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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá tématem legálních návykových látek, a to především alkoholu. 

Toto téma je rozebíráno v souvislosti se znalostmi a zkušenostmi žáků středních škol v 1. 
a 2. ročníku studia, tedy žáků, kteří ještě nedovršili 18 let. 
Práce má teoretickou a praktickou část. První z uvedených částí se věnuje oblastem, které 

s legálními návykovými látkami a alkoholem úzce souvisí. Zejména se jedná o témata, 

která se pojí s účinky alkoholu na lidský organismus a zdravotními riziky, které užívání 

alkoholu přináší. Okrajově jsou rozebrána témata primární prevence a postavení alkoholu 

ve vybraných oblastech právního systému. 
Podstatou praktické části práce je šetření a jeho rozbor. Podstatou šetření bylo objevit roli 
alkoholu a návykových látek v životě žáků a také podrobněji prozkoumat znalosti, které 

vzhledem k těmto oblastem mají. Prozkoumávány byly zejména osobní zkušenosti 

s užíváním i nákupem alkoholu a také jejich znalosti, které souvisí s postavením alkoholu 

v legislativě, působením alkoholu na zdraví člověka a závislostí na alkoholu. Část šetření 

cílila také na názor žáků na užívání alkoholu u dospělých i nedospělých jedinců. 
Šetření probíhalo formou elektronického dotazníku. Z něho vyplynulo, že informovanost 

žáků je poměrně dobrá až na oblast limitů pro hladinu alkoholu pro řidiče a cyklisty. 

Poměrně dobré jsou bohužel také jejich zkušenosti s užíváním alkoholu, ačkoliv jsou jim 

známá zdravotní rizika jeho užívání i riziko vzniku závislosti. Také se ukázalo, že pro 

nezletilé žáky není problém alkohol si osobně zakoupit. Překvapivé je, že se většina žáků 

setkala s pojmem legální návyková látka na sociálních sítích, a ne ve škole, ačkoliv se 

z výsledků šetření dá usoudit, že prevence probíhá na velmi dobré úrovni. Zarážející je, že 

žáci znalosti očividně mají, ale ani ty je neodradí od užívání alkoholu. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Návykové látky, alkohol, závislost, střední škola, primární prevence. 
  



 

ABSTRACT 
The diploma thesis deals with the topic of legal addictive substances, especially alcohol. 
This topic is discussed in connection with the knowledge and experience of secondary 
school students in the 1st and 2nd year of study, i. e. students who have not yet turned 18. 
The work has a theoretical and practical part. The first part deals with areas that are closely 
related to legal addictive substances and alcohol. In particular, there are issues related to 
the effects of alcohol on the human body and the health risks that alcohol use brings. The 
topics of primary prevention and the position of alcohol in selected areas of the legal 
systém are marginally analyzed. 
The essence of the practical part of the work is the investigation and its analysis. The 
essence of the survey was to discover the role of alcohol and addictive substances in the 
lives of students and also the examine in more detail the knowledge they have in these 
areas. In particular, personal experiences with the use and purchase of alcohol were 
examined, as well as their knowledge related to the position of alcohol in legislation, the 
effects of alcohol on human health and alcohol dependence. Part of the survey also 
targeted pupil’s views on alcohol use among adults and juveniles. 
The survey took the form of an electronic questionnaire. The survey showed that pupil’s 

awareness is relatively good, except for the level of alcohol levels for drivers and cyclists. 
Unfortunately, their experience and use of alcohol are also relatively good, although they 
are aware of the health risks of its use and the risk of addiction. It has also been shown that 
i tis not a problem for underage pupils to buy alcohol in person. Surprisingly most pupils 
came across the concept of a legal addictive substance on social networks and not at 
school, although the results of the survey suggest that prevention is very good. 
Surprisingly, students obviously have knowledge, but even that does not deter them from 
drinking alcohol. 
KEYWORDS 
Addictive substances, alcohol, addiction, secondary school, primary prevention. 
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Úvod 
Návykové látky jako nebezpečí, které číhá všude kolem nás. Je to něco, co současná doba 

ukazuje jako běžnou a naprosto normální součást života. Pokud pak budeme mluvit 
o alkoholu, který je návykovou látkou v pravém slova smyslu, mluvíme víceméně 

o společenském standardu. Dát si skleničku k jídlu v restauraci patří mezi naprosto běžné 

věci, a pokud budeme v tomto směru odmítaví, většinou se setkáme s jistou dávkou 

nepochopení. Posuneme-li se od alkoholu trochu jinam, například k cigaretám, musíme 

konstatovat, že dát si cigaretu je snad ještě běžnější než dát si skleničku alkoholu. Ve 
většině dotazníků, které během svého života vyplníme, se nás dozajista budou ptát, zda 

užíváme alkohol či cigarety. Naučili jsme se rozdělovat společnost na uživatele alkoholu 

a abstinenty, kuřáky a nekuřáky, ale vedle „normality“ tohoto jevu už trochu zapomínáme 

na původní podstatu užívání takových látek a jejich pravé působení na zdraví naše, 

i našeho blízkého okolí.  
Právě díky výše uvedenému jsem si jako téma své práce vybrala oblast legálních 

návykových látek. Dalším důvodem byla má bakalářská práce. V ní jsem se zabývala 

názory a zkušenostmi žáků v oblasti redukčních diet, a jelikož jsem se dozvěděla spoustu 

zajímavých věcí, lákalo mě se podobně „podívat“ také do jiné oblasti. Návykové látky byly 

jedním z mých prvních nápadů, ale vzhledem k obrovskému rozpětí mi bylo hned ze 

začátku jasné, že v práci nebude možné obsáhnout všechna dostupná odvětví. Velmi 
dlouho jsem přemýšlela, jakou konkrétní látku si vybrat pro podrobnější prozkoumání, 

a ačkoliv byl seznam plusů skoro stejně dlouhý, nakonec zvítězil alkohol. Zastřešující téma 

všech látek, které mě zajímají a které bych ráda prozkoumala, tedy legální návykové látky, 
jsem si nakonec vybrala z podobného důvodu jako redukční diety pro bakalářskou práci – 
jsou všude kolem nás. 
Já osobně pocházím z rodiny, která je víceméně ve všech směrech abstinující – mimo 
příležitostnou skleničku vína nebo piva. Nikdy jsem ani neměla tendence žádné návykové 

látky vyzkoušet. Mohu jen těžko říct, zda v tom hrála roli výchova, přístup rodiny, okruh 

přátel či vlastní přesvědčení. Faktem ale je, že podobně je na tom i moje mladší sestra. 

