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Anotace 

Tato bakalářská práce jako první komparuje sociální škody v důsledku konzumace alkoholu 

mezi lety 2019-2021, tedy před pandemií covidu-19 a během pandemie, kdy vešly v platnost 

četné restrikce. Práce podrobně definuje koncept AHTO (Alcohol's Harm To Others), jeho 

relevanci a techniky zkoumání a měření. Významnou součástí teoretické části je vymezení 

jednotlivých dimenzí konceptu AHTO, na něž navazuji při tvorbě výzkumného nástroje a při 

interpretaci výsledků. Praktická část následně analyzuje sebraná data a testuje hypotézy, které 

byly stanoveny v souvislosti s hlavními a vedlejšími výzkumnými otázkami.  
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Annotation 

This bachelor's thesis is the first to compare the social damage due to alcohol consumption 

between 2019-2021, i.e. before the Covid-19 pandemic and during the pandemic, when 

numerous restrictions came into force. The work defines in detail the concept of AHTO 

(Alcohol's Harm To Others), its relevance, research and measurement techniques.  

An important part of the theoretical section is the definition of individual dimensions of the 

AHTO concept, which I follow up in the creation of research tools and in the interpretation  

of results. The practical part then analyses the collected data and tests the hypotheses that 

were established in connection with the main and secondary research questions. 
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Úvod 

Jako téma této bakalářské práce jsem si zvolil problematiku sociálních škod v důsledku 

konzumace alkoholu, jelikož jsem se během svých studií tímto tématem zabýval v rámci 

několika ekonomických i sociologických předmětů a zároveň jsem se mu více než rok věnoval 

v rámci pomocné vědecké činnosti na Institutu sociologických studií FSV UK pod vedením 

PhDr. Karolíny Dobiášové, Ph.D. Protože se z mého osobního, akademického i sociálně-

politického hlediska jedná o téma aktuální a zajímavé, tak se v rámci této práce pokusím 

rozšířit poznání v tomto směru o další stupeň. 

Vysoká konzumace alkoholu, respektive alkoholismus je ve veřejné i odborné diskuzi 

často koncipována jako problém, který primárně negativně ovlivňuje jednotlivé konzumenty, 

přičemž zdravotní důsledky konzumace alkoholu jsou dlouho známy. Epidemiologové také 

často popisují vztah mezi konzumací alkoholu a řadou zdravotních problémů, mezi které 

typicky patří vysoký krevní tlak, rakovina a onemocnění jater (Burton et al., 2019; Gupta et al, 

2010; Norström a Ramstedt, 2005). 

Vysoká konzumace alkoholu však může mít rozsáhlý negativní dopad na osoby 

v konzumentově okolí jako druh sociální deviace, respektive sociálně patologický jev. V České 

republice se jedná o vážný, avšak často bagatelizovaný problém. Aktuálně můžeme sledovat 

rostoucí povědomí o negativních zdravotních důsledcích konzumace alkoholu vůči rodině, 

přátelům, spolupracovníkům a širší společnosti, které může být výsledkem určité vzrůstající 

politické relevance tohoto fenoménu, jelikož negativní ekonomické a sociální externality 

přivádí pozornost tvůrců veřejných politik.  

Tento koncept je v odborné literatuře znám pod zkratkou AHTO (alcohol's harm to 

others) a jeho výzkum je klíčový pro implikaci preventivních opatření, intervenci a tvorbu 

legislativy. Alkoholismus je sociální problém sám o sobě, přičemž vede k dalším problémům, 

které z alkoholismu vycházejí (např. domácí násilí, řízení pod vlivem alkoholu). Pokud  

se na tuto kauzalitu podíváme komplexněji, tak do konceptu AHTO patří například škody 

způsobené komunitám v souvislosti s alkoholem (hluk, vandalismus a škody na majetku), 

rodinám (zneužívání a zanedbávání dětí), na pracovištích (zvýšená absence, pracovní úrazy)  

a přátelům, známým a dalším (např. viktimizace fyzickým a sexuálním napadením, v barech  

a na veřejných místech, stejně tak jako na univerzitách). Uvedené příklady nutně 
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nereprezentují nejvýznamnější zdroje sociálních škod, ale na základě rešerše odborné 

literatury je považuji za vhodné pro nastínění komplexnosti celé problematiky. 

Relevanci tohoto konceptu zdůraznila Světová zdravotnická organizace, když AHTO 

začlenila jako jeden z hlavních zájmů v rámci globální strategie snižování škodlivého užívání 

alkoholu (WHO, 2010). Situace v oblasti této problematiky je v ČR tristní a paradoxně se jako 

v ostatních zemích EU nelepší. Na osobu starší 15 let připadá roční spotřeba 12 litrů čistého 

alkoholu, což staví Českou republiku na první příčku mezi zeměmi OECD (OECD, 2019). V tomto 

ohledu může být vysoká spotřeba alkoholu jistým indikátorem sociální škod. V České republice 

se jedná o téma dosud neprobádané, respektive dosud neexistují veřejně dostupné studie 

explicitně mapující sociální přesah alkoholismu. Ačkoliv se AHTO stalo předmětem 

zahraničních výzkumných studií až v posledním desetiletí, tak se velmi rychle dostalo do centra 

odborného diskurzu v zemích jako je Kanada, Austrálie nebo například USA. Odborníci  

na alkoholismus v oblasti veřejného zdravotnictví ve Velké Británii, kteří jsou sjednoceni pod 

Five Nations Health Improvement Network (Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko a Irsko), 

identifikovali problematiku AHTO jako podstatnou oblast pro další zkoumání (McDaid, 2015). 

Na základě veškerých uvedených faktů je zřejmé, že je fenomén AHTO relevantní pro 

detailnější kvantitativní výzkum, zejména z hlediska medicínského i sociálně politického  

a detailní poznání tohoto fenoménu v české společnosti bude přínosné a potenciálně může 

posloužit jako výchozí bod pro bližší pochopení problematiky. Jak restrikce proti šíření  

Covidu-19 proměnily veřejné mínění? Jak zavřené hospody a bary ovlivnily sociální škody 

v důsledku nadměrné konzumace alkoholu? Vedl zákaz shledávání se s přáteli na veřejných 

místech k poklesu škod vůči veřejnosti a nepřelily se tyto problémy do domácnosti? Tyto  

a další otázky vykreslují celý narativ, který mě inspiroval k tomuto časově a analyticky 

náročnému projektu, jenž může vymezit aktuální úroveň škod a přístup veřejnosti k alkoholu 

a jeho negativním vlivům. 

Hlavním cílem práce je definovat vnímání sociálního přesahu alkoholismu v české 

společnosti a vývoj veřejného mínění mezi lety 2019 a 2021. V teoretické části formuluji 

koncept AHTO a jeho dílčí dimenze, takzvanou alkoholovou politiku a její nástroje, stejně  

tak jako některé ekonomické faktory determinující spotřební chování, a tedy potencionálně 

výši sociálních škod. V praktické části budu komparovat postoj české společnosti ke škodám 

způsobeným konzumací alkoholu, přičemž hlavní výzkumné otázky zní:  
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Jak se změnily sociální dopady způsobené konzumací alkoholu mezi lety 2019 a 2021? 

V jakých dimenzích došlo k poklesu/vzrůstu sociálních škod mezi lety 2019 a 2021? 

Tyto výzkumné otázky budou zodpovězeny na základě komparativní analýzy dat 

sebraných v prosinci 2019 na vzorku téměř 240 respondentů a podobného počtu z února 

2021. V tomto období proběhlo mnoho společenských a legislativních změn, které vzbuzují 

velké množství otázek ohledně spotřebního chování, nadměrné konzumace alkoholu  

a potažmo i navazujících sociálních škod. Data a jejich analýza následně může definovat, jaké 

je veřejné mínění vůči alkoholové politice, jaké sociální skupiny jsou nejohroženější,  

nebo které jsou alkoholismem a jeho sociálním přesahem nejvíce poškozovány, a tedy 

potenciálně zodpovědět vedlejší výzkumné otázky: 

Jak se změnilo veřejné mínění vůči alkoholové politice a co ho ovlivňuje? 

Jaké demografické skupiny jsou nejvíce poškozovány sociálním přesahem alkoholismu? 

Přínosem práce může být i to, že se v ČR tímto tématem akademici zabývají pouze  

na úrovni přehledových článků. Může se tedy jednat o první daty podloženou práci. Na Fakultě 

sociálních věd se AHTO věnuje PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D., která v tomto ohledu 

spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK. 

1 Teoretická část  

V teoretické části práce jsou na základě detailní rešerše odborné literatury vymezeny základní 

termíny a koncepty, jejichž kompilace slouží jako podklad pro analytickou část. Prvně definuji 

alkohol jako hlavní determinant a následně vymezuji alkoholismus a jeho pojetí 

z medicínského i sociologického hlediska. Klíčová část popisuje koncept AHTO, jeho dosavadní 

výzkumy a předkládá teoretický rámec sociálních škod v jeho čtyřech základních dimenzích, 

jak je definuje Laslett (2010). Rešerše je uzavřena definicí takzvané alkoholové politiky a jejích 

nástrojů. Teoretická část je obecně zasazena do kontextu českého prostředí, přičemž v dílčích 

kapitolách pracuje s daty ze zahraničí. Detailní teoretická konceptualizace ukotvuje  

a sjednocuje celou problematiku. Tím vytváří pilíř pro tvorbu metodologického nástroje a pro 

srozumitelnou interpretaci získaných poznatků.  
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1.1 Alkohol obecně 

Alkohol je ve své podstatě organická sloučenina, která nese alespoň jednu hydroxylovou 

funkční skupinu navázanou na nasycený atom uhlíku. Termín alkohol původně označoval 

ethanol, který je nejznámějším derivátem alkoholu (Pohorecky et al., 1988). Ethanol se typicky 

vyrábí fermentací cukrů kvasinkami nebo petrochemickými procesy. Nabízí mnoho příležitostí 

pro lékařské využití jako antiseptikum a dezinfekční prostředek a používá se jako chemické 

rozpouštědlo, stejně tak jako při syntéze organických sloučenin. Přes všechna možná využití 

alkoholu je tato látka primárně využívána ke konzumaci. Nejběžnějšími alkoholickými nápoji 

jsou v českém prostředí pivo, víno a destiláty. Ovšem je třeba dodat, že v některých případech, 

zejména u nízkopříjmových skupin, či těžkých alkoholiků, je známá konzumace 

nepotravinových produktů obsahujících alkohol, jako jsou parfémy a ústní vody (Leon et al., 

2007). Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikuje ethanol jako karcinogen (IARC, 

2010). V žebříčcích, které mapují nejškodlivější návykové látky se alkohol pravidelně umisťuje 

na nejvyšších příčkách (Bonomo et al., 2019). 

Ethanol je znám lidstvu pro své intoxikační účinky již od starověku a je součástí většiny 

kultur po tisíce let, v důsledku čehož jsme se seznámili s jeho relativně pozitivními účinky,  

ale také s možnými negativními důsledky pití alkoholu, které jsou v odborné literatuře 

definovány zejména na úrovni medicínské, avšak v následujících kapitolách se budu věnovat 

škodám sociálním, jejichž ekonomická kvantifikace často přesahuje škody zdravotní (Petrowski 

et al., 2012). Krátkodobé pozitivní účinky mírné konzumace alkoholu typicky zahrnují celkové 

zlepšení nálad, sebevědomí a zvýšenou míru potřeby socializace. Existuje však řada 

negativních účinků souvisejících s užíváním alkoholu, včetně cirhózy jater a kardiovaskulárních 

onemocnění. Dalším negativním účinkem alkoholu je jeho návykový potenciál. Při srovnání 

nepříznivých účinků alkoholu s účinky způsobenými jinými návykovými látkami lze tvrdit,  

že alkohol by měl být klasifikován jako tvrdá droga. Přesto je přinejmenším v zemích Evropy  

a Severní Ameriky konzumace alkoholu legální, třebaže za určitých legislativních restrikcí (Nutt 

et al., 2007). 

1.1.1 Krátkodobý efekt alkoholu 

Při posuzování krátkodobého efektu alkoholu na jedince musíme brát v úvahu několik faktorů. 

Můžou to být fyzické dispozice, vliv prostředí a zejména i míra konzumace, jelikož psychické  
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i fyzické změny se v tomto ohledu významně liší. Mezi další determinanty řadíme také 

zdravotní stav, kombinaci alkoholu s jinými drogami či léky a v neposlední řadě úroveň 

tolerance alkoholu (Liangpunsakul et al., 2010). 

Alkohol se krátkodobě projevuje v centrální nervové soustavě. Stav po požití alkoholu 

se nejčastěji projeví jako běžná opilost (navenek se projevu mírně, jedná se o částečné otupění 

smyslů), přičemž v závislosti na množství konzumace se liší i následný efekt – nižší dávka 

působí na člověka stimulačně, vyšší potom tlumivě (Kalina, 2008). Prvotním krátkodobým 

efektem alkoholu je relativní zlepšení nálady, přísun energie, nižší kritičnost k sobě i ke svému 

okolí a ztráta zábran (Kalina, 2008). Podle Speara (2005) alkohol zároveň po požití stimuluje 

uvolňování endorfinů, což může povzbudit další konzumaci. Zvyšující se intoxikace umocňuje 

prvotní vlivy a rozšiřuje je v závislosti na dalších okolnostech. Odeznívání účinků doprovází 

určitý útlum a únava, potažmo potřeba spánku. Kalina (2008) definuje šest stádií intoxikace 

alkoholem, které se zaměřují na krátkodobé účinky. Tuto typologii jsem využil jako základní 

kostru a rozšířil jsem jí o poznání z další odborné literatury (Park, 2018; Smith, 2019) tak, abych 

obsáhl veškeré informace: 

1. Euforie – první stadium, které se projevu obtížnou koncentrací, sníženými zábranami  

a nestabilní jemnou motorikou. Zpravidla můžeme pozorovat i ztrátu pozornosti. Obsah 

alkoholu v krvi je tomto stádiu menší než 1,5 ‰. 

2. Vzrušení – projevující se otupělostí smyslů a s ní související zpomalení reakcí na vnější 

podněty. Začíná se také projevovat nestálé chování, změny nálad a zhoršený úsudek. 

3. Zmatení – jedinec v tomto stádiu projevuje přehnané emoce a jeho chování se významně 

liší od stavu bez přítomnosti alkoholu v těle. Projevuje se obtížná chůze, rozmazané vidění 

a nezřetelná řeč. 

4. Otupělost – čtvrté stadium se projevuje zvracením, sníženou nebo neexistující reakcí  

na podněty. Jedinec nemůže chodit a je apatický. 

5. Kóma – Nevědomí, slabý puls a nestabilní dýchaní jsou příznaky pátého stadia. 

6. Smrt – Kompletní ztráta vědomí a smrt v důsledku zástavy dýchání. V tomto stádiu  

je obsah alkoholu vyšší než 3 ‰. 

Na základě výše uvedených účinků je zřejmé, že alkohol (ethanol) má významné 

krátkodobé účinky na centrální nervovou soustavu. V kontextu společenského přesahu 
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konzumace alkoholu se v následujících kapitolách zaměřím na první čtyři stádia, která 

zpravidla vedou ke zvýšení množství sociálních škod. Jedinec ve stádiu pět a šest samozřejmě 

může tyto škody také způsobit, avšak v těchto dvou fázích se zabýváme spíše zdravotními  

a medicínskými riziky, jelikož kvantifikace sociálních škod by byla velmi obtížná  

a pravděpodobně nepřesná.  

Abych podtrhl relevanci krátkodobého vlivu alkoholu na jedince, tak podle Newburna 

a Shinera (2001) konzumace alkoholu obecně přispívá k úrazům a hraje roli u více než 50 % 

traumatických poranění mozku, a to zejména u dospívajících. Užívání alkoholu souvisí také 

s 80 % úmrtí adolescentů v důsledku vražd, sebevražd a neúmyslných úrazů (Zeigler et al., 

2005). 

