. 

[iHETA 2019: 7] Dle Šmídové [2013] mohou být tyto náklady však ještě vyšší, uvádí částku 

až 87 miliard Kč. Prakticky to znamená, že společenské náklady nadměrné spotřeby 

alkoholu jsou vyšší než společenský přínos z jejich zdanění. [Csémy a Suchej únor 2020] 

Závažnost celospolečenského problému poukazuje na skutečnost, že krom zdravotních a 

ekonomických dopadů pití alkoholu jsou důležité také dopady sociální. Až 60 % 

rozvádějících udává alkohol jako jednu z příčin rozpadu manželství. Alkoholem tedy netrpí 

pouze samotní notorici, ale i jeho bezprostřední okolí. Ať už hovoříme právě o partnerech, 

či například dětech, na kterých se často vlivem alkoholu podepisuje zanedbávání či týrání. 

Alkohol je tak častou příčinou nejrůznějších sociálně patologických jevů, které vedou 

k dalším sociálním problémům. Dalším z takových je bezdomovectví a zvyšující se riziko 

chudoby, které v české společnosti v posledních letech narůstá. Až 80 % bezdomovců uvádí 

alkoholismus jako hlavní příčinu jejich situace. A právě často bezdomovectví je příčinou pro 

páchání dalších trestných činů. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 248] 

 

1.1.1 Na zdraví? 

 Ještě v nedávné minulosti bylo relativně běžné setkat se s tvrzením, že má alkohol 

jisté protektivní účinky na kardiovaskulární nemoci. To však bylo zpochybněno a z nových 

studií vyplývá, že bezpečná míra pití alkoholu neexistuje. Z tohoto důvodu je třeba hovořit 

o takové dávce alkoholu, která je spojena s minimálním rizikem. [Burton, Sheron 2018] 

Takovéto revidované množství alkoholu se pro muže pohybuje okolo 24 g čistého alkoholu 
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a pro ženy okolo 16 g. Pro představu se dávka pro muže rovná 2 dcl vína či půllitru piva. 

[Hnilicová, Dobiášová 2018: 249] 

 

 Pokud přijmeme fakt, že alkohol negativně ovlivňuje zdraví už i v relativně malém 

množství, klasický přípitek „na zdraví“ se tak míjí s účinností. Alkohol má vliv na vysokou 

úmrtnost, přičemž se podílí na 25 % úmrtí mužů a 17 % úmrtí žen ve věkové kategorii od 

35 do 45 let. Stejně tak každoročně zemře v České republice okolo 350 lidí na otravu 

etanolem, aniž by to způsobovalo společenský rozruch jako například metanolová aféra, 

která ale měla za následek mnohonásobně méně obětí. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 249] 

Toto potvrzuje také Holčík [2020], který poukazuje na skutečnost, že metanolová aféra vedla 

k necelým 50 úmrtím, zatímco „hodný“ (jinými slovy nezávadný) alkohol zabíjí každý rok 

téměř stokrát více. V souvislosti s alkoholem se jedná o více jak 5 000 úmrtí ročně, přičemž 

u ostatních alkoholiků můžeme minimálně hovořit o zkrácení délky života či snížení jeho 

kvality. Konec takového života bývá spojen s řadou jiných diagnóz, které nejsou 

bezbolestné. Alkohol má totiž nezanedbatelný dopad na funkční systémy v těle a je jedním 

z rizikových faktorů nádorových onemocnění. [Csémy a Suchej únor 2020: 6] Navíc u nás 

stoupá úmrtnost na alkoholickou cirhózu jater, přičemž v mnoha vyspělých zemích vídáme 

spíše opačné tendence. Alarmující je také fakt, že přibývá i počet žen s tímto onemocněním, 

v roce 2014 bylo alkoholické onemocnění jater druhou nejčastější příčinou úmrtí u žen do 

54 let. [ÚZIS] 

 

Zdraví je dle definice WHO stav nejen tělesné a sociální pohody, ale také té duševní. 

[WHO] A alkohol má neblahý vliv také na duševní zdraví. Je prokázané, že poruchy chování, 

které jsou vyvolané alkoholem patří k pěti nejčastějším diagnózám v ambulantní 

psychiatrické péči a léčba alkoholových závislostí je jedním z nejčastějších důvodů přijetí 

pacientů na psychiatrická oddělení nemocnic. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 250]  

Zdraví jako hodnotu můžeme rozlišovat na dvou úrovních, individuální a sociální. 

Individuální hodnota zdraví je spojena s pudem sebezáchovy a aktivitou jedince, zatímco 

sociální hodnota se týká populace jako celku. V rámci sociální hodnoty zdraví považuji za 

důležité představit koncept podpory zdraví. Podpora zdraví je založena na předpokladu, že 

zlepšování lidského zdraví a řešení zdravotních problémů je naprosto elementární záležitostí 

nás všech. Jejím cílem je „omezovat nejvýznamnější zdravotní rizika a vytvářet tak prostředí 

motivující lidi k tomu, aby se rozhodovali v zájmu svého zdraví odpovědně a vyhýbali se 
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tomu, co jejich zdraví prokazatelně škodí“. [Hnilicová, Dobiášová, Tulupova 2012: 565] 

Mezi klíčové prvky podpory zdraví tak můžeme řadit například prevenci, zdravotní výchovu, 

veřejné zdravotnictví a zdravotní politiku nebo nejrůznější komunitní aktivity. [IZPE 2003: 

6-8] V souvislosti s alkoholismem je nutné podotknout, že zvýšená konzumace alkoholu 

jednoznačně patří mezi hlavní ovlivnitelné rizikové faktory životního stylu obyvatel nejen 

České republiky. A i přesto, že je české zdravotnictví nadprůměrné, co se kvality 

diagnostických i léčebných postupů týče, významným způsobem selhává v prevenci 

zdravotně rizikového chování, mezi které zvýšená konzumace alkoholu jednoznačně patří. 

Právě z tohoto důvodu by se spotřebě alkoholu měla věnovat zvýšená pozornost při tvorbě 

zdravotní politiky státu. 

 

1.2 Česká republika ve srovnání 
 Česká republika patří v přepočtu na obyvatele k největším konzumentům alkoholu 

na světě, a je tak ze strany Světové zdravotnické organizace dlouhodobě kritizována. Z grafu 

je zřejmé, že průměrný dospělý Čech vypije ročně více jak 14 litrů čistého lihu za rok, což 

řadí Českou republiku spolu s Litvou a Moldavskem mezi tři státy s největší spotřebou 

alkoholu na světě.  [WHO 2018]  

 
Příloha č. 1: Tabulka pojednávající o spotřebě alkoholu mezi Čechy v letech 2010 a 2016. 

[WHO 2018] 

 

 Problematické také je, že téměř pětina dospělé populace země konzumuje alkohol 

rizikově, jedná se tak o více než 1,3 milionů lidí. [Hnilicová, Dobiášová, Tulupova 2012: 

568] Navíc pouze velmi malá část této skupiny lidí vyhledá lékařskou pomoc, přičemž tento 

nízký zájem úzce souvisí s nedostatečným uvědoměním si závažnosti situace. A tato situace 

se dlouhodobě nelepší tak jako v případě jiných států Evropské unie. Příkladem je Rakousko, 
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Francie či Německo, kde spotřeba alkoholu od roku 1960 trvale klesá. [Csémy a Suchej únor 

2020: 4] Spotřeba alkoholu v zemi tedy navzdory akčním plánům neklesá, nýbrž dlouhodobě 

roste.  

 

Nejnovější data nyní ukazují, že za rok 2020 sužovaný pandemií koronaviru klesla 

v České republice spotřeba piva. Za rok Češi zkonzumovali v přepočtu na obyvatele 129 

litrů piva, přičemž v minulých letech se jednalo zhruba o 142 litrů na osobu. Stejně tak bylo 

zdaněno necelých 14 milionů hektolitrů piva oproti 16 milionům hektolitrům za rok 2019. 

Jedná se tak o meziroční pokles o více jak 14 %. [Celní správa 2021] Otázkou však zůstává, 

zda tento pokles spotřeby byl předpokládaný a žádaný, či se jedná pouze o důsledek 

protiepidemiologických opatření v podobě zavření restauračních zařízení. Naopak pro 

porovnání se dle studie Národního ústavu duševního zdraví [2021] během pandemie zvýšil 

o 60 % počet těch, kteří pravidelně konzumují alkohol. V pandemii lidem chybí pracovní 

rytmus, který nedával příliš prostoru alkoholu. Navíc samotná pandemie způsobuje 

nejrůznější psychické problémy, a tak se lidé obracejí k užívání antidepresiv nebo alkoholu. 

„Alkohol – podobně jako prášky na uklidnění – sice krátkodobě uleví, dlouhodobě je to ale 

významný depresogen, který vyrývá brázdu naší zranitelnosti vůči depresi.“ [Höschl 2021] 

Právě výskyt psychických onemocnění se během pandemie zněkolikanásobil, u úzkostných 

poruch můžeme hovořit o dvojnásobku, u depresí dokonce až o ztrojnásobeném výskytu u 

české populace během roku 2020. A nejen tito lidé následně inklinují ke zvýšené spotřebě 

alkoholu či jiných návykových látek. Ukazuje se také, že se stále více a více rozevírají nůžky 

mezi těmi, co konzumovali alkohol nadměrně již před pandemií a těmi, co před pandemií 

konzumovali pouze občasně – ti naopak mají tendenci pít méně. [Csémy In NÚDZ 2021] 

 

Z dat je zjevné, že česká protialkoholová politika selhává a není dlouhodobě účinná. 

Dalo by se říci, že v posledních letech byla alarmující fakta o alkoholu zastíněna 

celospolečenskou kuřáckou debatou, která měla za následek vznik protikuřáckého zákona. 

Ten upravuje zákaz kouření na veřejných místech již od roku 2017. [Zákon č. 65/2017 Sb.] 

Vyvolání celospolečenské debaty ohledně alkoholu se zdá jako jediný efektivní způsob, jak 

docílit změnu alkoholové politiky České republiky a s ní spojených zažitých alkoholových 

vzorců české populace.  
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2. Alkoholová politika v ČR 

 Obecně můžeme konstatovat, že česká alkoholová politika je velmi tolerantní, dle 

WHO [2014] dokonce jedna z nejtolerantnějších na světě. Alkohol je v České republice 

velmi snadno dostupný, jediným zásadním opatřením je omezení věku. I přesto, že jsou 

protialkoholní preventivní programy či jiné druhy zdravotní gramotnosti důležité, stále se 

ukazuje, že bez omezení dostupnosti alkoholu budou jiná opatření nedostatečně efektivní. 

Dobrým příkladem z praxe je Estonsko, kterému se zásahy do dostupnosti alkoholických 

nápojů vyplatilo. Ještě v roce 2018 dosahovala průměrná spotřeba alkoholu v této zemi 

podobných čísel jako Česká republika, nyní je v celoevropském průměru. Estonsko není 

jedinou zemí, která se zaměřila na omezení dostupnosti, velmi ukázkovým příkladem jsou 

skandinávské státy, které zavedly speciální prodejny s alkoholem jakožto jediných míst, kde 

lze v zemi zakoupit nápoje s obsahem alkoholu nad 3 %. Tyto prodejny jsou regulované také 

provozní dobou. Zajímavým příkladem je také Skotsko, které umožnilo prodej alkoholu 

v restauraci pouze k jídlu. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 251] 

 

 Omezení dostupnosti je základním kamenem většiny alkoholových politik na světě. 

Neméně důležitým faktorem je ale také regulace ceny, kterou stát může ovlivňovat za 

pomoci spotřební daně a výší sazby DPH. V tomto směru se Česká republika posunula, když 

v lednu roku 2020 vstoupil v platnost nový daňový balíček zvyšující spotřební daň na 

tabákové výrobky i lihoviny. Avšak v praxi to znamená, že nyní Čech za 40% lihovinu 

zaplatí v maloobchodě včetně DPH pouze o 9 Kč více. [Mečířová 2020] Ze Severní Ameriky 

známe také příklad zákonem dané minimální ceny za jednotku alkoholu. „Tato strategie je 

vhodná tam, kde je příliš nízká cena alkoholických nápojů a zároveň velký počet rizikových 

konzumentů.“ [Hnilicová, Dobiášová 2018: 251] Zvýšená cena se totiž dotýká především 

rizikových konzumentů.  

 

 Dalším z možných nástrojů alkoholové politiky jsou varování a upozornění na 

zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu. Ať už mluvíme o regulaci reklamy, či například 

varovných upozornění na etiketách. Tato varování především přispívají ke zvýšenému 

povědomí ohledně rizik užívání alkoholu. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 251] Taková 

opatření můžeme považovat za veřejněpolitický „šťouch“ (nudge), který se snaží postrčit 

lidi k lepšímu rozhodování. K teorii nudgingu se v práci později vrátím a představím jeho 

možnosti využití v oblasti alkoholové politiky.  
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2.1 Vývoj alkoholové politiky 
 Z již zmíněných dat víme, že  se Česká republika dlouhodobě řadí na první příčky ve 

spotřebě alkoholu na světě. Ještě ale v 80. letech minulého století spotřeba klesala a 

dosahovala průměru států OECD. Tento jev si lze vysvětlit skutečností, že v té době byla 

alkoholová politika striktnější, dostupnost alkoholických nápojů byla regulována na určité 

denní hodiny a určitá místa vystavování, a cena lihovin byla na soudobé poměry 

neporovnatelně vyšší. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 251] 

 

 Avšak po roce 1989 došlo k liberalizaci a alkohol již nebyl příliš vnímán jako zdraví 

ohrožující látka. Tato společenská, ekonomická a politická transformace s sebou přinesla 

nechvalně vysokou spotřebu alkoholu, která z 10,4 vypitých litrů alkoholu na dospělou 

osobu v roce 1989 vyšplhala na současných 14,4 litru. Významný zlom přinesla privatizace 

výroby i prodeje alkoholu, která měla za následek nejnižší cenu piva v Evropě. K omezení 

dostupnosti, alkoholové reklamy či navýšení ceny nedošlo. [Hnilicová et al. 2017: 149] 

V roce 1993 však vznikla první strategie zaměřující se na protidrogovou politiku jako celek. 

Tento posun měl zásadní význam při vytváření dalších dokumentů zaměřených konkrétně 

na alkohol a jeho prevenci a léčbu. Významnou roli sehrála také skutečnost, že tyto 

preventivní programy začaly vycházet z dat výzkumných studií. Takovému přístupu se říká 

„evidence based“ neboli přístup založený na důkazech. „Položení prvních základů aplikace 

tohoto přístupu v primární prevenci v naší zemi se ukázalo při revizi stavu primární prevence 

v letech 2001–2002 být velmi důležité.“ [Miovský 2015: 21] Později se tak do prevence a 

tvorby veřejněpolitických dokumentů začalo zapojovat také MŠMT a několik předních 

českých odborníků v čele s Karlem Nešporem či Ladislavem Csémy. Ale ani to nebylo 

dostačující k tomu, aby v České republice vznikla ucelená koncepce v boji s alkoholovou 

konzumací, a to i přes kritiku mezinárodních organizací. V poslední době však dochází, byť 

velmi pozvolně, ke změně vnímání alkoholu zejména ze strany Ministerstva zdravotnictví, 

které tématu alkoholu v české společnosti začalo věnovat větší pozornost. 

 

2.2 Regulace  
 Jaká je současná cenová situace v oblasti alkoholové politiky? Jak již bylo nastíněno 

výše, alkohol může být regulován několika způsoby. Jedním z nich je úprava ceny 

alkoholických nápojů. Výše DPH na alkoholické nápoje v České republice činí 21 %, což 
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v kontextu jiných zemí OECD není málo. V průměru je výše DPH v zemích OECD okolo 

19 %. Je ale důležité podotknout, že některé země mají DPH vyšší, například výše daně na 

Islandu či ve Skandinávii činí 25 %. Navíc ve většině zemí, s výjimkou severských, nedošlo 

v průběhu času k výrazným změnám. [Ngo et al 2021] Kromě DPH je možné navýšit také 

výši spotřební daně. To se také stalo začátkem roku 2020, kdy se spotřební daň zvýšila 

z 28 500 Kč/hl na 32 250 Kč/hl. Tato spotřební daň není navázána na cenu alkoholu, ale na 

obsah alkoholu, jinými slovy čím vyšší procento alkoholu bude v láhvi obsaženo, tím větší 

částku konzument zaplatí. Tato změna byla reakcí na doporučení WHO i OECD a především 

na dlouhodobou snahu Ministerstva zdravotnictví o změnu této politiky. Zajímavostí celého 

daňového balíčku je ale také fakt, že DPH točeného piva se v rámci stravovacích služeb 

nezvýšilo, ale naopak snížilo z 21 % na 10 %. A co se týče šumivých vín, u těch se spotřební 

daň žádným způsobem neupravila. [Mečířová 2020] To Ministerstvo financí [2019] však 

odůvodnilo slovy, že konzumace piva a vína není natolik problematická jako konzumace 

lihu a že navýšení ceny by mělo nepříznivý vliv na tradiční odvětví jako sladařství či 

restaurace a bylo by v rozporu s návrhem spojeným se zavedením EET.  

 

 Podmínky výroby, skladování či prodeje lihovin upravuje zákon. A to stejně tak 

v případě omezení alkoholových reklam. 

 

2.2.1 Zákonná úprava 

V kontextu legislativy Česká republika příliš nepokročila. Zákon upravující 

podmínky výroby a skladování lihu zde máme od roku 1997. [Zákon č. 61/1997 Sb.] Striktně 

je tak například zakázáno pálit alkohol v domácím prostředí. Pěstitelské pálení je možné 

provádět pouze na místech, které mají povolení Ministerstva zemědělství. Navíc je tato 

služba poskytována pouze fyzickým osobám a není možné lahev dále prodávat. Tento zákon 

o lihu stanovuje daňové příjmy státního rozpočtu a upravuje podmínky pro výrobu a úpravu 

alkoholu, avšak se nijak nedotýká spotřeby samotné. Spotřebou, a tedy i dostupností, 

alkoholu se věnuje zákon platný od roku 2017 – zákon o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek. [Zákon č. 65/2017 Sb.] Avšak je důležité podotknout, že je 

především zaměřený na tabákové výrobky a drogy. Proto se také zákon dostal do povědomí 

společnosti jako zákon protikuřácký. V souvislosti s alkoholem zákon upravil například 

omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů ve zdravotnických a školských 

zařízeních, na akcích určených pro děti do 18 let či v hromadné veřejné dopravě. Zákon však 
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zásadním způsobem omezení dostupnosti alkoholových výrobků neupravuje. Tímto je 

myšleno například omezení doby a místa prodeje, jako je tomu v severských zemích, kde 

existuje státní monopol na prodej alkoholu. [Hnilicová, Dobiášová 2018: 251] Další možnou 

regulací dostupnosti je zavedení licencí pro prodej alkoholu, které jsou obvykle pro 

pořizovatele cenově náročné, což přináší značný výnos do státního rozpočtu. Avšak takovéto 

opatření v podobě licencí není v České republiky zavedeno. [Národní strategie Zdraví 2020 

2015] Zákonem stanovený je pouze věk pro konzumaci alkoholu, ten je stanoven na 18 let. 

[Zákon č. 379/2005 Sb.] Pokuta pro prodejce činí 50 000 Kč v případě fyzické osoby, 

v případě osoby právnické až 500 000 Kč.  

 

 Z pohledu dopravního práva je Česká republika nekompromisní. Platí zde totiž 

nulová tolerance pro alkohol nejen pro všechny řidiče motorových vozidel, ale také pro 

cyklisty a jezdce na zvířeti. Pokud řidič požije před jízdou alkohol, může tím spáchat jak 

přestupek, tak trestní čin. Závažnost činu se odvíjí od výše promile alkoholu v krvi, přičemž 

hranice je jedna promile. [Dopravní právo 2020]  

 

 Nekompromisně se k alkoholu staví také zákoník práce [Zákon č. 262/2006 Sb.], 

který stanovuje, že zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 

návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo toto pracoviště. 

Zaměstnavatel má dokonce při podezření požití alkoholu právo provést u svého zaměstnance 

dechovou zkoušku, která může potvrdit či vyvrátit konzumaci alkoholu v pracovní době, 

přičemž zaměstnanec je povinen zkoušku podstoupit. Navíc pokud dojde na pracovišti 

k pracovnímu úrazu pod vlivem alkoholu, zaměstnanec hradí škodu způsobenou v důsledku 

úrazu sám v plné výši.  

 

 Alkoholová politika může také omezovat marketing a propagaci alkoholu. Reklama 

na alkohol je upravena ve třech právních předpisech. Prvním z nich je zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání [Zákon č. 231/2001 Sb.]. Tento zákon upravuje 

obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů, a to tak, že provozovatelé vysílání mají 

zakázáno mimo jiné reklamu cílit na děti a mladistvé či je jakkoliv zobrazovat, vytvářet 

dojem, že konzumace alkoholu přispívá ke společenskému úspěchu nebo lepšímu zdraví a 

vůbec takové sdělení nesmí podporovat nestřídmou spotřebu alkoholu.  

Dalším z právních předpisů upravující alkoholovou reklamu je zákon o audiovizuálních 
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mediálních službách na vyžádání. Ten už reklamu upravuje mnohem stručněji, a to pouze 

slovy: „Audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být 

zaměřena na děti a mladistvé a nesmějí podporovat nestřídmou konzumaci těchto nápojů.“ 

[Zákon č. 132/2010 Sb.] Pokud tedy porovnáme oba tyto zákony, zjistíme, že zákon 

audiovizuální obchodní sdělení mimo rozhlas a televizi téměř neupravuje, a je tak možné se 

v teoretické rovině setkat s letákem zobrazující dítě či mladistvého konzumujícího alkohol. 