Cigarety nás nelákaly nikdy a alkohol jsme do 18 let víceméně nepoznaly. Slovíčko 

„víceméně“ užívám schválně, neboť naše první malé ochutnávky proběhly např. na 

rodinných oslavách v podobě „dospěláckého“ šampaňského. 
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Pokud bych se měla vrátit v čase do doby strávené v lavici pražského gymnázia, musím 

uznat, že ne všichni jedinci podobného věku to měli obdobně. Dokonce bych řekla, že jsem 

v tomto směru byla naprosto nepochopenou výjimkou. 
Půjdeme-li se dnes projít do okolí nejrůznějších druhů škol, pravděpodobně také zjistíme, 

že popíjení či kouření cigaret (ba i jiných látek) není vůbec nic neobvyklého. 
Výše uvedené je taky jedním z důvodů, proč jsem si toto téma vybrala. Velmi mě zajímá, 

jak užívání legálních návykových látek vidí jedinci, kterým je jejich užívání z pohledu 
zákona ještě odepřen, a zda v této oblasti došlo k nějakému posunu od dob, kdy jsem se do 

této věkové kategorie též řadila. Ráda bych se podrobněji podívala nejenom na jejich 

názory, ale také osobní zkušenosti s užíváním těchto látek – především tedy alkoholu. 

Zajímavé budou také dozajista jejich znalosti legislativy, která se touto oblastí zabývá, či 
léčby závislosti na alkoholu. 
Plusovým bodem pro výběr této oblasti byl taky fakt, jak moc se návykové látky kromě 

oboru výchovy ke zdraví dotýkají mého druhého oboru – chemie. Věřím, že propojení 

poznatků z těchto dvou oborů je pro podstatu pochopení a orientaci v odvětví návykových 

látek a rizikového chování, jenž je s ním spojené, velmi důležité a přínosné. 
V neposlední řadě doufám, že mi psaní práce přinese velké množství nových a zajímavých 

informací, které budu moci do budoucna použít pro svou praxi – jak v předmětu Výchova 
ke zdraví, tak v předmětu Chemie. 
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1. Legální návykové látky v životě žáků středních škol 
V úvodu teoretické části bych se ráda věnovala definici základních pojmů, pro lepší 

orientaci v celé práci. Následující kapitoly se již věnují pouze hlavnímu objektu této práce 

– alkoholu. Zaměřím se v nich na vliv alkoholu na lidský organismus jako takový, dále na 

období adolescence a vliv alkoholu na tuto věkovou skupinu. Ke konci teoretické části se 

podívám na postavení alkoholu v našem právním systému a na závěr rozeberu primární 

prevenci v této oblasti. 
1.1. Definice základních pojmů 
V následujících odstavcích budu rozebírat pojmy, které jsou pro mou práci klíčové. 
1.1.1. Droga 
Slovo droga pochází původně ze slova „drogue“ a je z francouzštiny. Dříve jsme si pod 

tímto pojmem měli představit jakoukoliv suchou látku – živočišnou či rostlinnou. 

V průběhu historie však došlo ke změně chápání jeho podstaty. Tímto pojmem dnes stále 

označujeme léčivé byliny, avšak pravděpodobněji tak budeme označovat látku, kterou 

považujeme za psychotropní a u které existuje riziko rozvinutí závislosti (Göhlert, 2001). 
Novější literatura, nezabývající se prvním původem slova, popisuje drogu jako látku, která 

má dvě základní vlastnosti. První vlastností je psychotropní efekt. Pokud má látka 

psychotropní efekt, znamená to, že dokáže změnit náš pohled na svět i to, jak ho vnímáme. 

Druhou vlastností je riziko vzniku závislosti. Pokud tedy budeme tuto látku užívat 

opakovaně a po delší časový úsek, existuje vysoká šance, že si na jejím užívání vytvoříme 

závislost (Kalina, 2015). 
1.1.2. Návyková látka 
Návyková látka či odborněji psychotropní substance je pojem, který se přidružuje k pojmu 
„droga“. Pojem nás odkazuje na prostý fakt, že tato látka ovlivňuje lidský mozek a existuje 

zde riziko vzniku závislosti. Tyto vlastnosti má návyková látka bez ohledu na to, zda ji 

označujeme jako legální či jako ilegální (Göhlert, 2001). 
Výše uvedené oddělení legality či ilegality psychotropní látky nás odkazuje na fakt, že 

existuje rozdělení těchto látek. Máme mnoho různých kritérií, dle kterých je zařazujeme do 

jednotlivých škatulek. Kalina (2015) udává dvě základní kritéria – působení látky na 
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psychiku a výši rizika.  Pokud se podrobněji podíváme na první kritérium, tedy rozdělení 

drog dle působení na psychiku člověka, zjistíme, že se v tomto případě zaměřujeme na 

primární příčinu, proč jedinci látku užívají (či zneužívají). Z tohoto hlediska dělíme 

návykové látky do tří kategorií – narkotika (tedy substance s tlumivým účinkem), 

stimulanty a halucinogeny. Zjednodušeně řečeno narkotika člověka zpomalí, stimulanty 

naopak zrychlí a halucinogeny způsobí změny percepce. Rozdělení dle míry rizika je 

poměrně jednoduché, a to substance s vysokou a substance s nízkou mírou rizika. Jinak 
tyto látky lze označit jako tvrdé a měkké drogy. 
Naopak Göhlert (2001) ve své publikaci uvádí, že rozdělení měkké a tvrdé drogy není 

zcela „šťastné“. Dle jeho názoru se každá droga stává tvrdou, pokud má svého uživatele, 

jenž je na ní závislý a jemuž tato závislost způsobuje nevratné poškození. Pojmem měkká 

droga tak poněkud bagatelizujeme vliv některých látek na lidský organismus. Alkohol, 

který nazýváme měkkou drogou, zabije dle statistik několikrát více lidí, než jiné, „tvrdé“ 

drogy. Míra rizika závisí ve skutečnosti spíše na uživateli než na účinku substance jako 

takovém. 
1.1.3. Legální návyková látka 
Termínem „legální“, který vsunujeme před pojem „návyková látka“, nechceme poukázat 

na nic jiného, než že tuto látku považuje za přípustnou právní systém dané země. Toto 

rozdělení na látky legální a ilegální tedy nemá nic společného s lékařstvím, ale je čistě 

politické (Göhlert, 2001). 
Všeobecně ale legální návykovou látku chápeme jako látku, kterou většinová společnost 

akceptuje, přestože její rizikovost není o nic menší než u tzv. nelegálních návykových 

látek. Do této skupiny patří alkohol, výrobky z tabáku, některé druhy léků či například 

barvy nebo ředidla. Prodej je legislativou většinou omezen věkem či výdejem na lékařský 

recept (Legální návykové látky, nedatováno). 
Alkohol 
Chemicky alkohol nazýváme ethanol a jde o látku, kterou získáme při procesu kvašení. 

Aby alkohol vznikl, musí zkvasit jednoduché cukry, které nalezneme například v ovoci, 
případně polysacharidy obsažené v obilných zrnech. Silnější alkohol získáme, pokud 

provedeme tzv. destilaci (Kalina, 2003). 
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Alkohol je látka, kterou zná lidstvo již po staletí, stejně jako její nadměrné užívání či 

zneužívání. Má vliv totiž hned na několik systémů lidského organismu. Konkrétně se jedná 

o dopaminergní, noradrenergní, GABA systém a opioidní systém. Alkohol je nebezpečnou 

látkou, která se vyznačuje toxickým až neurotoxickým působením na orgány lidského těla 

(Kalina, 2015). 