1.1.2 Dlouhodobý efekt alkoholu 

Onemocnění vzniklé působením alkoholu je závislé na dlouhodobé konzumaci alkoholických 

nápojů a souvisí s chronickým alkoholismem. Stejně jako u krátkodobých efektů je třeba brát 

v úvahu několik proměnných, které ovlivňují dlouhodobá zdravotní rizika. Jelikož se při 

posuzování těchto efektů bere v úvahu množství a periodicita konzumace a při stabilně vysoké 

individuální spotřebě jsou zdravotní komplikace téměř nevyhnutelné, tak nastíním zejména 

rizika spojená s mírnou1 konzumací.  

Mírná konzumace alkoholu zvyšuje relativní riziko rakoviny prsu. Ženy, které konzumují 

tři alkoholické nápoje týdně, mají o 15 % vyšší riziko rakoviny prsu ve srovnání s ženami, které 

vůbec nepijí. Riziko rakoviny prsu stoupá o dalších 10 % za každý další nápoj, který ženy 

pravidelně každý den zkonzumují (Marietta et al., 2009). Konzumace alkoholu navíc zvyšuje 

riziko rakoviny horních zažívacích a dýchacích cest v závislosti na výši dávky (Wood et al., 

2018). Při vysokém příjmu alkoholu se riziko rakoviny tlustého střeva zvyšuje o 40 % a riziko 

cirhózy jater a rakoviny jater (hepatocelulární rakovina) je také spojeno s nadměrnou 

konzumací (Wood et al., 2018). Mimo fyzická rizika můžeme uvažovat i ta psychická, která  

se primárně projevují v krátkodobém horizontu, ale nezřídka mají dlouhodobý přesah. Alkohol 

způsobuje zvýšení úrovně deprese, což může vést k úzkosti a stresu (Kalina, 2008). V některých 

případech, již mohou být tyto psychické problémy přítomny a konzumace alkoholu  

je postupem času zhoršuje (Heller a Pecinovská, 1996). Avšak střídmá a uvědomělá 

 
1 v anglicky psaných publikacích uváděno jako moderate consumption 
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konzumace může mít na hladinu deprese, úzkosti a stresu pozitivní vliv. Alkohol ovlivňuje 

každého odlišně a může mít devastující účinky na lidský mozek u mladých lidí; což je způsobeno 

skutečností, že se jejich limbický systém teprve vyvíjí (Heller a Pecinovská, 1996). 

1.2 AHTO (alcohol's harm to others) 

Jak jsem již nastínil v předešlých kapitolách zabývajících se krátkodobými a dlouhodobými 

zdravotními riziky konzumace alkoholu, tak konzumace alkoholu může mít také rozsáhlý 

negativní dopad na konzumentovo okolí, potažmo celou společnost (sociálně i ekonomicky). 

Koncept, který se tímto sociálním přesahem alkoholismu zabývá, je v odborné literatuře znám 

pod zkratkou AHTO (alcohol's harm to others). Tomuto konceptu se v nynější době věnuje 

zvýšená pozornost, zejména v zahraničí, na akademické a výzkumné úrovni. Vnímání  

a vymezování sociálního přesahu souvisejícího s konzumací alkoholu je citlivé na kulturní 

kontexty a mění se v čase (Warpenius a Tigerstedt, 2016; Greenfield et al., 2015; Laslett, 

2010). 

Obecně je konceptu AHTO věnována zvýšená pozornost díky mnoha veřejně politickým 

dokumentům a prohlášením národních i mezinárodních institucí. Jednou z nich je i Světová 

zdravotnická organizace (WHO), která již v roce 1996 definovala svou vizi: „Všichni lidé mají 

právo na rodinu, komunitu a pracovní život chráněné před nehodami, násilím a dalšími 

negativními důsledky konzumace alkoholu“. Tato vize byla založena na významném etickém 

principu, definovaném v Evropské chartě o alkoholu (Room et al., 1996), jenž determinovala 

posun směrem ke komplexnějšímu zaměření na újmu druhým v důsledku konzumace 

alkoholu, a to nejen tu zdravotní, ale i ekonomickou. Světová zdravotnická organizace v roce 

2011 opět zdůraznila svou pozici vůči těmto negativním externalitám v rámci prohlášení: 

„Každý členský stát má nejen právo, ale také povinnost poskytovat svým občanům vysokou 

úroveň ochrany před škodami souvisejícími s alkoholem, zejména pokud jde o újmu 

způsobenou pitím druhých a újmu zranitelným skupinám, jako jsou děti“ (WHO, 2011, s. 35). 

Následně bylo AHTO zařazeno mezi hlavní principy Globální strategie pro snižování škodlivého 

užívání alkoholu z roku 2010, která stanoví, že ochrana osob vystavených účinkům škodlivého 

pití ostatními by měla být nedílnou součástí sociální politiky (Room et al., 1996). 

Pokud se zaměříme na jednotlivé segmenty sociálního přesahu, tak škody můžeme 

vymezit vůči členům rodiny či domácnosti (domácí násilí, či zanedbávání dětí) nebo ostatním 
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s pravidelným vztahem k pijákovi, jako jsou přátelé, spolupracovníci (zvýšená absence, 

pracovní úrazy) a sousedé. Významné škody jsou však definovatelné vůči veřejnosti – jako 

poškození veřejných statků, dopravní nehody a znečišťování veřejných prostor. Dalším faktem 

zdůrazňujícím relevanci AHTO může být, že polovina všech trestných činů je páchána osobami 

pod vlivem alkoholu (Hnilicová a Dobiášová, 2018) anebo, že je alkoholismus v ČR hlavní 

příčinou bezdomovectví až v 80 % případů (MPSV, 2016), přičemž je zřejmé, že se sociální 

dopady konzumace alkoholu multiplikují napříč strukturami. V konceptu AHTO jsou obsaženy 

i některé specifické situace, jako znehodnocování kolektivních sítí – urbánní vybavenost závisí 

jak na občanském zázemí, tak i na tom sociálním. A právě faktory, jako jsou hladiny hluku, 

znečištění, bezpečnost, které často souvisejí s koncentrací barů a pití na veřejnosti, vedou  

ke snižování ekonomické atraktivity některých lokalit (Babor, 2011). Škody tedy můžou mít 

přesah na celý region nebo společnost, což lze pozorovat zejména v malých společnostech  

či komunitách; typickým příkladem je Austrálie, kde zavedení bezplatného a snadného 

přístupu k alkoholu v roce 1971 mělo celkově devastující účinky na domorodý sociokulturní 

systém (Sackett, 1977, cit. podle Laslett, 2019).  

Následující schéma shrnuje konzumentův pohled na AHTO, který má zpravidla 

negativní vliv na čtyři segmenty svého okolí. Jako soukromou sféru můžeme označovat přátele 

a rodinu/domácnost, naopak jako veřejnou spolupracovníky a osoby cizí (veřejnost).  

Toto schéma vytváří sjednocené zázemí, na základě, kterého mohou být prováděny další 

výzkumy, přičemž zároveň poskytuje prostor pro snazší komparaci. 

Schéma č. 1: Vliv konzumenta na okolí: hlavní typy vztahů 

Zdroj: Laslett et al. (2010) 
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Z tohoto schématu budu vycházet v následujících kapitolách, kde každý segment 

detailněji rozeberu a zasadím do českého prostředí, s ohledem na vnímání jednotlivých 

faktorů veřejností, aktuální legislativou a statistikou relevantní v daném směru. 

1.2.1 AHTO – rodina a domácnost 

Rodina je elementární sociální skupinou, která má komplexní škálu funkcí a hraje významnou 

roli zejména během primární socializace jedince. Ze sociologického pohledu nahlížíme  

na rodinu, jako na strukturovaný soubor jedinců, jehož cílem je vytvořit stabilní a bezpečný 

prostor, který je místem uznání, jistoty a základnou pro reprodukci života a vstup  

do společnosti (Možný, 2002, s. 20). Avšak podle Nešpora (2011) jsou to právě nestabilní 

rodinné struktury, které mohou vést ke vzniku závislosti na alkoholu. Rodina a osoby žijící 

v jedné domácnosti jsou také zasaženy nejčastěji, jelikož s konzumentem tráví nejvíce času, 

jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. Jedná se tedy o pozoruhodný paradox,  

jak konstatoval vedoucí mé práce Mgr. Ivan Cuker, avšak věnuji se pouze onomu 

sekundárnímu přesahu konzument – rodina. 

Potomci alkoholiků mají narušený socializační vývoj z důvodu absence správného 

identifikačního vzoru, který je obtížné suplovat zejména v rámci primární socializace. Rodiny, 

kde je jeden z rodičů alkoholikem, jsou méně stabilní a jejich sňatky ve větší míře končí 

rozvodem. Nadměrná konzumace či závislost může také způsobit nezanedbatelné finanční 

obtíže. Závislý jedinec přizpůsobuje svoje chování a cíle alkoholu bez ohledu na potřeby 

rodiny/domácnosti. A jelikož jsou náklady na alkohol vysoké, tak po vyčerpání vlastních zdrojů 

se závislý jedinec obrací na své blízké, prodává společný majetek, ruší pojištění, krade věci 

svých blízkých atd. (Barnard, 2011). Přímo způsobené finanční škody vůči rodině jsou doplněny 

o ty nepřímé, kde dochází ke ztrátě příjmů v důsledku alkoholismu, jelikož závislý jedince není 

schopen vykonávat dlouhodobé zaměstnání z důvodu nezájmu, ztráty motivace, častých 

absencí, či krádeží na pracovišti. Pracovní uplatnění je následně téměř nemožné (ibid, s. 30). 

Podle statistik se až 64 % mladých mužů stává alkoholiky, pokud je jejich otec závislý 

na alkoholu (Doležalová, 2006). Významná v tomto ohledu je kombinace biologických  

a sociálních faktorů. Dítě, které je vychováváno v rodině, kde alespoň jeden z rodičů nadměrně 

konzumuje alkohol, v budoucnu rodiče napodobuje. Obecně lze konstatovat, že děti z rodin, 

kde je alespoň jeden z rodičů alkoholik, trpí častěji onemocněním horních dýchacích cest, 

mívají dvojnásobný počet úrazů a až pětkrát častěji musí vyhledat psychiatrickou pomoc oproti 
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ostatním dětem. Ačkoliv nelze určit, jestli je alkoholismus primárním determinantem, podle 

dostupných dat je pravděpodobnost vzniku závislosti na alkoholu u těchto dětí 10× vyšší (ibid). 

Další údaje ukazují, že příčinou až 60 % rozvodů manželství je problém s alkoholem  

u jednoho z partnerů (Šmídová, 2013). Podle sociálních pracovníků je alkoholismus u rodičů 

častým důvodem zanedbávání a týraní dětí, což velmi často vede k jejich následnému odebrání 

a umístění do náhradní rodinné péče (Hnilicová a Dobiášová, 2018). 

1.2.2 AHTO – pracoviště 

Vliv alkoholu na pracovní prostředí je v moderní společnosti značný a způsobuje 

nezanedbatelné škody. V rámci pracovního prostředí nejčastěji dochází ke třem typům škod, 

které vznikají v důsledku konzumace alkoholu a jeho efektů (Jones et al., 1995): 

• snížená produktivita 

• absence v důsledku nemocí souvisejících s alkoholem  

• redukce pracovní síly z důvodu nemocnosti a předčasná úmrtnost 

S cílem rozšířit výčet a definovat možné situace, které spadají do této dimenze AHTO, 

je třeba konstatovat, že škody způsobené v důsledku konzumace alkoholu na pracovišti 

mohou zahrnovat jak přímé škody (poškození pracovních nástrojů, krádeže, riziková 

manipulace), tak také záležitosti jako je nutnost spolupracovníka vykrývat kolegu, který není 

schopen pracovní činnosti. Některé z důsledků mohou být zdánlivě individuální povahy  

a někteří by mohli namítat, že nemají sociální přesah, jako například pracovní úrazy (pády). 

V konečném důsledku tyto události dopad na společnost mají, a to typicky v souvislosti  

s ekonomickou produktivitou nebo veřejnými náklady, které jsou vynaloženy v rámci 

zdravotního a sociálního systému nebo v některých případech i soudního řízení.  

 To, že jsou škody v rámci pracoviště významné, ukazuje i několik studií, které se snažily 

tento negativní společenský přesah kvantifikovat z ekonomického hlediska. Podle studie 

Harwooda (2000) stála v roce 1998 Spojené Státy závislost na alkoholu a související problémy 

odhadem 98 miliard dolarů, a to zejména jako výsledek ztráty ekonomické produktivity  

v důsledku nemocí, úrazů a kriminality souvisejících s alkoholem, přičemž ve výpočtu nebyla 

zahrnuta potenciální budoucí ztráta výdělků způsobená předčasnou smrtí v souvislost 

s užíváním alkoholu. Pokud jsou lidé hospitalizováni, vězněni, nebo jsou například v nemocnici 

z důvodu úrazů nebo násilí souvisejících s alkoholem, jejich pracovní neschopnost představuje 
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ztrátu produktivity jedince, ale i pracoviště, která se dá kvantifikovat, ačkoliv zahrnutí všech 

proměnných je velice komplikované. Výzkum konstatuje, že ačkoli mírná konzumace může mít 

příznivý vliv na produktivitu, závislost na alkoholu a jeho zneužívání produktivitu logicky 

snižuje. 

 Pro představu Australská studie z roku 2007 (Laslett et al., 2010) uvádí, že téměř jedna 

třetina pracující populace měla na pracovišti osobu, která byla považována za „relativně 

silného pijáka nebo někoho, kdo pije nadmíru“. Přibližně 8,1 % respondentů následně uvedlo, 

že bylo extenzivní konzumací alkoholu svého spolupracovníka negativně ovlivněno. 

Komparativní analýza zpracovaná pro Five Nations (Burton et al., 2019) následně prezentuje 

údaje z Dánska, kde 4,4 % respondentů bylo svědky vzniku škod na pracovišti. Zajímavým 

faktem je, že naprostá většina (92,7 %) uvedla, že nikdy nepřišla do styku se škodami  

na pracovišti v důsledku nadměrné konzumace alkoholu. Podobný výzkum proběhl i na Novém 

Zélandu (Caswell et al., 2011), kde 39 % z respondentů uvedlo, že bylo alespoň jednou 

negativně ovlivněno spolupracovníkem, který nadměrně konzumuje alkohol. Respondenti 

také ze stejného důvodu uváděli sníženou pracovní produktivitu. 

1.2.3 AHTO – přátelé  

Třetí konceptuální dimenze – přátelé je relativně komplikovaná na vymezení, a to z toho 

důvodu, že přátelé mohou protínat ostatní množiny, což by vedlo k problémům v rámci 

dotazníkového šetření a potenciální interpretace dat. Jako přátele můžeme definovat naše 

dlouhodobé spolupracovníky nebo s nimi můžeme sdílet i jednu domácnost v rámci 

spolubydlení. Není proto náhodou, že mnoho výzkumů tuto oblast neinterpretuje a detailněji 

nezkoumá, a to z důvodů komplikované konceptualizace a operacionalizace.  

Některé teoretické studie, či přehledové články zkoumajících vliv alkoholu na přátelství 

se v tomto ohledu zaměřují na studenty vysokých škol. Mladí lidé se často během přechodu 

na vysokou školu stanou součástí rozšířené alkoholové kultury (Dasgupta, 2011). Studenti 

vysokých škol obecně pijí více než jejich vrstevníci, kteří nejsou studenty a lze tedy 

předpokládat, že tento kontext může vést k frekventovanější socializaci a nadměrné 

konzumaci alkoholu (Gill, 2002). V americké literatuře je zvláštní pozornost věnována řeckým 

bratrstvím, které známe z filmů a seriálů, přičemž můžeme najít určitou spojitost mezi těmito 

bratrstvími a studentskými spolky v českém vysokoškolském prostředí. Baer (2002) ve svém 

článku uvádí, že členové řeckých bratrstev častěji shledávají alkohol jako součást přátelství než 
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ostatní studenti. Studenti se obecně přátelí více s vrstevníky, kteří měli podobné konzumní 

návyky ve vztahu k alkoholu (ibid). Samozřejmě není překvapením, že konzumace alkoholu  

je přijatelnější než užívání jiných drog, zejména ve vysokoškolském prostředí (Dasgupta, 2011). 