Takový zákaz totiž neexistuje. Za takové situace je tedy nutné spolehnout se na společenskou 

odpovědnost zadavatelů reklam. 

Ne vždy je však samoregulace či společenská zodpovědnost zpracovatelů reklam dostačující, 

z takového důvodu existuje v České republice ještě jeden právní předpis, který alkoholovou 

reklamu upravuje. Tou je zákon o regulaci reklamy, který se velmi podobá úpravě zákona o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákon č. 40/1995 Sb. říká, že reklama na 

alkoholické nápoje nesmí nabádat k vysoké spotřebě alkoholu a zároveň nesmí ironicky 

hodnotit abstinenci, nesmí být cílena na mladistvé a zároveň je v reklamě zobrazovat, stejně 

tak nesmí být spotřeba alkoholu spojována se společenským úspěchem či léčebnými a 

uklidňujícími účinky. Dále nesmí být obsah alkoholu zdůrazňován jako kladná vlastnost 

daného nápoje. [Zákon č. 40/1995 Sb.] 

Považuji za naprosto elementární podotknout, že v případě alkoholové reklamy nedošlo již 

téměř 20 let k žádným legislativním úpravám. A otázkou tak zůstává, zda by alkoholová 

reklama neměla čelit novému zpřísnění, ať už formou zákonnou, či samoregulace. Je totiž 

na místě připomenout, že doba se proměňuje a s ní také způsoby propagace. Jedním z nových 

způsobů propagace je tzv. influencing, který se z důvodu nezřetelných hranic na první 

pohled jako reklama nejeví. [Hadaš 2019] Influenceři často na sociálních sítích propagují 

výrobky, aniž by byli ze strany státu významně regulováni.  

 

2.2.2 Návrh zákona o regulaci reklamy 

 V této části práce, kde je nastíněna legislativa alkoholové politiky České republiky, 

je důležité zmínit, že snahy o legislativní změnu v souvislosti s alkoholovou reklamou zde 

v nedávné době byly. Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Ministerstvo 

zdravotnictví v čele s bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem plánovalo ke 

konci roku 2019 nový zákon o regulaci reklamy. Ten měl být inspirován kupříkladu 

švédskou legislativou, která je vůči alkoholové reklamě velmi striktní. Tento návrh zákona 

počítal nejen s úpravou vysílacího času, ale také například se zákazem živých osob 
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v reklamním sdělení nebo využíváním prostředků a akcí oslovující osoby mladší 18 let. Za 

stěžejní Vojtěch považuje také v reklamách obsažená varování, že konzumace alkoholu je 

zdraví škodlivá, podobně, jak je tomu u cigaret. Dále by alkohol v reklamě neměl dle 

bývalého ministra zdravotnictví vzbuzovat dojem štěstí a zábavy: „Reklama v současnosti 

vytváří dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní 

účinek. Tento typ reklamy má zásadní vliv na mladistvé, i kvůli tomu chceme reklamní 

sdělení regulovat.“ [Vojtěch 2019]  

 

Doporučení regulovat alkoholovou reklamu bylo však začátkem roku 2020 

pravděpodobně zastíněno pandemií koronaviru, která problematiku vysoké spotřeby 

alkoholu v České republice odsunula do pozadí vládních intervencí. Navíc za pouhý rok po 

začátku pandemie byl český ministr zdravotnictví vystřídán třikrát. Adam Vojtěch byl 

v resortu zdravotnictví vystřídán Romanem Prymulou, který byl po více jak měsíci v říjnu 

roku 2020 vystřídán Janem Blatným, jenž byl začátkem dubna 2021 vystřídán za Petra 

Arenbergera, v jehož hlavním zájmu stojí především nyní boj s nemocí Covid-19. [MZČR 

2021] Pohledem na novou legislativu v oblasti alkoholové politiky se alkohol a jeho vysoká 

spotřeba v České republice za rok 2020 v politické agendě příliš neprosadily. Zda byl alkohol 

upozaděn i v agendě mediální, to bude předmětem praktické části práce.   

 

3. Nudging v procesu tvorby veřejných politik 
Při tvorbě politik je důležité si uvědomit, že se jedná o komplexní a mnohoúrovňový 

proces, do kterého vstupují stovky různých aktérů nejen s odlišnými zájmy a politickými 

preferencemi, ale také s odlišnými hodnotami. Avšak pokud přijmeme fakt, že zdraví je 

samo o sobě hodnotou jak charakteru individuálního, tak sociálního, je potřeba nadměrnou 

konzumaci alkoholu při nejmenším v tomto kontextu vnímat jako problém. [Rážová 2019] 

A právě shoda na tom, co je problém je základem pro tvorbu jakýchkoliv veřejných politik. 

Jakmile je takovýto problém uznán tvůrci politik, zpravidla dochází k různým reakcím na 

zjištěný problém, které vedou k rozhodnutí se ohledně nástrojů neboli prostředků 

k implementaci konkrétních politik. [Veselý, Nekola at al. 2007: 44-46] Tyto nástroje mohou 

být regulatorní i ekonomické, a jak poznamenává Howlett a Ramesh [2004], jejich 

rozmanitost je omezena pouze na představivosti jednotlivých tvůrců. Smyslem politiky je 

tak najít optimální nástroj, který povede ke stanovenému cíli, přičemž proces výběru 

takového nástroje není záležitostí jen vlády, ale i jiných aktérů, kteří mají na výslednou 
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podobu vliv. Můžeme tak hovořit například o odbornících v Parlamentu či pracovních 

skupinách a jejich vlastních zájmech. [Weaver 2015] 

 

Kromě právních předpisů je dalším z možných nástrojů, které může nejen vláda 

uplatit při implementaci politik, využití konceptu nudge neboli behaviorálního postrčení. 

Toto postrčení se dá charakterizovat jako pokus pozitivně ovlivnit lidské chování či 

rozhodování v situacích tak, že navede volby lidí směrem, který v konečném důsledku zlepší 

jejich životy. Toto postrčení úzce souvisí s omezenou lidskou racionalitou, kdy se jedinec 

není schopen ve většině případů rozhodovat optimálně, tedy ve svém nejlepším zájmu. 

Důvodem je, že se jako lidé nerozhodujeme racionálně, ale především za pomoci intuitivního 

automatického a nevědomého systému. [Thaler, Sunstein 2010: 11-34] Pokud však v politice 

využijeme behaviorálního postrčení, tento automatický systém za jedince rozhodne 

požadovaným způsobem. Koncept nudge vychází z teorie tzv. libertariánského 

paternalismu.  

 

3.1 Libertariánský paternalismus 
 I přesto, že pojmy libertarianismus a paternalismus jsou v jistém slova smyslu dva 

protichůdné a stereotypy zatížené koncepty, spojuje je jedna zásadní myšlenka. A tou je 

zdravý rozum. [Thaler, Sunstein 2012: 14-16] Samotný libertarianismus vychází 

z přesvědčení, že člověk je naprosto ekonomicky svobodný, a má tak možnost svobodně se 

rozhodovat. Jinými slovy by měl mít dle slov Miltona Friedmana [1980] svobodu volby. 

Paternalismus je pak snahou samotného státu „vystupovat jako poručník vlastních občanů.“ 

[Keller 1996] Stát je vůči občanům v takovém případě v nadřazené a ochranitelské pozici. 

Dle paternalismu občané činí špatná rozhodnutí z důvodu omezených poznávacích 

vlastností, a jen stát sám ví, co je pro ně nejlepší. Stát je tedy ten, kdo zasahuje do svobody 

občanů s pomocí regulací a jiných vládních nařízení za účelem občana chránit před 

negativními jevy, které se jsou pro společnost často typické. [Dworkin 2017] Thaler a 

Sustein [2012: 15] však zdůrazňují, že paternalistické hledisko v jejich podání je velmi 

jemného a nevtíravého charakteru, což znamená, že člověk musí být vždy dobře informován 

a jednat naprosto dobrovolně.  

  

 Spojením libertarianismu a paternalismu v praxi docílíme toho, že ovlivníme 

chování a jednání lidí k lepšímu takovým způsobem, který dotyčné nebude omezovat, 
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blokovat či nutit, bude je pouze postrkovat „směrem, který zlepší jejich život“. [Thaler, 

Sunstein 2012: 15] Nejedná se zde tedy o zákaz či příkaz, ale o novou a jednoduchou 

možnost, které je snadné se vyhnout. Jako příklad autoři uvádějí problém obezity u dětí, 

která se vyskytuje nejen ve Spojených státech. Tím, že poskytneme ve školní jídelně ovoce 

a zeleninu vystavenou do úrovně očí, dáváme dítěti možnost volby, zda si ovoce k obědu 

vezme či ne. V takovém případě nedochází k zakázání nezdravé stravy, jen k postrčení dítěte 

a jeho uvažování, aby si zdravou variantu samo zvolilo. Toho, kdo je zodpovědný za kontext, 

ve kterém se děti i jiní lidé rozhodují, autoři nazývají architektem výběru. [Thaler, Sunstein 

2012: 11-15] 

 

3.1.1 Architektura výběru 

 Součástí nudgingu je architektura výběru neboli nastavení kontextu a uspořádání, za 

které jsou zodpovědní již zmiňovaní architekti. Architektem je tedy někdo, kdo vymezuje 

souvislosti, v nichž se lidé rozhodují, a to takovým způsobem, aby ovlivnil rozhodování 

druhého. Často jsou lidé architekty výběru, aniž by si tuto svou roli jakkoliv uvědomovali. 

Už jen například způsob, jakým ostatním předáváme informace, jakým vysvětlujeme jejich 

možnosti a směr, kterým se mohou ubírat, z nás dělá architekty zodpovědné za pomyslné 

hranice, uvnitř kterých se rozhodují. Jak autoři podotýkají, žádný návrh není neutrální. Navíc 

pokud jistou možnost zvolíme jako výchozí, pravděpodobněji to bude právě ona, kterou 

ostatní ve svém rozhodování využijí. [Thaler, Sunstein 2012: 13] 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že existují dva možné způsoby, jak ovlivnit rozhodování 

druhého. Prvním je způsob, jakým dotyčnému prezentujeme možnosti, ať už se jedná o již 

zmíněné pořadí možností, zvýraznění, nebo například snadností použití těchto variant 

v praxi. Druhým je konkrétní způsob, jakým tyto jednotlivé možnosti popíšeme a 

interpretujeme. [Johnson, Shu, Dellaert et al 2012] Pokud se vrátíme zpátky k příkladu 

s ovocem ve školní jídelně, kdy dáme dítěti na výběr mezi čokoládovou sušenkou a banánem 

a dámu mu ale také jasně najevo, že 9 z 10 dětí má po čokoládě zubní kaz a musí tak s bolestí 

k zubaři, můžeme tím ovlivnit jeho volbu. Ta nebude již tolik záviset na počáteční chuti, ale 

na myšlence, že by si svým výběrem mohl přivodit zubní kaz a návštěvu u zubaře. Způsob, 

jakým jsou problémy či situace představeny je podstata rámcování. [Thaler, Sunstein 2012: 

50] To má ve veřejné politice velký vliv, proto se k teorii rámcování později ve své práci 

ještě několikrát vrátím.  
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3.1.2 Lidské myšlení a rozhodování 

 Je zajímavé pozorovat, jak funguje lidské myšlení a rozhodování, jaké má člověk 

pohnutky k tomu rozhodnout se tak či onak. Avšak neexistuje univerzální teorie, která by 

nám byla schopna jednoduše osvětlit důvody, které jsou stěžejní v rozhodování jedince. 

Výzkum v behaviorálních vědách nicméně dokazuje, že lidské jednání je iracionální a 

podmíněné naší zkušeností, našimi návyky, předsudky či kognitivními omezeními. [Thaler, 

Sunstein 2012; Gigerenzer; Kahneman, Tversky 2000] To, že jsou lidé neracionální se 

projevuje především v nedostatečné kapacitě zpracovávat veškeré podněty a informace, 

které se k nim dostávají, a následně tak v selektivní pozornosti. Navíc do celého procesu 

vstupují emoce a zkušenosti, jež jsou často tím rozhodujícím faktorem. Tyto myšlenky lze 

vysvětlit s pomocí dvou systémů myšlení, které se navzájem ovlivňují. Hovoříme tak o 

systému automatickém a reflexivním. První ze systémů je rychlý, instinktivní, naprosto 

nevědomý a především založený na zkušenosti. Druhý systém, reflexivní, je naopak pomalý 

a vědomý, je spíše přemýšlivý a racionální než asociativní. V běžném životě spíše spoléháme 

na první systém, reagujeme a rozhodujeme se instinktivně. [Thaler, Sunstein 2012: 31-34] 

Jako příklad fungování těchto systémů v běžném životě mohu využít svou vlastní zkušenost 

– mám dva velké mohutné psy, kteří sice vypadají jako roztomilí medvídci, ale stejně tak 

přirozeně budí respekt. Když na procházce potkáme jiné lidi, drtivá většina z nich se mých 

psů bojí. Jejich automatický systém jim říká, že by jim mohli moji psi ublížit. Tato jejich 

myšlenka je rychlá, intuitivní, a možná dokonce založena na negativní zkušenosti s jiným 

velkým psem. Avšak zároveň reflexivní systém odpovídá, že většina domácích zvířat je 

hodná a tihle psi vypadají spíše jako hodní medvědi, co si přišli jen pro pohlazení. Zkušenosti 

a strach nás ovlivňují i v jiných oblastech, příkladem je obava z létání. Automatický systém 

nás „straší“, že v letadle musíme zaručeně umřít, protože právě dochází k turbulencím. 

Reflexivní systém se nás ale snaží přesvědčit, že jsou letadla ve skutečnosti velmi bezpečná, 

bezpečnější než kupříkladu auta.  

Cílem nudgingu je umožnit lidem spoléhat se na automatický systém, aniž by se rozhodli 

špatně. I v běžném životě děláme několik věcí automaticky bez přemýšlení, příkladem je 

řízení auta. Zkušený řidič tak nepřemýšlí nad tím, že by měl sešlápnout spojku, když 

potřebuje zařadit rychlost, prostě a jednoduše ji sešlápne. Je tak zjevné, že se automatický 

systém dá zkušenostmi a častým opakováním natrénovat. Avšak takový trénink stojí spoustu 

času a námahy.  
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 Jelikož v životě nemáme čas na to vše rozmýšlet, analyzovat a vyhodnocovat, během 

rozhodování užíváme tří základních pravidel, které autoři teorie nudgingu nazývají jako 

heuristiku kotvení, dostupnosti a reprezentativnosti. Tato jednoduchá pravidla nám pomáhají 

v běžném rozhodování, a i přesto, že jsou rychlá a užitečná, jejich používání často vede 

k opakovaným chybám. [Kahneman, Tversky 1974: 1124-1131; Thaler a Sustein 2012: 34-

44] 

Pravidlo kotvení a přizpůsobení funguje na základě využívání tzv. kotvy, tedy nějakého 

údaje, který je nám známý a povědomý a ten přizpůsobíme k řešení nové situace. Tato kotva 

tak může jednoduše ovlivnit naše rozhodnutí i náš názor, protože je to výchozí bod našeho 

myšlenkového procesu. Thaler a Sustein [2012: 36] navíc dodávají, že se dá kotva využít i 

jako postrčení – navrhnutím výchozího bodu můžeme následně ovlivnit rozhodnutí jedince. 

Další heuristikou je dostupnost. Toto pravidlo je založeno na posouzení frekvence a 

pravděpodobnosti dle toho, jak moc snadno si vybavíme příklady nám již dobře známé. 

Kahneman a Tversky tuto logiku vysvětlují na příkladu infarktu. Pokud se někoho zeptáme, 

jaké si myslí, že je riziko infarktu u lidí středního věku, nejspíše si pro posouzení 

pravděpodobnosti vybaví relevantní příklady ze svého okolí. [Kahneman, Tversky 1974: 

1127] 

Posledním pravidlem, které autoři zmiňují, je reprezentativnost. Podstatou je, že situaci 

přirovnáváme k představě či stereotypu. Může A patřit do kategorie B? Zda je A podobné 

mé představě o B, zda se zdá A reprezentativní pro kategorii B, inklinujeme k odpovědi, že 

A může do kategorie B opravdu patřit. I přesto, že jsou stereotypy někdy správné, dochází 

při takovém uvažování k četným logickým chybám. Navíc je důležité věnovat pozornost 

také náhodě, která vyvrací výše zmiňovanou příčinnost. [Kahneman, Tversky 1974: 1124; 

Thaler a Sustein 2012: 39-41] 

 

Lidské rozhodování není tedy vždy neomylně dobré, nýbrž je třeba přijmout fakt, že 

se lidé často mýlí a mají sklon k setrvačnosti či výchozí možnosti. Tím je myšleno, že lidé 

lpějí na statusu quo neboli daném výchozím stavu, který mají momentálně k dispozici, a to 

i přesto, že mají na výběr. Setrvat v současném stavu je určitý druh lenosti, pro člověka je 

často jednodušší zachovat věci tak, jak jsou, než je měnit. [Samuelson, Zeckhauser 1988] 

Z tohoto důvodu je i výchozí možnost silným postrčením. Pokud již nastavená možnost bude 

v rámci nejlepšího zájmu jedince, je zde velká pravděpodobnost, že u ní dotyčný zůstane. 
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Autoři jako příklad uvádějí sledování televize. Přepnout program je záležitostí jednoho 

stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání, ale i přesto vysoký počet diváků po skončení 

jednoho pořadu zůstane nadále u stejného programu dívat se na pořad následující. [Thaler, 

Sunstein 2012: 48-49] Proto také některé televizní stanice opustily od tradičního schématu 

pořad – reklama – pořad, kdy jsou jednotlivé pořady rozděleny komerčním sdělením, a 

přešly na schéma pořad – pořad – reklama, tedy na schéma, při kterém na sebe pořady 

navazují a reklama se vyskytuje až v rámci dalšího pořadu. Důvodem tak je udržení 

divákovy pozornosti na té samé stanici co nejdéle.   

 

3.1.3 Rámcování 

Jak již bylo naznačeno výše, rámcování má v rozhodování jedince signifikantní 

postavení. Pokud je nějakému tématu či nějaké možnosti věnována větší pozornost, máme 

tendenci i my sami takové variantě přikládat důležitost. Pokud druhému orámujeme problém 

pití alkoholu tak, že nadměrná konzumace alkoholu je společenský problém, který se dle 

WHO [2018] rozhodující měrou podílí na každém 20. úmrtí, je zde vysoká pravděpodobnost, 

že tento jedinec nadměrné pití alkoholu začne sám považovat za závažný problém. Pokud 

však ten samý problém dotyčnému představíme například v kontextu nadměrného pití piva 

jako „národního sportu“, nejspíše tomu nebude přikládat příliš velkou důležitost. 

 

 Proces rámcování a samotné rámce si můžeme představit jako metaforu rámu. Pokud 

vložíme obraz do rámu, získáme pohled na tu část obrazu, která je zarámována. Je tak možné, 

že se do rámu celý obraz nevejde, a z toho důvodu budou některé jeho části vyloučeny. Rám 

tedy zachycuje a zvýrazňuje to, co je uvnitř. Dále si lze představit, že každý rám je rozdílný, 

může být bohatě zdobený, ale také chudě zdobený rám, velký, malý nebo například umístěný 

na viditelném či méně viditelném místě. Všechny tyto vlastnosti, byť v jiném kontextu, úzce 

souvisí s procesem rámcování, které představili autoři jako například sociolog Erving 

Goffman, psychologové Daniel Kahneman, Amos Tversky či mediální teoretik Robert 

Entman, který proces rámcování převedl do mediálního světa. Avšak Goffman [1986] byl 

prvním, kdo věnoval analýze rámců velkou pozornost. Zabýval se tím, jak lidé rámcují své 

zkušenosti, rámcování vnímal jako technický proces, který vede k třídění sociálních 

skutečností. Jinými slovy Goffman říká, že každý člověk si vytváří své vlastní struktury 

přemýšlení o světě a tyto struktury následně z důvodu zjednodušování využívá při řešení 

nových situací a problémů. 
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Pro koncept nudgingu jsou však stěžejní poznatky v oblasti behaviorální 

psychologie, se kterými přišli Kahneman a Tversky. Ti rámce vnímají jako hodnotovou 

interpretaci veřejných problémů. Vliv rámcování na lidi testovali s pomocí experimentu 

zaměřeném na použití léku s nejistou účinností, přičemž rámovali jedno a to samé řešení 

dvěma možnými způsoby a zkoumali, které z nich respondenti zvolí. V prvním řešení 

psychologové akcentovali počet možných úmrtí, v druhém počet zachráněných. Experiment 

odhalil, že lidské myšlení je velmi citlivé na to, co je v daném řešení akcentováno. 

[Kahneman, Tversky 2000; Tabery 2009: 2] Dále zjistili, že lidé trpí tzv. averzí ke ztrátě, a 

mají tak tendenci volit takové řešení, které pro ně neznamená ztrátu, i kdyby byl zisk 

stejného rozsahu. Tato averze ke ztrátě vytváří setrvačnost, při které dochází k silnému lpění 

na tom, co člověk vlastní. Tato averze pak funguje jako postrčení, které nás nutí nedělat 

žádné změny, i kdyby se jednalo o změny směrem k lepšímu. [Thaler, Sunstein 2012: 46-

47] 

 

Jelikož mají lidé sklon k pasivnímu rozhodování, rámcování má silný vliv na lidské 

přemýšlení. Navíc lidská pozornost je velmi omezená, stejně jako čas, což vede k tomu, že 

se lidé málokdy zaobírají tím, jakým způsobem je otázka položena. To, zda by přerámování 

otázky mělo za výsledek jinou odpověď, není schopen reflexivní, pomalý systém zvážit. Je 

tak třeba zdůraznit, že „rámy jsou velmi mocná postrčení, a musí se proto vybírat opatrně.“ 

[Thaler, Sunstein 2012: 50] 

 

3.2 Kritika 
 I přesto, že se behaviorální postrčení zdají jako průlomový zlom v uvažování v 

kontextu veřejněpolitických regulací, najde se řada odpůrců, kteří namítají, že i ten 

nejčestnější úmysl se nemusí vždy potkat s žádaným výsledkem. Navrhovaná intervence se 

tak může jednoduše vymknout kontrole a docílit až třeba naprosto opačného efektu. Je tedy 

nutné se zaměřit možná omezení, kterým je třeba věnovat zvýšené pozornosti.  