 
Obrázek 1 - Chemický vzorec ethanolu, zdoj: -red-, 2000 

Pokud se podíváme na statistiku, tak zjistíme, že v České Republice jsou pouze 3 % 

celoživotních abstinentů. Roční statistika z roku 2010 tvrdí, že pouze 11 % jedinců nad 

15 let nepožívalo v tomto roce alkohol. Vezmeme-li v potaz celosvětovou statistiku, jsme 
na tom poměrně špatně. Celosvětová statistika říká, že je normální alkohol nepít než ho pít, 

což ze statistiky v našem státě rozhodně nevyplývá (Pešek, 2018). 
Problematika alkoholu spočívá v tom, že je velmi dobře dostupný a je velmi malá 

pravděpodobnost, že se s ním během našeho života nesetkáme. Všeobecně by se dalo říct, 

že pití alkoholu velmi ovlivňuje společenské prostředí a situace – udává, kolik toho 

vypijeme. Většina populace pije alkohol bez výraznějších problémů. Menší části populace 

užívání alkoholu občasně způsobí potíže, avšak jejich obtíže s pitím nenabývají na 

intenzitě. Pouze malé procento jedinců zaznamenává s časem nárůst obtíží s pitím 
a alkohol pozvolna začíná likvidovat jejich život – v tomto případě již mluvíme o závislosti 

(Heller, 2011). 
Závislost na alkoholu má různá stádia. První stádium nazýváme počáteční, druhé varovné, 

třetí rozhodné a čtvrté konečné. První stádium je zcela nevinné a budoucí pacient se nijak 

neliší od normality, jak ji chápe společnost. Bude to takový jedinec, kterého většinou 
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známe jako někoho, kdo toho zvládne hodně vypít, aniž by to na něm bylo nějakým 

způsobem patrné. V tomto stádiu jen sám jedinec dokáže rozpoznat, že nepije ze 

společenských důvodů, ale protože se opilý cítí lépe než střízlivý. V druhém stádiu se již 

začínají projevovat první známky viny. Jedinec má zvýšenou toleranci a potřebuje tedy 
k navození ideálního a žádaného stavu mnohem větší dávku než jeho okolí. Hledá stále 

častěji způsoby, jak se napít a velmi brzy se začne za tuto svou potřebu stydět. S tím je 

spojený rozvoj osamoceného pití.  Ve třetím stádiu je již tolerance k látce tak vysoká, že 

začíná splývat hranice mezi dobrým pocitem a opilostí. Mluvíme o tzv. změně kontroly 

v pití. Organismus je již tak zvyklý na příjem alkoholu, že došlo k transformaci reakcí na 

jeho určité množství. Posledním stádiem je stadium konečné neboli terminální. V tomto 
stádiu se již pacient po vyprchání drogy necítí příjemně, ba naopak. K léčbě svého 

nepříjemného stavu užívá svou drogu, tedy alkohol, v malém množství hned od začátku 

dne. Tímto se dostává do bludného kruhu. Ráno doušek, odpoledne větší, a nakonec se 
dostane do bodu, během kterého je neustále ve stavu opilosti. Vyčerpané tělo jedince se již 

začíná bránit, což se projeví tím, že mu k opilosti stačí pouze velmi malá dávka. V tomto 
stádiu se také začínají projevovat nevratná poškození organismu (Heller, 2011). 
Kofein 
Pössl (2010) tvrdí, že káva je perfektním životabudičem a také výborným společníkem. 

Káva je také právě tou potravinou, ve které najdeme největší množství kofeinu. 
Pod pojmem kofein si nejčastěji tedy představíme kávu, případně čaj či třeba čokoládu. 

Kofein jako takový je však prášek bílé barvy s velmi hořkou chutí, který bychom si asi jen 

tak nedali. Jeho hlavním účinkem je stimulace. Povzbudivě působí na centrální nervovou 

soustavu, zabraňuje únavě a zkvalitňuje soustředění. Látka se do oběhu dostane již několik 

minut po požití kávy (Kvapilová, 2020). 
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Obrázek 2 - Chemický vzorec kofeinu, zdroj: SaecoServis, 2014 

Pokud bychom se měli podívat na konkrétní změny v organismu po požití kofeinu, bude se 

jednat především o zvýšení krevního tlaku a zrychlení pulsu. Nutno však podotknout, že 

budeme-li užívat kofein pravidelně, naše tělo získá toleranci. Užijeme-li tak kofein poprvé, 

dojde u nás k výše zmíněným jevům, ale po pravidelném užívání již tyto změny 
v organismu nezaznamenáme (Kofein a jeho účinky v lidském těle, nedatováno). 
Než se pustíme do negativních účinků kofeinu na lidský organismus, je potřeba uvést i ty 

pozitivní. V první řadě se jedná o skvělý antioxidant, tedy látku, která chrání buňky před 
oxidačním stresem. Dále ale také navozuje pocity štěstí, přátelskou atmosféru, či dokonce 

pomáhá rychlejšímu spalování tuků během fyzické aktivity (Kofein a jeho pozitivní 

účinky: jak to skutečně je?, 2018). Naopak ke stinným stránkám užívání této látky patří 

zhoršení žaludečních vředů, což je důsledkem zvýšení produkce žaludečních šťáv, dále 

potíže se spaním nebo na druhou stranu únava (Kofein a jeho účinky v lidském těle, 

nedatováno). 
Jak můžeme usoudit z výše uvedeného, kofein dokáže ovlivnit náladu či vnímání. Řadíme 

ho tedy taktéž mezi návykové látky. O normálním užívání kofeinu mluvíme v případě, 

pokud užíváme zhruba 3-6 mg na 1 kg hmotnosti. Jedince, který denně užívá více než 
100 mg kofeinu, již odborníci považují za osobu závislou na kofeinu. Se závislostí jdou 

ruku v ruce abstinenční příznaky a ani u závislosti na kofeinu tomu není jinak. Mezi 

typické abstinenční příznaky řadíme především bolesti hlavy, zhoršení koncentrace, či 

dokonce zvracení (Kvapilová, 2020). 
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Tabák 
Historie pěstování tabáku sahá až k původním kmenům Indiánů, tedy do Ameriky. Právě 

Indiáni tuto až dva metry vysokou rostlinu používali během svých rituálů (Kalina, 2015). 

Tabák obsahuje zhruba 5 000 jednotlivých složek, ale nás zajímá jen jedna jediná – 
nikotin. Nikotin je kapalná látka bez barvy, spadající do skupiny alkaloidů (Kalina, 2003). 

Ačkoliv se tváří na první pohled poměrně nevinně, jde o silný jed a k usmrcení dospělého 

člověka ho stačí pouhých 50 mg (Kalina, 2015). 