  Na druhou stranu jsou vysokoškoláci z důvodu extenzivního pití vystaveni mnoha 

negativním vlivům, jako jsou deprese, stres, stavy úzkosti nebo v krajních případech  

až sebevražedným tendencím. K těmto individuálním problémům, které ovšem reálně zatěžují 

i sociální a zdravotní systém, lze přidat i přesahující společenské škody. Podle Gilla (2002)  

až 8,5 % studentů a 3,5 % studentek uvedlo, že jejich přátelské vztahy byly poškozeny  

či přerušeny v důsledku nadměrného pití. Navazujícím problémem může být pokračující 

závislost na alkoholu i po vystudování, která se může překlenout do dospělého života jedince. 

Závěrem bych chtěl vymezit zdánlivě filozofickou úvahu, že přátelství a společenské 

vztahy obecně mohou být oblastí, kde užívání alkoholu mladými lidmi může mít určité výhody. 

U dospívajících i studentů je pravděpodobné, že alkohol bude hrát roli ve sbližování vrstevníků 

a může vést k lepší a snadnější socializaci. Ovšem je třeba diskutovat nad tím, jaký je poměr 

pozitivních a negativních vlivů a jak je kvantifikovat, potažmo jak zatěžují společnost a veřejné 

zdroje.  

1.2.4 AHTO – veřejnost 

Sociální škody v důsledku konzumace alkoholu jsou nejzřetelnější vůči veřejnosti,  

a to z důvodů, že je tato dimenze nejkomplexnější, jelikož do ní řadíme širokou škálu dílčích 

problémů, jako jsou slovní a fyzické útoky, sexuální obtěžování, rušení nočního klidu, 

vandalismus, dopravní nehody a přestupky a mnoho dalších, přičemž jde často o jednání  

na úrovni trestních činů (Laslett et al., 2019). Je zjevné, že každé jednotlivé téma by vystačilo 

na celou další bakalářskou práci, a proto v této kapitole vymezím jenom některá témata,  

která poskytují určitý obecný vhled do konceptu AHTO v ČR a negativních sociálních dopadů. 

Je ale třeba mít na paměti, že problematika je daleko širší. 

Zaměříme-li se na oblast dopravy, respektive řízení pod vlivem návykové látky 

(alkoholu), tak podle dat dopravní policie zjistíme, že se v důsledku konzumace alkoholu v roce 

2014 stalo 4 639 nehod, přitom 307 z nich bylo těžkých (s těžkým zraněním či smrtí). V roce 

2017 byl tento počet nižší, a to 4 482 nehod, z toho 267 těžkých (CDV, 2018). Tyto dva roky 

nenavazující roky srovnávám, jelikož jsem pro ně dohledal spolehlivá data.  Statistiky dále 
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říkají, že mezi lety 2007–2017 sice počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu v České 

republice klesnul přibližně o 40 %, to ale stále znamenalo průměrný počet pěti úmrtí za měsíc 

v důsledku požití alkoholu před řízením motorového vozidla (CDV, 2018).  I když je tedy trend 

klesající, tak se Česká republika bohužel stále řadí mezi země s největší nehodovostí 

v důsledku řízení pod vlivem alkoholu. Nejnovější data WHO z roku 2015 ukazují, že na 100 000 

obyvatel připadalo téměř 43 nehod. Pro porovnání v Dánsku bylo těchto nehod 5,8 na stejný 

počet obyvatel. Následující graf komparuje Českou republiku s dalšími státy. 

Graf č. 1: Dopravní nehody v důsledku alkoholu, na 100 tisíc obyvatel 

 

Zdroj: World Health Organization 2016 

Česká republika je vysoko nad průměrem států zveřejňujících data o nehodovosti.  

Na druhou stranu, data z mnoha zemí nejsou dostupná, takže je pravděpodobné, že v úplném 

žebříčku by propastný rozdíl „vyplnily“ jiné státy. Avšak i přes tento fakt je tato konkrétní 

hodnota v ČR alarmující. Zajímavým faktem také je, že v Rusku, ve kterém je 30 % úmrtí 

spojeno s důsledky alkoholu (viz. graf č. 2), připadá na 100 tisíc obyvatel pouze 10,6 nehod. 

Mohli bychom tedy hledat odpovídající korelace, například jestli je ruská dopravní legislativa 

přísnější, což vede ke snížení počtu dopravních nehod, nebo jestli je problém opět v metodice 

výpočtu, nebo ve spolehlivosti statistických záznamů. 
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Graf č. 2: Úmrtí způsobené alkoholem (v procentech) 

 

Zdroj: OECD 2019 

V souvislosti s dopravními nehodami můžeme ještě zmínit další závěry WHO,  

a to že mladí řidiči (do 25 let věku) mají minimálně třikrát vyšší pravděpodobnost, že způsobí 

dopravní nehodu pod vlivem alkoholu než řidiči nad touto věkovou hranicí. Řidiči do 20 let 

věku představují v tomto ohledu dokonce pětkrát vyšší riziko než řidiči nad 30 let. Naprosto 

nejrizikovější skupinou osob v souvislosti s řízením pod vlivem alkoholu jsou řidiči ve věku  

do 25 let, kteří mají v krvi 0,3 promile alkoholu a kteří zároveň vezou dva spolucestující. Ti totiž 

vystavují sebe a své spolujezdce až 34krát většímu riziku dopravní nehody než řidiči  

ve věku 30 let a výše bez alkoholu v krvi vezoucí jednoho spolujezdce (WHO, 2018). V rámci 

dopravních přestupků můžeme nahlížet na koncept AHTO v rámci negativního vlivu  

na veřejnost, což je tedy jeden z hlavních negativních dopadů. 

Škody způsobené veřejnosti jsou reflektovány mnoha zdroji, mezi které patří neziskové 

organizace, vládní rady, nebo ti, kteří tyto škody primárně řeší, tedy orgány činné v trestním 

řízení, soudy a zdravotnická služba. Podle staršího výzkumu z Kalifornie vyplývá, že 42 % 

populace mělo majetek každoročně poškozeno někým, kdo byl pod vlivem alkoholu. Následně 

13 % populace reflektovalo násilí a 4 % dopravní nehody (Allen, 1998). Rossow a Hauge (2004) 

ve svém průzkumu norské populace uvádí že je Norům běžně způsobována široká škála škod. 

Závažnější dopady jako například fyzické zranění uváděly 3 % populace a byly méně časté než 

méně závažné škody, jako rušení nočního klidu (21 %). Díky podobné baterii otázek, která  

je obsažena v mém dotazníku budu moci v aplikační části této práce nastínit některé 

podobnosti a rozdíly napříč společnostmi.  
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1.3 Alkoholová politika 

Alkoholová politika je takové jednání státu a dalších subjektů, které se prostřednictvím 

různých nástrojů, aktivit a opatření snaží ovlivnit spotřební chování konzumentů alkoholu. 

Vzhledem k výše uvedenému výčtu sociálních škod můžeme konstatovat, že negativní 

externality plynoucí z nadměrné spotřeby alkoholu jsou významné. Úlohou státu je zpravidla 

negativní externality regulovat, což vidíme například u jiných návykových látek. Stát  

má mnoho možností, jak manipulovat s trhem nástroji fiskální a monetární politiky, ovšem 

najít vhodnou kombinaci mnoha nástrojů je velmi obtížné. Koncept AHTO zdůrazňuje již 

zmíněné negativní externality a má eminentní zájem na jejich snížení, a to nejen z důvodů 

politických, nýbrž i z důvodu úspory státních nákladů, které jsou vydávány v souvislosti 

s nežádoucí činností osob pod vlivem alkoholu. Velice významným důvodem pro regulaci  

je také příjem do státního rozpočtu, který není zanedbatelný. V roce 2006 například tvořil 

příjem z prodeje piva 9,8 miliard Kč, což pokrývá 1,1 % státního rozpočtu pro daný rok 

(Hnilicová a Dobiášová, 2018). Do částky je započítán příjem ze spotřební daně, daně ze zisku 

a z DPH. Tato hodnota je ale krácena právě o náklady na nápravu hmotných i nehmotných 

škod. Podle Šmídové (2013) dosáhly celkové ekonomické ztráty způsobené alkoholem v roce 

2006 až 87 miliard Kč. 

Alkoholová politika je politikou komplexní, která nevyužívá pouze cenových nástrojů. 

Stanovení úrovně spotřební daně z alkoholických nápojů je sice primárním a nejúčinnějším 

nástrojem, ale ne jediným. Stát se zaměřuje také na preventivní programy ke snížení spotřeby 

alkoholu a celkové osvěty o možných negativních dopadech, které se soustředí na nejvíce 

ohrožené skupiny osob. Na problematiku alkoholismu v ČR se zaměřuje i OECD, která 

doporučuje omezit rizikové chování české populace v tomto ohledu, a to zejména postupným 

zvyšováním spotřební daně. Toto opatření by ale mělo být podpořeno i dalšími zásahy  

do legislativy, která by měla redukovat reklamu, omezení prodejních míst a již zmíněné 

posílení a zavedení nových preventivních programů (OECD, 2018). Zpráva OECD  

se mimochodem zmiňuje i o posílení dechových zkoušek na silnicích, což by mohlo vylepšit 

současný tristní stav nehodovosti (viz. graf č. 3). Téměř totožná opatření ve své zprávě z roku 

2018 doporučuje i WHO (2018).  

Pozitivem je, že doporučení WHO i OECD byla implementována do Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (dále jen NSZ), která 
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byla schválena 26. března 2019. Hlavním cílem této strategie je především předcházení  

a snižování zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání 

návykových látek, závislostního chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými 

látkami, hazardním hraním a s dalšími produkty se závislostním potenciálem (ÚVČR, 2019). 

Vznik tohoto strategického dokumentu můžeme považovat za první krok ke snížení 

negativních externalit.  

1.3.1 Cenové nástroje 

Cenové nástroje jsou objektivně nejúčinnějším prostředkem v rámci strategií snižování 

spotřeby alkoholu, jehož se obvykle dosahuje zvýšením daní z alkoholu. Wagenaar (2009)  

ve své studii o dopadech daně z alkoholu potvrdil, že když daně z alkoholu stoupají,  

pití klesá – a to i mezi problémovými pijáky a mládeží. Tento fakt lze také logicky odvodit  

ze základní ekonomické teorie, konkrétně tzv. Lafferovy křivky, která indikuje, že vysoká míra 

zdanění neznamená vždy zvýšený daňový příjem. Je zřejmé, že tento model bude fungovat 

pouze tehdy, kdy je pod kontrolou černý trh, jelikož zvyšující se daňové zatížení by poté bylo 

kontraproduktivní. Cílem by tedy s ohledem na snižování negativních externalit měla být 

daňová sazba v bodě t, který se může pohybovat kdekoliv mezi 0 až 100 % v závislosti na typu 

zboží, ale třeba i na místní kultuře a společenských trendech.  Například výše spotřební daně 

za litr čistého alkoholu se pohybuje od 44,9 % v Norsku až po 0,3 % v Kyrgyzstánu (WHO, 2008). 

Graf č. 3: Lafferova křivka 

Zdroj: Brederode (2009) 

Podle Margaret Chan (2013) je vysoké zdanění alkoholu relativně efektivní. 

Zdvojnásobení spotřební daně z alkoholu údajně sníží úmrtnost v důsledku pití alkoholu 

o 35 %, počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu o 11 % a výskyt sexuálně přenosných 



25 
 

chorob o 6 %. Nelze však odhadovat míru negativních externalit, které se v důsledku velkého 

zdanění objeví jinde (např. černý trh, alternativní návykové látky).  

V ČR alkohol podléhá dani z přidané hodnoty dle znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty a dále spotřební dani dle zákona č. 353/2003 Sb., která je složena z: 

• Daně z lihu 

• Daně z piva 

• Daně z vína a meziproduktů 

Za zmínku stojí, že spotřební daň z vína (zákon o spotřebních daních hovoří o tichém 

vínu) je stanovena na 0 Kč/hl, přičemž tento fakt vede k velice nízkým odvodům do státního 

rozpočtu. Na druhou stranu lze konstatovat, že spotřeba vína je v ČR nízká,  

takže pravděpodobně víno nestojí v zárodku problematiky alkoholismu (zákon č. 353/2003 

Sb.). Vzhledem k cenovým nástrojům je třeba také zmínit aktuální sazbový balíček,  

který představilo Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví. Tento balíček 

s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tvrdého alkoholu, tabákových výrobků a také 

hazardu. Zákon reaguje na růst dostupnosti návykových látek v důsledku růstu životní úrovně 

v České republice a zároveň reaguje na doporučení OECD a WHO, které v mediálním diskurzu 

často prezentuje národní koordinátorka pro protidrogovou politiku. Daň z lihu je touto 

novelou zvýšena na 0,5 litru 40% alkoholu z 57 Kč na 64,5 Kč (e15.cz, 2019). Velikost spotřební 

daně z lihu tak stále zůstane nižší než například v Německu (67,14 Kč/0,5 l.) nebo Polsku (68,68 

Kč / l.). Tento zákon byl původně faktorem, který jsem chtěl využít pro komparativní analýzu. 

Úvahou bylo, že se zpřísněním podmínek, jakkoliv slabým, se také sníží sociální škody vůči 

jedincům. Avšak do tohoto původního záměru zasáhla pandemie, která tento faktor učinila 

téměř irelevantním. 

1.3.2 Necenové nástroje 

Necenovými nástroji rozumíme opatření a aktivity, které ovlivňují poptávkovou křivku na jiné 

než cenové úrovni. Mezi tyto nástroje patří různé osvětové a preventivní kampaně o rizicích 

užívání alkoholu, které se často zaměřují na rizikové skupiny a jsou prováděny zdravotnickými 

službami, zdravotními (ne)vládními organizacemi a v některých zemích EU také výrobci 

alkoholu v rámci dohod o společenské odpovědnosti (WHO, 2008). V následujících 

podkapitolách se pokusím vymezit strategie a opatření na úrovni České republiky, které  
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by obecně měly sledovat Národní strategii prevence a snižování škod spojených  

se závislostním chováním 2019–2027, jejíž cílem je snižování zejména zdravotních, sociálních, 

ekonomických i nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní 

a dalšího závislostního chování (ÚVČR, 2019). Cíle této národní strategie mohou být dosaženy 

pouze aktivní spoluprací orgánů veřejné správy, odborných společností a zástupců občanské 

společnosti. Mimo výzkumné organizace, ministerstva a zdravotní pojišťovny hovoříme 

zejména o Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jež je poradním a koordinačním 

orgánem vlády ČR v otázkách politiky zaměřené na snižování škod působených závislostním 

chováním. Zároveň vytváří platformu pro odbornou diskuzi a předkládá návrhy opatření  

a aktivit v oblasti politiky závislostí (NSZ, 2019). 

1.3.2.1 Preventivní protialkoholní programy  

Z dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR je patrné že ministerstvo i národní protidrogový 

koordinátor nespoléhají pouze na cenotvorbu a regulaci trhu, ale že se v tomto ohledu 

zaměřují na informovanost společnosti a primární prevenci (MZ, 2020). 