 

 Je třeba zdůraznit, že časté kritiky vycházejí z důvodu rozdílných hodnot, které lidé 

zastávají. Nejen každá země či společnost mohou zastávat zcela odlišné hodnoty, ale stejně 

tak i samotní jedinci v rámci malé skupiny. To se projevuje ať už v názorech, nebo 

přesvědčeních, ale také v oblasti rozhodování. Kritici libertariánského paternalismu se 
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obávají, že užití postrčení v jistých oblastech stejně dříve či později povede k mnohem 

striktnějším omezením. Příkladem jsou cigarety a regulace kouření. [Rizzo, Whitman 2009] 

Omezení přišlo nejdříve v podobě varovných obrázků či nápisů na cigaretových krabičkách, 

poté jako vyšší zdanění cigaret, omezení kouření na veřejných místech jako jsou například 

zastávky městské hromadné dopravy, nutnost rozdělení restaurace na kuřáckou a nekuřáckou 

část, a nakonec jako úplný zákaz kouření v restauracích. Autoři konceptu nudge se však 

brání argumentem, že tato kritika nebere nijak v potaz to, jakou mají postrčení hodnotu. A 

pokud si lidé chtějí nechat pomoci, je správné jim takovou volbu umožnit, přičemž zároveň 

umožnit jiným rozhodnout se opačným způsobem. [Thaler, Sunstein 2012: 241-242] Nyní 

je však nasnadě otázka, zda například varovné a odpudivé obrázky na krabičkách od cigaret 

jsou opravdu svobodnou nenásilnou volbou. Pokud hovoříme v kontextu spotřebitele, který 

má na výběr, zda si cigarety i přes takový obrázek koupí, můžeme s jistotou potvrdit, že je 

zde svoboda volby zachována. Jak je to ale v případě producenta? Ten je nucen upravit 

vzhled svých krabiček, nebude to již jeho svobodnou volbou. Zde se ale opět vracíme k 

problému hodnot. Protože pokud budeme obecně chápat hodnotu zdraví a jeho ochrany jako 

prioritní, je v rámci takových hodnot nemožné debatovat o tom, zda nevzhledný obrázek na 

krabičce od cigaret či nápis u alkoholové reklamy „pouze pro starší 18 let“ je vážnou regulací 

či není. Další problém zde nastává v situaci, kdy je takovéto postrčení za účelem ochrany 

veřejného zdraví „odstrčeno“ zpět komerční firmou, která začne spotřebitele pobízet ještě 

jiným směrem – například směrem k elektronickým cigaretám jako „ke zdravější variantě 

kouření“.  

 

 Tímto se dostáváme ke kritice, které si jsou autoři konceptu sami vědomi a popisují 

ji jako „Zlí postrkovatelé a špatná postrčení“. [Thaler, Sunstein 2012: 243] Odkazují zde na 

problém architektů výběrů, kteří svými postrčeními sledují vlastní ekonomické zájmy. 

Autoři proto zdůrazňují, že je třeba být opatrní, vytvářet pobídky tam, kde je to možné, a 

tam, kde není, je nutný dohled a kontrola vůči nepromyšleným nebo špatně motivovaným 

postrčením. 

 

 Dále kritici konceptu například namítají, že behaviorální paternalismus upozaďuje 

důležitost vzdělávání jako nástroje k lepší informovanosti vedoucí k lepšímu rozhodování 

jedince. Gigerenzer [2015] říká, že pokud budeme lidi vzdělávat, zvyšovat jejich gramotnost 

a informovanost, lidé se sami rozhodnou ve svém nejlepším zájmu. A naopak že postrčení 
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funguje spíše na individuálních preferencích, které neřeší „velké společenské problémy“, 

než na vzdělávání, které vede k dlouhodobým změnám, jako je například změna životního 

stylu a následné řešení klimatické změny. Je tak důležité neopomínat, že nudging není 

efektivním nástrojem pro vyřešení všech zásadních veřejných problémů, ale jeho využívání 

může mít velmi pozitivní dopad v mnohých oblastech veřejného života.  

 

3.3 Takzvané „sludge“ či „dark nudges“ 
 Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, postrčení nemusí být pouze a jen správná 

a v co nejlepším zájmu toho, na koho jsou mířena. Místo všeobecného blaha mohou sledovat 

soukromé ekonomické zájmy architektů výběru. Pokud se tak děje, hovoříme v takovém 

případě o tzv. temných postrčeních, které ztěžují proces moudrého rozhodování. S takovými 

postrčeními se setkáváme kupříkladu u prodejců nabízejících iluzi slevy či jiné výhody pro 

zákazníky. Pokud firma nabízí odběrateli časopisu speciální nabídky jako je měsíc zdarma a 

pak je v dalších měsících automaticky zapíše k předplatnému, nedělá to primárně proto, aby 

ušetřila zákazníkovi námahu se zápisem do členského programu. Její motivací jsou tak její 

vlastní ekonomické zájmy. [Thaler, Sunstein 2012: 243] A takových příkladů lze najít hned 

několik, a to nejen v soukromém sektoru. Navíc některé příklady nemusí být příliš zřetelné. 

Za temné postrčení můžeme třeba například považovat také automatické přehrávání hudby, 

seriálů, filmů, které spotřebitele lákají k co nejdelšímu času stráveném na dané 

multimediální platformě. Z výše uvedených důvodů sám Thaler vyzývá, aby lidé vytvářeli 

pouze taková postrčení, která povedou k co nejlepšímu zájmu všech a zároveň, aby 

docházelo k co největší eliminaci postrčení temných. [Thaler 2018] 

 

 V kontextu této práce je zajímavé položit si otázku, zda lze temná postrčení nalézt 

v alkoholovém průmyslu. Podobnou otázku si v roce 2020 kladli také britští výzkumníci 

[Petticrew, Maani et al 2020], kteří zjistili, že i když jsou v této oblasti často využívána 

postrčení deklarující, že alkohol škodí zdraví, zároveň můžeme najít mnoho temných 

postrčení. Navíc jsou často taková postrčení typu informačních sdělení o škodlivých 

účincích alkoholu psána speciálním písmem malé velikosti a nevýrazné barvy. Výzkumníci 

tak identifikovali několik temných postrčení, mezi která patří například takzvané sociální 

normování, přičemž je spotřebitel ze strany prodejce informován, že „většina lidí pije“ či že 

„pití je běžnou součástí našich životů“. Dalším typem takového temného postrčení je 

například již zmíněné umístění a pořadí informací, což má za následek významný vliv na 
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lidský úsudek. Na lidské rozhodování má také vliv tzv. priming, který říká, že je interpretace 

dané situace vytvářena emocemi spojenými s prvním dojmem. Koncept primingu tak velmi 

úzce souvisí se dvěma systémy lidského myšlení. [Kahneman, Tversky 1974; Thaler a 

Sustein 2012] Dále výzkumníci poukázali na význam opomínání relevantních informací či 

například „ředění“ informací, kdy dochází ke zkreslení informací tím, že jsou důležité 

informace jmenovány spolu s těmi méně důležitými. [Petticrew, Maani et al 2020], 

 

Příloha č. 2: Identifikovaná misinformační temná postrčení v alkoholovém průmyslu. 

[přeloženo a překresleno autorkou; Petticrew, Maani et al 2020] 

 

 V rámci výzkumu byla také identifikována důležitost rámcování jako jednoho 

z temných postrčení. Výzkumníci jsou přesvědčeni, že různé způsoby prezentace stejné 

informace mohou vyvolat různé emoce a vést k různým úrovním důvěryhodnosti. 

Jednodušeji řečeno, rámcování je mocný nástroj, který má značný vliv na to, jak lidé vnímají 

problém a co konkrétně považují za relevantní fakta. Rámce nemusí představovat pouze 

výběr slov, ale také jejich vynechání nebo naopak zdůraznění. [Petticrew, Maani et al 2020] 

Rámcování lze tedy využít jak tvorbě „dobrých“ postrčení, tak také těch „špatných“, a je 

proto nutné rámce identifikovat a naučit se je rozlišovat.  
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4. Mediální reprezentace alkoholu 

Úkolem masových médií je zobrazování událostí a přenášení informací směrem ke 

čtenářům či divákům konkrétního média. Média nám tak dnes a denně přináší nespočet 

informací, přičemž výběr těchto témat úzce souvisí s teorií nastolování agendy. Ať už 

hovoříme o agendě politické, veřejné, nebo právě mediální. Tato teorie říká, že média na 

základě preferování jistých témat ovlivňují nejen to, o čem mají příjemci sdělení přemýšlet, 

ale také jejich názory a postoje. [McCombs, Shaw 1972: 176-187] Jinými slovy mají média 

moc ovlivňovat veřejné mínění, a tak je naprosto stěžejní způsob, jakým o společenských 

problémech referují. A touto problematikou se zabývá teorie rámcování, kterou můžeme 

považovat za druhý stupeň nastolování agendy. Jak již bylo zmíněno v kapitole Lidské 

myšlení a rozhodování, rámcování hraje nezanedbatelnou roli v lidském uvažování. 

Rámcování nejen konkrétní informace zdůrazňuje, ale také je zasazuje do jistého kontextu, 

což se „může odrazit také v uvažování lidí, kteří se zaměří právě na vybrané vlastnosti a 

nahlížejí na věc z nabídnutého úhlu pohledu.“ [Tabery 2009: 1] Rámcování je tedy proces, 

při kterém je událost reprezentována konkrétním způsobem, nerozumí se tím pouhé 

charakteristiky, ale jakési hranice či mantinely, ve kterých se příjemci sdělení pohybují.  

 

Alkohol je v médiích zobrazován nejen ve filmech a seriálech, ale také například ve 

zpravodajství, hudebních videích či reklamách. Na tom by nebylo mnoho zvláštního, kdyby 

k těmto mediálním obsahům neměli velmi snadný přístup nezletilí. Média v životě nejen 

mladých lidí hrají naprosto zásadní roli, a mnoho adolescentů je tak dnes a denně 

vystavováno obsahu, který více či méně zobrazuje alkohol jako běžnou součást života 

každého z nás. Problémem je především normalizace alkoholu a jeho konzumace, kdy je 

alkohol zobrazován především jako běžná společenská aktivita. Například ze zprávy britské 

nadace Joseph Rowntree [Atkinson 2011: 6-10] vyplývá, že alkohol je v médiích zobrazován 

především jako sociální pojítko, menšina obsahu souvisela se závislostí na alkoholu a 

zvládáním osobních krizí. Zatímco zobrazování účinků alkoholu mělo sklon soustředit se na 

akutní intoxikaci organismu, tedy stav opilosti, a na extrémní nepříznivé vlivy jako je násilí 

či závislost. Dalším ze závěrů zprávy je, že zobrazování alkoholu v médiích je často 

genderově podmíněné. V časopisech zaměřených pro ženy bylo pití zobrazováno jako luxus 

v kontextu pití alkoholu celebritami, zároveň ale byla konzumace alkoholu zobrazována jako 

škodlivá vzhledem k typickým ženským ideálům, jako je například krásný vzhled či role žen 

jako matek. V mužských časopis byly ženy konzumující alkohol zobrazovány především 
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jako zranitelné, emotivní a více svolné k sexuální aktivitě. U mužů však byla konzumace 

alkoholu, zejména konzumace piva hospodách, prezentována jako klíčový aspekt mužské 

identity. Zpráva dále uvádí, že až 60 % mladých lidí uvedlo, že je denně vystavováno 

alkoholové reklamě a až třetina vidí online reklamy na alkohol každý den. Do těchto 

komerčních sdělení nezahrnujeme pouze televizní, tiskovou, venkovní a online reklamu, ale 

také sponzoring nejrůznějších sportovních i společenských akcí. Na obranu producentů 

alkoholu a tvůrců reklamních sdělení je nutné podotknout, že analýza také ukázala, že 

četnost vystavení člověka reklamě nemá významný vliv na jeho konzumaci.  

 

 Alkohol a jeho nadměrná konzumace v České republice je dozajisté problematikou, 

která by měla být součástí zpravodajských mediálních agend, a to nejen v době, kdy je 

součástí agendy politické. Do jaké míry ovlivňuje mediální agenda tu politickou a veřejnou 

a do jaké míry je tomu naopak, je otázkou. V této práci mě však bude zajímat, jak často 

média o této problematice referují a jaké rámce při reprezentaci využívají. Protože jak již 

bylo vysvětleno, příjemci sdělení jsou často rámci ovlivnitelní a mediální referování nejen o 

alkoholu můžeme nazvat takzvaným tenkým ledem.  

4.1 Mediální rámce 

 Teorie rámců nebyla zpočátku vnímána jako teorie mediální. Po sociologovi 

Goffmanovi či ekonomech Kahnemanovi a Tverskym přichází mediální teoretik Entman 

[1993: 51-58] s propojením konceptu rámců s médii. Ten říká, že rámec je dominantní 

perspektivou, která hraje významnou roli v divákově uvažování. Existují ale jisté podmínky, 

za kterých přenos těchto myšlenkových struktur mediálního rámce funguje. Aby byl tento 

přenos úspěšný, musí se mediální rámec do jisté míry „setkat“ s publikem, musí si s ním 

porozumět. Jelikož se každé publikum k danému rámci chová odlišně, a ne všichni rámce 

pochopí a přijmou stejně, jedná se o složitý proces. Entman navíc poznamenává, že rámce 

se nevyskytují pouze v mediálních sděleních, ale také již v uvažování samotných novinářů i 

příjemců.  

 

Rámce publika neboli příjemců sdělení můžeme ostatně nazvat jako rámce 

individuální. [Scheufele 1999: 106] Vliv mediálních rámců na rámce individuální již 

v devadesátých letech zkoumal Iyengar [1990: 19-40], který svůj výzkum postavil na tématu 

chudoby. Ukázalo se, že to, jak lidé přemýšlejí o chudobě, závisí na tom, jak je téma 
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rámováno. Když sdělovací prostředky chudobu rámují v obecných souvislostech, 

odpovědnost za chudobu se přisuzuje celé společnosti. Když je téma chudoby rámováno jako 

konkrétní příklad chudého člověka, mají lidé sklon odpovědnost připisovat jednotlivcům. 

Dalo by se z toho vyvozovat, že mít možnost rámovat nějakou událost či problém, znamená 

mít moc udávat meze toho, jak má příjemce daný problém vnímat, co si o něm má myslet a 

jak má o něm přemýšlet. [Tabery 2009: 2] 

 

Scheufele [1999: 103] proces rámcování rozdělil do čtyř fází. První fází je budování 

rámců, které vznikají podobně jako mediální agenda, tedy jsou silně propojené 

s novinářskými normami i samotnými charakteristikami novinářů. Do procesu budování 

vstupují jak externí, tak interní faktory. Výsledky budování rámců jsou pak pozorovatelné 

v mediálních sděleních. Druhou fází je kladení rámců, kdy dojde k již zmíněné interakci 

mezi mediálním rámcem a publikem, tedy rámcem individuálním. Pokud budeme tuto fázi 

procesu rámcování zkoumat, znamená to, že zkoumáme účinky sdělení na příjemce. Rámec, 

který akcentuje jistou hodnotu, má potenciál být účinnější než rámec jiný, a to i přesto, že se 

vyskytoval například méně často. Třetí fází jsou procesy rámcování na úrovni jedince, jedná 

se o jakési vysvětlení předchozí fáze. Pokud se nějakým způsobem změní názor či 

přemýšlení příjemce, můžeme to vysvětlit vlivem právě mediálního rámce. Důležitá je 

myšlenka, že ne všichni jsou stejně ovlivnitelní, míra účinků závisí na vlastnostech, 

znalostech i názorech jednotlivce. Poslední fází je zpětná vazba od publika směrem 

k novinářům, kdy žurnalisti jsou také jen lidé, kteří mají tendenci rámce přebírat odjinud, 

kupříkladu z jiných médií. Navíc můžeme říci, že žurnalisté si své publikum „tvoří“ a 

zároveň se v každém novinovém sdělení publikum odráží. [Scheufele 1999: 115-117] 

 

Několik autorů se v minulosti pokusilo vytvořit typologii rámců. Již zmíněná studie 

zabývající se chudobou od Shanto Iyengara [1990] představila dva typy rámců – tematické 

a epizodické. Tematický rámec popisuje „téma“ nebo obecné charakteristiky a vede 

k přenechání zodpovědnosti společnosti či vládě.  Epizodický rámec naopak zdůrazňuje 

konkrétní detaily, jako například osobní příběhy, což má za následek připisování 

zodpovědnosti jednotlivcům.  

S podobnými závěry přišel také de Vreese [2005], který rámce rozdělil na specifické a 

obecné. Zjednodušeně můžeme říci, že je toto rozdělení velmi podobné jako v případě 

Iyengara. Specifické rámce popisují konkrétní téma, zatímco obecné je možné uplatnit na 
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vícero problémů, protože popisuje spíše generické vlastnosti. 

Dále můžeme rámce dělit na hodnotové a strategické. Jak již název napovídá, hodnotové 

rámce souvisí s hodnotami a morálními principy, zatímco strategické rámce představují 

princip soutěžení o pozornost. [Lee, McLeod, Shah 2008: 700] 

 

 Rámcování je tedy multidimenzionální koncept, který nemá jednu ustálenou definici. 

Avšak základem procesu rámcování je myšlenka, že aby média vůbec mohla předat 

informaci či nějakou skutečnost dál směrem k příjemcům sdělení, je zapotřebí využít určitý 

interpretační rámec. Právě konkrétní interpretace je základní myšlenkou celého procesu. 

Takový proces vychází z kulturního i sociálního diskurzu a samozřejmě také hodnot daného 

jednotlivce. Novinář přetváří mnohdy nesouvislé a četné informace do sdělení tak, aby bylo 

co nejvíc smysluplné, srozumitelné a zasazené v kontextu. Zároveň událost interpretuje tak, 

že jisté myšlenky či informace uvede do popředí a jiné potlačí, jedná se tak o „výběr určitých 

rysů vnímané reality“ [Entman 1993: 53].  

4.2 Účinky médií 

 Jak poznamenal De Vreese [2005: 51], rámcování je komunikační a dynamický 

proces, který obsahuje komunikátora, text příjemce a také kulturu, ve které se nachází. 

Komunikátorem jsou média, která ať už vědomě, či nevědomě vytváří soudy interpretací 

události. Texty jsou právě tyto interpretace, které v sobě obsahují již vytvořené rámce. 

Rámce mohou být vytvářeny nejen slovy, ale také například obrázky. Příjemce sdělení je 

pak vystaven rámcům komunikátora, tyto rámce ho mohou ovlivňovat v jeho přemýšlení, 

hodnocení a interpretaci. Jinými slovy se jedná o možné účinky rámců na publikum. Na 

závěr je nutné podotknout, že člověk je obklopen kulturou neboli běžně užívanými rámci, 

ve kterých individua jednají a smýšlejí. [Entman 1993] Do procesu rámcování řadíme tedy 

nejen proces formování samotného textu a spolu s ním konkrétního rámce, ale také účinky 

rámce na příjemce.  

 

 Zkoumání mediálních účinků vychází z předpokladu, že „média, ať už přímo nebo 

nepřímo, ovlivňují představy, přesvědčení, postoje, hodnoty a chování příjemců“ [Burton, 

Jirák 2001: 347]. Účinky můžeme rozdělovat dle několika kritérií. Příkladem je úroveň, na 

které se projevují, oblast, ve které se projevují nebo zdroj, ze kterého pocházejí. Účinky se 

také projevují na několika úrovních, ať už na úrovni individuální, skupinové, organizační, 
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kulturní, či institucionální. Dále můžeme účinky dělit na dlouhodobé a krátkodobé. 

[Škodová et al. 2008: 11] 

Mediální účinky jsou těžko měřitelné a nezobecnitelné, nicméně se výzkumníci shodují na 

tom, že média na příjemce sdělení a jeho rozhodování vliv mají. Cohen [1965: 13] však 

podotýká, že média nemají na příjemce vyloženě persvazivní účinky, avšak jen kognitivní. 

Jinými slovy tak říká, že média příjemce sdělení nepřesvědčují o tom, co si mají myslet, ale 

určují jim témata, o kterých mají přemýšlet.  

 

4.2.1 Reklama na alkohol 

 Pro začátek považuji za důležité reklamu a její fungování vysvětlit. Reklamu 

můžeme definovat jako „určitou formu komunikace s komerčním záměrem“.  [Vysekalová 

et al. 2012: 46] Jedná se vlastně o přesvědčovací proces směřovaný na uživatele 

prostřednictvím komunikačních médií. Důležité však je, že reklama působí na lidské smysly 

za pomoci využití zajímavých a lákavých nástrojů, jako je druh písma, titulek nebo barevný 

a hudební doprovod. Mezi reklamu můžeme řadit televizní a rozhlasové spoty, inzerci 

v tisku, venkovní reklamu či reklamu v kinech. Ve své práci mě bude zajímat pouze televizní 

reklama v české veřejnoprávní televizi.  