 
Obrázek 3 - Chemický vzorec nikotinu, zdroj: Anamneza.cz, nedatováno 

Tabák se společně s alkoholem řadí mezi nejčastěji používané tzv. rekreační drogy. Pro 

užití ho nalezneme ve formě cigaret, ale také ho lze žvýkat, polykat či šňupat. 

Nejnebezpečnější a nejvíce rizikový vzhledem ke vzniku závislosti je tabák „kouřený“ 

(Glosář pojmů, nedatováno). Podobně také můžeme tabák dle aplikace rozdělit na 

bezdýmý nebo hořící. Bezdýmý pak rozdělujeme na šňupací a orální. Hořící tabák je 

klasický tabák, který nalezneme v podobě cigaret nebo doutníků, případně dýmek (Kalina, 

2003). Bohužel, tabák kouří stále víc lidí. Dle Kaliny (2015) v České republice kouří přes 

30 % populace starší 15 let. Po celém světě v důsledku užívání tabáku zemře okolo 

4 milionů osob a v České republice se čísla šplhají až k 23 tisícům. Na druhou stranu tabák 

bezdýmový díky způsobu svého užití má mnohem větší vliv v místě účinku, tedy dutině 

ústní. Způsobuje tak četné nemoci právě této části lidského těla (Kalina, 2003). 
Původně však užívání tabáku nezpůsobovalo tolik problémů, jak je tomu dnes. Dříve bylo 

jeho užívání spíše příležitostné. Obliba tabáku přišla v období 1. světové války a dále ke 

konci 2. světové války. Až v 50. letech 20. století se začaly objevovat první publikace, 

které spojují kouření s rakovinou plic. Dnes takových publikací existuje až několik desítek 

tisíc. Tyto publikace dělí nemoci, které přímo souvisí s kouřením, do 3 základních skupin – 
kardiovaskulární, nádorová a chronická plicní onemocnění (Kalina, 2003). 
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Primárním účinkem nikotinu je stimulace a poté se naopak přemění v účinek mírně 

tlumivý. Oblasti, které nikotin ovlivňuje nejvíce, jsou mozek a některé tělesné funkce. 

Mezi některé konkrétní účinky nikotinu na lidský organismus patří např. zrychlená činnost 

trávicí soustavy, zvýšení krevního tlaku i rychlosti srdce nebo třeba aktivuje stahování 

zornic (Co je to nikotin a jak působí na naše tělo, nedatováno). 
První abstinenční příznaky u závislého jedince přicházejí zhruba 24 hodin od posledního 

užití látky. Příznaky se však mohou objevovat i několik dalších měsíců. Mezi typické 

abstinenční příznaky patří podráždění, neklid, problémy s koncentrací. Dlouhodobě se 

mohou vyskytnout obtíže se spánkem nebo nadměrná chuť k jídlu (Kalina, 2015). 
Mimo uživatele hořícího tabáku, tedy kuřáka, je bohužel také velmi silně ohroženo jeho 

okolí. Mluvíme o tzv. pasivním kouření. Pasivním kouřením rozumíme vdechování kouře, 

který kuřák vydechne. Tento kouř se skládá z několika tisíců chemikálií. Minimálně 

50 z nich je karcinogenních. Udává se, že pasivním kouřením se o až 35 % zvýší 

pravděpodobnost, že „pasivně kouřící“ jedinec onemocní kardiovaskulárním 

onemocněním. Tento jev je velmi nebezpečný také pro děti, jejichž organismus je stále ve 

vývinu, a ohrožuje i plod v děloze matky (Pasivní kouření, nedatováno). 
A jaká jsou tedy reálná rizika užívání tabáku a tabákových výrobků? Spektrum nebezpečí 

pro naše zdraví je nesmírně široké. Patří sem již zmiňovaná nádorová onemocnění – jde 
především o rakovinu plic. Dále zhoubné nádory, např. dutiny ústní, jícnu, žaludku, ale 

také děložního čípku. Velmi logicky kouření také poškozuje dýchací soustavu. Vlivem 

kouření dochází k vývoji chronické obstrukční plicní choroby, na kterou nás upozorní např. 

dušnost nebo kašel. Mimo dýchací soustavu trpí také soustava srdečně-cévní. Užíváním 

tabákových výrobků se výrazně zvyšuje pravděpodobnost rozvoje infarktu, mozkové 

mrtvice či ICHDK, tedy ischemické choroby srdeční. Další silně trpící soustava by nás asi 

na první pohled nenapadla, ale faktem je, že užíváním tabáku a jeho výrobků má také silně 

negativní vliv na pohlavní soustavu – především na reprodukci. Zvyšuje se riziko 

mimoděložního těhotenství, předčasného porodu, nebo dokonce potratu, či narození dítěte 

ve špatném výživovém stavu (Důsledky kouření na naše zdraví jsou nedozírné, netrpí jen 

plíce, nedatováno). 
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Léky 
Je všeobecně známé, že léky a léčivé přípravky se používají k léčení nejrůznějších nemocí 

a obtíží. Méně známý je fakt, že jsou tyto látky v poslední době zneužívané v mnohem 
větším množství, než je určené k léčbě nebo s úplně jiným záměrem, než je léčba. Co je 

a co již není „normální“ v souvislosti s jejich užíváním, upravuje zákon 44/2019 Sb., 
o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (Státní zdravotní ústav, nedatováno). 
Udává se, že zneužívání léčiv se objevuje dokonce více než užívání nelegálních drog. 

Zneužívání a nadužívání léčiv je velmi často silně podceňováno, a nemá tak dostatečné 

místo v prevenci. Dalším problémem je, že lidé velmi často nakupují léčiva na e-shopech, 
kde nikdo nemůže zajistit jednoznačný původ. Léčiva údajně pochází zejména z Indie 
(Hřebíková, 2012). 
Ke zneužívání nebo nadužívání léků dochází napříč nejrůznějšími věkovými skupinami. 

Všeobecně je tento problém společností silně přehlížený, a to zejména u seniorů. Ke 

zneužívání dochází zejména u těchto skupin léků – analgetika (léky proti bolesti), sedativa 

a hypnotika (tlumivé léky) a dále antidepresiva či antiepileptika (tedy léky užívané při 

léčbě epilepsie). Zneužívání se častěji vyskytuje u žen než u mužů a u jedinců spíše 

staršího než mladšího věku. Ani mladistvým se ale tato problematika nevyhýbá (Koubová, 

2020). 
Panuje naprosto mylná představa, že léky, zejména léky na předpis, jsou bezpečné. Proč? 

Předepisují je přeci lékaři a jsou určené k léčení, nemohou tedy škodit. Opak je ale 

pravdou. Hrozí postižení jak fyzického, tak duševního stavu. Nadměrné užívání chemické 

látky, kterou léčivo je, je velmi náročné pro celé tělo. S nadužíváním léků jsou spojená 

např. onemocnění jater či ledvin. Nadužívání některých léků způsobuje poškození mozku. 