V rámci přímé prevence byl přijat zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před účinky 

návykových látek, který nahradil zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami 

způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. V tomto zákoně 

najdeme i třeba nařízení, které zakazuje dovoz potravinářských výrobků nebo hraček 

napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo tabákových potřeb. Na základě tohoto 

zákona například mají také obce možnost vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou bude 

zakázán prodej alkoholu na stanovených místech nebo při konání určitých příležitostí. Tato 

právní norma bezesporu poskytuje široké možnosti, jak omezit negativní vliv alkoholu  

na mladistvé, ale i na společnost obecně. Otázkou však zůstává, jak velká je společenská vůle 

daná nařízení dodržovat a do jaké míry dokážou státní orgány efektivně dodržování 

kontrolovat. 

Zvyšování informovanosti, stejně tak jako zdravotní a právní vzdělanosti veřejnosti,  

má za cíl ovlivnit individuální postoje a chování. První zkušenost s alkoholem v České republice 

získá dítě v průměru ve dvanáctém roce života (Vojtěch, 2019) a z tohoto důvodu se chce NSZ 

zaměřit na rozšíření realizace programů primární prevence, a to včetně programů zaměřených 

na specifické populační skupiny (NSZ, 2019). Podle Babora (2011) sice preventivní programy 

na školách částečně vedou ke zvýšení povědomí o negativních vlivech, ale vlastní chování bývá 
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často neovlivněno. Podle některých výzkumů je efektivnější selekce rizikových skupin  

a realizace krátkých intervencí a poradenství (Babor, 2011). 

1.3.2.2 Adiktologické služby a poradenství 

Adiktologická péče je diferencovaně poskytovaná péče klientům s adiktologickými poruchami 

v ambulancích a dalších relevantních službách (Miovský, 2014). Tato péče je poskytována 

jedincům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách ve službách, které jsou 

registrovány jako zdravotní či sociální a úspěšně prošly certifikačním procesem (Miovský, 

2014). Služby adiktologické péče poskytují také několik typů intervencí, jako například terénní 

programy, diagnostiku, individuální a skupinovou psychoterapii, socioterapii, poradenství  

a další léčebné metody na základě specifických potřeb klientů (Miovský, 2014). 

Cílem Národní strategie je vybudování kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb,  

a to zejména pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit, stejně tak jako koncepční uchopení 

„harm reduction“ opatření pro uživatele alkoholu a tabáku a podpora programů zaměřených 

na intervence v prostředí nočního života (NSZ, 2019). 

1.3.2.3 Regulace reklamy a omezení podpory prodeje 

Expozice populace ČR reklamě je omezena velmi slabě, což přispívá k jeho společenské 

normalizaci (NSZ, 2019). Sama reklama na alkoholické nápoje je upravena v § 4 Zákona 

č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento 

zákon například říká, že reklama nesmí nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů, 

nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let nebo by neměla vytvářet dojem, že spotřeba 

alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu. Naopak na etiketě může být 

téměř cokoliv, respektive nemusí tam být varování o škodlivosti a možných zdravotních rizicích 

alkoholu, jako tomu je například u tabákových výrobků. 

K účinnosti omezení reklamy se vyjádřil Adam Vojtěch, tehdejší ministr zdravotnictví, 

který ještě ve své funkci řešil kroky v tomto ohledu s Národní protidrogovou koordinátorkou 

Jarmilou Vedralovou. Ministr v rozhovoru z července 2019 uvedl: „Reklamu (na alkoholické 

nápoje) musíme omezit a regulovat, protože je pravda, že pokud se podíváme na některé 

reklamy na alkohol, tak vidíme, že alkohol je brán jako něco, co uvede člověka do pohody. Jsou 

to většinou takové příjemné příběhy, a to určitě není něco, co by bylo dobrým příkladem třeba 

pro mladistvé“ (ČT24, 2019). 
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2 Metodologie výzkumu 

V úvodu této práce jsem definoval dvě hlavní a dvě vedlejší výzkumné otázky, které zní:  

Jak se změnily sociální dopady způsobené konzumací alkoholu mezi lety 2019 a 2021? 

V jakých dimenzích došlo k poklesu/vzrůstu sociálních škod mezi lety 2019 a 2021? 

Jak se změnilo veřejné mínění vůči alkoholové politice a co ho ovlivňuje? 

Jaké demografické skupiny jsou nejvíce poškozovány sociálním přesahem alkoholismu? 

Po formulaci teoretického zázemí se tímto přesouvám k vymezení metody sběru dat  

a operacionalizaci pojmů a hypotéz ve vztahu k proměnám vnímání AHTO českou společnostní 

mezi lety 2019 a 2021. Blíže se také věnuji datovým souborům, které jsou primárním 

podkladem pro navazující analýzu. Prvně specifikuji samotnou konstrukci metodologického 

nástroje a jeho pilotáž a navazuji deskripcí analytických metod, zejména transformace dat  

a závěrem se věnuji statistickým metodám použitým v analytické části práce. V této části jsem 

se také rozhodl přiblížit problémy způsobené epidemiologickou situací v roce 2020/2021, 

která významně zasáhla do původního cíle bakalářské práce a sběru a interpretace dat, včetně 

jejich reliability. 

Z důvodu velké náročnosti komparativní analýzy dvou časových období bylo nutné 

využít pokročilé statistiky. Mimo svých vlastních znalostí čerpám z publikace Statistická 

analýza sociálněvědních dat (Rabušic, Soukup a Mareš, 2019), kterou v následujících 

kapitolách hojně cituji. 

2.1 Výzkumné hypotézy 

Na základě poznatků z teoretické části této práce a veškerých zahraničních výzkumů, které  

se AHTO věnovaly, jsem vymezil několik hypotéz, které budu testovat v analytické části práce 

s cílem odpovědět na výzkumné otázky. Původní záměrem bakalářské práce bylo komparovat 

sociální škody způsobené konzumací alkoholu v souvislosti se zvýšením spotřební daně  

za alkohol, které je účinné od 1. ledna 2020. Na základě této legislativní změny jsem vystavěl 

celou bakalářskou práci, stejně tak jako první dotazníkové šetření. Během roku 2020 se ovšem 

objevilo několik významných faktorů, které nabouraly můj původní záměr. Primárním 

faktorem je epidemiologická situace, která vedla k uzavření škol, restauračních zařízení, 

omezení služeb, povinné izolaci osob a v konečném důsledku k významnému poklesu 
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sociálního kontaktu. Nepochybně měla tato situace dopad též na konzumaci alkoholu,  

což omezuje možnost srovnání s předchozím stavem. Tyto všechny faktory jsem zohlednil při 

tvorbě hypotéz: 

H1: Sociální škody se mezi lety 2019 a 2021 celkově snížily. 

H2: Sociální škody se v dimenzi rodina/domácnost mezi lety 2019 a 2021 zvýšily. 

H3: Sociální škody se v dimenzi přátelé/veřejnost mezi lety 2019 a 2021 snížily. 

H4: Respondenti hodnotí stav a nástroje alkoholové politiky v roce 2021 pozitivněji než 

v roce 2019. 

H5: Ženy pociťují vyšší sociální škody než muži. 

2.2 Dotazník  

Během tvorby dotazníku (viz. Příloha č. 1) jsem sledoval teoretický rámec, který je stručně 

nastíněn ve schématu 1 a detailněji rozebrán v teoretické části. Na následujících řádcích 

definuji obecnou charakteristiku dotazníku a jeho základní strukturu. 

První obecnou charakteristikou dotazníku je, že se otázky vážou na vztahy a události 

posledních 12 měsíců. Toto odpovídá výzkumné tradici v sociálních vědách v rámci měření 

„aktuálních“ problémů (Room, 2000). Zadruhé, možnosti odpovědí na uzavřené otázky  

se odchylují od tradičního přístupu, který je využíván ve zkoumání AHTO, a jsou kladeny s cílem 

zjistit počet případů, kdy došlo k sociálním škodám vůči respondentovi. Místo klasických 

možností „nikdy“, „ano, párkrát“ a „ano, mnohokrát“ jsou nabízeny frekvenční odpovědi. 

Tento přístup umožňuje určit rozsah škod v důsledků nadměrné konzumace alkoholu 

v souvislosti s množstvím případů, a tak zkoumat charakteristiky těch respondentů, kteří přišli 

do styku se škodlivými vlivy velmi často a těch kteří pouze minimálně či občasně (Rossow  

a Hauge, 2004). Zatřetí, otázky, kde respondenti přičítají škody v jednotlivých dimenzích, jsou 

účelově formulovány jako „v důsledku konzumace touto osobou“. Tato relativně silná 

formulace má za cíl eliminovat odpovědi založené na pouhém odhadu, protože respondent 

nemusí vědět, zda osoba, která způsobuje sociální škody, byla pod vlivem alkoholu,  

a to zejména v dimenzi „veřejnost“, kde se jedná například o vandalismus, rušení nočního klidu 

atd. Tuto úvahu potvrzuje Greenfeld (1998), který ve svém průzkumu tvrdí, že 30 % obětí 

trestných činů neví, zda byl pachatel pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek.  
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Rodina/domácnost 

Tato část identifikuje, jestli respondent během posledních 12 měsíců sdílel domácnost  

s někým, koho by popsal jako alkoholika nebo někoho, kdo pije nad míru. V případě kladné 

odpovědi následují otázky na potenciální sociální škody a jejich povahu a četnost. Tato část je 

samozřejmě synchronizována s baterií sociodemografických otázek o respondentovi, jako je 

věk, bydliště, vzdělání atp. 

Spolupracovníci 

V této části je identifikováno, jestli měl respondent během posledních 12 měsíců 

spolupracovníka, kterého byste popsal jako alkoholika nebo někoho, kdo pije nad míru. 

V případě kladné odpovědi následují otázky na potenciální sociální škody a jejich povahu  

a četnost. Tato část je synchronizována se baterií socio demografických otázek  

o respondentovi, jako je věk, bydliště, vzdělání atp. 

Přátelé 

Tato část identifikuje, jestli měl respondent během posledních 12 měsíců přátele, kteří s ním 

nesdíleli bydlení a které by popsal jako alkoholiky nebo někoho, kdo pije nad míru. Účelem 

dodatku o bydlení je vypořádat se s problémem, který jsem detailněji popsal v teoretické části, 

a to, že by se tato část mohla duplikovat s dimenzí rodina/domácnost. V případě kladné 

odpovědi následují otázky na potenciální sociální škody a jejich povahu a četnost. Tato část  

je samozřejmě synchronizována s baterií sociodemografických otázek o respondentovi,  

jako je věk, bydliště, vzdělání atp. 

Veřejnost 

Tato část identifikuje, jestli se respondent za posledních 12 měsíců dostal do kontaktu  

s někým, koho by popsal jako alkoholika nebo někoho, kdo pije nad míru, a koho by zároveň 

označil jako cizí osobu. V případě kladné odpovědi následují otázky na potenciální sociální 

škody a jejich povahu a četnost. Tato část je synchronizována s baterií sociodemografických 

otázek o respondentovi, jako je věk, bydliště, vzdělání atp. 

2.3 Sběr dat 

Metodou sběru dat je on-line dotazníkové šetření. On-line dotazník byl vytvořen v prostředí 

Google Formuláře, který byl zvolen z důvodu volné dostupnosti, spolehlivosti, přívětivému 
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uživatelskému prostředí pro respondenty a v neposlední řadě díky snadnému transportu dat 

do analytického nástroje SPSS. První dotazníkové šetření probíhalo v rámci pomocné vědecké 

činnost, ve spolupráci s PhDr. Karolínou Dobiášovou, Ph.D. od 1. do 22. prosince 2019  

a odpovědělo 235 respondentů. Respondenti byli v obou případech osloveni prostřednictvím 

sociálních sítí a emailů. Emaily obsahovaly krátké představení výzkumu jako celku, posléze 

dotazníku a jeho cílů a přímý odkaz na něj. Šíření prostřednictvím emailu bylo zvoleno jako 

doplňkové k organickému šíření na sociálních sítích z toho důvodu, jelikož se předpokládala 

nízká návratnost od respondentů v seniorním věku v rámci šíření na sociálních sítích. Emaily 

tedy byly cíleny na tuto konkrétní demografickou skupiny. Druhý sběr dat probíhal  

od 1. do 22. března 2021. Sběr dat probíhal stejně jako v prvním šetření prostřednictvím 

sociálních sítí a emailů, přičemž se dotazník vrátil od 281 respondentů. 

2.4 Transformace dat 

Před samotnou analýzou je třeba data z různých důvodů transformovat. Komparativní analýza 

dvou časových období je analyticky velmi náročná a samotná transformace je prvním krokem, 

který determinuje analýzu a její výsledky, takže je třeba ji provést zodpovědně  

a metodologicky korektně. 

2.4.1 Chybějící a špatné odpovědi 

Podle Van der Eijk (2002) je zapomnětlivost jednou z nejsamozřejmějších zdrojů chyb.  

Oba dotazníky se z hlediska času týkaly posledních 12 měsíců, což by mělo tuto chybu 

minimalizovat.  

Dalším tradičním problémem jsou chybějící, nesouvislé a záměrně špatné odpovědi.  

Při importu dat ze sebraných dotazníků jsem setkal s 11 případy, které jsem z datasetu 

vyloučil. Důvody tohoto kroku byly dva. Prvním důvodem byly nesouvislé odpovědi. Typickým 

příkladem jsou otázky, které následně pustili, či nepustili respondenta do navazující baterie. 

Konkrétně: „Měl/a jste za posledních 12 měsíců spolupracovníka, kterého byste popsal/a jako 

alkoholika nebo někoho, kdo pije nad míru?“, přičemž respondent odpověděl ano,  

ale v navazující otázce, která se ptala na počet takových spolupracovníků byla  

odpověď 0, nebo nereálná hodnota, která indikovala, že respondent neodpovídá seriózně 

(např. 9999, -3). Druhým důvodem byly irelevantní odpovědi v otevřených otázkách. Opět 
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příklad může být: „Jaký byl rodinný vztah této osoby k Vám? (např. manžel, manželka, druh, 

družka, dítě, rodič,...)“, kde respondent nedefinoval rodinný vztah, odpověděl vulgárně atp. 

2.4.2 Vážení dat 

Aby byla analýza a její výstupy reprezentativní s ohledem na českou populaci, je dataset 

očištěný o chybějící a špatné odpovědi zvážen, aby odrážel populační rozdělení s ohledem  

na proměnné pohlaví a věk. 

Tabulka č. 1: Procentuální rozložení v populaci před a po vážení 

  Před vážením Po vážení 

Muži     

17 a mladší 22,2 % 19,4 % 

17 až 24 let 46,2 % 6,5 % 

25 až 44 let 19,0 % 30,2 % 

45 až 64 let 7,7 % 27,0 % 

65 a starší 5,0 % 16,9 % 

Ženy     

17 a mladší 7,0 % 18,0 % 

17 až 24 let 49,3 % 5,9 % 

25 až 44 let 27,5 % 27,5 % 

45 až 64 let 12,3 % 25,9 % 

65 a starší 3,9 % 22,7 % 

 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že starší kategorie jsou nedostatečně zastoupené  

a naopak kategorie 17 až 24 let je zastoupená nad míru. Navzdory náhodnému výběru 

respondentů se ve finálních datech projevily dva faktory, které determinovaly tyto odchylky. 

Prvním faktorem je nástroj sběru dat a druhým metoda sběru, tedy prostřednictvím on-line 

dotazníků přes sociální sítě a mailing, kde byla menší šance pro zasažení starší věkové 

kategorie. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2019a ve věkové kategorii  

16-34 let používá sociální sítě v 93,5 % z celkové populace v této kategorii, naopak v kategorii 

45-64 let je to již 43,6 % a v kategorii 65-74 dokonce pouze 12,3 %. 