 

 To, jakým způsobem reklama probíhá jako způsob komunikace, můžeme vysvětlit 

za pomoci klasického Laswellova [1948] modelu komunikace, který zní: 

 

kdo říká – co – jakými prostředky – komu – s jakým účinkem 

 

Ten, kdo něco komunikuje a podílí se na produkci projevu je odesílatel. Ten do sdělení vnáší 

své osobní názory i zkušenosti. Odesílatelem se v marketingovém světě jedná o reklamní 

agenturu nebo reklamní oddělení zadavatelů reklamy. Zprávou je pak sdělení, které by mělo 

odpovídat očekávání cílové skupiny, aby bylo docíleno kýženého efektu. Zpráva je vysílána 

skrze informační kanál neboli médium, které je nositelem daného sdělení. Příjemcem sdělení 

je pak recipient čili cílová skupina, která podstatně ovlivňuje průběh i účinky celého procesu. 

Protože neoddělitelnou součástí komunikačního modelu je proces kódování. Odesílatel své 

sdělení zakóduje do symbolické formy vyjádření, které příjemce následně dekóduje. 

V kontextu reklamy jde v celém procesu především o to, „aby příjemce vnímal zprávu tak, 

jak zamýšlel její odesílatel“ [Vysekalová 2012: 87-97]. 
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 Účinky reklamy jsou často nevědomé, reklama funguje na postupném a nepřímém 

učení se a vštěpování do mysli. K tomu ji pomáhá především emocionální odezva, která se 

projevuje především na základě prožitků a zkušeností. Úspěšnou reklamou tak bude ta, která 

vtáhne diváka do nějakého příběhu s pomocí asociace nejrůznějších obrazových i zvukových 

podnětů. [Vysekalová 2012] Takto často funguje i alkoholová reklama, která vyobrazuje 

konzumaci alkoholu jako zábavu, pohodu nebo prostě a jednoduše událost, kterou má většina 

společnosti spojenou s příjemně stráveným časem s přáteli či rodinou. Takto reklama 

potažmo produkt evokuje v divákovi pocit štěstí, který si je možné koupit nákupem 

produktu, konkrétně lahve vína či plechovky piva. Už jen vědomí toho, že nám koupě 

alkoholického nápoje přinese radost a povzbudí nás v touze po alkoholu, je něco, o čem by 

se při nejmenším měla vést celospolečenská diskuze. Především ve vztahu k mladistvým, 

kteří jsou reklamě vystavováni denně. A to nehovoříme pouze o reklamě televizní, ale 

obzvláště o reklamě na sociálních sítí, která je často posilována skrze známé osobnosti. 

 

 S ohledem na alkoholovou reklamu v televizi je nutné poznamenat, že právě 

televizní reklama je považována za tu nejefektivnější. Snad možná i z tohoto důvodu je tento 

typ reklamy nejdražší. Její efektivnost spočívá především v tom, že v době svého vysílání 

dokáže oslovit masovou veřejnost napříč věkovými skupinami. Její výhodou je především 

fakt, že se reklama v televizi často opakuje, a tak se podvědomě zarývá do paměti diváků. 

Televizní reklamou rozumíme nejen reklamní spoty, ale také sponzoring televizních pořadů, 

teleshopping1 a product placement2. [Karlíček, Král 2011: 49-95]  

 

 
1 Teleshopping lze definovat jako relativně dlouhou prezentaci produktů, která zahrnuje demonstraci toho, jak 

produkt používat v praxi. Následně je divák vyzván k co nejrychlejšímu zakoupení produktu, za které je mu 

přislíbena nějaká výhoda, často v podobě dárku. [Karlíček, Král 2011: 95] 
2 Product placement (PP) je forma reklamy, ve které jsou produkt či značka umisťovány přímo do děje filmů, 

televizních pořadů, seriálů nebo také knih počítačových her. Cílem PP je především zvyšování povědomí o 

značce. [Karlíček, Král 2011: 64] 
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Metodologie 
V první části diplomové práce se čtenář obeznámil s věcnými a teoretickými 

východisky nezbytnými pro analytickou část práce. Byla mu tak představena problematika 

vysoké spotřeby alkoholu v České republice, alkoholová politika spolu s jejími nástroji, ale 

také nezanedbatelný vliv médií a reklamy na lidské uvažování. V této kapitole se budu 

věnovat designu výzkumu, tedy zvoleným metodám sběru a analýzy dat. Nejprve si však 

vymezím své výzkumné cíle a otázky, které představují nepostradatelnou součást výzkumu. 

 

1. Výzkumné cíle a otázky 

Cíle mé diplomové práce jsou trojího charakteru, přičemž ke každému z nich se váží 

níže uvedené výzkumné otázky. První i druhý cíl práce slouží ke zmapování mediální 

reprezentace tématu alkoholu v České televizi, a to nejen v hlavní zpravodajské relaci 

Události, ale také v reklamních spotech jakožto obchodních reklamních sděleních, jejichž 

obsahem je reklama na alkohol. Pokud přijmeme fakt, že mediální rámcování (ať už 

v souvislosti se zpravodajstvím, tak s komerčním sdělením) hraje důležitou roli v lidském 

přemýšlení, je nasnadě zaměřit se na tento proces při tvorbě veřejných politik. Z toho důvodu 

se poslední cíl práce zaměřuje na podrobnější odhalení nejrůznějších možností využití 

konceptu nudge jako mocného rámu při tvorbě alkoholové politiky v České republice. A to 

také v otázce mediální reprezentace alkoholu veřejnoprávní institucí, jakou je právě Česká 

televize. Všechny výzkumné cíle jsou tedy provázané – jednoduše řečeno první dva za 

pomoci teoretických konceptů identifikují a popisují současnou situaci, třetí cíl (nejen) tyto 

poznatky využívá v kontextu možné implementace konceptu nudge do alkoholové politiky 

ČR.  

 

Prvním cílem mé práce je Identifikovat a interpretovat rámce užité při referování o 

alkoholu v ČT. Za pomoci metody rámcování se pokusím zodpovědět tyto výzkumné otázky: 

 

  Jakým způsobem byl alkohol v uplynulých měsících ve zpravodajství České 

televize zobrazován? 

  Jaké rámce při referování alkoholu ve zpravodajství České televize v uplynulých 

měsících dominují? 
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Jelikož je alkohol v televizi zobrazován nejen v rámci zpravodajství, ale také v rámci 

komerčních sdělení, je důležité v práci představit také alkoholovou reklamu. Na případové 

studii se pokusím poukázat na to, jakým způsobem je nynější alkoholová reklama vystavena 

a jak odpovídá současnému, případně navrhovanému legislativnímu vymezení. Dalším 

cílem práce je tedy Popsat současnou alkoholovou reklamu v České televizi a interpretovat 

ji v souvislosti s návrhem zákona o regulaci reklamy. Další výzkumná otázka tak zní: 

 

  Jakým způsobem je zobrazován alkohol v současné televizní reklamě vysílané 

Českou televizí?  

 

Posledním z cílů je Představit možnosti využívání konceptu nudge při tvorbě alkoholové 

politiky ČR.  

 

  Jakým způsobem lze využít nudgingu v otázce řešení nadměrné konzumace 

alkoholu? 

  Jakým způsobem by Česká televize jako veřejnoprávní médium mohla využít 

konceptu nudge v otázce řešení nadměrné konzumace alkoholu?  

 

2. Metoda výzkumu 

Pro identifikaci rámců užitých při referování o alkoholu využiji kvalitativní analýzy 

výzkumu mediálních obsahů, konkrétně analýzu rámcování, která sleduje, jak události byly 

tematizovány a jaké informace byly zdůrazňovány jako klíčové. Pro podpoření analýzy 

rámcování se zaměřím také na analýzu vizuální reprezentace tématu, tedy na vizuální prvky 

použité při referování o alkoholu, a to jak ve zpravodajství, tak v reklamách České televize. 

V rámci analýzy mě zajímají příspěvky odvysílané v hlavním zpravodajském pořadu České 

televize Události, a to v období od listopadu roku 2019 do konce února roku 2021. Sledované 

období tedy zahrnuje celý rok 2020 a také dva měsíce před jeho začátkem i dva měsíce po 

jeho skončení. Jedná se tak nejen o období, ve kterém bylo ústředním tématem zpravodajství 

onemocnění Covid-19, ale také o konec roku 2019 a začátek roku 2020, kde byly příspěvky 

tematicky různorodější. Měsíc listopad roku 2019 jsem zvolila z toho důvodu, že právě v této 

době přišel Adam Vojtěch s legislativním návrhem změny alkoholové reklamy. Pro 

vyhledání zpráv relevantních k tématu alkoholu a jeho spotřeby v České republice využívám 
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mediální archiv Newton. 

 

V rámci případové studie detailně popíšu a vysvětlím současnou alkoholovou 

reklamu. Případová studie předpokládá, že výzkum malého počtu případů přispěje 

k porozumění jiných obdobných případů, a to i přesto, že její nevýhodou je nemožnost 

zobecnění. „Výhodou metody je možnost hlubokého poznání podstaty případu, nevýhodou 

omezenost zobecnitelnosti výsledků.“ [Průcha et al. 2001: 189] 

 

Pro zodpovězení třetího cíle práce provedu tzv. desk research neboli studium dat a 

dokumentů, které mi umožní nahlédnout do možností využití konceptu nudge v praxi. 

Sekundární zdroje dat jsou důležitým prvkem pro další možnosti analýzy, a tak v rámci práce 

budu pracovat především s odbornými studiemi, monografiemi i zahraničními a českými 

články. 

 

2.1 Rámcování 
 Není tajemstvím, že na proces rámcování může být nahlíženo dvojím způsobem. 

Rámcování můžeme totiž považovat za teorii, ale také současně za výzkumné paradigma. 

Entman [1993: 56] rámcování považuje za výzkumné i teoretické paradigma, Reese [2007: 

148-149] se domnívá, že se jedná spíše o „výzkumný program“, který se zabývá otázkami, 

jež předtím nebyly nastoleny. Říká, že výzkum rámcování bere v potaz interpretativní 

aspekty teoretických otázek. Tejkalová se domnívá, že koncept rámcování stojí na pomezí 

teorie a výzkumu: „Na jedné straně přináší pohled na mediální obsah jako na něco, co není 

sestaveno nahodile, a navrhuje jeden z možných náhledů na uspořádání mediálních textů a 

jejich potenciální vliv na příjemce.“ [Němcová Tejkalová 2011: 55]  

Rámcování je tak nejen teoretický koncept, ale je také výzkumným paradigmatem 

vybízejícím k výzkumu mediálních textů založeném na způsobu, jakým jsou texty 

vystaveny, aspektech, které je ovlivňují a potenciálních účincích na recipienty. Koncept 

rámcování je tedy také neodmyslitelně spjatý s výzkumem mediálních účinků. Výzkum 

rámcování tak vychází z předpokladu, že média mají na příjemce významný a dlouhodobý 

vliv.  

 

 Výzkum rámcování může probíhat dvojím způsobem, a to kvalitativním či 

kvantitativním. Kvalitativní analýza rámců probíhá induktivně, mediální rámce se tedy 
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vynořují v průběhu zkoumání, což z takové analýzy dělá velmi subjektivní záležitost 

postavenou na výzkumníkovi. [De Vreese 2005] Kvantitativní analýza probíhá naopak, 

deduktivně, kdy výzkumník pracuje s předem definovaným seznamem rámců. Tato analýza 

se velmi soustředí na četnost daných rámců a je vhodná především při dlouhodobých 

výzkumech. Skryté významy rámců však není schopna odhalit. Jelikož si myslím, že se 

debata ohledně alkoholu v posledním roce příliš nelišila v různých časových obdobích, ani 

nezkoumám různé typy médií, které bych mezi sebou porovnávala, využiji analýzy 

kvalitativní, která mi umožní detailní vhled do zkoumané problematiky. 

 

 Rámcování v médiích lze zkoumat nejen na textovém materiálu, ale také na 

obrazovém. Právě vizuály a obrazové složky hrají v televizním zpracování velmi důležitou 

roli. Vztahy mezi slovy a následnými významy jsou řízené konvencí, pravidly. Zatímco 

vztah mezi vizuály je velmi volný bez explicitních pravidel. Tento význam není založen na 

společenské dohodě, ale na podobnosti s realitou, což přidává na autentičnosti. Diváci pak 

tato obrazová sdělení vnímají jako pravdivější a nezpochybnitelná a spíše v tomto podání 

zapomínají na fakt, že i takovéto sdělení je vytvářené lidmi. Přitom právě samotní tvůrci 

sdělení ovlivňují to, jak bude problematika vykreslena a následně viděna pohledem diváka. 

Odesílatelé sdělení ovlivňují divákovo vnímání například úhlem, vzdáleností, střihem či 

ořezem záběru. [Messaris 1998]  

 

Pokud se zaměříme pouze na zpravodajství, zjistíme, že zde vizuály plní vícero 

funkcí, které mají ve výsledku vliv na proces rámcování. Především jsou využívány k 

upoutání pozornosti diváků, a to nejlépe tak, aby sdělení bylo co nejsrozumitelnější a co 

nejvíce zapamatovatelné. Záběry, které se věnují textům nebo verbálním projevům posilují 

důvěryhodnost zprávy, ale stejně tak mohou být samostatným zdrojem informací, který 

může verbálnímu prvku dokonce odporovat. Co je však důležité, vizuály a jejich časté 

opakování přenáší ve zpravodajství emoce. [Dobering et al. 2010] A jak bylo popsáno v 

kapitole Lidské myšlení a rozhodování, právě emoce jsou častým zdrojem našich rozhodnutí.  

Pokud tedy chceme interpretovat sdělení jako celek, je nutné zaměřit se jak na mediální 

texty, tak na vizuální prvky. Obrazové elementy jsou mocnými nástroji rámcování, kterým 

by měl výzkum věnovat dostatečnou pozornost. Ve své analýze tak budu také sledovat 

vizuální prvky využité při reprezentaci mnou zkoumaného tématu.   
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2.1.1 Tematické rámcování 

 Při analýze rámců budu u významných příspěvků zkoumat jak vizuální, tak verbální 

stránku sdělení, avšak stěžejní pro můj výzkum ve zpravodajství bude především 

tematizování událostí a poukázání na informace, které byly Českou televizí zdůrazňovány 

jako zásadní. 

 

Tímto se vracíme zpátky k Iyengarovi [1991], který samotné rámce rozdělil na 

tematické a epizodické. V rámci své analýzy budu sledovat především rámcování tematické, 

jelikož tematické rámce umisťují „veřejné události do obecnějšího nebo abstraktnějšího 

kontextu a snaží se je vést k obecným závěrům či předpokladům“ [Iyengar 1991: 14] 

Tematické rámcování tedy zasazuje událost do širšího kontextu, na jehož základě je příjemce 

schopen události porozumět a orientovat se v problematice.  

 

2.2 Případová studie 
 Případová studie je kvalitativní výzkumnou metodou zabývající se detailním studiem 

několika mála případů za účelem objasnění detailů, vztahů a procesů. [Hendl 1997: 104] 

Neshromažďuje tedy velké množství dat a případů, ale především zachycuje podrobnosti, 

které by měly přispět k lepšímu pochopení jiných případů.  

 

 Cílem mé případové studie je prozkoumat, jak současná alkoholová reklama ve 

vysílání veřejnoprávní televize vypadá, co ji charakterizuje, jaké má rysy a jakým způsobem 

odráží zákonem daná opatření. Pro výzkumné účely jsem se pokusila získat od obchodního 

oddělení České televize přístup k reklamním spotům zaměřeným na alkohol za rok 2020. 

Bohužel mi však bylo nezávisle od několika zaměstnanců televize sděleno, že se jedná o 

obchodní tajemství, a není tedy možné poskytnout jakékoliv bližší informace třetí straně. 

Z webových stránek České televize lze získat přístup pouze k ceníku pro televizní vysílání 

reklamy v ČT, k obchodním podmínkám a k možnostem sponzoringu na jednotlivých 

kanálech v konkrétních časech daného měsíce. Avšak dostat se k jednotlivým reklamním 

spotům vysílaným Českou televizí za konkrétní období nebylo možné, a proto nepřicházelo 

v úvahu kvantitativní šetření. Jelikož ale pro účely práce nepotřebuji vědět, kolik 

alkoholových reklam v televizi běží či jací klienti do alkoholové reklamy vkládají nejvíce 

financí, rozhodla jsem se zaměřit se pouze na několik příkladů a na nich poukázat na to, jak 

vůbec reklama na alkohol v českém prostředí vypadá. Soustředila jsem se tedy na takové 
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alkoholové reklamy, které jsem ve vysílání byla schopna zachytit či takové, které mi byli 

ochotni poskytnout přímo klienti samotní. 

 

Pro metodologické účely je nutné upozornit na fakt, že marketingová sdělení 

v televizi nemají povahu pouze reklamního spotu, ale také například sponzorství. Právě 

sponzoring programů nebo přímých přenosů je v České televizi nejběžnější inzertní 

příležitostí, a proto ho do své studii zahrnu taktéž.  

 

Je také důležité podotknout, že reklamy nevznikají ze dne na den, avšak se jedná o 

plánované projekty, a jedna a ta samá reklama tak může být vysílány několik měsíců až let. 

Není pro mě tedy podstatné, zda byla reklama vysílána v dubnu roku 2020 či 

například listopadu téhož roku, ale i přesto se soustředím pouze na reklamní sdělení, která 

byla vysílána během uplynulého roku. Kromě časového omezení jsem si vymezila také 

prostor, a i přesto, že na komerčních televizích by se mi hledaly alkoholové reklamy snáze, 

mnou provedená studie se bude týkat pouze české veřejnoprávní televize.  

 

2.3 Metody sběru a analýzy sekundárních dat 
 Jestliže hovoříme o sběru relevantních dat a dokumentů vytvořených druhými, jedná 

se o sekundární data. Tato sekundární data společně s primárními daty z předchozí analýzy 

posléze využiji k identifikaci možností implementace konceptu nudge ať už obecně 

v alkoholové politice státu, nebo také ve veřejnoprávním vysílání.  

 

 Sekundární data, i přes svou užitečnost, mají své limity. Nejzásadnějším z omezení 

je fakt, že tato data jsou sebrána někým jiným a především často za jiným účelem. Přesně 

s takovým problémem jsem se při analýze sekundárních dat setkávala, jelikož koncept 

nudgingu lze využít v mnohých směrech veřejné politiky. Dalším problémem je omezená 

dostupnost dat, často se výzkumník nedostane ke všem materiálům, ke kterým potřebuje. 

Výhodou metody vyhledávání dokumentů je především finanční nenáročnost a efektivita. 

[Veselý, Nekola 2007: 159-161] 
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Analytická část 
 V této části práce se zaměřím na předem avizovanou analýzu, ve které se budu 

věnovat tomu, jak je alkohol ve veřejnoprávní televizi zobrazován, s jakými rámci se jeho 

prezentace pojí a jak vypadá současná televizní reklama v kontextu případných 

legislativních změn. V souvislosti s legislativními změnami se ve veřejné politice v 

posledních letech stále více hovoří o využití konceptu nudge jakožto behaviorálních 

postrčeních, které mají pozitivní vliv na rozhodování lidí. Takový pozitivní šťouch by mohl 

mít v alkoholové politice pozitivní dopad na konzumaci alkoholu v České republice. 

V analytické části se tak pokusím identifikovat doporučení, jak využít nudgingu v praxi, a 

to nejen v kontextu České televize, ale také v kontextu alkoholové politiky jako celku. 
 
1. Obraz alkoholu v české veřejnoprávní televizi 
 Jak již bylo popsáno v teoretické části práce, Česká republika patří k největším 

konzumentům alkoholu na světě. Stejně tak patří k národům s velmi tolerantním přístupem 

k alkoholu, což se odráží nejen na legislativní úpravě, ale také na chování samotných 

spotřebitelů. Chování a jednání Čechů je často také ovlivněno mediálními sděleními, které 

na člověka působí dnes a denně. A právě způsob, kterým se o alkoholu referuje může mít 

vliv na lidské jednání. Z tohoto důvodu se analýza nyní bude soustředit na to, v jakém 

kontextu byl alkohol v nedávné době v České televizi, jakožto veřejnoprávním médiu, 

zobrazován ve zpravodajství i v reklamních sdělení. Zajímá mě, v jakém kontextu byl 

alkohol ve zpravodajství zmiňován, zda byla problematika vysoké spotřeby alkoholu 

upozaděna pandemií koronaviru a zda vůbec se o alkoholu referuje v souvislosti se zdravím. 

Analýza alkoholových komerčních sdělení v České televizi se bude zaměřovat především na 

to, jak vyhovuje současné i plánované legislativní úpravě.   

 

1.1 Tematické rámcování 
 Do analýzy bylo zahrnuto celkem 91 zmínek týkajících se alkoholu v pořadu 

Události v mnou zkoumaném období od 1. 11. 2019 do 28. 2. 2021. I přesto, že zmínek bylo 

celkově 195, bylo třeba vyfiltrovat pouze ty, které jsou relevantní pro můj výzkum. Do 

rámcování jsem tak například zahrnovala takové zmínky, které se věnovaly alkoholu a 

alkoholové politice pouze v České republice nebo takové, ve kterých byl alkohol ústředním 

tématem či jeho součástí nikoliv pouze doplňkovou informací.  
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 I přesto, že se u metody rámcování jedná o kvalitativní analýzu, je zajímavé také 

porovnat množství zmínek v konkrétních časových obdobích. I přesto, že pandemie 

koronaviru zajisté ovlivnila množství alkoholových zmínek, nalezneme i jiné faktory, které 

na referování měly vliv. Nejvíce zmínek za uvedené časové období totiž bylo nalezeno 

v listopadu roku 2019 (9), v lednu (10), srpnu (9) a v prosinci (15) roku 2020. Prosincový 

nárůst opravdu velmi úzce souvisí s pandemií, kdy byl nejen prodloužen nouzový stav, ale 

také těsně po Vánocích došlo k opětovnému uzavření všech restauračních zařízení 

prodávajících alkohol. V souvislosti s onemocněním Covid-19 lze najít několik zmínek také 

v srpnu 2020, ale převážná část sdělení se týkala spíše konzumace alkoholu během letních 

aktivit. Lednová alkoholová sdělení posléze reflektují nový daňový balíček zvyšující 

spotřební daň na tabákové výrobky i lihoviny. A nakonec vysoký počet zmínek v listopadu 

roku 2019 souvisí s již zmiňovanou iniciativou exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, 

který v té době přišel s návrhem zákona o regulaci reklamy, což vyvolalo následnou mediální 

odezvu.  