Reálný problém pak představuje užívání léků společně s alkoholem. V tomto případě je 

riziko smrti jedince téměř 100 % (Státní zdravotní ústav, nedatováno). 
1.1.4. Návyk 
Návyk je prvním krokem k závislosti. Definovat závislost je jednoduché, ale oproti tomu 

vymezit pojem návyk je nesmírně obtížné. Nápomocné nejsou ani formulace, které tomuto 

pojmu přisuzuje WHO, tedy Světová zdravotnická organizace. Existuje tvrzení, že návyk 
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nastává tehdy, pokud náš běžný život ovládá droga a my začínáme ustupovat od vyhlídek, 

které nám doposud život nabízel (Göhlert, 2001). 
1.1.5. Závislost 
Podíváme-li se na závislost formálně, nemůžeme si pod tímto pojmem představit nic jiného 

než to, co uvádí Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). WHO tuto definici pojala 
poměrně složitě (Nešpor, 2018). „Jde o stav periodické nebo chronické intoxikace 

psychotropními substancemi, jenž je vyvolán opakovaným užíváním přirozené nebo 

syntetické drogy a je škodlivý pro jednotlivce a společnost.“ (Göhlert, 2001, str. 20) 
Lékařská definice závislosti říká, že jde o stav, kdy nám nepřítomnost nějaké substance či 

jiného stimulu způsobí tělesné či psychické potíže. Stav nastane po opakujícím se užití této 

substance či provádění aktivity, jenž nám přináší extrémní satisfakci (Göhlert, 2001). 
Abychom mohli závislost diagnostikovat, je potřeba si stanovit body, které bude daný 

jedinec pro diagnostiku závislosti splňovat. Existuje 6-7 základních kritérií dle konkrétní 

literatury: 
• Silná touha či bažení po substanci 
• Problémy se sebekontrolou – v začátku či konci užívání substance, ale také její 

kvantitě 
• Abstinenční příznaky 
• Zvýšená tolerance k účinku substance 
• Opomíjení dříve oblíbených činností ve prospěch substance 
• Neustání v užívání i přes evidentní škodlivý vliv 

Finální diagnózu lze určit, pokud pacient během jednoho roku splnil alespoň 3 

z uvedených jevů (Nešpor, 2018). 
Kdo je vůbec závislostí ohrožen? To lze jen obtížně jednoznačně určit. Nejčastěji mluvíme 

o tzv. struktuře tří faktorů, z čehož můžeme velmi dobře odvodit, že nejde o věc, za kterou 

vidíme jednoho původce. Faktory, o kterých výše uvedený model mluví, jsou jedinec, 

prostředí a droga. V životě konkrétního člověka se projevují dobře, či špatně a ve výsledku 

vytvoří buď nebezpečí, nebo naopak ochranu před návykem (Göhlert, 2001). 
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1.2. Vznik a výroba alkoholických nápojů 
Ještě, než podrobněji rozeberu vliv alkoholu na lidský organismus, je vhodné si alespoň 

krátce nastínit způsob jeho výroby. 
Alkohol lze vyrobit několika způsoby – alkoholovým (lihovým) kvašením, synteticky či 

destilací (Ehrmann jr., 2006). Lihovým kvašením získáme maximálně 14 % alkoholový 

nápoj. Je to proces, během kterého se cukry mění působením kvasinek na alkohol.  Proces 

lze provést při teplotě nad 10 °C. Pod touto teplotou se tento přirozený proces zastavuje. 

Jako ideální teplota se osvědčila teplota okolo 15 °C. Čím vyšší je teplota, tím rychleji 

kvašení probíhá. Rychlý proces ale není optimální (Proces výroby, nedatováno). Ke 
kvašení se nejčastěji používají přírodní látky s vysokým obsahem cukrů. Mezi tyto 

potraviny řadíme brambory, cukrovou řepu nebo třtinu a nejrůznější druhy ovoce 

(Ehrmann jr., nedatováno). 
1.3. Vliv alkoholu na lidský organismus 
V následující kapitole bych se ráda zaměřila na to, co se s alkoholem jako s chemickou 
látkou děje v lidském organismu. Následně uvedu, jak se požití alkoholu projeví na těle 

i psychice člověka. 
1.3.1. Chemické hledisko 
Jak již bylo zmíněno výše, podstatou alkoholu je chemická látka ethanol neboli 
ethylalkohol. Chemický vzorec této bezbarvé kapalné látky je C2H5OH. Lze ho velmi 
snadno zapálit, a spadá tak do kategorie hořlavin první třídy. Malá dávka působí na jedince 

povzbudivě, velká je pro jedince jedovatá. Ethanol existuje také denaturovaný, tedy 

ethanol s přídavkem různých aditiv, který je pro člověka vysoce nebezpečný (Ethanol, 
nedatováno). 
Cesta ethanolu organismem a její procesy jsou velmi složité. Pro mou práci bude 

dostačující zjednodušené schéma. Na ethanol po vstupu do organismu reaguje enzym, 
určený ke štěpení primárních a sekundárních alkoholů. Pomocí tohoto enzymu je látka 
přeměněna na acetaldehyd (Ehrmann jr., 2006). Acetaldehyd je vysoce toxický a reaktivní. 

Velmi dobře reaguje se sloučeninami, které jsou lidskému organismu vlastní. Díky této 

sloučenině se do krve uvolní např. adrenalin. To způsobí nárůst frekvence tepu, vyšší 

krevní tlak, typické alkoholové červenání kůže a nevolnosti. Dále také dojde ke stažení 
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útrobních cév a naopak roztažení cév na povrchu (Vaculík, 2012). Acetaldehyd se dále 

v organismu přemění na acetát, konkrétně anion acetát kyseliny octové (Ehrmann jr., 

2006). Tato látka pro organismus nepředstavuje žádné nebezpečí (Vaculík, 2012). 
Je všeobecně známé, že alkohol působí na fyzické i psychické zdraví jedince. Co víc, 

alkohol se uvádí jako druhý faktor, který může způsobit nádorové onemocnění. Z tohoto 
důvodu je velmi důležité znát všechny účinky, které alkohol má, jelikož pouze s dostatkem 
správných informací se můžeme správně rozhodnout ve prospěch svého zdraví. Udává se, 