Data byla převážena poststratifikační vahou, aby odpovídala věkovému složení 

obyvatelstva z 31. prosince 2019, tak jak ho prezentuje ČSÚ (2019b). Poststratifikační váha  

je využívána v případě, kdy je design výzkumu vyvážený, ale nezískáme datový soubor,  

který odpovídá struktuře populace (Rabušic, Soukup a Mareš, 2019, s. 205). Obecně  
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je doporučováno, aby bylo váženo co nejméně proměnných s cílem snížit dopad této 

transformace, jelikož s rostoucí mírou váhy, roste riziko zkreslení dat. Váha by také neměla 

respondenta podhodnotit, či naopak nadhodnotit, přičemž by se velikost váhy měla držet 

v intervalu 0,5 (50 %) až 2,0 (200 %). V rámci této práce se velikost vah od tohoto intervalu 

odchýlila, čehož jsem si plně vědom, stejně tak jako komplikací, které z tohoto mohou vyvstat, 

jako je nadměrná/nedostatečná reprezentace jednoho nebo několika respondentů,  

jenž nemusí být přesným odrazem příslušné demografické skupiny, nebo zvýšená variabilita 

dat. Velikost vah se v očištěném datasetu pohybuje v intervalu 0,11 až 5,27 s průměrem  

2,40. Potenciální negativa jsou zmírněna relativně velkým počtem respondentů. 

Poslední faktickou poznámkou k vážení je možná proměna věkového složení 

obyvatelstva podle věku mezi lety 2019 a 2021. Data z obou let jsem vážil podle stejného klíče, 

jelikož tyto hodnoty nijak nefluktuují, a tedy lze odchylku, která mohla v těchto 14 měsících 

vzniknout, považovat za zanedbatelnou. 

3 Analytická část 

Jak již bylo zmíněno výše v textu, tak transformace i analýza dat proběhla za využití 

statistického softwaru IBM SPSS. Každá jedna z definovaných hypotéz byla individuálně 

testována pro dosažení reliability dat. Pro věcnou přehlednost a snadnější pochopení dat jsou 

výsledky zobrazovány v grafech a tabulkách. Pro kompletní transparentnost jednotlivých 

kroků, ale i celkové statistické analýzy, jsem každé hypotéze přidělil také hypotézu nulovou. 

Nulovou hypotézu ke každé alternativní formuluji jako opak toho, co očekávám. Rabušic et al. 

(2019, s. 168) popisují nulovou hypotézu jako bizarní a matoucí koncept. Z toho důvodu budu 

výsledky detailně komentovat věcně s přesahem ke stanoveným hypotézám. Kombinace 

teoretické rešerše a precizního postupu při statistické analýze mi umožní nulovou hypotézu 

vyvrátit a přijmout hypotézu alternativní (stanovené hypotézy v kapitole 2.1) anebo naopak.  

3.1 Agregátní pokles sociálních škod mezi lety 2019 a 2021 

H0: Sociální škody se mezi lety 2019 a 2021 nezměnily. 

H1: Sociální škody se mezi lety 2019 a 2021 celkově snížily. 

 Na základě teoretické části, ale i aktuálního epidemiologického i společenského dění 

lze usuzovat, že od roku 2019 vzniklo mnoho nových faktorů, které ovlivňují spotřební chování, 
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konzumaci a potažmo i sociální škody. Stejně tak jako některé nové faktory vznikly (uzavření 

restaurací, barů a služeb, omezení mobility atp.), tak i ty stávající byly posíleny (přísnější 

daňové zatížení, společenská nálada). Proměnu konzumního chování sledoval ve svém 

výzkumu Národní ústav duševního zdraví (2021), v jehož zprávě doktor Csémy konstatuje,  

že se spotřeba alkoholu mění v závislosti na původním způsobu konzumace. Spotřeba alkoholu 

vzrostla zejména u těch, kdo byli před pandemií intenzivními konzumenty, zatímco umírnění 

konzumenti svou spotřebu v době Covidu-19 ještě snížili. Osobní konzumaci se věnuji v dalších 

hypotézách, ale je zřejmé, že pokud není možné konzumovat alkohol na veřejnosti, 

v restauračních zařízeních a s přáteli, tak se tato konzumace přemístí do domácnosti, kde dílčí 

sociální škody mohou růst, ale v dimenzích veřejnost a přátelé budou naopak nižší. Následně 

lze předpokládat, že agregátní škody poklesly. 

Jak k ověření této hypotézy statisticky přistupovat? Každá ze čtyř dimenzí obsahuje 

baterii deseti otázek (viz. příloha č.1), které se ptají na širokou škálu sociálních škod vůči 

respondentovi v posledních dvanácti měsících. Odpovědi na každou jednu otázku nabývají 

hodnot 0 až 3, a to z dobrého důvodu. Pro každou dimenzi vytvořím index sociálních škod, 

který bude průměrem všech odpovědí a bude tedy opět nabývat hodnot od 0 do 3 pro 

snadnější interpretaci. Prakticky, pokud respondent odpověděl, že v posledních dvanácti 

měsících byl dvakrát (2) fyzicky napadnut, jednou ohrožen během jízdy autem (1) a tři  

a vícekrát citově zraněn (3), tak individuální index sociálních škod bude 2,0. Takto vypočítáme 

danou hodnotu pro každého respondenta. V konečné fázi tohoto procesu máme 5 nových 

proměnných: agregátní pro domácnost, spolupracovníky, přátelé a veřejnost a celkový 

agregát, jenž slouží pro komparativní analýzu celkových sociálních škod. 

Nejvhodnější statistickou analýzou pro komparaci dvou populačních průměrů je t-test 

pro dva nezávislé výběry (Independent-samples T test), který předpokládá že proměnná, 

kterou analyzujeme pochází z populace, v níž je normálně rozdělena (Rabušic, Soukup  

a Mareš, 2019, s. 221). Prvním krokem je tedy ověřit normalitu dat a následně se rozhodnout 

pro parametrický t-test, nebo pro jeho neparametrickou alternativu, tzv. Mann-Whitney test. 

Pomocí histogramu tedy testuji normální rozdělení proměnné, která vyjadřuje agregátní 

sociální škody v důsledku konzumace alkoholu na škále 0 až 3. 
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Graf č. 4: Test normálního rozdělení pomocí histogramu 

 

Histogram naznačuje, že je rozdělení do určité míry vychýleno z normálního, avšak ho 

nelze kompletně vyloučit. Pro ověření normálního rozdělení použiji Kolmogorov-Smirnov test 

(K-S test), jenž potvrzuje, že soubor není normálně rozdělen. S ohledem na velikost 

testovaného souboru (N=374) do hry vstupuje Centrální limitní věta, jenž je jedním  

ze základních kamenů inferenční statistiky a která říká, že pokud provedeme mnoho výběrů  

o určité velikosti založených na pravděpodobnostním principu, pak se distribuce výběrových 

průměrů přiblíží normálnímu rozdělení a celkový průměr se bude podobat průměru v populaci 

(Rabušic, Soukup a Mareš, 2019). Z důvodu velikosti výběrového souboru lze přistoupit  

k t-testu pro dva nezávislé výběry.  

 Podle výsledků T-testu (Group Statistics) byl průměr agregátních sociálních škod  

na hodnotě 0,8431, zatímco co v roce 2021 to bylo 0,7633. Podle Leveneho testu (F-test) jsou 

rozptyly nejspíše shodné (F sig.=0,885) a je nutné se držet výstupu, který tento fakt zohledňuje 

(Equal variances assumed). 

Tabulka č. 2: T-test pro dva nezávislé výběry 

T-test pro dva nezávislé výběry 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference  

Agregátní 
sociální 
škody 

Equal 
variances 
assumed 

0,21 0,885 1,861 374 0,064 0,07983 0,04289  
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 Statistická významnost Sig. (2-tailed) je na hodnotě 0,064, což indikuje, že bychom měli 

nulovou hypotézu podržet (sociální škody se nezměnily), ale je třeba si pamatovat,  

že alternativní hypotéza je jednostranná. V tomto případě hodnota podělená dvěma by byla 

0,064 / 2 = 0,032 a rázem jsou rozdíly mezi průměry statisticky významné. Ve statistické 

analýze ovšem musíme pracovat s možností, že statisticky signifikantní výsledek nemusí být 

významný věcně (Rabušic, Soukup a Mareš, 2019, s. 226). V tomto případě se pohybujeme  

na hranici statistické významnosti (5% hladina), a proto je vhodné vypočítat sílu účinku 

prostřednictvím Pearsonova r, jenž nabývá hodnot od 0 do 1 a lze ho intuitivně interpretovat. 

Pearsonovo r počítáme podle vzorce: 

𝑟 = √
𝑡2

𝑡2+𝑠𝑣
=  √

1,8612

1,8612+374
 = 0,009 

Statisticky je tedy rozdíl průměrů významný, ale výsledek Pearsonova r a tedy míry 

věcné významnosti je velmi nízký, až zanedbatelný. 

 V rámci této kapitoly se můžeme agregátními sociálními škodami zabývat detailněji. 

Vzhledem k vedlejší výzkumné otázce: „Jaké demografické skupiny jsou nejvíce poškozovány 

sociálním přesahem alkoholismu?“, by relevantním výstupem mohlo být porovnání míry 

sociálních škod v jednotlivých věkových kategoriích. Pro komparaci průměrů více skupin  

je nejvhodnější statistickou metodou analýza rozptylu (Analysis of variance), často nazývána 

jako ANOVA. Jelikož chceme porovnávat průměry více skupin vzájemně, stejně tak jako 

časově, bude tato analýza komplikovanější. První krokem bude dílčí analýza rozptylu 

agregátních sociálních škod napříč věkovými kategoriemi v roce 2019 a 2021. Následně bude 

možné porovnat míru jednotlivých hodnot a jejich změnu v čase. 

 Předpokladem ANOVY je stejně jako u t-testu normální rozdělení. Jak již víme, 

proměnná zaznamenávající agregátní sociální škody nenabývá normality, ale díky centrální 

limitní větě by tento fakt neměl působit problémy. Další předpoklad je shoda rozptylů 

v populaci, který ověřuji Leveneho testem (Homogeneity of variance). Tento test nevychází 

statisticky signifikantně pro věkové kategorie v roce 2019 ani v roce 2021 a všechny 

předpoklady pro analýzu rozptylu jsou tedy naplněny. 

 Dílčí ANOVY vyšly jako statisticky signifikantní, což znamená, že v daných souborech 

jsou alespoň dva průměry odlišné. Pokud by rozdíl vyšel jako statisticky nevýznamný,  
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tak analýza končí konstatováním, že v základní souboru nelze očekávat rozdíly mezi 

jednotlivými průměry (Rabušic, Soukup a Mareš, 2019, s. 237). Významně se v roce 2019 

odlišovala od ostatních věkových skupina kategorie 65 a starší. 

Graf č. 5: Komparace vývoje agregátních sociálních škod v jednotlivých věkových kategoriích 

mezi lety 2019 a 2021 

 

Z grafu je zřejmé, že v nejmladší a nejstarší věkové kategorii sociální škody klesly, 

naopak u lidí v produktivním věku zaznamenáváme nárůst. Nelze se ovšem zabývat pouze 

meziroční změnou. Zajímavou hodnotou je míra sociálních škod ve věkové kategorii 65 a starší 

v roce 2019, která je téměř dvojnásobná v porovnání s kategorií 25 až 44 let a 45 až 64 let.  

Je velmi těžké polemizovat nad faktory, které tuto míru determinovaly. Mohl bych provést 

další statistické metody, jako faktorovou analýzu, kde bychom mohli vymezit povahu 

negativních externalit. Lze předpokládat, že senioři byli v roce 2019 nejčastěji poškozováni 

rušením nočního klidu, přičemž z důvodu proti pandemických opatření byl tento zdroj velmi 

omezen. Podobný trend bychom možná mohli sledovat u otázek: „Kolikrát za posledních  

12 měsíců jste se cítila/a v nebezpečí při využívání veřejné dopravy v důsledku konzumace 

alkoholu jinou osobou?“ či „Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se cítili v nebezpečí  

na jakémkoli jiném veřejném místě kvůli konzumaci alkoholu jinou osobou?“. Agregátní 

sociální škody ve věkové kategorii 65 a starší klesly o 42,6 %, naopak v kategoriích pokrývající 

rozptyl 17-64 let se tyto škody zvýšily v průměru o 34,2 %. 

Z analýzy vyplývá:  

Zamítám nulovou hypotézu (H0) a tím pádem: Sociální škody se mezi lety 2019 a 2021 celkově 

snížily, a to o 9,4 %. Hypotéza byla testována na 5% hladině významnosti. 
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3.2 Rodina a nárůst sociálních škod mezi lety 2019 a 2021 

H0: Sociální škody se v dimenzi rodina/domácnost mezi lety 2019 a 2021 nezměnily. 

H1: Sociální škody se v dimenzi rodina/domácnost mezi lety 2019 a 2021 zvýšily. 

 Tato hypotéza je založena na logickém předpokladu, že z důvodu uzavření míst,  

kde ke konzumaci alkoholu dochází (bary, restaurace, hospody) se tato spotřeba přesune  

do domácnosti. Se zvyšující se spotřebou alkoholu v domácnosti lze předpokládat i nárůst 

sociálních škod ve zkoumané dimenzi rodina/domácnost. Tento intuitivní předpoklad je však 

možné podložit i empirickými daty. Výzkumná agentura Nielsen Admosphere ve své tiskové 

zprávě (2021) uvádí, že ačkoliv celková konzumace mírně klesla, tak relativně velká část 

konzumentů přesunula své pití domů. O téměř 20 % se oproti stavu před pandemií zvýšilo 

množství těch, kteří pijí doma sami, a o 17 % narostl počet lidí, kteří doma pijí ve společnosti 

dalšího člena domácnosti (ibid). Podle stejného výzkumu jsou příležitostí k pití také oslavy  

a svátky, avšak toto procento kleslo z 54 % před pandemií na 45 % v březnu 2021. Pití při 

posezení s přáteli a blízkými se ani v současné době nevzdalo 34 % respondentů, ve větší míře 

se jedná o mladší ročníky. Tato data mohou být nápomocná i při testování hypotézy 

v následující kapitole, která se právě zabývá dimenzemi veřejnost a přátelé. 

 Prvním krokem, který poskytne vhled do této problematiky, může být deskriptivní 

statistika. Analýzou frekvenční tabulky proměnné, která hodnotami 1=“Ano“ a 2=“Ne“ 

odpovídá na otázku: „Sdílel/a jste se za posledních 12 měsíců domácnost s někým koho byste 

popsal/a jako alkoholika nebo někoho, kdo pije nad míru?“, zjistíme, jakých hodnot tato 

proměnná nabývá a jak se vyvíjela mezi lety 2019 a 2021. 

Graf č. 6: Počet lidí, kteří sdíleli domácnost s někým, koho definovali jako alkoholika, nebo 

někoho kdo pije nad míru (v procentech) 
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Z grafu je patrné, že v době před pandemií 17 % lidí sdílelo domácnost s někým koho 

by popsal jako alkoholika nebo kdo pije nad míru. Již tato hodnota je velmi vysoká, přičemž 

v roce 2021 tato dosáhla 26,5 %. Slovy žurnalisty: „Více než jedna čtvrtina lidí sdílí domácnost 

s osobou, která pije nad míru“. Lze předpokládat, že je tento nárůst způsoben již zmíněným 

přesunem pití do domácnost v důsledku pandemických opatření.  

 Je však nutno mít na paměti, že zvýšení četnosti nemusí znamenat zvýšení míry těchto 

škod. Z tohoto důvodu je dobré ověřit rozdíl míry škod v čase. Podobně jako při testování 

hypotézy v kapitole 3.1, bude pro tento účel využit t-test pro dva nezávislé výběry. Opět  

je tedy nutné ověřit normální rozdělení proměnné, která na škále 0 až 3 vyjadřuje míru 

sociálních škod v dimenzi rodina/domácnost. Pomocí Kolmogorov-Smirnov testu jsem zjistil, 

že proměnná není normálně rozdělena, přičemž N=95. Při takovém množství se lze odvolat  

na centrální limitní větu a pokračovat parametrickým t-testem, ale jelikož se stále jedná  

o relativně malý vzorek, tak zvolím neparametrickou variantu. Alternativou parametrického  

t-testu je tzv. Mann-Whitney test, jenž pracuje s mediány namísto průměrů a je tedy vhodný  

i pro ordinální data (Rabušic, Soukup a Mareš, 2019, s. 228). 