 

 Tematizace událostí kolem alkoholu a alkoholové politiky v České republice se tedy 

ve sledovaném období proměňovala především v závislosti na aktuálním dění a 

extramediální realitě. Témata se ale několikrát během měsíců opakovala a prolínala, pouze 

tematický rámec ohledně návrhu na změnu alkoholové reklamy se po lednu roku 2020 již 

znovu neobjevil. Přitom v listopadu, prosinci i začátkem roku 2020 byl zdaleka nejsilnějším 

tematickým rámcem. Důležité je však podoktnout, že zákonný rámec zahrnující normy a 

regulace alkoholové politiky se v průběhu měsíců zcela nevytratil, pouze byl silně upozaděn 

a ke konci sledovaného období se proměnil v rámec ekonomický. Následné tematické rámce 

se prolínaly v závislosti na aktuálním dění i ročním období. Dle vývoje pandemické situace 

v České republice se o alkoholu hovořilo v souvislosti s vládními nařízeními regulující 

prodej a konzumaci alkoholu na veřejných místech, avšak tematika protiepidemických 

opatření byla v letních měsících roku 2020 vytlačena tématem zdraví a nehod při letních 

aktivitách. Tento tematický rámec zaměřující se na ublížení na zdraví v důsledku konzumace 

můžeme vidět napříč měsíci. Ať už se jedná o autonehody, nehody na kole, či o násilná 

napadení. Dalším objeveným rámcem je rámec ochrany zdraví, který poukazuje na 

(vysokou) spotřebu alkoholu a její negativní vliv na lidské zdraví.   

 

Z analýzy Událostí na České televizi tedy postupně vykrystalizovaly tyto tematické rámce:  
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Návrh na změnu alkoholové reklamy 

 Tento rámec je důležitý, jelikož sleduje způsob, jakým Česká televize pojednávala o 

návrhu zákona, který se mohl v pozdější fázi zákonodárného procesu setkat s velkou nevolí 

ze strany alkoholového průmyslu. Podstatné je, že s každým návrhem se ze strany vlády či 

jiného navrhovatele zákona pojí také odůvodnění jeho zavedení. V tomto případě se jednalo 

o odkazy na vysokou spotřebu alkoholu v České republice jako výchozí problém, se kterým 

by mohla pomoci změna legislativy, konkrétně alkoholové reklamy. Stejným způsobem o 

návrhu referovala také Česká televize: „Větší regulace reklamy na alkohol. Opatření, kterým 

chce Ministerstvo zdravotnictví snížit spotřebu lihovin.“ [Události ČT 27. 11. 2019] Těmito 

slovy byl divák v reportáži uveden do tématu, přičemž mu byla následně představena 

současná situace ohledně konzumace v České republice. Alkohol byl tak rámován do 

souvislostí s vysokou spotřebou a odpovědí ministerstva na ni v podobě regulace alkoholové 

reklamy. Česká televize v tomto kontextu rámovala spotřebu alkoholu jako alarmující, 

přičemž se ve vyslovených statistikách odkazovala na OECD a ČSÚ. I přesto, že se jednalo 

o zprávy spíše informativního charakteru, můžeme pozorovat naprosto zjevnou tendenci o 

zdůraznění vysoké spotřeby alkoholu v tuzemsku. To dokazuje také fakt, že krom statistiky 

průměrné spotřeby lihu byl mimo jiné zmiňován počet úmrtí v důsledku konzumace 

alkoholu, a to i ve světovém srovnání. Rámec byl navíc podpořen vyjádřením bývalého 

ministra Adama Vojtěcha, který za samotným návrhem stojí. Takový způsob referování 

nebyl kontroverzní, nevybízel k debatě, spíše k oznámení dané skutečnosti podpořené, 

můžeme říci až ospravedlněné statistickými daty.  

 

 Zajímavostí je, že i když bylo téma zastíněno pandemií koronaviru, nenalezneme již 

téměř žádné zmínky o novém návrhu na změnu alkoholové reklamy ani začátkem roku 2020. 

Z následujícího vyplývá, že nehledě na koronavirus se debata o změně reklamy na 

alkoholické nápoje velmi záhy ve veřejném prostoru vytratila, a to nejen v rámci agendy 

politické, ale také mediální.  

 

Zákonem dané regulace 

 Tématem, které především začátkem roku 2020 v Událostech rezonovalo, bylo téma 

nového daňového balíčku, který právě v lednu vstoupil v platnost. Ten byl ve zpravodajství 

avizován již před jeho schválením i v roce 2019. Na začátku roku 2020 se tak o regulacích 

pojednávalo především v souvislosti se zvýšením spotřební daně na alkohol a zároveň 
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nižším DPH na točené pivo. Následně dalším podtématem byla diskuze nad nulovou 

tolerancí u cyklistů. Na jaře a v létě byl však tento rámec s příchodem koronaviru do Čech 

zcela upozaděn. Toto potvrzuje také kvalitativní analýza tématu Covid-19, která upozorňuje 

na fakt, že „téma koronaviru zasáhlo ve zkoumaném období veškeré oblasti veřejného života, 

vedla k široké rozrůzněnosti podtémat, se kterými bylo toto téma spojováno. Odlišná témata 

se ve zpravodajství objevovala jen zcela okrajově a zpravidla až ke konci relace.“ [Trampota, 

Klabíková Rábová 2020] Téma koronaviru v mediální agendě tedy problematiku spotřeby 

alkoholu zastínilo, a tak se zde nabízí otázka, zda vytlačování jiných témat a taková silná 

dominance tématu Covid-19 byla vůbec nutná. O alkoholu se v průběhu měsíců referovalo i 

nadále, avšak bezesporu zcela utichla diskuze nad novými možnostmi regulace alkoholové 

politiky. A jelikož již víme, že mediální agenda je ovlivňována agendou politickou, mohli 

bychom hovořit o vytlačení alkoholové politiky v politické agendě, což mělo za následek 

upozadění problematiky také v médiích.  

 

 Obecně se tento rámec velmi často prolínal s ekonomickým, tedy s dopady 

zákonných norem na státní rozpočet i na příjmy domácností. Z toho důvodu byl velmi často 

spojován například s „nárůstem cen“, což se odráželo na koncepci reportáže, která dávala 

prostor spíše zástupcům alkoholového průmyslu, kterých se změna dotkla nejvíce. Samotný 

nárůst cen potažmo zvýšení daní bez uvedení do kontextu vyznívá spíše negativně. A jak 

popisuje Entman [1993], vytržení pouze některé části reality ovlivňuje příjemcovo 

přemýšlení, tedy to, že médium prezentuje zvýšení daní na alkohol pouze jako přirážku, za 

kterou si konzumenti i alkoholové firmy připlatí, může ovlivnit divákovo vnímání. Ve 

špatném světle se tak ocitají spíše než vysoká čísla spotřeby alkoholu vládní aktéři.   

 

Ekonomika 

 Jak již bylo řečeno, ekonomické podtéma se velmi často prolínalo se zákonem 

ustanovenými regulacemi, a to například v otázce změn státního rozpočtu při navýšení daní 

na alkohol. Zároveň by se ale také dalo říci, že ve chvíli, kdy se začal zákonný rámec 

upozaďovat, ekonomický ho vystřídal. To znamená, že později, během koronavirové krize, 

kdy ekonomika začala pociťovat finanční ztráty, se alkohol a jeho vyšší spotřební daň 

rámovaly jako menší či větší záchrana ve státním rozpočtu. Dále v sobě ekonomický rámec 

zahrnoval míru inflace, která se dotkla nejvíce právě nákupu v oblasti alkoholu a tabáku.  
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 Tento rámec je tematicky široký, nicméně se žádným způsobem nedotýká 

zdravotních témat.  Obecně je spíše popisný, reflektuje ekonomický stav země a nestaví se 

kriticky k žádnému z podtémat. Problematika alkoholu a jeho konzumace v kontextu této 

práce je v tomto rámci obsažena ze všech rámců nejméně.  

 

Ochrana zdraví 

 V kontrastu s ekonomickým rámcem je rámec zdravotní orientován jen a pouze na 

ochranu zdraví a informování veřejnosti o současném stavu v České republice. Na tomto 

rámci můžeme pozorovat velmi silnou tendenci ústupu s příchodem pandemie. Nejvíce 

zmínek totiž nalezneme do jara 2020, s příchodem pandemie se médium ochraně zdraví 

v souvislosti s alkoholem věnuje pouze sporadicky. Dále je téma například spojováno 

s problémy s alkoholem u starších lidí, vysokou úmrtností v důsledku náhodných otrav či 

varováními, které se již spíše prolínají do tématu ublížení na zdraví v důsledku nadměrné 

konzumace alkoholu.  

 

 Do jara 2020 jsou zmínky o alkoholu zaměřeny především na statistiky spojené 

s konzumací včetně mezinárodního i časového srovnání, nejčastěji se jedná o metriku 

OECD. Tento fakt na jednu stranu může vzbuzovat důvěryhodnost, na druhou stranu nám 

také říká, že v médiích nedostávají mnoho prostoru tuzemské alkoholové studie provedené 

menšími organizacemi, a stále tak spoléháme spíše na mezinárodních společnosti. Výjimkou 

je však kampaň Suchej únor, která dostala v médiu značný prostor jak v roce 2020, tak i 

v roce následujícím. Tato nezisková organizace je tak vzácnou výjimkou, o které nejen, že 

bylo referováno v pozitivním světle založeném na výzkumných šetřeních organizace, ale 

také i její samotní organizátoři dostali v rámci reportáže možnost propagace kampaně. 

Organizace Suchej únor spolu s Ministerstvem zdravotnictví přinesla data o konzumaci 

alkoholu v České republice, které ve vysílání zazněly jak od moderátorů, tak přímo od 

spoluorganizátorů akce či ředitele organizace. Vždy byla data zasazena do reálného kontextu 

tím, že „zviditelňovala“ reálné příběhy lidí, kteří trpí či v minulosti trpěli alkoholismem. 

Pokud tito lidé nedostali prostor vypovězení svého příběhu na kameru, byli prezentováni 

alespoň vizuálně s asynchronem3. Příkladem takového příběhu během letošní kampaně je 

zkušenost šéfkuchaře Františka Skopce, který jako vyléčený alkoholik plní funkci „dobrého 

příkladu“. Redaktorka České televize příběh komentuje slovy: „Abstinuje 5 let a stal se 
 

3 Asynchron je „informační text, komentář, či doprovodné slovo redaktora. [Prokop 1988: 9] 
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úspěšným šéfkuchařem.“ [Události ČT 6. 2. 2021] Podobné zprávy spojené s těmito tzv. 

human interest stories přinášely především svědectví lidí, kterým nadměrná konzumace 

alkoholu změnila život. Ať už se jednalo o rozpad rodin, nejrůznější onemocnění, pobyt 

v protialkoholické léčebně či ztrátu domova. Zařazování takových příběhů do Událostí, které 

jsou denně sledovány téměř milionem obyvatel, je pozitivním počinem vedoucím 

k silnějšímu vnímání alkoholu jako potenciálním nebezpečí.  

 

Kampaň Suchej únor se tak v lednu a únoru v obou letech stala významným 

podnětem pro referování o nadměrné konzumaci alkoholu. V těchto reportážích dostal 

prostor pro vyjádření krom organizátorů kampaně také například psycholog z Národního 

ústavu duševního zdraví Ladislav Csémy, národní protidrogová koordinátorka Jarmila 

Vedralová či přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN Motol v Praze Michal 

Miovský. Je tak zjevné, že Česká republika disponuje svými vlastními studiemi i odborníky 

zabývajícími se problematikou alkoholu u nás, avšak pro to, aby jim byl poskytnutý mediální 

prostor, je nejprve zapotřebí viditelná iniciativa, jakou je kupříkladu Suchej únor.  

 

 V době pandemie nenalezneme zmínek o alkoholu v souvislosti s ochranou zdraví 

mnoho. Nicméně ty, které se objevují, akcentují především zvýšenou konzumaci v době tzv. 

lockdownů anebo v lednu a únoru pak opět kampaň Suchej únor a jejich „Test nezávislosti“, 

který prověřuje konzumentův vztah k alkoholu včetně finanční stránky. Zvýšená konzumace 

v době pandemie byla rámována jako velice problematická, dotýkající se všech věkových 

skupin v důsledku sociálního distancování a nadměrného stresu. Alkohol je v této době 

rámován jako „nevhodné řešení“ osobních problémů. Popudem pro zařazení této 

problematiky do vysílání bylo upozornění na nedostatečná volná místa v léčebnách a na 

detoxikačních odděleních, ale také výsledky průzkumu spotřeby alkoholu mezi Čechy 

provedeném agenturou Ipsos. Na druhou stranu nalezneme také zmínku věnující se spotřebě 

alkoholu a kouření u mladých lidí, která hovoří o pozitivním trendu snižování konzumace i 

kouření založeném na základě evropské školní studie. I tento fakt je rámován jako důsledek 

koronavirových opatření, tedy změny životního stylu, která vedla k trávení volného času 

osamoceně či doma s rodinou, a tak i vyšší míry kontroly ze strany rodičů. 

Zajímavostí je příspěvek ze silvestrovských oslav, který odkazuje na neobvykle poklidný 

konec roku, ale zároveň popisuje vážnou situaci s lůžky na covidových oddělení ve Fakultní 

nemocnici v Motole: „Místo lidí pod vlivem alkoholu přicházejí hlavně covidoví pacienti.“ 



 
 

43 

[Události ČT 1.1.2021] Redaktorka ČT odkazuje na běžnou praxi, se kterou se lékaři 

každoročně o silvestru setkávají, nicméně tím také takto odkazuje na „normálnost“ situace, 

na něco, co je dané, neměnné, co každý ví a považuje za jakousi součást oslav. Domnívám 

se, že tento způsob vyjádření je názorným příkladem přispívajícím k reprodukci konkrétního 

způsobu přemýšlení o roli alkoholu v české společnosti. 

 

Ublížení na zdraví v důsledku konzumace 

 Pravidelnou součástí zpravodajství se stalo informování o nehodách či násilných 

napadeních v důsledku konzumace alkoholu. Nehodami jsou myšleny nejen autonehody, ale 

převážně v letních měsících také nehody na kole nebo na vodě. Sdělení týkající se alkoholu 

za volantem jsou víceméně informativní, spíše se jedná o bilance silničních kontrol a nehod 

než o kritiku samotných řidičů. Konzumace alkoholu je však ve sděleních akcentována jako 

faktor zvyšující nepozornost a neopatrnost, a to jak ze strany redaktorů, tak ze strany 

především policejního prezidia.  

Dopravní nehody cyklistů jsou v médiu rámovány podobným způsobem, avšak je zde 

negativní vliv požívání alkoholu před jízdou více zdůrazňován. Často je dáván do kontextu 

s varováním, že i pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu v krvi a že právě alkohol může 

za valnou část nehod na kole.  

Pro letní měsíce červenec a srpen bylo typické rámovat alkohol v kontextu utonutí plavců či 

vodáků. Zde oproti autonehodám a cyklistickým nehodám můžeme zaznamenat největší 

snahu o zdravotní doporučení ze strany České televize. Příspěvky tak kritizovaly požívání 

alkoholu plavci a vodáky a zdůrazňovaly pravidla, kterými by se měli lidé u vody řídit. 

K tématu se tedy vyjadřovali samotní redaktoři, ale také záchranáři nebo Státní plavební 

správa. A podobně jako v případě iniciativy Suchej únor, médium vyneslo do popředí projekt 

Bezpečné dětství aneb U vody bez nehody. Avšak ten se týká především bezpečnosti dětí. 

Dalším zmíněným projektem byla však například preventivní osvětová kampaň BESIPu 

Ministerstva dopravy ČR Vidíš skvěle? zaměřující se na odhalení skrytých očních vad u 

účastníků silničního provozu. 

 

Protiepidemická opatření 

 S příchodem pandemie koronaviru do České republiky byl alkohol záhy spojován 

především s protiepidemickými opatřeními. Tento rámec se tedy objevoval i proměňoval 

v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a prakticky kopíroval vývoj pandemie 
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v zemi. V každé vlně pandemie docházelo k omezování provozu hospod, barů a restaurací. 

Provozovny byly několikrát nuceny zavřít, a když byly zrovna otevřené, zavíraly již ve 22 

hodin, což mělo vliv na prodej alkoholických nápojů. I přesto, že jim zůstala otevřená 

výdejní okénka, brzo došlo také k přímému zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti. 

Rozhodnutí bylo zdůvodňováno především zástupci vlády, kteří argumentovali tím, že lidé 

pod vlivem alkoholu mají větší tendenci družit se a nedodržovat opatření. Následně byl 

rámec obsažen také ve fázích, kdy docházelo k rozvolňování opatření. K tomuto podtématu 

patřily také zprávy týkající se toho, jak byla nařízení dodržována a stejně tak případně za 

nedodržování následně sankciována. Povětšinou České televize zaznamenávala průběh 

policejních zásahů, někdy však sama jednala a oslovovala lidi sama s dotazy ohledně 

opatření a jejich nedodržování. Důležité je podotknout, že rámcování alkoholu v tomto 

tematickém rámci dalo prostor také majitelům provozoven, kteří měli možnost vyjádřit 

rozhořčenost nad opatřeními, které je dostávají do složité finanční situace.  

 

 Obecně byl tento rámec spíše instruktážního charakteru reflektující politická 

rozhodnutí. Alkoholová opatření tak byla jedněmi z několika vládních nařízeních vydaných 

během pandemie. Pouze se v odlišném kontextu potvrdilo, že alkohol plní ve společnosti 

soudržnou a zábavní funkci, a proto omezení konzumace alkoholu na veřejnosti mělo přinést 

nižší míru shromažďování lidí bez zakrytých dýchacích cest.  

 

1.1.1 Vizuální reprezentace tématu 

Návrh na změnu alkoholové reklamy 

 S tímto rámcem se ve sledovaném období můžeme setkat pouze na konci roku 2019, 

kdy byl návrh na změnu alkoholové reklamy přednesen ze strany tehdejšího ministra 

zdravotnictví. Ten se tak také stal jeho ikonou, a tak nejfrekventovanější vizualizací bylo 

právě zobrazování jeho postavy v synchronu4. A to třeba například na Národní konferenci 

Alkohol a tabák v České republice, kde byl návrh představen.  

  

 
4 Synchron je přímé vyjádření aktéra (respondenta) na kameru. [Prokop 1988] 
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 Neodmyslitelnou součástí vizualizace byla také grafická prezentace dat poukazující 

na vysokou spotřebu alkoholu. Ať už v České republice, či v mezinárodním srovnání.  

 

 
 

 I přesto, že zmínek o změně alkoholové reklamy nenalezneme mnoho, Česká televize 

se ve svých reportážích snažila o reflexi návrhu také z druhé strany – prostor pro vyjádření 

tak dostal například ředitel Marketingového institutu, který byl zaznamenán před venkovní 

reklamou na alkohol, na které se vyskytují veselí lidé s půllitrem piva v ruce. A právě ti by 

měli být dle návrhu z reklamy vyřazeni.   

 

Zákonem dané regulace 

 Rámování alkoholu do kontextu nových zákonů a regulací bylo s příchodem 

pandemie upozaděno. Regulace byly tedy především zmiňovány v souvislosti s novým 

daňovým balíčkem. Ten byl v médiích vizualizován zejména s pomocí infografiky 

naznačující zvýšení daní a cen, a to jak v době, kdy se jednalo pouze o vládní návrh, tak 

v době, kdy byl nový balíček schválen. 
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 Reportáže byly také doprovázeny ilustračními záběry, především z prostředí, kde se 

alkohol prodává – hospody, bary nebo obchody. Kromě běžných ilustračních záběrů se mohl 

divák setkat také se synchronní výpovědí zainteresovaného aktéra. Zde bych chtěla 

zdůraznit, že takovými aktéry zde nebyli politici ani zdravotníci hájící zdravotní zájmy, ale 

ti, kterých se regulace přímo dotýká – majitelé provozoven prodávajících alkohol.  

 

 
 

Ekonomika 

 Ekonomický tematický rámec byl reprezentován pouze skrze grafickou reprezentaci 

ekonomických dat. Převážně se tak jednalo o bilanci státního rozpočtu v souvislosti s jeho 

příjmy ze spotřební daně či DPH. S příchodem pandemie byla ekonomika rámována jako 

ztrátová (zejména) v důsledku koronaviru, a bylo tak na infografikách vždy zobrazeno, že 

příjmy státu klesají a výdaje naopak rostou, a to i přesto, že již došlo ke zvýšení spotřební 

daně na alkohol.  
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Ochrana zdraví 

 Tematický rámec upozorňující na zvýšenou konzumaci alkoholu v České republice 

byl vizualizován zejména grafickými prezentacemi dat. Data tak doprovázela každý 

příspěvek, který se tématu věnoval.  