že až 6 500 lidí ročně zemře právě díky alkoholu (Zdraví, nedatováno).  
1.3.2. Vliv alkoholu z hlediska výživy 
Požitím jednoho gramu alkoholu přijme organismus zhruba 7 kcal, respektive 29 kJ. Dalo 
by se tedy říct, že má alkohol poměrně vysokou energetickou hodnotu. Na druhou stranu je 

ale jeho výživová hodnota téměř nulová. Tento výrok znamená, že alkohol neobsahuje 

v podstatě žádné živiny, jako jsou například bílkoviny. Obsahuje tedy pouze tzv. prázdné 

kalorie, které organismu neposkytují nic důležitého, pouze energii. Při dlouhodobé 

konzumaci alkoholických nápojů je tak jedinec v kalorickém nadbytku, a tedy existuje zde 

velké riziko nadváhy. Jedinci alkohol užívající v nadměrné míře jsou si tohoto velmi často 

vědomi a pro „nenabírání váhy“ naopak snižují příjem potravy. To může v dlouhodobém 

měřítku vést k malnutrici, tedy podvýživě, jelikož, jak je již výše uvedeno, alkohol 

poskytuje energii, ale ne potřebné a důležité živiny (Jaké jsou účinky alkoholu na můj 

organismus?, nedatováno). 
1.3.3. Vliv na tělesný stav 
Pokud mluvíme o účinku alkoholu na lidský organismus, musíme si uvědomit, že každý 

jedinec je jiný. Alkohol tedy působí na každého jedince jinak a v jeho působení hraje roli 

mnoho nejrůznějších faktorů. Tímto faktorem může být například tělesná hmotnost, 

fyzická kondice, rovnováha duševního stavu nebo třeba množství jídla, které jedinec před 

požitím alkoholu zkonzumuje. Stejně tak hraje roli to, jak je jedinec zvyklý alkohol 

požívat. Pak můžeme narazit na velmi rozdílnou reakci organismu na alkohol u tělesně 

a psychicky srovnatelných jedinců, pokud je jeden zvyklý alkohol požívat a druhý je 

víceméně abstinent (Vliv alkoholu na člověka, nedatováno). 
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Mezi charakteristické reakce těla na alkohol patří problémy s rovnováhou, pomalé reakce 

nebo třeba zvracení. Alkohol má také poměrně významný vliv na vzhled, a to zejména na 

kůži a její kvalitu. Dochází k extenzi cév, tvoří se krevní podlitiny a kožní skvrny. Kůže 

přichází o elasticitu a začíná uvadat. Obličej je v důsledku pití alkoholu neustále nateklý 

a zarudlý. Díky absenci důležitých minerálních látek, které tělu kvůli pití alkoholu chybí, 

jsou vlasy jedince vysušené a ve zvýšené míře padají. K suchým vlasům pak velmi dobře 

kontrastuje mastná pokožka (Alkohol a zdraví, nedatováno). 
Jak vypadá účinek alkoholu krok po kroku? 
Hovorná opilost. Tak nazýváme stav, ve kterém se nachází jedinec s cca 1 ‰ alkoholu 
v krvi. Jak již z názvu vyplývá, člověk se stává velmi upovídaným. Běžná je také velmi 

dobrá nálada. Již v tomto stavu je nebezpečné napsat a poslat jakoukoliv důležitou zprávu. 
Při 2 ‰ alkoholu v krvi nastává stav tzv. mírné opilosti. Dochází ke ztrátě koncentrace 

a koordinace. V tomto stádiu se již může projevit rozdílný účinek na konkrétního člověka. 

Jeden může být velmi akční se skvělou náladou, druhý naopak depresivní a velmi unavený. 

Mění se vnímání a rozlišovací schopnosti. 
Těžká opilost nastává při 3 ‰ alkoholu v krvi. Objevuje se agresivní chování, jedinec 
ztrácí schopnost chůze. Toto stadium se vyznačuje ztrátou kontroly, která se pojí 

s nejrůznějším typem protiprávního chování, jako je např. vandalismus nebo až závažný 

trestný čin. 
U 4 ‰ alkoholu v krvi dochází k závažné intoxikaci organismu. Jedinci hrozí bezvědomí. 

Dech je zpomalený. Smrt nastává pro 50 % jedinců při 5 ‰ alkoholu v krvi (Vliv alkoholu 
na člověka, nedatováno). 
1.3.4. Vliv na psychický stav 
Proč pití alkoholu tak láká? Alkohol konejší, zmírňuje napětí i kupříkladu strach. Kde je 

tedy háček? Tyto pozitivní účinky se projeví jen okolo 0,6-0,8 ‰ v krvi. Uvedené hodnoty 

dále upravují faktory, které mají vliv na působení alkoholu u každého jediného člověka 

(Cínová, Ondriová, 2012). 
Dosáhnout výše uvedené hodnoty tedy není tak jednoduché, jak se zdá. Kromě příjemných 

a žádoucích pocitů totiž alkohol vyvolává mnohem víc těch nepříjemných. Alkohol dokáže 
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vytvořit depresi. Jeho užíváním také zanikají přenašeče v mozku, které pomáhají zvládat 

pocity úzkosti. Užívání alkoholu všeobecně narušuje chemickou rovnováhu v těle, a to 

především v mozku. Dále také negativně ovlivňuje hladinu tzv. hormonu štěstí. Jak 

poznáme, že alkohol opravdu ohrožuje naše duševní zdraví? Prvním příznakem je špatný 
spánek. Jedinec, jehož duševní zdraví je narušeno alkoholem, později usíná a dříve se budí. 

Typické je také to, že je ráno unavenější, než když se odebral večer do postele. Varovat by 

nás měl taky fakt, že cítíme extrémní úzkost i v situaci, která pro nás byla dříve naprosto 

bez problémů zvládnutelná. Všechno se zdá být jako v začarovaném kruhu. Cítíme úzkost 

z práce, napijeme se alkoholu a ve finále je naše úzkost ještě silnější. V neposlední řadě 

působí nadměrné pití alkoholu negativně na paměť. Nejprve dochází ke klasické ztrátě 

paměti po „větší akci“ – to ztrácíme paměť krátkodobou. V souvislosti s narušující se 

chemickou rovnováhou v mozku ale také dochází postupně k porušení paměti dlouhodobé. 

Všechny problémy se nám také zdají závažnější, než reálně jsou, a člověk je tak 

náchylnější ke spáchání sebevraždy (Mojžíš, 2017). 
1.3.5. Alkohol v těhotenství 
V nadpisu kapitoly zní alkohol v těhotenství, avšak je vědecky prokázané, že alkohol má 

silný negativní vliv již na mužskou i ženskou pohlavní buňku – pro nový život je tedy 
alkohol rizikovým faktorem ještě před početím (Gregora, Velemínský, 2017). 
Ačkoliv se velmi často setkáme s názorem, že malé množství alkoholu je v těhotenství 

neškodné, opak je pravdou. Udává se, že nelze reálně stanovit optimální dávku alkoholu 
ani u dospělého, který v sobě nenosí nový život, natož u těhotné ženy. Odborníci se tedy 

shodují, že je v tomto stavu nejjistější a nejbezpečnější naprostá abstinence (Zdraví, 

nedatováno). 
Stejně jako u dalších rizikových látek je užívání alkoholu nejnebezpečnější na začátku 

těhotenství. Při pravidelném užívání hrozí nejrůznější problémy s porodem dítěte či potrat. 