 Výsledek Mann-Whitney testu není statisticky signifikantní, jelikož je signifikance vyšší 

než 0,05. Na statistické (ne)signifikanci nic nezmění ani snížení hladiny významnosti z důvodu 

jednostranného testu. Lze konstatovat, že ačkoliv jedinci sdílí domácnost s alkoholikem nebo 

někým, kdo pije nadmíru o 9,5 % častěji než v roce 2019, tak míra sociálních škod je stejná. 

Intuitivně tedy pro ověření hypotézy budeme muset zohlednit míru i četnost,  

čehož dosáhneme pronásobením těchto dvou proměnných. Na modelovém příkladu tuto 

kalkulaci vysvětlím, jelikož jí budu používat pro ověřování hypotéz v dalších kapitolách. 

Agregát sociálních škod v rodině/domácnosti byl v průměru na hodnotě 0,91 v roce 2019  

a 0,85 v roce 2021. Tyto hodnoty následně násobím procentuální četností v relevantním roce, 

respektive 0,91x17=15,47 (2019) a 0,85x26,5=22,52 (2021). Tato přepočítaná proměnná může 

nabývat hodnot od 0 do 100 a vyjadřuje kombinaci četnosti a míry. Tento nový index  

je na úrovni 15,47 v roce 2019 a 22,52 v roce 2021 a tedy se zde projevil vliv četnosti. 

Z analýzy vyplývá:  

Zamítám nulovou hypotézu (H0) a tedy: Sociální škody se v dimenzi rodina/domácnost mezi 

lety 2019 a 2021 zvýšily. Hypotéza byla testována na 5% hladině významnosti. 



40 
 

3.3 Veřejnost/přátelé a pokles sociálních škod mezi lety 2019 a 2021 

H0: Sociální škody se v dimenzi přátelé/veřejnost mezi lety 2019 a 2021 nezměnily. 

H1: Sociální škody se v dimenzi přátelé/veřejnost mezi lety 2019 a 2021 snížily. 

 Alternativní hypotéza v podstatě reflektuje již definovaný trend změn místa 

konzumace a spotřebního chování. Pokud se zvýšila četnost sociálních škod v domácnosti,  

lze důvodně očekávat že četnost i míra sociálních škod v dimenzích veřejnost a přátelé se sníží. 

Předpokladem pro tento pokles je několik faktorů, jenž vzešly z proti pandemických opatření, 

jako například: 

• Zákaz opuštění okresu a nočního vycházení 

• Omezení maloobchodu a služeb 

• Zákaz kulturních akcí (koncerty, divadelní představení atp.) 

• Omezení provozu heren, kasin, stejně tak jako sportovišť 

• Omezení práva na shromažďování a mnoho dalších 

Stejné faktory, které vedly ke zvýšení škod v domácnostech, nyní determinují snížení 

škod v dimenzi přátelé a veřejnost. Pokud si opět k ruce vezmeme nedávnou tiskovou zprávu 

agentury Nielsen Admosphere (2021), tak vidíme snížení konzumace alkoholu ve společnosti 

přátel, stejně tak jako na oslavách a večírcích. 

Graf č. 7: Proměna příležitostí konzumace alkoholu před a během pandemie 

 

Zdroj: Nielsen Admosphere, N=460, březen 2021 

Parametrickým t-testem pro dva nezávislé výběry opět budeme ověřovat nulovou 

hypotézu, avšak do testové proměnné tentokrát vložíme agregátní index pro veřejnost  

a pro přátelé. Signifikance Leveneho testu vyšla pro obě proměnné vyšší než 0,05, takže 

rozptyly jsou v obou skupinách shodné, což zohledníme při interpretaci výsledků. Následně 
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signifikance t-testu samotného je na hodnotě 0,443/2=0,22 pro agregátní škody v dimenzi 

veřejnost a 0,460/2=0,23 pro agregátní škody v dimenzi přátelé, což jsou hodnoty, které velí 

podržet nulovou hypotézu, respektive, jak píše Hendl (2015, s. 189): „není dostatek důkazů 

pro zamítnutí nulové hypotézy“. 

Tabulka č. 3: Deskriptivní statistiky pro t-test 

Group Statistics 

Rok sběru dat Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Agregátní škody – 
Veřejnost 

2019 1,0251 0,54299 0,03895 

2021 0,9722 0,55739 0,05744 

Agregátní škody – 
Přátelé 

2019 0,6688 0,4475 0,05096 

2021 0,6151 0,39094 0,05001 

 

Pokud se detailněji podíváme na deskriptivní statistiku, tak z hodnot ve sloupci mean 

(průměr) je zřejmé, že se v obou letech liší minimálně a že tento rozdíl pravděpodobně vznikl 

náhodnou variabilitou při volbě výběrového souboru a není produktem systematického 

působení. Míra škod, ale opět není to stejné jako četnost. Podobně jako v předešlé kapitole, 

míra agregátních škod v jednotlivých dimenzích může být mezi těmito lety stabilní (kolem 

hodnoty 1 na škále 0 až 3, viz. tabulka č. 12), ale četnost se mohla zvýšit, tj. škody vůči jedinci 

v důsledku nadměrné konzumace alkoholu, někým z veřejnosti, či přátel se nezvýšily,  

ale dochází k nim častěji, vůči více jedincům. V dotazníku je v každé dílčí baterii otázka typu: 

„Měl/a jste v posledních 12 měsících přátele, kteří s vámi nesdíleli bydlení a které byste popsal 

jako alkoholiky nebo někoho, kdo pije nad míru?“, přičemž odpovědi budou indikovat četnost 

těchto případů namísto míry škod, jak tomu je v přepočítaných agregátních proměnných. 

Graf č. 8: Procentuální četnost škod v dimenzích přátelé a veřejnost v letech 2019 a 2021 
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Podobně jako v předešlé kapitole tedy musíme zohlednit kombinaci četnosti a míry pro 

ověření stanovené hypotézy. Vynásobením průměru z každé dimenze a relevantního roku 

s procentuální četností zjistíme očekávané a tedy, že se sociální škody se v dimenzi 

přátelé/veřejnost mezi lety 2019 a 2021 snížily. 

Z analýzy vyplývá:  

Zamítám nulovou hypotézu (H0) a kloním se k hypotéza alternativní (H1): Sociální škody  

se v dimenzi přátelé/veřejnost mezi lety 2019 a 2021 snížily. Hypotéza byla testována na 5% 

hladině významnosti. 

3.4 Stav a nástroje alkoholové politiky v roce 2021  

H0: Respondenti hodnotí stav a nástroje alkoholové politiky v roce 2021 stejně, jako v roce 

2019. 

H1: Respondenti hodnotí stav a nástroje alkoholové politiky v roce 2021 pozitivněji než v roce 

2019. 

V této kapitole budu komparovat veřejné mínění ohledně legislativy týkající  

se alkoholu a spotřební daně za alkohol. Tato hypotéza je částečně pozůstatkem původního 

záměru této bakalářské práce, která měla komparovat stav sociálních škod před a po zvýšení 

spotřební daně za alkohol, která je účinná od 1. ledna 2020. Avšak při sběru prvního dotazníku 

nikdo nemohl očekávat události nadcházející, jenž tuto změnu posunuly co do významnosti  

do pozadí. Vzhledem k tomu, že agregátní sociální škody vůči jedincům v tomto období klesly, 

tak lze očekávat, že společnost bude hodnotit současnou legislativu pozitivněji, jelikož není tak 

frekventovaně poškozována negativními externalitami, které vycházejí z nadměrné 

konzumace alkoholu, či alkoholismu. 

 Tuto hypotézu budu opět testovat parametrický t-testem, abych porovnal průměry 

mezi lety. Vedlejší výzkumná otázka se ale táže: „Jaké je veřejné mínění ohledně daňové 

legislativy a co ho ovlivňuje?“. Abych zodpověděl i druhou část otázky, budu následně 

korelovat míru spokojenosti s legislativou s dalšími proměnnými, které nabývají hodnot  

na škále 1 až 10.  
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Graf č. 9: Histogram spokojenosti s aktuální legislativou regulující prodej a distribuci alkoholu 

 

V roce 2019 byl průměr 5,12 (N=266), a roce 2021 5,42 (N=237), což značí relativní 

neutralitu.  Leveneho test pro shodnost rozptylů však vykazuje signifikanci 0,001 a tedy 

indikuje, že rozptyly v obou skupinách (2019 a 2021) nejsou shodné. Následně statistická 

významnost statistiky t je 0,163 (oboustranná; jednostranná=0,08) a je tedy nutné podržet 

nulovou hypotézu, která říká, že respondenti v roce 2021 a 2019 hodnotí legislativu regulující 

prodej a distribuci alkoholu stejně. Pojďme se ale podívat na to, co tuto spokojenost ovlivňuje. 

Využijeme k tomu agregátní sociální škody vůči respondentovi a odpovědi na otázky: 

• Jak velký problém dle Vás představuje alkoholismus v české společnosti? 

• Souhlasil(a) byste se zvýšením spotřební daně za alkohol? 

• Jak často jste za posledních 12 měsíců konzumoval/a alkoholické nápoje (jakéhokoliv 

druhu)? 

Klademe si tedy otázky, jestli mezi těmito proměnnými existuje souvislost, jak je silná 

a jaký má směr a povahu. Koeficientem, který využijeme pro měření závislosti proměnných, 

bude Spearmanovo rhó, které nesrovnává hodnoty dvou proměnných, ale je založen na pořadí 

jejich hodnot (Rabušic, Soukup a Mareš, 2019). Alternativou by byl Pearsonův koeficient 

lineární korelace, který ale předpokládá normální rozdělení, které námi testované proměnné 

nemají. V SPSS si tedy prostřednictvím korelační procedury „vytáhneme“ matici korelací. 

Z této matice můžeme vyčíst jednotlivé korelace. Jelikož je tato matice velmi rozměrná, 

nemohu jí vložit do textového editoru. Pro ilustraci přikládám jenom signifikantní korelace  

se zkoumanou proměnnou, ale dále interpretuji celou matici.  
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Tabulka č. 4: Korelace spokojenosti s legislativou a míry vnímání alkoholismu jako problému 

Correlations 

  
Jak velký 
problém – 

alkoholismus 

Souhlas se 
zvýšením daně 

Agregátní škody 

Spearman's 
rho 

Spokojenost 
s legislativou 

Correlation 
Coefficient 

-,316** -,332** -,124* 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,018 

N 488 488 367 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tyto dílčí korelace jsou statisticky významné, a to i po provedení tzv. Bonferonniho 

korekce, která upravuje hladinu významnosti v případě vícenásobných korelací,  

aby se zamezilo statistické chybě prvního druhu. V tomto případě korelujeme pět dílčích 

proměnných, přičemž snížíme hladinu významnosti tím, že vydělíme množství všech 

kombinací dvěma, tj. (5x4)/2 a tímto číslem následně vydělíme hladinu významnosti: 

0,05/10=0,005. Tuto hodnotu nyní používám pro ověření statistické významnosti. 

Interpretace první korelace zní: “Čím vyšší je pro respondenta alkoholismus v české 

společnosti problém, tím méně je spokojen s legislativou”. Hodnota -0,316 je statisticky 

významná. Pro věcnou interpretaci je vhodné použít tzv. koeficientu determinace,  

jenž získáme tak, že výslednou hodnotu Spearmanova korelačního koeficientu umocníme  

na druhou a vynásobíme stem (Rabušic, Soukup a Mareš, 2019). V tomto případě koeficient 

determinace dosahuje 9,9 %, což znamená že postoj k tomu, jak velký je alkoholismus v české 

společnosti problém vysvětluje variabilitu spokojenosti s legislativou pouze z 9,9 %. Zbylých 

90,1 % variability je determinováno jinými faktory. Jedním z těchto faktorů může být „Souhlas 

se zvýšením daně“, který vysvětluje 11 % variability. Míra agregátních škod je sice také 

označena jako statisticky významná na 5% hladině, avšak nesmíme zapomenout, že jsme tuto 

hladinu snížili Bonferonniho korekcí a tedy není statisticky významným faktorem. 

Za zmínku ještě stojí korelace „míry souhlasu se zvýšením spotřební daně za alkohol“ 

a „jak velký je alkoholismus problém“. Tato korelace je statisticky významná na 1% hladině  

a odolává tak již provedené korekci, přičemž dosahuje hodnoty 0,395 (koeficient 

determinace=15%). A tedy: „Čím větší je dle respondenta alkoholismus problém, tím více  

by souhlasil se zvýšením spotřební daně za alkohol“. Jelikož také agregátní škody 
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nedeterminují spokojenost s legislativou statisticky významně, tak jsem ze sociologické 

zvídavosti koreloval i agregátní škody v dílčích dimenzích. 

Tabulka č. 5: Korelace spokojenosti s legislativou a agregátní škody v dílčích dimenzích 

Correlations 

  agr_prace agr_pritel agr_verej agr_dom 

Spearman's 
rho 

Spokojenost s 
legislativou 

Correlation 
Coefficient 

-,399** -0,107 -0,011 -0,063 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,221 0,855 0,547 

N 109 133 283 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Překvapivá je hodnota v agregátu sociálních škod vůči respondentovi v dimenzi práce, 

zatímco v dalších dimenzích jsou korelace statisticky nevýznamné. Možnou interpretací toho 

jevu je povaha práce, jako zdroje finančního zabezpečení. Jedinci, kteří v důsledku konzumace 

alkoholu spolupracovníkem musí často pracovat přesčas, hradit škodu způsobenou 

spolupracovníkem, případně pracují méně efektivně, mohou vnímat legislativu hůře, jelikož  

se v rámci dimenze práce/spolupracovníci jedná o pracovně právní vztah, jenž je ze své povahy 

odlišný oproti vztahům mezi přáteli, s veřejností. Špatné podmínky na pracovišti v souvislosti 

s alkoholem, tedy mohou respondenti spojovat s legislativou a potenciálně jí hodnotit 

negativněji, jelikož jí vnímají jako příčinu problémů.  

Z analýzy vyplývá:  

Zamítám alternativní hypotézu (H1), z čehož vyplývá: Respondenti hodnotí stav a nástroje 

alkoholové politiky v roce 2021 stejně, jako v roce 2019. Hypotéza byla testována na 5% 

hladině významnosti. V této kapitole jsem také determinoval faktory, které ovlivňují 

spokojenost s legislativou. 

3.5 Nejčastěji poškozované demografické skupiny 

H0: Ženy a muži pociťují sociální škody v důsledku požití alkoholu jinou osobou stejně často. 

H1: Ženy pociťují vyšší sociální škody v důsledku požití alkoholu jinou osobou. 

 V poslední kapitole empirické části této práce se budu věnovat sociálním škodám 

v jednotlivých demografických skupinách. Cílem je plně odpovědět na všechny hlavní i vedlejší 

výzkumné otázky, přičemž ke komplexnímu zodpovězení těchto otázek je třeba se detailněji 



46 
 

zaměřit na sociální škody v závislosti na demografických proměnných, i když jsem se jim 

nárazově věnoval v předešlých kapitolách. Budu tedy testovat pohlaví a nejvyšší dosažené 

vzdělání respondenta. 