 

 
 

 Kromě infografik bylo téma velmi často vizualizováno také skrze ilustrační záběry, 

které zobrazovaly nejen hospody a restaurace, ale také zdravotnická zařízení, ve kterých 

končí podnapilé alkoholismem trpící osoby, nebo bujaré popíjení alkoholu na ulicích v době 

pandemie.  

 

  
 

 Tento rámec dával prostor pro vyjádření se různorodým aktérům alkoholové politiky 

ze všech rámců nejvíce. Ať už se jednalo o politiky, psychology, zdravotníky, či kupříkladu 
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majitele obchodů s alkoholem. Synchronní výpovědi a ilustrační záběry nalezneme také při 

referování o kampani Suchej únor, která byla významnou součástí zdravotního rámce.  

   

 
 

 Referování o alkoholu v kontextu zdraví bylo také spojováno s tzv. human interest 

stories, tedy s příběhy lidí, kteří se potýkají či potýkali s problémem s alkoholem. Některé 

záběry plnily až odstrašující funkci à la „jak by mohl člověk nadměrně užívající alkohol 

dopadnout“, některé naopak zobrazovaly příběhy lidí, kteří se ze závislosti na alkoholu 

úspěšně vyléčili.  

 

 
 

Ublížení na zdraví v důsledku konzumace 

 Tematický rámec týkající se dopravních nehod byl dle mého názoru vizuálně 

nejzajímavější. Stejně jako v ostatních rámcích bylo téma prezentováno za pomoci 

infografik a synchronních výpovědí nejrůznějších respondentů. Stejně jako v rámci 

rámujícím alkohol v kontextu zdraví bylo i toto téma (nejen vizuálně) spojováno s lidskými 

příběhy a doplněno ilustračními záběry. 

 

 Grafická prezentace dat se netýkala pouze statistik úmrtí či nehod na silnici, ale 

pokrývala téma z různých perspektiv. Například zobrazovala toleranci alkoholu za volantem 

v evropském srovnání, počty útoků na záchranáře nebo ale také v souvislosti s projektem 
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Vidíš skvělě? míru ostrosti zraku potřebnou pro řízení motorového vozidla.  

 

 
 

Samotný projekt Vidíš skvělě? Byl Českou televizí zprostředkován nejen skrze 

synchronní výpovědi organizátorů kampaně či účastníků akce, ale také skrze ilustrační 

záběry zobrazující průběh samotné akce, kde si lidé mohli vyzkoušet speciální brýle 

simulující stav opilosti. Jelikož si projekt kladl za cíl bezplatné ošetření zraku pro řidiče, 

prostor k vyjádření byl vyhrazen také například očním lékařům. Ti v rámci reportáže 

zdůrazňovali negativní vliv konzumace alkoholu na následné vidění. 

 

 
 

Respondentů vyjadřujících se k problematice byla velká škála od lékařů, záchranářů 

po policisty provádějící alkoholové kontroly na silnicích.  
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 Frekventovanou vizualizací bylo zobrazování nešťastných lidských příběhů, a to jak 

v souvislosti s nehodami v autě, na kole, u vody nebo s násilnými napadeními v důsledku 

požití alkoholu. Tyto příběhy byly prezentovány povětšinou skrze fotografie z místa nehody 

nebo skrze záběry z pouličních kamer.  

 

 
 

Protiepidemická opatření 

 Jak již bylo řečeno, tento rámec byl spíše informativní, instruktážní, moderátoři i 

redaktoři deskriptivně popisovali vládní nařízení a jejich platnost. Vizuální podporou jim 

byly především ilustrační záběry a názorné infografiky. Ilustrační záběry především 

zobrazovaly, jak vypadá běžný život za časů pandemie. Oproti verbálnímu projevu však 

záběry častěji poukazovaly na negativní dopady vládních opatření, a to včetně lidských 

příběhů, kterých se opatření nejvíce dotkla – restauratérů, barmanů a hospodských. 

 

  
 

Ilustrační záběry však zobrazovaly také záchranné složky v akci, například při 

vymáhání dodržování opatření. Velmi výraznou součástí příspěvků byly již zmíněné 

infografiky. Grafická prezentace témat se týkala především informací ohledně platnosti 

daných opatření.  
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Nejčastěji bylo však téma vizualizováno skrze politiky v synchronu, kteří zejména 

během tiskových konferencí komentovali aktuální vývoj pandemie a předkládali nová 

opatření. Politici byli vždy zobrazováni v polocelku, nikdy v nadhledu, podhledu či 

zesměšňujícím momentu. 

 

 

 

1.2 Případová studie 
 Česká televize a obecně jakákoliv jiná televize ve svém vysílání alkohol nezmiňuje 

pouze v rámci zpravodajství, ale také v rámci komerčních sdělení. Tato případová studie si 

neklade za cíl obsáhlou analýzu alkoholových reklam vysílaných Českou televizí, nýbrž se 

pokusí poukázat na to, jak taková reklama v českém prostředí veřejnoprávní televize vypadá, 

jaké jsou její základní charakteristiky a jak moc zapadá či nezapadá do nového konceptu 

reklamy, který byl představen bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.  

 

 Jak jsem již zmiňovala v metodologické části, i přesto, že jsem několik týdnů byla 

v kontaktu s několika zaměstnanci České televize z nejrůznějších odděleních, nebylo 

v mých silách získat přístup k reklamním spotům. Studie se tak zaměřuje pouze na vybrané 

reklamy a sponzoringy, které jsem byla schopna během uplynulých měsíců zaznamenat či 

na takové, které mi byly poskytnuty přímo ze strany klienta.  
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 Na úvod je nutné podotknout, že reklamní spoty se v televizi, ani Česká televize není 

výjimkou, objevují v jistých vlnách, a jsou tak v roce tzv. sezónní období, kdy se konkrétní 

reklamy vysílají a kdy ne. Důvodů může být spousta, ať už je to odraz nově vznikajícího 

produktu, akce na něj, nebo například především v případě ČT Sport jsou reklamní sdělení 

závislá na vysílaných pořadech. Dle Všeobecných smluvních podmínek pro televizní 

vysílání reklamy v České televizi [ČT 2017] se reklama vysílá především na programech 

ČT2 a ČT Sport, avšak její čas nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž 

v prime time5 nesmí překročit v průběhu jedné hodiny 6 minut. Stejná pravidla platí také pro 

programy ČT1 a ČT24, avšak na těchto programech lze zařazovat pouze takovou reklamu, 

která je „v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové 

reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní či kulturní 

události.“ [ČT 2017]  

 

Považuji za důležité také podotknout, že televizní reklama není levnou záležitostí, 

jen pro představu si Česká televize stanovila hodnotu CPP6 (Cost per Point) v cílové skupině 

15+ na 27 000 Kč. V praxi to znamená, že pokud si zadavatel reklamy připravil například 

televizní spot vysílaný v hlavním vysílacím čase od 20:00 a jeho sledovanost zasáhla 40 % 

diváků ze zvolené cílové skupiny, zadavatel za reklamu zaplatí více jak 1 milion korun 

(27 000 x 40). Navíc se cena spotu odvíjí také dle sezónního indexu, tedy měsíce, ve kterém 

je vysílána. Zároveň si zadavatel reklamy může připlatit za pozici v reklamním bloku nebo 

za vysílání uvnitř významných programových událostí, jakými jsou například Letní a Zimní 

olympijské hry, Mistrovství světa v ledním hokeji či EURO. [ČT 2021]  

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že televizní reklamu si z finančních důvodů nemůže 

dovolit každá firma vyrábějící alkoholické nápoje. Nejčastějšími zadavateli reklamy tak jsou 

také ti největší hráči na trhu s alkoholem, přičemž jedním z největších je rozhodně Plzeňský 

prazdroj, pod který spadá několik značek jako například Pilsner Urquell, Kozel, Radegast, 

Kingswood nebo Frisco. Další velkou společností je například Heineken, pod kterou spadá 

například Starobrno, Krušovice či Zlatopramen. Pro mou analýzu však zadavatel reklamy 

není důležitý, stejně jako četnost jejich alkoholových reklam v televizi.  

 

 
5 Prime time neboli hlavní vysílací čas je doba vysílání od 19:00 do 22:00 hodin. [ČT 2017] 
6 CPP je způsob placení za televizní reklamu. Jedná se o cenu za zásah 1 % cílové skupiny.  [PROPEOPLE 
MARKETING 2021] 
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 Česká televize, jakožto veřejnoprávní médium, je mnohem méně finančně závislá na 

reklamách než komerční televize, pro které jsou komerční přestávky tolik typické. Z toho 

důvodu nalezneme ve vysílání spíše než dlouhé reklamy krátké sponzorské spoty vážící se 

k následujícímu pořadu. Sponzory pořadu je tak možné vidět především na ČT Sport v rámci 

vysílání sportovních utkání, avšak nejedná se o pravidlo a takový sponzoring můžeme vidět 

i na jiných programech. Je nutné také podotknout, že analyzované reklamy se nevyskytovaly 

ve vysílání pouze ve večerních hodinách, ale kdykoliv během dne, kdy mohou televizi 

sledovat také děti a mladiství. V rámci analýzy jsem se snažila soustředit pouze na spoty, 

které mi přišly z výzkumného hlediska nejzajímavější, vynechala jsem tak například pouze 

třísekundové statické sponzoringy, které měly podobu spíše plakátu. 

 

Jedním ze sponzorů je například již zmiňovaný Pilsner Urquell, ten je totiž také 

oficiálním partnerem české hokejové reprezentace. To v praxi znamená, že když hraje 

hokejová reprezentace, můžeme vidět loga Pilsner Urquell nejen v reklamě, ale také během 

zápasu na stadionu či přímo na hokejových dresech. Přímo s produktem, tedy alkoholickým 

pivem, se však divák setká pouze v rámci zmíněného sponzoringu či reklamního spotu. 

Takový spot byl přímo provázaný s hokejovým zápasem, a tak se v něm vyskytovali nejen 

hokejisté, ale také diváci, kteří byli zobrazováni jako fanoušci v hospodě podporující národní 

tým. Pivo je ve spotu zobrazováno jako pojící socializační prvek, bez kterého si nelze 

představit jak posezení v hospodě, tak fandění oblíbenému týmu, obzvláště tomu národnímu. 

Celý spot je totiž založen na reprodukci národní identity a hrdosti skrze dva elementy – hokej 

a pivo. Hned v úvodu reklamy je týmové gesto úderu pěstmi hokejistů o sebe připodobněno 

k ťukání si s půllitry piv, což má za účel symbolizovat týmového ducha. Tento týmový duch 

je provázen mezi diváky v hospodě i na stadionu celou reklamou. Převážná většina diváků 

je ve spotu mužského pohlaví, ale vyskytují se zde i ženy. Týmový duch a národní hrdost je 

umocněna na závěr nápisem „společná chuť vítězství“, který symbolizuje sounáležitost při 

úspěchu národního týmu i vychutnávání si „vítězného“ piva. V posledních třech vteřinách 

spotu je divák v rohu obrazu konfrontován s upozorněním „POUZE PRO STARŠÍ 18 LET“ 

a s odkazem na webovou stránku www.napivosrozumem.cz. Obzvláště odkaz je velmi 

malým písmem, a je tak poměrně složité ho přečíst. 
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 Dalším výraznějším sponzorem pořadů je Staropramen. Opět se jedná o oficiálního 

pivního partnera, tentokrát české fotbalové reprezentace a Hanspaulské ligy. S těmito dvěma 

soutěžemi byl také v rámci spotů nejvíce spojován. V jednom ze spotů slyšíme 

„Staropramen – vždycky drží spolu“, což opět odkazuje na pocity sounáležitosti nejen ve 

sportu, ale také při konzumaci piva, které spojuje a „drží“ lidi pospolu. I v těchto spotech se 

vyskytovaly živé bytosti. Na prvním z obrázků můžeme vidět fotbalisty Hanspaulky, která 

je pod záštitou Pražského svazu malého fotbalu, a tak zde vidíme také vedení svazu 

prezentované formálním oblečením. Avšak stejně jako fotbalisté drží v rukou pivo. Na 

druhém ze spotů je zde záběr také na pivo v rukách servírky, nicméně po celou dobu spotu 

není vidět žádné osobě do obličeje. Za důležité považuji poznamenat, že upozornění ohledně 

věkové hranice v alkoholových reklamách není pravidlem. Pokud se však v reklamě 

objevilo, předcházelo mu i sdělení „vychutnávejte zodpovědně“, avšak stejně jako v první 

ukázce byl nápis spíše nečitelný.  

 

 
 

 Spoty nebyly spojovány pouze s konkrétními vysílanými pořady, ale také například 

se soutěžemi. Pivovar Krušovice tak v rámci své propagace vytvořil z konzumace piva 

soutěž o nejrůznější ceny – od chytré televize přes herní konzole po 100 piv. Spot tak 

podněcuje diváka k nákupu piva a sběru soutěžního kódu z piva k získání výhry. Opět 

můžeme v reklamě vidět záběr na hokejistu i fanoušky v hokejových dresech sledující 
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v televizi sportovní utkání. V ruce přitom drží plechovku piva a herní konzoli, kterou může 

divák účastí v soutěži vyhrát. Na konci spotu vidíme opět věkové upozornění spolu 

s odkazem na webovou stránku, tentokrát na stránky pijtesmírou.cz. Velikost písma odkazu 

je zde o poznání větší, dokonce větší než samotné věkové upozornění, které je ale opět velmi 

drobným a nevýrazným písmem.  

 

 
 

 Zajímavou skutečností je, že pandemie koronaviru neovlivnila pouze televizní 

zpravodajství, ale také samotné reklamy. Jedním z mnohých příkladů se tak stal například 

pivovar Bernard, který přišel s němým černobílým spotem zachycujícím pět emotivních 

mikropříběhů, které se uzavírají vřelým objetím postav. Reklama odkazuje na nelehkou dobu 

v době pandemie, a proto je třeba „držet při sobě“. Netradičně dlouhý devadesátivteřinový 

spot je beze slov, pouze s klavírním doprovodem. I přesto, že to spot sám o sobě nijak 

neprozrazuje, autorem námětu, scénáře i zpracování je režisér Jiří Mádl a hudební doprovod 

je ztvárněn klavíristou Petrem Maláskem. Tento fakt z něj více než reklamu dělá umělecké 

dílo, které snad i získá větší divákovu pozornost. Otázkou je, zda je spot zapamatovatelný 

včetně produktu, který je prezentován až na úplném konci sloganem „Svět se zbláznil, držme 

se“ a logem pivovaru Bernard. Upozornění na věkovou hranici spot neobsahuje.  
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 Pivovar Bernard se však v televizi objevuje i jako sponzor pořadů, v těchto krátkých 

spotech se osoby nevyskytují. Osobu tak nahrazuje tančící sklenice piva se škraboškou a 

spot je doprovázen komentářem „Bernard – nebezpečná známost“, což nepřímo na propojení 

člověka a piva odkazuje. Spojení „nebezpečná známost“ pak můžeme vnímat i v kontextu 

alkoholu jako nebezpečného přítele. Ani v reklamním spotu od pivovaru Holba nenalezneme 

žádné osoby. Jelikož je jejich ústředním sloganem „Ryzí pivo z hor“, je reklamní spot 

založen především na záběrech z přírody. A to i přesto, že se, stejně jako v případě například 

Staropramenu, jedná o oficiálního sportovního partnera, tentokrát českého florbalu a 

hlavního partnera reprezentace. Ani v jednom ze spotů nenalezneme upozornění na 

nadměrnou konzumaci či věkovou hranici. 

  
 

Pokud se oprostíme od pivních reklam, Česká televize poskytuje vysílací čas také 

výrobcům tvrdého alkoholu. Jako příklad využiji reklamní spot na Starou žitnou 

mysliveckou. Tato reklama nejen odkazuje na nový druh whisky a na úspěchy nápoje 

v zahraničí, ale také na propojení značky s veřejně známou osobností, kterou je herec Jiří 

Bartoška. Bartošku ve spotu nejen vidíme, stejně jako jeho umělecký podpis, ale také 

slyšíme – svým hlasem totiž doprovází celý spot. Bartoška ve spotu říká, abychom si whisky 

spolu s ním „vychutnali“ a připili tak na „světové úspěchy Staré žitné myslivecké“. Jedná se 

tedy o odkaz na úspěch značky, nikoliv na společenský úspěch spojený s konzumací 

alkoholu. Spojením produktu se známou osobností značka ukazuje svou výběrovou kvalitu 

a nepřímo poukazuje na cílovou skupinu – postarší, ale charismatické muže. Avšak 

informaci ohledně věkového omezení nenalezneme, pouze drobným písmem již známý 

odkaz na www.napivosrozumem.cz v pravém dolním rohu.  
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1.3 Shrnutí 
Česká televize v rámci zpravodajství pojednávala o problematice alkoholu a jeho 

vysoké spotřebě v České republice. Alkohol se však neobjevoval pouze ve zpravodajských 

pořadech, ale také například v komerčních sdělení ve formě reklamních spotů nebo 

sponzoringu jednotlivých pořadů.  

  

Mediální reprezentace tématu byla v mnou analyzovaném období spojována s 

relativně širokou tematizací reprezentující oblasti nejen zdraví, ale také regulací nebo 

ekonomiky země. Česká televize v rámci pořadu Události nabídla bohaté spektrum 

perspektiv na téma alkoholu, od veřejné a politické po osobní skrze perspektivu 

individuálních lidských příběhů. Ve sledovaném období jsem v rámci analýza objevila 

celkem šest tematických rámců.  

 

První ze sledovaných rámců rámoval téma alkoholu a jeho nadměrné konzumace v kontextu 

nových regulací na alkoholovou reklamu. Tento rámec postupem času ze zpravodajství zcela 

vymizel, stejně tak návrh zákona zůstal pouze návrhem a dodnes nevešel v platnost. Alkohol 

byl v rámci tohoto kontextu za pomoci grafických prezentací dat zobrazován jako zdraví 

škodlivý s nutností ho regulovat. Návrh zákona byl představen bývalým ministrem 

zdravotnictví Adamem Vojtěchem, a tak se jeho osoba stala významnou postavou i v rámci 

prezentace tématu ve zpravodajství České televize.  

Další rámec se dotýkal zákona a možných regulací v alkoholové politice obecně. Týkal se 

především nástrojů alkoholové politiky jako například zvýšení spotřební daně či DPH. 

Nejvýrazněji byl tento rámec využíván v době schválení daňového balíčku na začátku roku 

2020, posléze se ze zpravodajství vytrácel. Tento fakt spolu s neprosazeným návrhem na 

změnu alkoholové reklamy odkazuje na utichnutí diskuze nad problematikou zvýšené 

spotřeby alkoholu ve veřejném prostoru v posledních měsících.  
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Téma zákonných regulací se výrazně prolínalo s ekonomickým rámcem, který odkazoval na 

alkohol právě v souvislostech schváleného daňového balíčku a jeho dopadu na příjmy 

státního rozpočtu. Tento rámec tak pouze deskriptivně za pomoci dat odkazoval na 

ekonomickou situaci státu, aniž by se jakkoliv dotýkal tématu zdraví.  

Zdravotní rámec naopak odkazoval na problematiku konzumace alkoholu v České republice, 

na data od nejrůznějších organizací a především vynikal individuálními lidskými příběhy, 

které popisovaly negativní zkušenosti lidí s alkoholem. Stejně jako v případě rámců 

zahrnujících zákonem dané regulace můžeme pozorovat ústup i tohoto rámce ve 

zpravodajství.  

Podnětem pro zahrnutí tématu alkoholu do vysílání se posléze pravidelně staly spíše nehody 

a úmrtí v důsledku požití alkoholu. Tento rámec byl Českou televizí zobrazován rozmanitým 

způsobem zahrnujícím mnoho podtémat (autonehody, cyklistické nehody, násilná napadení 

či utonutí) a stejně jako zdravotní rámec využíval lidských příběhů k ilustraci černých 

statistik. Tyto human interest stories pouze neilustrují negativní zkušenosti či události, ale 

také stejně jako reklamy působí na lidské emoce. V tomto případě tak plní odstrašující funkci 

při potenciálním dalším lidském rozhodování.  

Poslední z objevených rámců se věnoval alkoholu v kontextu protiepidemických opatření. 

Ta se alkoholu dotýkala nejen okrajově v rámci širších nařízení jako například při zavírání 

restaurací, hospod a barů, ale také přímo v rámci zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti. 

Tento rámec byl spíše popisný a instruktážní, kladl si za cíl především informovat o nových 

nařízeních a objasnit jejich znění i platnost.  

Pokud víme, že účinky médií nejsou zanedbatelné a že Události na ČT sleduje každý den 

necelých 900 000 diváků [ČT 2021], je pořad poměrně důležitým nástrojem při nastolování 

témat ve veřejném prostoru, a je tak důležité mu věnovat pozornost.     

 

 Alkohol byl v České televizi zobrazován také v rámci komerčních sděleních, ať už 

v podobě sponzora (především sportovních) pořadů, nebo klasického reklamního spotu. 

Důležitým zjištěním je, že alkoholové reklamy jsou vysílané v různých časech, nejsou nijak 

regulované na večerní vysílání, váží se především k pořadům, které mohou, ale také nemusí 

být vysílané ve večerních hodinách. Obzvláště pokud se hraje sportovní utkání 

v odpoledních hodinách a partnerem daného sportu je alkoholový výrobce, můžeme odkazy 

na jeho sponzorství a logo vidět nejen před utkáním, ale také během reklamních přestávek 

nebo dokonce při utkání na sportovních dresech či stadionech. A právě v kontextu návrhu 
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předloženého bývalým mistrem zdravotnictví Vojtěchem se počítalo taktéž s úpravou časové 

dimenze alkoholových reklam. 