Alkohol představuje nebezpečí jak pro dítě, tak pro matku (Gregora, Velemínský, 2017). 
Fetální alkoholový syndrom 
Fetální alkoholový syndrom, zkratkou pouze FAS, je syndrom, který vzniká u dítěte, jehož 

matka v těhotenství užívala alkohol. Jedná se o nejzávažnější důsledek užívání alkoholu 

v těhotenství (Gregora, Velemínský, 2017). 
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Jak již bylo výše zmíněno, původcem fetálního alkoholového syndromu je alkohol, 

respektive ethanol. Ethanol je totiž prokázaným teratogenem, tedy látkou, který 

prokazatelně poškozuje plod. Tento syndrom má své místo i v mezinárodní klasifikaci 

nemocí, tedy MKN-10. Nalezneme ho zde pod označením Q86.0 Alkoholový syndrom 

plodu (Šípek, nedatováno). 
Původ syndromu je však nutné trochu uvést na pravou míru. Syndrom pravděpodobně 

vznikne u matky, která celé těhotenství nadužívá alkohol. Na druhou stranu, pokud matka 
nadužije alkohol jednorázově, je velmi nepravděpodobné, že by tento syndrom u plodu 

vznikl. Stále ale platí, že i jednorázové nadužití plod s vysokou pravděpodobností poškodí, 

i když se nebude jednat konkrétně o FAS. Alkohol je původcem nejrůznějších poruch až 

u 3 000 narozených dětí ročně (Fetální alkoholový syndrom – FAS, nedatováno). 
Projevy FAS lze rozdělit do 3 oblastí. Jedná se o poruchy růstu, deformity v obličeji 

a postižení centrální nervové soustavy. Z uvedených oblastí lze odvodit, že nedochází 

k poškození pouze fyzického nebo psychického stavu, ale u obou zároveň. Mezi poruchy 

růstu řadíme nejčastěji nízkou porodní hmotnost. Dále se mohou u dítěte objevit deformity 

očí, nosu, uší nebo úst, což řadíme do oblasti deformit v obličeji. Poslední oblast, tedy 
postižení centrální nervové soustavy, zahrnuje většinou poruchy intelektu, růstové 

retardace, poruchy chování nebo nejrůznější neurologické potíže (např. mikrocefalus). 

Všechny tyto změny na nově narozeném člověku jsou trvalé, a tudíž nevratné (Fetální 

alkoholový syndrom, nedatováno). 
 

 
Obrázek 4 - Znázornění fyzických příznaků FAS, zdroj: alkoholik.cz, nedatováno 
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Fetální alkoholový syndrom ale není jediným syndromem, který může užívání alkoholu 

v těhotenství způsobit. Mezi další poruchy patří FAE (Fetal alcohol effects), u kterého se 

objevují pouze poruchy intelektu a chování, ARBD (Alcohol-related birth deffects), kdy se 
dítě narodí s nejrůznějšími odchylkami od normy vývoje, nebo ARND (Alcohol-related 
neurodevelopmental disorders), který způsobuje vznik obsedantně-kompulzivní poruchy 

(Fetální alkoholový syndrom, nedatováno). 
1.4. Puberta aneb rizikové období 
Proč vlastně řeším otázku alkoholu u nezletilých? Právě tomuto bych se ráda věnovala 

v následující kapitole. Zaměřím se zejména na specifika dospívání i toho, proč v tomto 
období dochází ke zvýšenému zájmu o návykové látky. Dále také na to, jaký vliv má 

alkohol na organismus v průběhu dospívání. 
Dospívání všeobecně je pro člověka těžké období. Dalo by se říci, že jedno z těch 

nejtěžších. Nastupuje potichu a v utajení s nejrůznějšími příznaky. Občas se rodičům může 

zdát, že se z hodiny na hodinu z jejich hodného dítěte stal „ďábel“. Jediným receptem na 

to, jak toto období u svých ratolestí přežít, je zůstat maximálně klidný, vnímavý a hlavně 

trpělivý (Švamberk Šauerová, 2016). 
Pokud bychom chtěli vyjmenovat všechny první příznaky puberty, asi by nám na ně 

nestačily ani všechny prsty našeho těla. Prvních příznaků je mnoho a různí autoři je řadí do 

různých skupin. Dle Cetkové (2010) můžeme rozdělit první příznaky do 3 základních 

skupin – tělesné, sexuální a sociální příznaky. Jak jsem již uvedla výše, občas mohou mít 

rodiče pocit, že se dítě změnilo z hodiny na hodinu. Pravdou ale je, že se tělo (chceme-li 
organismus) chystá na nástup puberty již velmi dlouho dopředu, než propukne v plné síle 

(Švamberk Šauerová, 2016). 
Jak uvádí publikace Carr-Gregga (2012), provést vlastní dítě obdobím dospívání je velmi 

dlouhá, a ještě o něco náročnější cesta. Na dítě v této fázi vývoje číhá nebezpečí 

z jakéhokoliv koutu, který si dokážeme představit. Ať se jedná o méně závažná nebezpečí, 

jakým jsou například mírnější formy deprese nebo úzkostí, nebo o závažnější problémy, 

kterými může být šikana, psychóza nebo právě nejrůznější druhy drog. 
Puberta je typickým znakem dospívajícího člověka. Dospívání neboli adolescenci, dělí 

odborníci do 3 základních fází – raná adolescence, střední adolescence a pozdní 
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adolescence. Raná adolescence se vyznačuje především rychle nastupujícími fyzickými 

změnami, způsobenými vzhledem, změnou proporcí a také sexualitou. Jedinec v této fázi 

velmi často přemýšlí, zda je jeho stav ještě v normě, nebo se již vymyká. Dále také začíná 

vidět své rodiče trochu jinýma očima. Dříve se mělo za to, že všechny tyto změny jsou 

způsobené hormony. Výzkumy však ukázaly, že je tato věc o něco složitější a hormony 

jsou pouze jedním ze dvou faktorů. Druhým faktorem je fakt, že je mozek v adolescenci 
dosahuje pouze zhruba 80 % své finální „verze“ a právě kognitivní oblast, která je 

odpovědná za rozumné rozhodování nebo třeba kontrolu rychlého a bezmyšlenkového 

jednání. Zejména zde je tedy první z mnoha vykřičníků v souvislosti užívání alkoholu 

a dalších návykových látek u dospívajících. Ona nevyspělost mozku způsobuje větší 

náchylnost k nebezpečným látkám, které tyto substance obsahují. Je prokázáno, že již 4-5 
skleniček alkoholu poškodí u dospělého člověka část mozku, která je zodpovědná za práci 

s informací. Jak asi dopadne po požití alkoholu mozek, který ještě nedosahuje své finální 

velikosti (Carr-Gregg, 2012)? 
Druhá fáze adolescence, tedy střední adolescence, je typická odpoutáváním se od 

původních vazeb na rodiče a snaha vytvářet co nejvíce vazeb se stejně starými jedinci ve 

svém okolí. V tomto období se dospívající velmi často bouří proti autoritám. Snaží se 

hledat sami sebe prostřednictvím nejrůznějších „výstřelků“. Mezi tyto výstřelky řadíme 

třeba připojení se k nějaké kontroverzní skupině, tetování či rizikové chování. Rizikovým 

chováním se myslí užívání návykových látek, předčasná sexuální zkušenost, časté střídání 

partnerů nebo zkoušení různých adrenalinových sportů. Všechny druhy rizikového chování 

mají opět negativní vliv na zdravý vývoj mozku a s ním člověka jako takového (Carr-
Gregg, 2012). 
Poslední fází je fáze pozdní adolescence. Pozdní adolescence už je poměrně klidné období. 