Graf č. 10: Procentuální četnost styku s alkoholikem, nebo někým kdo pije nad míru v závislosti 

na pohlaví, v jednotlivých kategoriích 

 

Graf částečně sleduje trend již popsaný výše v textu. Domácnost s alkoholikem  

nebo někým kdo pije nad míru sdílelo v roce 2019 16,5 % žen a 17,6 % mužů. Tato hodnota 

stoupla na 25,4 %, respektive 27,6 % v roce 2021. Zajímavé jsou výsledky také v dimenzi 

spolupracovníci. Procento lidí, kteří měli jako spolupracovníka někoho, kdo byl alkoholik  

nebo pil nad míru, kleslo ve sledovaném období o 2,1 % u mužů a 15 % u žen. Tato změna není 

nikterak překvapivá z důvodu, že během pandemie přecházel velký počet zaměstnanců  

na home office. Před pandemií Covidu-19 pracovaly z domova přibližně 4 % zaměstnanců 

(Eurofound, 2015), ale při druhé pandemické vlně to byla až třetina (Předvýběr.cz, 2020).  

U mužů je tento pokles velmi mírný, avšak otázky se neptají pouze na osobní kontakt. 

Například odpovědi na otázku: „Kolikrát za posledních 12 měsíců byla negativně ovlivněna 

pracovní událost (porada, firemní večírek atp.), které jste se zúčastnil/a v důsledku konzumace 

alkoholu touto osobou?“ můžou nabývat podobných, ne-li vyšších hodnot než před pandemií.  

Jiným vysvětlením může být metodologická chyba, nebo zkreslení dat. V dimenzích veřejnost 

a přátelé sledujeme pokles u obou pohlaví v podobné míře. 

S cílem ověřit stanovenou hypotézu se však na tuto problematiku budeme muset 

podívat obšírněji, abychom zvolili správný statistický nástroj. V tomto případě budeme 

porovnávat sociální škody primárně v závislosti na pohlaví, a to zvlášť pro rok 2019 a 2021. 
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Narážíme zde opět na problém míry a četností a z toho důvodu budeme muset vytvořit nový 

index, který bude obě tyto veličiny odrážet a jenž potom budeme moci využít pro testovou 

statistiku. Naštěstí již máme vytvořené agregátní indexy pro každou ze čtyř dimenzí. Každý dílčí 

index vynásobíme procentuální četností, stejně tak jako v předchozích kapitolách a následně 

všechny sečteme.  

Tabulka č. 6: Výsledky t-testu pro dvě nezávislé proměnné (pohlaví)  

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

 

Celkový 
agregát 

sociálních 
škod 

Equal 
variances 
assumed 

2,394 0,123 -0,517 374 0,605 -1,08881 2,10410  

Equal 
variances 

not 
assumed 

    -0,516 362,110 0,606 -1,08881 2,10910  

 

Výsledky t-testu říkají, že sociální škody v důsledku alkoholismu či nadměrného pití  

se statisticky významně neliší vůči ženám a mužům. Pokud se podíváme zpět na graf č. 10, tak 

až na některé výjimky pozorujeme podobné trendy u obou pohlaví ve všech dimenzích. 

Z kapitoly 3.1 také víme, že sociální škody se mezi lety 2019 a 2021 snížily, ale reálně byl tento 

pokles velmi malý, zejména z důvodu přelívání škod v rámci jednotlivých kategorií. 

Abych tuto kapitolu doplnil o determinant vzdělání s ohledem na sociální škody vůči 

jedinci, tak prostřednictvím analýzy rozptylu (ANOVY) porovnám jednotlivé vzdělanostní 

skupiny zvlášť v roce 2019 a 2021. Proměnná vzdělání byla v dotazníku osmistupňovou škálou, 

kterou pro potřeby analýzy rozptylu překóduji do 3 stupňů: základní a střední bez maturity, 

střední s maturitou a vyšší odborné a vysokoškolské. Žádný z původních stupňů tedy nebyl 

vynechán. V roce 2019 nebyl mezi těmito vzdělanostními skupinami statisticky významný 

rozdíl. V roce 2021 již ANOVA deklaruje statisticky významný rozdíl alespoň mezi dvěma 

skupinami. 

 

 

 



48 
 

Graf č. 11: Míra sociálních škod vůči jedinci v důsledku alkoholu mezi lety 2019 a 2021, 

v závislosti na vzdělání 

 

Opět zde můžeme sledovat trend klesajících agregátních sociálních škod během 

pandemie. Ve vzdělanostní kategorii „(nedokončené) základní vzdělání a SŠ bez maturity“ 

klesla míra škod o 5 %, zatímco v kategorii „střední škola s maturitou a VOŠ“ téměř o 30 %. 

Zajímavým faktem také je, že ačkoliv je nejnižší vzdělaností kategorie v obou letech sociálními 

škodami v důsledku konzumace alkoholu jinou osobou poškozována nejvíce, tak nejméně 

souhlasí se zvýšením spotřební daně za alkohol (Spearmanův koeficient; 5% hladina 

významnosti). Naopak čím vyšší má respondent vzdělání, tím více souhlasí s touto daňovou 

změnou souhlasí. Specifikem, které se týká vzdělání jsou také sociální škody v domácnosti, 

které se vzrůstajícím vzděláním statisticky významně klesají (zjištěno opět Spearmanovým 

koeficientem; 1% hladina významnosti). 

Z analýzy vyplývá:  

Zamítám alternativní hypotézu (H1): Ženy a muži pociťují sociální škody v důsledku požití 

alkoholu jinou osobou stejně často. Hypotéza byla testována na 5% hladině významnosti.  

Reflexe a diskuze 

Konceptu AHTO (alcohol's harm to others) a sociálnímu přesahu alkoholismu v české 

společnosti jsem se věnoval majoritní část svého studia. Z toho důvodu bylo mým cílem rozšířit 

poznání v tomto směru o nové poznatky, které by následně mohli být využity pro další bádání. 

Konzumace alkoholu je v České republice (téměř) součástí národní kultury a pokud je něco 

zakořeněno v dané kultuře tak hluboko, je téměř nemožné to ovlivnit. Dokážeme si představit, 

že významné zvýšení daně z lihu by na straně poptávky vzedmulo vlnu nevole a jakýkoliv 

takový legislativní zásah by byl politickou sebevraždou. Za hranicí rizikového pití  
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se v ČR pohybuje přes 1 000 000 lidí a průměrný Čech vypije za rok 14,4 litrů čistého lihu 

(NUDZ, 2021). Zdravotní důsledky nadměrné konzumace alkoholu, která často přechází 

k alkoholismu, jsou obecně známy a v případě zdravotních problémů vytváří náklady  

pro konzumenta. Podle Národního ústavu duševního zdraví (2021) však náklady společenské 

z důvodu nadměrného pití dosahují 56 miliard Kč ročně, přičemž daň z lihu tyto náklady 

nepokrývá.  

Komplexní přesah této problematiky byl dalším faktorem, který mě motivoval 

k výzkumu tohoto tématu. Při měření sociálních škod se totiž lze zabývat i kalkulací škod vůči 

společnosti prostřednictvím teorie mezního užitku, která byla rozvinuta neoklasickou 

ekonomií, přičemž tato kalkulace sama o sobě představuje výzvu. Užitek je totiž velmi 

subjektivní, a pokud někomu v důsledku konzumace alkoholu jinou osobou například poničen 

majetek, tak každý vzniklou škodu bude hodnotit jinak (jedince A vymezí škodu na 90 PJ  

a jedince B na 150 PJ). Je tedy zřejmé, že vytvoření výzkumného instrumentu, jehož výsledky 

by vyjadřovaly míru poškození v peněžních jednotkách ve všech kategoriích sociálních škod,  

je minimálně komplikované, ale je to možné další pokračování výzkumu sociálních škod. 

Podobně by se dalo navázat na mnou sebraná data komparací se zahraničními výzkumy, které 

při tvorbě výzkumného nástroje sledovali stejnou metodologii. 

Pro danou problematiku mám osobně velké nadšení, jestli vůbec lze toto slovo použít 

vzhledem ke stavu české společnosti s ohledem na konzumaci alkoholu a přesahující sociální 

škody. Všechny uvedené důvody ovlivnily volbu tématu samotného a relativně náročné 

analytické části. Bohužel research design, dvojí sběr dat, délka dotazníku a celkově velké 

ambice, které mě provázeli při tvorbě tohoto projektu, byly v určitých fázích nad moje síly,  

což se dle mého názoru projevilo zejména v reliabilitě dat. Příkladem může být vážení dat,  

kde jsem musel obejít učebnicové poučky a upravit datovou matici do míry, která zcela jistě 

ovlivnila následující analýzu. V některých fázích mě také omezovali výzkumné možnosti, jelikož 

například dodatečný sběr dat a komplexnější pilotáž byla nad moje časové i finanční možnosti. 

Přes všechny nedostatky věřím, že výsledky jednotlivých analýz poskytují zajímavé výsledky 

s ohledem na stanovené výzkumné otázky a že mohou být relevantní pro budoucí bádání 

v soukromém i veřejném sektoru. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala komparací sociálních škod v důsledku konzumace alkoholu 

mezi lety 2019-2021 v ČR. V práci se odborně vyjadřuji ke výzkumným otázkám a v rámci 

diskuze se zabývám možnými determinanty výsledků. Data z obou let vzešla z primárního 

sběru dat prostřednictvím internetových dotazníků, které sledovaly míru a četnost škod vůči 

respondentovi v souvislosti s konzumací alkoholu jinou osobou, stejně tak jako zaznamenávaly 

některé postojové a demografické proměnné.  

 V práci byly stanoveny dvě hlavní a dvě vedlejší výzkumné otázky, přičemž hlavní  

se explicitně zabývaly vývojem škod v čase. Prvním úkolem bylo po transformaci dat vytvořit 

index agregátních sociálních škod vůči jedinci, které vznikly v důsledku konzumace alkoholu 

jinou osobou a následně komparovat tyto škody mezi lety 2019 a 2021. Statistická analýza 

v tomto případě potvrdila stanovenou hypotézu, jelikož se agregátní sociální škody snížily  

o 9,4 %. Následovaly dvě hypotézy, které se detailněji zaměřily na jednotlivé zkoumané 

dimenze. Předpoklad, že se sociální škody v domácnosti zvýšily, byl potvrzen, jelikož v roce 

2019 bylo zasaženo 17,0 %, zatímco v roce 2021 již 26,5 %. Za zmínku stojí, že již samotná 

hodnota z roku 2019 byla velmi vysoká a lze důvodně předpokládat že tento skokový nárůst 

byl způsoben povinnou karanténou, zákazem vycházení a dalšími protipandemickými 

opatřeními v kombinaci se zvyšující se konzumací alkoholu rizikovými spotřebiteli.  

 Z podobných důvodů, ze kterých jsme očekávali vzrůst škod v domácnosti/rodině, jsme 

definovali pokles v dimenzi veřejnost a přátelé, který byl opřen empirická data výzkumné 

agentury Nielsen Admosphere (2021). Zatímco v roce 2019 přišlo do styku s cizí osobou, která 

byla definována jako alkoholika nebo někoho kdo pije nad míru 73,8 % respondentů, tak v roce 

2021 to bylo pouze 44,2 %. Klesající trend bylo možné sledovat i v dimenzi přátelé, i když byl 

tento pokles jenom 9,7 %. 

S ohledem na vedlejší otázky bych dodal, že respondenti nehodnotí stav a nástroje 

alkoholové politiky v roce 2021 lépe než v roce 2019, a to i přes agregátní pokles sociálních 

škod. Spokojenost s legislativou determinuje několik faktorů jako vnímání alkoholismu jako 

problému v české společnosti nebo souhlas se zvýšením spotřební daně. V souvislosti 

s ohrožením jednotlivých demografických skupin je nutné konstatovat, že muži i ženy byli 

v obou letech poškozováni stejně, respektive se statisticky významně jednotlivé hodnoty 
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neodlišovaly. Na druhou stranu s přihlédnutím k nejvyššímu dosaženému vzdělání  

se jednotlivé kategorie liší. V obou letech byli respondenti se středoškolským vzděláním 

s maturitou nebo vyšší odbornou školou poškozování nejméně, avšak ve všech třech 

zkoumaných kategoriích vidíme klesající trend. 

 Závěrem bych rád podotknul, že je třeba se na data podívat obšírněji a nenechat  

se zmást klesající tendencí, přičemž hodnoty sociálních škod, které jsou způsobeny lidskou 

kratochvílí, stále nabývají vysokých hodnot.  
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Summary 

This bachelor thesis deals with the comparison of social harm due to alcohol consumption 

between 2019-2021 in the Czech Republic. In my work I professionally comment on research 

questions and in the discussion I deal with the possible determinants of the results. Data from 

both years came from the primary data collection, through online questionnaires that 

monitored the extent and frequency of harm to the respondent in connection with another 

person's alcohol consumption, as well as recording some behavioural and demographic 

variables. 

Two main and two secondary research questions were identified in the work, with the 

main ones explicitly dealing with the development of damage over time. The first task was to 

create an index of aggregate social damage to individuals due to alcohol consumption by 

another person and then compare these damages between 2019 and 2021. Statistical analysis 

in this case confirmed the hypothesis, as aggregate social damage decreased by 9,4%. Two 

hypotheses followed, which focused in more detail on the individual dimensions examined. 

The assumption that social damage in the household would have increased was confirmed, as 

17.0% of respondents was affected in 2019, while in 2021, the percentage rose to 26.5%. It is 

worth noting that the value from 2019 itself was very high and it can be reasonably assumed 

that this jump was caused by mandatory quarantine, curfews and other anti-pandemic 

measures in combination with increasing alcohol consumption by at-risk consumers. 

For similar reasons, we expected an increase in household/family damage and as such, 

we defined a decrease in the public and friends dimension, which was based on empirical data 

from the research agency Nielsen Admosphere (2021). While in 2019 73.8% of respondents 

came into contact with a foreign person who was defined as an alcoholic or someone who 

drinks above the rate in 2019, it was only 44.2% in 2021. The declining trend could also be 

observed in the friends dimension, although there was only 9.7% decrease. 

With regard to the secondary questions, I would add that the respondents in 2021 do 

not evaluate the legislation of alcohol policy better than in 2019, despite the decline in 

aggregate social damage. Satisfaction with the legislation is determined by several factors, 

such as the perception of alcoholism as a problem in Czech society, or the agreement to 

increase the excise tax. In connection with the threat to individual demographic groups, it 
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must be stated that men and women were harmed in the same way in both years, or that 

there were no statistically significant differences in individual values. On the other hand, by 

taking into account the highest level of education attained, the individual categories differ. In 

both years, respondents with a high school diploma or higher vocational school diploma were 

the least harmed, but we see a declining trend in all three categories examined. 

In conclusion, it is noteworthy, that there is a need to look at the data more broadly 

and not be misled by the declining trend, while the figures of social damage caused by alcohol 

drinking are still very high. 
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Námět práce 

Nadměrná konzumace alkoholu je často koncipována jako problém, který negativně ovlivňuje 

spíše jednotlivé konzumenty, než ostatní lidi a zdravotní a sociální důsledky konzumace 

alkoholu jsou dlouho známy. Avšak vysoká konzumace alkoholu může mít rozsáhlé negativní 

dopad na konzumentovo okolí. Tento koncept je v odborné literatuře znám pod zkratkou 

AHTO (alcohol's harm to others) a jeho výzkum je klíčový pro implikaci preventivních opatření, 

intervenci a tvorbu veřejné politiky. Alkoholismus je sociální problém sám o sobě, přičemž 

vede k dalším problémům, které z alkoholismu vycházejí (např. domácí násilí, řízení pod vlivem 

alkoholu). Pokud se na tuto kauzalitu podíváme komplexněji, tak do konceptu AHTO patří 

například škody způsobené komunitám v souvislosti s alkoholem (hluk, vandalismus a škody 

na majetku), rodinám (zneužívání a zanedbávání dětí), na pracovištích (zvýšená absence, 

pracovní úrazy) a přátelům, známým a dalším (např. viktimizace fyzickým a sexuálním 

napadením, v barech a na veřejných místech, stejně tak jako na univerzitách). Relevanci 

tohoto konceptu zdůraznila Světová zdravotnická organizace, když AHTO začlenila jako jeden 

z hlavních zájmů v rámci globální strategie snižování škodlivého užívání alkoholu. Situace 

v oblasti této problematiky je v ČR tristní a paradoxně se jako v ostatních zemích EU nelepší. 