 

V návrhu se dále počítá se zřetelným varováním oznamujícím, že konzumace alkoholu může 

poškodit zdraví. Z případové studie vyšlo najevo, že současná reklama ve většině případů 

obsahuje upozornění na věkovou hranici konzumace a pouze v pár případech upozornění 

vztahující se ke konzumaci v kontextu zdraví. Avšak ani takováto upozornění nejsou 

pravidlem, a pokud je spot obsahuje, jsou psána velmi drobným písmem, které stěží upoutá 

divákovu pozornost. Některé spoty obsahovaly také odkazy na webové stránky, konkrétně 

na napivosrozumem.cz (Plzeňský prazdroj) a pijtesmirou.cz (Heineken). Obě tyto stránky 

jsou informačně-osvětovým projektem, a nalezneme tam tak informace nejen k produktům, 

ale především ke konzumaci alkoholu obecně. Pokud divák podnikne krok a na stránky se 

podívá, může se dozvědět spoustu informací k zodpovědné konzumaci alkoholu, spočítat si 

třeba aktuální hladinu v krvi nebo odkázat se přímo na odbornou pomoc. Je však nutné 

podotknout, že je zde iniciativa až příliš ponechána na diváka, nejsem si tedy jistá, kolik 

takových si ve skutečnosti webové stránky otevře.  

 

Alkoholové spoty byly obecně založeny na veselých nebo usmívajících se lidských 

postavách, ačkoliv téměř nikdy nic neříkaly. Výjimkou je postava Jiřího Bartošky, který 

v reklamě k divákům promlouvá a vlastně by se dalo říci, že se celý spot točí okolo jeho 

osoby. Využívání slavných osobností v reklamě je běžnou praxí, se kterou se můžeme nejen 

v televizi, ale také třeba v online prostředí setkat. Přitom v návrhu na omezení alkoholové 

reklamy se počítalo se zákazem živých bytostí, ale i zákazem využívat hlasu veřejně 

známých osob. Dalo by se říci, že využívání veselých a usmívajících se osobností je 

projevem temných postrčení založených na konceptu primingu.  

I přesto, že obecně reklamy na alkohol vzbuzovaly pozitivní emoce a někdy až nabádaly 

k vyšší konzumaci za účelem výhry v soutěži, je korektní také uvést, že žádná z mnou 

analyzovaných reklam nevyužívala prostředku ani akce oslovující osoby mladší 18 let.  

 

2. Možnosti nudgingu  
 Koncept nudgingu můžeme ve veřejněpolitickém procesu využít i při tvorbě 

alkoholové politiky, a to hned několika způsoby. Je ale třeba upozornit, že samotná postrčení 

bez zákonných regulací málokdy postačí. Nejlepším možným způsobem je tak kombinace 
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obojího. V praxi to znamená, že pokud chceme co nejefektivněji snížit konzumaci alkoholu 

v České republice, je zapotřebí využívat jak zákonných norem a pravidel, které budou 

regulovat například cenu lihovin, tak také využívat behaviorálních postrčení, které mohou 

ovlivnit přímo konzumentovo chování.  

 

Jak lze ale jednotlivce postrčit v praxi? Inspirovat se tak můžeme například dobrými 

příklady ze zahraničí, ale také odbornými studiemi zabývajícími se využíváním 

behaviorálních postrčeních v reálném životě. V následující části práce se zaměřím na 

možnosti nudgingu jak v kontextu alkoholové politiky v České republice obecně, tak i 

nastíním, jak by Česká televize jakožto veřejnoprávní médium mohla pozitivním směrem 

ovlivnit diváka jako potenciálního konzumenta alkoholu.  

 

2.1 Možnosti nudgingu v alkoholové politice 
 Na úvod se znovu vrátím k Thalerovi a Susteinovi, popularizátorům konceptu nudge. 

Ti o behaviorálních postrčeních hovořili také v souvislosti s nadměrnou spotřebou alkoholu. 

Říkají, že pokud architekti výběru chtějí změnit lidské chování na základě postrčení, mohou 

využít toho, že je budou informovat o tom, co dělají ostatní. Tomuto přístupu, při kterém 

dojde ke zdůraznění statistické skutečnosti, říkají přístup sociální normy. Pokud lidé znají 

statistická data, dokáží se na problematiku dívat „střízlivěji“. Autoři tím říkají, že špatně 

vnímané normy zvyšují spotřebu, jelikož jsou ovlivňováni pouze svými domněnkami a 

nafouklými představami. Jako příklad uvádí americký stát Montana, který skrze výchovnou 

kampaň začal zdůrazňovat skutečnost, že velká většina obyvatel Montany nepije nebo 

například že většina (81 %) montanských studentů pije 4 nebo méně alkoholických nápojů 

týdně. Tato strategie přinesla pozitivní změnu nejen v přesnosti společenského vnímání, ale 

především ve spotřebě alkoholu. [Thaler, Sustein 2010: 81-84] V kontextu české alkoholové 

politiky lze tuto strategii využít naprosto stejným způsobem. Tyto statistické skutečnosti 

mohou být na jednu stranu zavádějící, protože více než v souvislostech jsou vytrženy 

z kontextu, nicméně jsou pravdivé a mohou přispět k lepšímu porozumění „norem“ ve 

společnosti. Protože i když víme, že Česká republika patří mezi země s největší konzumací 

alkoholu na světě, už nevíme, kolik Čechů je například abstinujících či kolik jich vypije 

pouze pivo týdně. Pokud by se Česká republika zaměřila na lepší informování veřejnosti 

tímto způsobem, lidé by se při rozhodování méně soustředili na své domnělé představy a 

více na fakta, která by je mohla postrčit správným směrem v otázce jejich zdraví.  
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Ke stejnému závěru dochází také studie z roku 2015 [Taylor, Vlaev 2015], ve které se přímo 

intervence přístupu sociálních norem a důležitost rámcování informací zkoumala v kontextu 

spotřeby alkoholu. Závěrem studie je, že lidé jsou v konzumaci alkoholu velmi ovlivňováni 

tím, jak se řadí k ostatním než tím, jak oni sami vnímají, jak se odlišují od průměru. Jinými 

slovy, pokud budeme konzumenty alkoholu přirovnávat k tomu, jak konzumují alkohol 

jejich vrstevníci a okolí, budou o konzumaci přemýšlet jinak. Dokonce se ukázalo, že mají 

posléze tendenci spíše vyhledat pomoc či odbornou radu. Experiment byl založen na 

informování skrze SMS zprávy, které konzumenti dostávali v průběhu čtyř týdnů. Každá 

zpráva byla zarámována jiným způsobem, podstatné však je, že ta zpráva, která srovnávala 

adresátovu konzumaci s ostatními, vedla k tomu, že až polovina lidí si vyžádala odborné 

doporučení. Pokud však byla zpráva zarámována v absolutním rozsahu, podrobné informace 

si vyžádalo pouhých 5 % účastníků. Z následujících tvrzení jasně vyplývá, že způsob 

rámcování hraje významnou roli a neměl by být opomínán nejen při tvorbě mediálního 

obsahu, ale taktéž při tvorbě alkoholové politiky.  

 

 Na sociální normy lze pohlížet i trošku odlišným způsobem. Sociální normou může 

být také například půllitr piva pro muže a tzv. třetinka piva pro ženy. Jedná se o něco 

naprosto automatického, lidé již nad tím nepřemýšlí. Pokud člověk v hospodě požádá o pivo, 

automaticky dostane „velké“. Jedná se tedy o již zmiňovanou „výchozí možnost“, u které 

má člověk tendenci zůstávat, a to i přesto, že by třeba nad „malým“ pivem alespoň uvažoval.  

Už jen to, že nyní odlišuji pivo na „velké“ a „malé“ odkazuje na jistou sociální normu. Už 

jen spojení „malé pivo“ nám říká, že se jedná o něco malého, neběžně velkého či menšího. 

Možným postrčením je tak znovu změna rámování – například namísto „malého“ a 

„velkého“ piva jako „pivo“ a „velké pivo“. Tím rázem je třetinkové pivo běžnou velikostí 

(jako je tomu v mnohých státech světa7) a půllitrová sklenice je pak něco většího, za co si 

zákazník může připlatit. Další možností, která může snížit konzumaci alkoholu, je přesunutí 

„malého“ piva do popředí, tedy že se malé pivo stane výchozí možností a bude v nabídce 

vyčnívat. Stejně tak by tomu mělo být v případě vína, přednastavením by měla být menší 

míra, posléze si zákazník může připlatit. Důvodem pro zavedení tohoto opatření je 

předpoklad, že menší množství alkoholu zpomalí rychlost a množství vypitého alkoholu na 

posezení. Jedná se o psychologický efekt, kdy fakt, že si člověk kvůli nízkému množství 
 

7 Různé státy mají různou standardizaci pivních sklenic, navíc málokdy je velikost sklenic určována v ml.  



 
 

62 

častěji objednává, může mít za následek pocity viny. A to i přesto, že intoxikace částečně 

tyto pocity eliminuje. [Samson 2014] Řešením by tedy mohla být větší míra propagace menší 

míry s možností většího objemu na požádání.  

 

 Již v analýze mediální reprezentace alkoholu byl zmíněn osvětový projekt Suchej 

únor podporující abstinenci od alkoholu. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o rizicích 

spojených s nadměrnou konzumací alkoholu a především vyzkoušet si měsíc bez alkoholu.  

Kampaň se v České republice stala relativně populární, dle výstupu [Suchej únor 2021] se 

povědomí o projektu zvedlo z 58 % na 76 % napříč populací a účast Čechů s každým rokem 

roste. Organizátoři uvádějí, že důvodem, proč by si lidé měli vyzkoušet v únoru nepít 

alkohol, je především zjistit, zda máme jeho konzumaci stále pod kontrolou. „Není to o tom 

to vydržet a nepít, ale je to příležitost pro to si uvědomit, jakou roli alkohol hraje v našem 

každodenním životě. Už jen to, jak to bude náročné, uvědomění si, v jakých situacích bychom 

se běžně napili… Část lidí tak může změnit svůj postoj. Čísla ukazují, že Suchej únor může 

být dobrým důvodem pro změnu či zmírnění užívání alkoholu.“ [Kuda 2021] Čísla ukazují, 

že i krátkodobá abstinence může být dobrým důvodem pro dlouhodobou změnu. To 

potvrzuje také výstup, který uvádí, že přes 53 % registrovaných účastníků s pitím zvolnilo i 

4 měsíce po kampani, přičemž „48 % Sušičů ročníku 2020 deklaruje střídmější přístup 

k alkoholu také po roce od měsíční abstinence“. [Suchej únor 2021] 

 

Proč však právě kampaň zmiňuji v kontextu nudgingu? Únorová abstinence je pouze 

možností, nikoli přikázáním, člověk se tak může sám dobrovolně rozhodnout, zda se 

projektu zúčastní či ne. Jedná se tak o „šťouch“, který může pozitivně ovlivnit 

konzumentovo chování, a to i do budoucna. Navíc se kampaň postupem času stává čím dál 

tím populárnější a těší se oblibě u všech věkových kategorií. Tomu také dopomáhají webové 

stránky a celková propagace akce, která je koncipována jednoduchým, přehledným a hlavně 

přátelským způsobem, což z celé akce dělá až „trendy“ záležitost. A způsob pojetí, jakým 

podáme lidem informaci je dle behaviorismu naprosto zásadní.  

 

V rámci kampaně jsem narazila na další menší postrčení v podobě tzv. Testu nezávislosti. 

Tento test si může na stránkách Suchej únor každý vyplnit, a zjistit tak svůj vztah k alkoholu. 

Ve výsledcích testu se mu pak ukáže shrnutí konzumace v posledních 12 měsících včetně 

množství energetické hodnoty v kJ, finanční stránka i v kontextu měsíčního příjmu a tabulka 
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ukazující změnu pocitů a chování v důsledku hladiny alkoholu v krvi. Test se vyplňuje znovu 

po 3 měsících, kdy účastníkovi přijde na e-mailovou adresu výzva k jeho vyplnění. Výhodou 

tedy je, že člověk je k vyplnění postrčen, nemusí si sám něco složitě vyhledávat či otevírat, 

jako tomu je kupříkladu v případě odkazu u alkoholové reklamy.  

 

 
Příloha č. 3: Tabulka z výsledku Testu nezávislosti pojednávající o chování a pocitech 

v závislosti na hladině alkoholu v krvi. [Suchej únor 2021] 

 

Mimo české prostředí však existuje mnoho úspěšných kampaní, za kterými stojí 

dokonce celosvětově známé a úspěšné značky. Příkladem je pivovarnická společnost 

Heineken, která se několikrát za sebou v řadě dostala mezi finalisty cen Nudging for Good. 

[Nudging for Good Awards] V roce 2017 dokonce zvítězila se svou kampaní, která měla za 

účel vyzvat mladé lidi k zodpovědnější konzumaci alkoholu tím, že ke každému 

zakoupenému pivu Heineken dostali také sklenici na vodu. Tu si mohli zdarma načepovat 

vodou, aby zahnali tu největší žízeň, a následně si mohli vychutnat pivo. Jedná se o velmi 

jednoduché, ale zároveň elegantní řešení, jak přinutit lidi ředit alkohol vodou. Slogan se nesl 

v podobném duchu: „Tahle je na nás“. 

S další podobnou kampaní přišel Heineken o dva roky později, ta měla název „Je to 

jednoduché. Když řídíš, nikdy nepij.“ Tato kampaň se soustředila na prostředí britských 

barů. Ty byly opatřeny několika postrčeními jako například zvýrazněním nealkoholických 
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nápojů v nabídce baru, jejich lepší propagace i výběr. Bylo vytvořeno také speciální menu 

pro řidiče. Dále prostředí nabádalo řidiče k zodpovědnému chování prostřednictvím 

upozornění na parkovišti – na zemi tak řidič našlapoval na nápisy typu „Řídíš? Pokud jsi pil, 

jdeš špatně.“  

 

Mezi další příklady patří také francouzský koncern Pernod Ricard, který přišel s originální 

lahví na vodu. Opakovaně plnitelná láhev byla navržena tak, aby mohla vzhledově 

konkurovat lahvím výběrové whisky či koňaku. Název vody (141) odkazuje na upozornění 

připomínající, že člověk by měl na každý alkoholický nápoj vypít jednu sklenici vody. 

 

 
Příloha č. 4: Obrázek lahve s vodou pro lidi konzumující alkoholické nápoje od firmy 

Pernod Ricard. [Nudging for Good Awards 2019] 

 

 

Důvodem pro vznik designové láhve na vodu nebyl pouze fakt, že lidé málokdy při 

konzumaci alkoholických nápojů konzumují také dostatečné množství vody, ale také 

skutečnost, že pití vody během společenských akcí s sebou nese jisté sociální stigma. Česká 

republika obecně nepatří k zemím, které poskytují sklenici vody zdarma v restauracích (jak 

je tomu v mnohých evropských státech či například také v USA), a tak nemáme jako 

společnost vytvořený návyk pravidelného přísunu čisté vody. O to víc pokud se jedná o 

společenské akce, kterým vévodí alkohol. Z toho důvodu se voda 141 snaží také o to stát se 

více než jen doplněním pitného režimu, ale také dalo by se říci módním trendy doplňkem, 

něčím, co namísto stigmatu přinese pocit „zapadnutí“ do kolektivu.S tímto souvisí také 

postrčení v podobě tvaru a vzhledu sklenic na jakékoliv nealkoholické nápoje. Pokud budou 

nápoje bez alkoholu servírovány do stejných sklenic jako nápoje s alkoholem, zákazník se 

bude cítit důstojněji. Jedná se o další z postrčení, které nic nestojí a zároveň může ovlivnit 
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konzumentovo chování. 

 

Chování a jednání člověka ve skupině by vystačilo na další samostatnou diplomovou práci, 

avšak považuji za užitečné alespoň zmínit, že behaviorální postrčení jsou založena právě na 

psychologických efektech. Z pohledu zdraví je tedy více než vhodné vymýšlet strategie i na 

základě výzkumu v oblasti psychosociálních věd. Toto dokazuje další příklad sociálního 

nátlaku v podobě slov „tahle runda je na mě“. V tomto případě v hospodě dochází 

k okamžité platbě objednávky, přičemž zákazníci se v platbě střídají. To vytváří sociální 

nátlak na člověka, aby alkohol co nejrychleji vypil a koupil nový. Oproti tomu je možné 

v hospodách platit až při odchodu, tedy že každý zákazník si za sebe zaplatí. Dle výzkumu 

[Bovens 2015] je tento způsob zdraví přívětivější, jelikož zákazník pije vlastním tempem a 

neorientuje se příliš na to, kolik vypili ostatní.   

 

  Obecně můžeme konstatovat, že rámcování je velmi důležitý proces, který se dotýká 

nejen médií, ale také tvorby politik, a je tedy podstatné, jak zarámujeme informace či 

dokonce vzhled daného postrčení. Iniciativa Suchej únor je celá založená na tom, že 

vyzkoušet si abstinenci v měsíci únor je pro každého, protože „každý den se počítá“. Navíc 

hraje roli také to, kdo danou informaci podává, protože pokud k takovému poslu zprávy má 

příjemce pozitivní vztah, šance na pozitivní změnu se zvyšuje. Příkladem je třeba již 

zmiňovaný Heineken nebo jakákoli jiná známá značka či osobnost. Dalším významným 

postrčením je tzv. následování stáda, kdy je člověk obeznámen se statistickými 

skutečnostmi, které v něm vyvolají pozitivní odezvu. A v neposlední řadě je důležité 

důkladně promyslet výchozí možnost a nabídnout velké množství snadno dostupných i 

lákavých nápojů bez alkoholu.  

 

Dle reportu Institutu alkoholových studií [Bryant 2020] je využívání nudgingu zásadní 

v otázce veřejného zdraví. Doporučují poskytovat konzumentům alkoholu dostatek 

informací, stanovovat si jasné cíle a zaměřovat politiku také na sociální normy. Avšak 

upozorňují, že bez legislativních regulací nebudou postrčení v otázce konzumace alkoholu 

dostatečně účinná. Je proto dle nich nutné využívat konceptu spolu s navýšením spotřební 

daně, omezením dostupnosti maloobchodního prodeje alkoholu a také omezením alkoholové 

reklamy napříč různými typy médií.  
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2.2 Možnosti nudgingu v české veřejnoprávní televizi 
Jak již bylo představeno v teoretické části práce, vliv médií na lidské myšlení a 

rozhodování je nezanedbatelný. Zda bude vliv médií pozitivní či negativní ve velké míře 

záleží na procesu rámcování, ale také na tom, zda ve vysílání využijeme nudgingu jakožto 

pokusu pozitivně ovlivnit chování jednotlivce. Jak ale může Česká televize využít nudgingu 

ve vysílání?  

 

Na úvod je však důležité si ujasnit, že cílem ČT není snížení spotřeby alkoholu 

v České republice, nýbrž poskytovat nestranné a nezávislé zpravodajství a informace.  

Nicméně médium by mělo jednat co nejvíce ve veřejném zájmu, a pokud je ve veřejném 

zájmu snižování alkoholové spotřeby, Česká televize by tak mohla být jedním z mnoha 

nástrojů při využívání konceptu nudgingu v praxi.  

 

Mnou provedená analýza ukázala, že zpravodajství České televize žádným 

způsobem nepodněcuje k vyšší spotřebě alkoholu, ba naopak se snaží o tématu referovat 

objektivně a nestranně. Pokud však chceme zvýšit povědomí o problematice konzumace 

alkoholu v České republice, mělo by se do zpravodajství dostávat více informací a 

statistických dat z výzkumů zaměřených pouze na českou populaci. Znovu tím odkazuji na 

již zmíněné zdůraznění statistické skutečnosti, která pozitivní směrem ovlivňuje jednání 

jedince. Příkladem je opět americký stát Montana, který v reklamě tvrdí, že většina (70 %) 

montanských obyvatel nekouří. [Thaler, Sustein 2010: 84] To stejné bychom mohli využít 

v kontextu alkoholové politiky. Postrčením nemusí být pouze informování o současné 

situaci, ale také například odkazování na odbornou pomoc. Protože i když je ve velké míře 

mediální agenda ovlivňována agendou veřejnou, často je tomu také naopak. A jestliže bude 

mediální agenda obšírněji a častěji pojednávat o problematice alkoholu, může to rozpoutat 

celospolečenskou debatu, stejně jako tomu bylo v případě kouření v roce 2017. Považuji za 

správné, že když ČT referovala o alkoholu v kontextu regulací, téma ve většině případů 

uváděla společně s uvedením do problému. Toto má u diváka za následek méně spekulací a 

přijímání regulací jako potřebný fakt.  

Z mého pohledu velmi úspěšnou formu nudgingu ve zpravodajství ČT nyní můžeme vidět 

v souvislosti s pandemií koronaviru, a to ne z důvodu, že je tomuto tématu věnován velký 

prostor. Důvodem je fakt, že je na téma nahlíženo z mnoha úhlů pohledu, divák je velmi 

pravidelně konfrontován se současnou situací a bývá v rámci vysílání velmi často 
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upozorňován na to, co dělat v případě nákazy či naopak, jak se jí pokusit vyhnout. Jedním 

z takových příkladů jsou krátká vzdělávací „okénka“ v rámci zpravodajství, která lidským 

způsobem vysvětlují poměrně složitou problematiku – jak funguje očkování či kupříkladu 

jak správně dbát na hygienu. 

 

 Jak ale ukázala případová studie, Česká televize vysílá poměrně velké množství 

alkoholových reklam, a to nejen v rámci kanálu ČT Sport. Tyto reklamy jsou vysílány 

v nejrůznějších časech bez ohledu na denní hodinu. Návrh zákona na změnu alkoholové 

reklamy počítal s regulací vysílacího času takových reklam, nicméně zda je ČT bude vysílat 

i v odpoledních hodinách či pouze v hodinách večerních je pouze dle jejího uvážení. 

Problematická je však v tomto ohledu samozřejmě finanční stránka, jelikož vysílané reklamy 

a sponzoring tvoří značnou část výnosů televize. ČT by tak nejspíše v takovém případě byla 

nucena zvýšit cenu za vysílané reklamy.  

 

 Pokud hovoříme o současných reklamách analyzovaných v případové studii, 

považuji za důležité pozastavit se u upozornění na věkovou hranici pro konzumaci alkoholu, 

která nejsou pravidlem vysílané reklamy či sponzorských spotů. Samotné upozornění 

můžeme již považovat za formu nudgingu, avšak z mého pohledu je zde nevyužitý potenciál, 

a to hned ze dvou důvodů. Nejen, že upozornění nenalezneme v každém spotu, ale pokud ho 

daná reklama obsahuje, je téměř nečitelné a vizuálně naprosto neatraktivní. Protože pokud 

je upozornění cíleno na populaci mladší 18 let, měla by si ji tato skupina obyvatel nejen 

všimnout, ale také by měla zaujmout její pozornost. Toto je otázka spíše marketingového 

rázu, ale namísto suchého upozornění „Pouze pro osoby nad 18 let“ by postrčením mohla 

být krátká psaná propagace nealkoholické verze nápoje – a to ať už pro nezletilé, abstinenty, 

těhotné, nebo pro každého, kdo by chtěl nápoj bez alkoholu ochutnat.  

Nabízí se zde otázka, zda tato upozornění, která jsou graficky nevýrazná a jsou psána velmi 

malým písmem, můžeme nazvat jako nezdařilá postrčení, nebo rovnou jako postrčení temná. 

 

Stejný problém nacházím u odkazů na webové stránky obsahující podrobnější informace o 

výrobku i střídmé konzumaci daného nápoje. I přesto, že se jedná o velmi zdařilý nápad, 

iniciativu by v tomto ohledu měly převzít spíše alkoholové firmy. Divák nemá mnoho 

důvodů na stránky po zhlédnutí reklamy zavítat, jelikož se ze spotu ani nedozví, k čemu 

stránky slouží a co přesně by se na nich mohl dozvědět. Toto jsou informace, které by 
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divákovu motivaci mohly popostrčit směrem k požadovanému jednání – diváka to od 

konzumace neodrazuje (to však v žádném případě není cílem reklamy), ale je zde možnost, 

že se divák dozví něco o zodpovědné konzumaci alkoholu, což může mít dlouhodobější 

efekt. 

 

Co se týče sportovního sponzorství, jedná se o velmi široký problém, do kterého 

vstupuje spousta aktérů. Nicméně v Austrálii se 16 národních sportovních organizací spojilo, 

aby řeklo „dost“ alkoholovému sponzorství. Na jejich rozhodnutí bylo následně v médiích 

upozorňováno společně se slovy: „Dost silní na to, aby řekli dost. A právě jako tvoji 

sportovní hrdinové i ty můžeš mít pozitivní vliv na kulturu holdující alkoholu.“ [Davoren 

2021] Diváci jsou zde tak postrčeni dvojím způsobem – prvním z nich je postrčení 

vycházející přímo z jednání jejich oblíbených sportovců, druhé těží z prvního, tedy druhé 

postrčení rozhodnutí sportovců vyzdvihuje do popředí, chválí a nabádá diváka udělat v rámci 

svých možností totéž.  

 

 Na závěr považuji za patřičné vyzdvihnout také iniciativu České televize, která 

v podobné době, kdy bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch zveřejnil návrh změny zákona, 

přišla společně s Ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnou VZP s kampaní Nepít je 

normální. Kampaň zahrnovala 3 televizní spoty: „Jeden upozorňuje na rizika pití u těhotných 

žen, druhý u dospělých obecně a třetí u dětí. To je nejrizikovější skupina.“ [Vláda ČR 2019] 

Cílem kampaně bylo upozornit na rizika pití alkoholu a také na to, že zdravé a „normální“ 

je konzumovat nápoje bez alkoholu. Spoty rovnou odkazovaly na národní telefonní linku 

pro odvykání, která poskytuje pomoc pro ty, kteří mají pocit, že oni či jejich blízcí mají 

problém s alkoholem. Tato iniciativa je projevem nudgingu a dokazuje, že pokud se spojí 

různé organizace, lze politické regulace doplnit také o úspěšná behaviorální postrčení.  

 

3. Limity práce a možnosti dalšího výzkumu 
 Problematika vysoké spotřeby alkoholu v České republice je velmi obsáhlé téma, do 

kterého vstupuje mnoho institucí i aktérů zastávajících nejrůznější postoje. Stejně tak i Česká 

televize alkohol v rámci svého vysílání nezobrazuje pouze ve zpravodajských pořadech či 

reklamních spotech, ale například i v publicistických pořadech. V archivu ČT lze najít hned 

nespočet pořadů věnujících se v rámci svých některých dílů problematice alkoholu – jen 

namátkou se jedná například o pořady Černé ovce, 90’ČT24, Ta naše povaha česká či Máte 
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slovo s Michaelou Jílkovou. I na těchto pořadech by bylo rozhodně zajímavé analyzovat 

užité rámce a zkoumat, jaký prostor v rámci reportáží byl poskytován jakým aktérům. Tímto 

by došlo k rozšíření vzorku pro tematické rámcování, což by vedlo k lepšímu porozumění 

mediální reprezentace alkoholu v České televizi. V kontextu této práce bylo však nutné 

ohraničit analýzu nejen časově, ale především prostorově a zanalyzovat pouze hlavní 

zpravodajskou relaci Události.  

 

 Co se týče alkoholových reklam v České televizi, jak již bylo vysvětleno 

v metodologické části, nebylo v mých silách získat přístup ke všem spotům. Pokud by bylo 

možné získat seznam všech alkoholových reklam v ČT, bylo by nasnadě provést 

kvantitativní šetření, které by dokázalo poukázat třeba na to, kolik prostoru je věnováno 

reklamám na alkohol v rámci vysílání a zjistit tedy, jak moc je televize na těchto výnosech 

finančně závislá. Pokud bychom se neomezili pouze na vysílání ČT, analýza alkoholových 

reklam by byla rozhodně jednodušší. Komerční televize totiž reklamu na alkohol obsahují 

v daleko větší míře, tím pádem je zde dán prostor i vícero obchodním značkám na trhu. 

I přesto, že jsem se v rámci své studie dostala pouze ke zlomku alkoholových reklam a 

můžeme to považovat za jeden z limitů výzkumu, cíl poukázat na zobrazování alkoholu 

v rámci spotů byl naplněn.  

 

 Koncept nudgingu v procesu tvorby veřejných politik je nástrojem, který je dle mých 

zjištění v České republice málo využívaný. Proto by bylo příhodné zaměřit se na dobrou 

praxi ze zahraničí a využít tuto podrobnou analýzu k implementaci politik u nás. To vše však 

vyžaduje silnou spolupráci napříč organizacemi – od vládních a neziskových po soukromé. 

Jsem si jistá, že lze najít způsob v podobě behaviorálního postrčení, který nebude příliš 

omezovat alkoholový průmysl, ale zároveň podpoří koncept ochrany zdraví, za který lobují 

například některé neziskové projekty a organizace. I to by však stálo za hlubší studii případů 

ze zahraničí či za provedení vlastního experimentu v českém prostředí. 

 

Tato práce může sloužit jako výchozí pozice nejen pro potenciální následný 

podrobnější výzkum v určité oblasti, ale také jako podklad pro implementaci nových 

opatření v rámci alkoholové politiky v České republice.  
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Závěr 
 Tato diplomová práce se zabývala problematikou alkoholu a její mediální 

reprezentace v rámci vysílání veřejnoprávní televize. Hlavním cílem práce bylo 

identifikovat a interpretovat způsob, jakým Česká televize referuje o alkoholu v rámci 

zpravodajství i komerčních sděleních. Cílem práce bylo také popsat možnosti behaviorálních 

postrčení při tvorbě televizního vysílání i obecně tvorbě alkoholové politiky České 

republiky.  

 

 První část práce se zabývala věcnými a teoretickými východisky, se kterými se 

následně pracovalo také v analytické části. Bylo tak nezbytné zaměřit se na identifikaci 

problému nadměrné konzumace alkoholu v České republice, která s sebou nese vážná 

zdravotní i sociální rizika. Jelikož práce analyzovala mediální reprezentaci alkoholu, bylo 

třeba propojit téma alkoholové politiky s mediální teorií zahrnující především vliv médií na 

publikum skrze proces rámcování. Teorie rámcování je důležitá nejen v mediálním kontextu, 

ale také při tvorbě veřejných politik, a to především při využívání konceptu nudge. Ten je 

založen na předpokladu, že lidské uvažování lze ovlivnit námi zvoleným rámem neboli 

hodnotovou interpretací, do které daný problém zasadíme. Vysvětlení principu nudgingu 

v teoretické části práce propojuje koncept s teorií rámců v kontextu mnou zvolené 

problematiky. Ve druhé části práce jsem představila použité metodologické postupy při 

analýze mediálního obsahu České televize i při analýze nejrůznějších dat a dokumentů, aby 

bylo možné popsat nejen mediální rámce, ale také jak využít koncept nudge v praxi.  

 

 Analýza rámcování byla soustředěna pouze na hlavní zpravodajskou relaci České 

televize Události, a to ve sledovaném období pokrývajícím nejen měsíce, kdy byla česká 

populace sužovaná pandemií koronaviru, ale také několika málo měsíců před jejím 

vypuknutím. Z analýzy vykrystalizovalo šest tematických rámců. První rámec sledoval téma 

alkoholu a jeho nadměrné konzumace v kontextu nových regulací na alkoholovou reklamu. 

Tento rámec se však ve zpravodajství vyskytoval pouze v době představení návrhu zákona, 

postupem času ze zpravodajství zcela vymizel. Druhý rámec sledoval alkoholovou politiku 

v souvislosti s regulacemi v podobě zákonů a jiných opatření. Tento rámec se tematicky 

prolínal s rámcem ekonomickým, který pojednával především o navýšení daní a jeho 

dopadech na státní rozpočet. Dalším rámcem, pro mou práci velmi důležitým, byl rámec 

zdravotní zdůrazňující zdravotní rizika spojená s nadměrnou konzumací alkoholu v České 
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republice. Rámec zdravotní velmi úzce souvisí s dalším vysledovaným rámcem, kterým jsou 

nehody a úmrtí v důsledku požití alkoholu. Tento rámec pojednával o alkoholu ve světle 

autonehod, nešťastných utonutí či násilných napadení. Pokud by byl na tento i zdravotní 

rámec kladen ve zpravodajství ČT větší důraz, mohlo by to mít pozitivní efekt v následném 

uvažování lidí ohledně vlastní spotřeby alkoholu. Poslední z objevených rámců se věnoval 

alkoholu v kontextu protiepidemických opatření.  

 

 Alkohol byl v České televizi zobrazován také v rámci komerčních sdělení, která 

nejsou časově nijak omezená, což v praxi znamená, že jsou velmi snadno přístupná také 

dětem. Navíc z analýzy vyplynulo, že upozornění na věkovou hranici konzumace alkoholu 

není ve spotu pravidlem. Pokud však taková upozornění přeci jen spot obsahuje, jsou psána 

malým a nevýrazným písmem. Alkoholové reklamy vysílané Českou televizí obecně 

vyzařovaly radost a především lidskou pospolitost a soudržnost, což můžeme perspektivou 

teorie nudgingu považovat za jistý projev temného postrčení.  

 

 Behaviorálního postrčení neboli nudgingu lze v alkoholové politice využít mnoha 

způsoby. Jak již bylo řečeno, především v otázce rámcování celé problematiky, a to nejen 

médii, ale také jinými veřejnými institucemi, které se na procesu tvorby politiky podílejí. 

Jiný způsob rámcování se může týkat také například již zažitých standardů v podobě 

velikosti pivních sklenic. Dále je důležité zdůrazňovat statistické skutečnosti, které 

konzumentovi odhalí jeho vztah k alkoholu v porovnání s ostatními. Obecně informovanost 

je velmi jednoduchým, avšak efektivním postrčením, které může pozitivním směrem 

ovlivnit lidské rozhodování a následné jednání. Podobný vliv mohou mít také atraktivní 

upozornění umístěná na neobvyklých místech, která konzumenta varují před negativními 

dopady konzumace alkoholu. Obzvlášť v případě, kdy jsou informace či upozornění spojeny 

se slavnou značkou či osobností. Spojovat však slavné osobnosti se značkou alkoholu 

v rámci reklamy můžeme považovat za temné postrčení. Naopak zvýraznění a zatraktivnění 

věkových upozornění už můžeme považovat za behaviorální nudge v dobrém slova smyslu, 

stejně jako nejrůznější odkazy na odbornou pomoc i osvětové kampaně.  

 

 I přesto, že jsem si vědoma limitů práce v podobě obsáhlosti tématu, snažila jsem se 

k němu přistupovat z netypického úhlu pohledu, který může být zajímavý jak pro oblast 

alkoholové politiky, tak oblast médií.  
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Summary 
 This diploma thesis deals with the topic of alcohol and its media representation on 

Czech Television as a public service broadcaster. The main question of this thesis was to 

identify the way Czech Television informs about alcohol within both TV news programme 

and TV commercials. The aim of this paper was also to describe possibilities of behavioural 

nudges in television broadcasting and alcohol policy making process in the Czech Republic 

in general.  

 

The first part of this thesis provides an overview of key theoretical concepts that were 

crucial for the analytical part. It was essential to focus on identifying the problem of 

excessive alcohol consumption in the Czech Republic, which brings serious health and social 

risks. Since the work analysed media representation of alcohol, it was necessary to link the 

topic of alcohol policy with the media theory mainly involving media influence on the 

audience through the framing process. The framing theory is important not only for the 

media, but also for public policy making, especially when we use the concept of nudge. This 

concept is based on the assumption that human reasoning can be influenced by the selected 

frame, in other words value interpretation, in which we set the problem. The explanation of 

the principle of nudging in the theoretical part of this paper relates the concept to the framing 

theory in the context of my topic. In the second part of this thesis, I introduced the 

methodological techniques used in the analysis of media content on Czech Television and in 

the analysis of various data and documents, so that it is possible to describe not only media 

frames, but also how to use the concept of nudge in practice. 

 

The framing analysis was focused only on the main Czech Television news 

programme Události to monitor a period covering not only months affected by the 

coronavirus pandemic, but also a few months before its outbreak. The analysis defined six 

thematic frameworks. The first framework focused on the topic of alcohol and its excessive 

consumption in the context of new regulations on alcohol advertising. However, this 

framework appeared only by the time of the advertising bill introducing and in the course of 

time it completely disappeared from the news. The second framework monitored alcohol 

policy in the context of regulations in the form of laws and other measures. This framework 

was thematically mingled with the economic framework, which dealt primarily with the 

taxes increase and its impact on the state budget. Another framework, which is very 
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important for my thesis, was the health framework emphasizing the health risks associated 

with excessive alcohol consumption in the Czech Republic. The health framework is very 

closely related to another framework dealing with accidents and deaths due to alcohol 

consumption. This framework dealt with alcohol in connection with car accidents, 

unfortunate drowning or violent assaults. Emphasising these accidents and the health 

framework in general in the Czech Television news programme, it could have a positive 

effect in people's thinking about their own alcohol consumption. The last discovered 

framework was focused on alcohol in the context of anti-epidemic measures. 

 

Alcohol was also presented in Czech TV commercials, that are not regulated by time, 

which in practice means that these advertisings are also very easily accessible to children. In 

addition, the analysis showed that the age limit of alcohol consumption warning in 

commercial spots is not a fixed rule. However, if a spot does contain such warnings, they 

are written in tiny and indistinct letters. Alcohol TV commercials on Czech Television 

generally radiated joy and primarily human togetherness and cohesiveness, which we can 

consider as a dark nudging manifestation from the perspective of nudging theory. 

 

Behavioural nudging can be used in alcohol policy in many ways. As already 

mentioned, it can be used especially in the matter of framing, not only by the media, but also 

by other public institutions involved in the policy-making process. It is also important to 

emphasize statistical facts that reveal consumer’s relationship to alcohol in comparison with 

others. In general, awareness is a very simple but effective nudge that can positively 

influence human decision-making and subsequent action. Attractive warnings placed in 

unusual places that warn the consumer of the negative effects of alcohol consumption can 

have a similar effect. Especially when those warnings are associated with a famous brand or 

celebrity. Nevertheless, associating celebrities with the alcohol brand in advertising can be 

considered as a dark nudge. On the contrary, highlighting and making age warnings more 

attractive is considered as a positive nudge as well as various references to professional help 

and educational campaigns. 

 

Despite the fact that I am aware of limits of this paper, I tried to provide an atypical 

perspective on alcohol consumption, which may be interesting for both alcohol policy and 

the media. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Má diplomová práce bude pojednávat o mediální reprezentaci alkoholu a jeho rámcování 

ve zpravodajství České televize v uplynulých měsících. Česká republika se řadí na první 

příčky ve spotřebě alkoholu na světě. [WHO 2018] Jeho nadměrná konzumace má však 

negativní dopad nejen na jedince samotného, ale také na jeho okolí i celou společnost. Na 

celkovou spotřebu alkoholu ve společnosti má také vliv alkoholová politika, která ji svými 

nástroji může omezovat. Mezi nástroje alkoholové politiky můžeme krom zákonem daných 

regulací řadit také behaviorální postrčení ve formě nudgingu, které mohou taktéž pozitivně 

ovlivňovat chování lidí, a snížit tak spotřebu alkoholu v zemi. Postrčení nemusí být vždy 

pozitivní, v praxi nalezneme také tzv. temná postrčení, která spíše než společenské blaho 

sledují individuální ekonomické zájmy. Jedním z takových temných postrčení je televizní 

reklama, která je vysílána mimo jiné i v České televizi. 

 

B. Cíle diplomové práce  

Cílem mé práce je zmapovat mediální reprezentaci tématu alkoholu ve vysílání České 

televize jakožto veřejnoprávního média. Jinými slovy identifikovat, jaké rámce byly při 

zobrazování problematiky alkoholu využity a charakterizovat reklamu na alkohol v českém 

televizním prostředí. Dále představím možnosti využití zmíněného konceptu nudge při tvorbě 

alkoholové politiky v ČR. 

 

C. Výzkumné otázky 

• Jakým způsobem je problematika alkoholu a alkoholové politiky rámována v ČT? 

• Jakým způsobem je zobrazován alkohol v současné televizní reklamě vysílané Českou 

televizí?  

• Jakým způsobem lze využít nudgingu v otázce řešení nadměrné konzumace alkoholu? 
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D. Teoretická východiska  

Podle WHO [2018] „je alkohol psychoaktivní látka s vlastnostmi způsobujícími závislost, 

která byla po mnoho staletí široce používána v mnoha kulturách. Škodlivé užívání alkoholu 

způsobuje nejen rozsáhlé nemoci, ale také sociální a ekonomickou zátěž pro společnost.“  

V roce 2018 zveřejnila Světová zdravotnická organizace [WHO 2018] zprávu o alkoholu a 

jeho vlivu na zdraví. Ve zprávě uvedla, že průměrná roční spotřeba alkoholu na osobu je 

v Čechách 12 litrů. Češi jsou tak ve spotřebě alkoholu spolu s Francouzi na druhé příčce v 

Evropské unii. Navíc počet Čechů pijících rizikově v posledních letech vzrostl na 1,5 milionu 

a u více než půl milionu lidí má alkohol vážné dopady na jejich fyzické nebo duševní zdraví. 

Právě z těchto důvodů je Česká republika ze strany Světové organizace dlouhodobě 

kritizována a vyzývána ke změně alkoholové politiky státu. 

 

Veřejný diskurz týkající se alkoholu či alkoholové politiky ve společnosti je často ovlivňován 

diskurzem mediálním. Walter Lippman se ve své knize Public Opinion [1997] věnoval 

problematice nastolování témat skrze média. Říká, že způsob, jakým konstruujeme realitu, 

funguje tak, že nejdříve událost předem definujeme a až poté ji pozorujeme. Informace a 

sdělení nejsou tedy předávány s neutrálním zabarvením. Média jistým způsobem realitu 

konstruují, ať už způsobem, jakým o událostech referují, tak už třeba jen samotným výběrem 

témat. [Jirák, Köpplová 2003]  

 

Alkoholová politika může nadměrnou spotřebu alkoholu v zemi ovlivnit několika způsoby, 

jedním z nich je využití tzv. behaviorálních postrčení. Toto postrčení se dá charakterizovat 

jako pokus pozitivně ovlivnit lidské chování či rozhodování v situacích tak, že navede volby 

lidí směrem, který v konečném důsledku zlepší jejich životy. [Thaler, Sustein 2010] Využití 

tohoto konceptu v alkoholové politice může pomoci snížit negativní dopady nadměrné 

konzumace alkoholu v ČR. 
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E. Výzkumný plán  

Jako metodu jsem si zvolila především analýzu rámců jakožto specifický typ diskurzivní 

analýzy. Tato analýza umožňuje porozumět různým způsobům nahlížení na problém a 

provázanosti jejich příčin s preferovanými způsoby řešení. 
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

My Master thesis will be focused on the media representation and framing of alcohol in 

the Czech Television in the last months. The objective is to identify frames used in media 

representation of alcohol and describe a regular alcohol advertising. I will also suggest some 

possibilities of application of the nudging concept in policy making process of alcohol policy 

in the Czech Republic. 
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