Na osobu starší 15 let připadá roční spotřeba 12 litrů čistého alkoholu, což staví Českou 

republiku na první příčku mezi zeměmi OECD. Vysoká spotřeba alkoholu tedy může být jistým 

indikátorem sociální škod v tomto ohledu. 

Toto téma je relevantní z hlediska medicínského i sociálně politického, proto se jím chci 

zabývat i v bakalářské práci. Hlavní náplní práce bude komparativní analýza dat sebraných 

během prosince 2019, tedy krátce před tím, než vešla v platnost reforma, která zvýšila daňové 

zatížený některých alkoholických nápojů a dat sebraných ve stejném období o rok později. 

Konkrétně se jedná o aktualizaci sazbového balíčku, který představilo Ministerstvo financí 

společně s Ministerstvem zdravotnictví. Tento balíček s účinností od 1. ledna 2020 upravuje 

zdanění tvrdého alkoholu, tabákových výrobků a také hazardu. Zákon reaguje na růst 
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dostupnosti návykových látek v důsledku růstu životní úrovně v České republice a zároveň 

reaguje na doporučení OECD a WHO. Daň z lihu bude zvýšena na 0,5 litru 40% alkoholu z 57 

Kč na 64,5 Kč. Velikost spotřební daně z lihu tak stále zůstane nižší než například v Německu 

(67,14 Kč/0,5 l.) nebo Polsku (68,68 Kč / l.). Cílem této reformy bylo také snížení sociálních 

škod v důsledku alkoholismu. 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jak se mění sociální dopady způsobené konzumací alkoholu v souvislosti s daňovou reformou 

z r. 2020? 

Vedlejší výzkumné otázky 

Změnila se percepce alkoholismu v české společnosti po změně legislativy? 

Snížily se sociální škody způsobené alkoholismem v ročním horizontu? 

Cílem práce je definovat vnímání sociálního přesahu alkoholismu v české společnosti a vývoj 

veřejného mínění před daňovou reformou a po ní. Data a jejich analýza následně může 

definovat, jaké sociální skupiny jsou nejohroženější, nebo které jsou alkoholismem a jeho 

sociálním přesahem nejvíce poškozeny. Přínosem práce může být i to, že se v ČR tímto 

tématem na obecné i akademické úrovni nikdo kromě PhDr. Karolíny Dobiášově, Ph.D. a PhDr. 

Heleny Hnilicové, Ph.D. nezabýval a může se tedy jednat o první daty podloženou práci. 

Předpokládané metody zpracování 

Informace o problémech spojených se zvýšenou konzumací alkoholu mohou být 

shromažďovány prostřednictvím řady zdrojů, přičemž nejvíc údajů o tomto konceptu pochází 

od organizací, které ho zkoumají zejména v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Ačkoliv těchto 

zdrojů je nejvíc, tak mají své nevýhody. Jednou z nevýhod je, že se zaměřují na jednotlivce, což 

znamená, že shromážděné informace jsou značně omezené s ohledem na interpersonální 

vlivy. Z těchto zdrojů jsem částečně přebral datasety, přičemž tento fakt může mimo jiné 

vytvořit základ pro komparaci situace v jednotlivých zemích a potencionálně definovat 

nejúčinnější determinanty, které ovlivňují spotřebitelské chování, a tedy i snižují zdravotní i 

sociální škody alkoholismem způsobené.  

Data pro potřeby bakalářské práce byla/budou sebrána online prostřednictvím 

standardizovaných dotazníků. V prosinci 2019 odpovědělo téměř 400 respondentů a podobný 

počet si slibuji i od šetření v prosinci 2020. Datasety obou dotazníků se téměř neliší, s cílem co 

nejvíce usnadnit následnou komparativní analýzu. Dotazník tvoří 4 základní části, které se 

zabývají sociálními škodami v elementárních oblastech sociálního života – rodina/domácnost, 



62 
 

práce, přátelé a veřejnost. Součástí dotazníku jsou i otázky týkající se percepce alkoholismu a 

některé běžné otázky pro následné demografické třídění. Bude se tedy jednat o primární sběr 

dat, k jejímuž zpracování a následnému analyzování bude sloužit program SPSS. 

Etické souvislosti zvažovaného projektu 

Bakalářská práce nevzbuzuje jakékoliv etické problémy, jelikož dotazníky jsou anonymní a 

z povahy dat je zřejmé, že respondenti nebudou poškozeni na kterékoliv úrovni. Projekt už je 

v procesu zpracování a dotazníky byly dvakrát pilotovány, přičemž se neobjevily jakékoliv 

pochybnosti o etické stránce výzkumu. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník (text) 

AHTO (Alcohol's Harms to Others) 
Dobrý den, následující dotazník se zabývá sociálním přesahem alkoholismu. Ve čtyřech sekcích  
se postupně budeme ptát na osoby ve Vaší domácnosti, na spolupracovníky, přátelé a širokou 
veřejnost. Všechny Vaše odpovědi jsou zcela anonymní. Vyplnění dotazníků zabere nejvýše 15 
minut. Předem děkujeme za Váš čas. 
 

Nadměrní pijáci ve Vaší domácnosti/rodině 

V této části se zajímáme o lidi ve Vaší domácnosti/rodině, se kterými jste byli v kontaktu za 
posledních 12 měsíců a o jejich vztah k alkoholu. Nepotřebujeme znát jména, pouze jejich 
vztah k Vaší osobě. 
Sdílel/a jste se za posledních 12 měsíců domácnost s někým, koho byste popsal/a jako 
alkoholika, nebo někoho kdo pije nad míru? 

 Ano   (POKRAČUJTE DÁLE V DOTAZNÍKU) 

 Ne   (POKRAČUJTE SEKCÍ NADMĚRNÍ PIJÁCI VE VAŠEM PROFESNÍM ŽIVOTĚ) 
Jaký byl rodinný vztah této osoby k Vám? (např. manžel, manželka, druh, družka, dítě, 
rodič…) 

 

Řekl/a byste, že nadměrné užívání alkoholu touto osobou Vás v jakémkoliv směru 
negativně ovlivnilo? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste měl/a vážný konflikt, který nezahrnoval fyzické násilí, 
v důsledku konzumace alkoholu touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se cítil/a v ohrožení v důsledku konzumace alkoholu 
touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a citově zraněn/a v důsledku konzumace touto 
osobou 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
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Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a fyzicky zraněn/a v důsledku konzumace touto 
osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Byl/a jste za posledních 12 měsíců ohrožen/a během jízdy autem, v důsledku konzumace 
alkoholu touto osobou, která byla zároveň v roli řidiče? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a v důsledku konzumace alkoholu touto osobou 
sexuálně obtěžován nebo nucen/a k nedobrovolné sexuální aktivitě? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců byla negativně ovlivněna společenská akce, které jste se 
zúčastnil/a v důsledku konzumace alkoholu touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců bylo zničeno nebo poškozeno něco, na čem vám záleželo,  
v důsledku konzumace alkoholu touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste musel/a trávit čas staráním se o tuto osobu v 
důsledku její konzumace alkoholu? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát jste musel/a opustit dočasně svůj domov v důsledku konzumace alkoholu touto 
osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 

Nadměrní pijáci ve Vašem profesním životě 

V této části se zajímáme o Vaše spolupracovníky, se kterými jste pracovali v posledních 12 
měsících,  
o jejich vztah k alkoholu a o možné negativní důsledky nadměrné konzumace. 
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Měl/a jste za posledních 12 měsíců spolupracovníka, kterého byste popsal/a, jako 
alkoholika, nebo někoho kdo pije nad míru? 

 Ano     (POKRAČUJTE DÁLE V DOTAZNÍKU) 

 Ne    (POKRAČUJTE SEKCÍ NADMĚRNÍ PIJÁCI MEZI VAŠIMI 
PŘÁTELI) 

 Nemám spolupracovníky (POKRAČUJTE SEKCÍ NADMĚRNÍ PIJÁCI MEZI VAŠIMI 
PŘÁTELI) 

Kolik takových spolupracovníků bylo? 
___________ 
Řekl/a byste, že nadměrné užívání alkoholu touto osobou Vás v jakémkoliv směru 
negativně ovlivnilo? 

 Ano 

 Ne  

 Nevím 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste měl/a vážný konflikt, který nezahrnoval fyzické násilí,  
v důsledku konzumace alkoholu touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se cítil/a v ohrožení v důsledku konzumace alkoholu 
touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a citově zraněn/a v důsledku konzumace touto 
osobou 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a fyzicky zraněn/a v důsledku konzumace touto 
osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a v důsledku konzumace alkoholu touto osobou 
sexuálně obtěžován nebo nucen/a k nedobrovolné sexuální aktivitě? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
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Kolikrát za posledních 12 měsíců byla negativně ovlivněna pracovní událost (porada, 
firemní večírek atp.), které jste se zúčastnil/a v důsledku konzumace alkoholu touto 
osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců bylo zničeno nebo poškozeno něco na Vašem pracovišti  
v důsledku konzumace alkoholu touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců někdo neodvedl svou práci v důsledku jejich konzumace 
alkoholu?  

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců byla negativně ovlivněna Vaše pracovní výkonnost 
osobou pod vlivem alkoholu? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste musel/a pracovat přesčas, protože byl Váš 
spolupracovník pod vlivem alkoholu a tedy neschopný pracovat? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste musel/a trávit čas staráním se o tuto osobu v 
důsledku její konzumace alkoholu? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 

Nadměrní pijáci mezi Vašimi přáteli 

V této části se zajímáme o Vaše přátelé, se kterými jste se v posledních 12 měsících stýkali, o 
jejich vztah k alkoholu a o možné negativní důsledky nadměrné konzumace. 
Měl/a jste v posledních 12 měsících přátele, kteří s vámi nesdíleli bydlení a které byste 
popsal jako alkoholiky nebo někoho kdo pije nad míru? 

 Ano    (POKRAČUJTE DÁLE V DOTAZNÍKU) 

 Ne   (POKRAČUJTE SEKCÍ NADMĚRNÍ PIJÁCI VE VAŠEM ŠIRŠÍM 
OKOLÍ) 

Kolik takových přátel bylo? 
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____________ 
 
Řekl/a byste, že nadměrné užívání alkoholu touto osobou Vás v jakémkoliv směru 
negativně ovlivnilo? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste měl/a vážný konflikt, který nezahrnoval fyzické násilí,  
v důsledku konzumace alkoholu touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se cítil/a v ohrožení v důsledku konzumace alkoholu 
touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a citově zraněn/a v důsledku konzumace touto 
osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a fyzicky zraněn/a v důsledku konzumace touto 
osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Byl/a jste za posledních 12 měsíců ohrožen/a během jízdy autem, v důsledku konzumace 
alkoholu touto osobou, která byla zároveň v roli řidiče? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a v důsledku konzumace alkoholu touto osobou 
sexuálně obtěžován nebo nucen/a k nedobrovolné sexuální aktivitě? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců byla negativně ovlivněna společenská akce, které jste se 
zúčastnil/a v důsledku konzumace alkoholu touto osobou? 

 Ani jednou 
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 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců bylo zničeno nebo poškozeno něco, na čem vám záleželo,  
v důsledku konzumace alkoholu touto osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste musel/a trávit čas staráním se o tuto osobu v 
důsledku její konzumace alkoholu? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste si nemohl/a domů přivést přátele v důsledku jejich 
konzumace alkoholu? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
 
 
 

Nadměrní pijáci ve Vašem širším okolí 

V této části se zajímáme o osoby ve Vašem širším okolí, které byste označili jako cizí a se 
kterými jste se v posledních 12 měsících stýkali. Zajímáme se o jejich vztah k alkoholu a o 
možné negativní důsledky nadměrné konzumace. 
Dostal/a jste se v posledních 12 měsících do kontaktu s někým, koho byste popsal/a jako 
alkoholika nebo někoho kdo pije nad míru a koho byste označil/a jako cizí osobu? 

 Ano   (POKRAČUJTE DÁLE V DOTAZNÍKU) 

 Ne   (POKRAČUJTE SEKCÍ SOCIO-DEMOGRAFICKÉ OTÁZKY) 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a v noci rušen/a v důsledku konzumace alkoholu 
jinou osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a slovně napaden/a v důsledku konzumace 
alkoholu jinou osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců byl/a fyzicky napaden/a v důsledku konzumace alkoholu 
jinou osobou? 
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 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se zapojil/a do vážné hádky v důsledku konzumace 
alkoholu jinou osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
 

Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se cítila/a v nebezpečí při využívání veřejné dopravy  
v důsledku konzumace alkoholu jinou osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se cítili v nebezpečí na jakémkoli jiném veřejném 
místě kvůli konzumaci alkoholu jinou osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste si vybírali cestu tak, abyste se vyhnuli opilým lidem  
nebo místům, o kterých je známo, že jsou okupovány pijany? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se dostali do styku s lidmi, kteří zvraceli, močili nebo 
odhazovali odpadky, či jinak znečišťovali okolí, v důsledku jejich zvýšené konzumace 
alkoholu? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a účastníkem dopravní nehody vzniklé v důsledku 
konzumace alkoholu jinou osobou? 

 Ani jednou 

 Jednou 

 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 
Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a kvůli něčímu pití sexuálně obtěžován/a či 
nucen/a k nedobrovolné sexuální aktivitě? 

 Ani jednou 

 Jednou 
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 Dvakrát  

 Tři a vícekrát 

Socio-demografické otázky 

Jste muž nebo žena? 

 Muž  

 Žena 
Jaký je Váš rodinný stav? 

 Svobodný/á 

 Ženatý/Vdaná 

 Rozvedený/á 

 Vdovec/Vdova 
Do které věkové skupiny patříte? 

 17 nebo mladší 

 18-24 

 25-44 

 45-64 

 65 nebo starší 
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Bez vzdělání nebo neúplné základní vzdělání 

 Základní 

 Střední bez maturity 

 Střední s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské – bakalářský titul 

 Vysokoškolské – magisterský titul 

 Vysokoškolské – doktorský titul nebo vyšší 
Jaký je váš aktuální statut? 

 Student 

 Zaměstnaný/á 

 Nezaměstnaný/á 

 OSVČ 

 Důchodce 

 Mateřská dovolená 
Jaká je velikost obce, v níž žijete? 

 Méně než 2.000 obyvatel 

 2.001 až 5.000 obyvatel 

 5.001 až 20.000 obyvatel 

 20.001 až 100.000 obyvatel 

 Více než 100.001 obyvatel 
Jak velký problém dle Vás představuje alkoholismus v české společnosti? (Zakroužkujte) 
Velmi malý          Velmi velký  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Jak moc jste spokojen(a) s aktuální legislativou regulující prodej a distribuci alkoholu?  
Velmi nespokojen(a)        Velmi spokojen(a) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Souhlasil(a) byste se zvýšením spotřební daně za alkohol? 
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Nesouhlasil(a)          Souhlasil(a) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jak často jste za posledních 12 měsíců jste konzumoval/a alkoholické nápoje (jakéhokoliv 
druhu)? 

 Každý den 

 5 až 6 dní v týdnu 

 3 až 4 dny v týdnu 

 1 až 2 dny v týdnu 

 2 až 3 dny v měsíci 

 1 den v měsíci 

 Méně často 

 V posledních 12 měsících jsem se stal/a abstinentem 

 V posledních 12 měsících jsem nepil/a alkohol 
Do jaké míry dle Vašeho názoru negativně ovlivnila Vaše osobní konzumace alkoholu lidi 
ve Vašem okolí? 

 Velmi 

 Částečně 

 Mírně 

 Vůbec 

 Nevím 
 

 