Jedinec zpravidla našel sám sebe, oceňuje zkušenosti starších a jeho vztahy s rodiči jsou 

zpět na dobré cestě. Také se již snaží spřádat plány na svoji budoucnost. Nejúspěšnější jsou 

jedinci, které v této fázi dospívání provází rozumný dospělý (Carr-Gregg, 2012). 
1.4.1. Užívání alkoholu mladistvými ve statistice 
Jak již víme, dospívající jedinec má tendenci se bouřit proti autoritám, zkoušet nové 

a ideálně zakázané věci, ze kterých budou rodičům vstávat vlasy na hlavě. Co se ale 

o užívání alkoholu a jiných drogách dozvíme ze statistik? Velmi zajímavá je v tomto směru 
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Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, zkráceně ESPAD. Provádí se každé 4 

roky v různých státech Evropy mezi žáky, kterým je 16 let. Naposledy toto šetření 

proběhlo v letech 2015 a následně 2019. Nejnovější nás čeká v roce 2023. To bude zřejmě 

velmi zajímavé, neboť se na výsledcích dozajista podepíše pandemie COVID-19 
(Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019, nedatováno). 
ESPAD 2015 
Studie v roce 2015 proběhla v červnu a bylo pro ni osloveno 215 škol z celé České 

republiky. Ve finále se šetření zúčastnilo celkem 208 škol. Skupinu, která byla pro sběr dat 

klíčová, tvořili žáci narození v roce 1999. Dotazníků bylo vybráno celkem 6 707, 
k podrobnějšímu průzkumu a možnosti srovnání na celosvětové úrovni bylo použito 

dotazníků 2 738. 
Pokud se zaměříme na alkohol, byly výsledky následující – od roku 2011 se projevil 
pokles u konzumace alkoholu. Konzumací se myslí jak riziková, tak zkušenostní. 

Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem je pivo a na druhém místě jsou destiláty. 

Překvapivým výsledkem by mohl být fakt, že stoupá průměrný věk pro první zkušenost 

s alkoholem. 
Zajímavé jsou ale i další výsledky, které se netýkají alkoholu, ale dalších návykových 

látek, ať se jedná o legální či nelegální. Z výsledků je patrné, že například klesla 

prevalence užívání cigaret a rozdíly v užívání cigaret mezi dívkami a chlapci se začínají 

snižovat. Na druhou stranu, ačkoliv k poměrně pozitivním trendům (pokles konzumace 

alkoholu, zvýšení průměrného věku pro užití první cigarety nebo alkoholického nápoje) 

mají stále žáci v České republice v porovnání s žáky ostatních evropských států stále 

mnohem rozsáhlejší zkušenosti s užíváním jak legálních, tak nelegálních návykových 

látek. Bohužel jde zejména o celoživotní užívání těchto látek (Evropská studie o alkoholu 

a jiných drogách (ESPAD) 2015, nedatováno). 
Dále také téměř 80 % z nich považuje alkohol jako jednoduše dostupný. Statistika OECD 

z téhož roku zveřejnila, že v České republice užívá alkohol a cigarety dvojnásobný počet 

dospívajících, než před 20 lety (Alkohol a děti, nedatováno). 
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ESPAD 2019 
V roce 2019 proběhlo další šetření. Toto šetření zahrnovalo kromě standardních otázek na 

legální a nelegální návykové látky také otázky na sociální sítě, elektronické cigarety, 

energetické nápoje nebo třeba hraní počítačových her. Do tohoto šetření, již 7. od začátku 

jeho vzniku, bylo zařazeno 35 zemí z různých koutů Evropy, z toho 25 členských států 

Evropské unie. Trendy z šetření prokázaly, že u mladistvých dále klesá užívání alkoholu 

a cigaret, ale do stále většího popředí se dostávají elektronické cigarety. Stejně tak klesá 

míra zkušenosti s nelegálními drogami. Nejoblíbenější nelegální drogou jsou výrobky 

z konopí. Užívání této látky se bohužel drží na stejné úrovni již přes 10 let. Na druhou 

stranu stoupá zneužívání léků, které jsou k dispozici bez lékařského předpisu. 
Jako nejvíce problematický se však ukázal čas strávený na sociálních sítích a hraním her. 

Je důležité tento úkaz nezanedbat a věnovat mu dostatečnou pozornost. Je velmi důležité si 

uvědomit, že za nárůst takového chování můžeme poděkovat normalizaci hraní her 

a trávení času na sociálních sítích společností. 
Pokud srovnáme výsledky České republiky s celkovým průměrem šetření, zjistíme, že žáci 
v ČR ve výrazně větší míře požívali alkohol ve 30 dnech před šetřením. Naopak v počtu 

příležitostí k pití alkoholu v posledních 30 dnech je výsledek ČR lehce pod průměrem. 

Všeobecně se rizikové užívání alkoholu drží kolem evropského průměru (Evropská školní 

studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019, nedatováno). 
1.4.2. Rizika požívání alkoholu u dospívajících 
Problematika užívání alkoholu mladistvými bohužel není něco, nad čím můžeme mávnout 

rukou. A proč ho vůbec musíme řešit? Všechno začíná v rodině. Zní to jako klišé, ale 

v tomto případě to platí mnohonásobně. Na jednu stranu nesmírně záleží, jak se 

k problematice pití alkoholu staví celá rodina. Pokud dítě u svých rodičů vidí schvalování 

užívání alkoholu (nebo třeba i jiných drog), bude pro něj přirozené ho schvalovat také. Na 
druhou stranu víme, že puberta, během které dospívající nejčastěji začínají užívat 

návykové látky, je náročným obdobím. V tuto chvíli jsou velmi důležité vztahy v rodině. 

Pokud bude v rodině napětí a nepřátelská atmosféra, dítě se nesvěří, nepožádá o pomoc 

nebo radu. Není ani překvapivé, že právě děti z rodin, ve kterých je nedostatek sociálního 

kontaktu, lásky či pochopení, se nejčastěji přidávají k nějaké partě. Parta je pak jedním 
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z rizikových prostředí, kde se dospívající společně uchylují k užití nějaké návykové látky 

(Cenková, 2010). 
Je nutné si uvědomit, že užívání alkoholu mladistvými má mnohem rozsáhlejší 

a závažnější důsledky než u dospělých. Stačí se podívat na to, jak rychle vzniká závislost. 

Je prokázáno, že u dospívajících vznikne závislost na alkoholu mnohem rychleji, již v řádu 

několika málo let, zatímco u dospělých se závislost vyvíjí delší dobu (Mach, Štefan, 2005). 
Ať se již dospívající rozhodne užít alkohol z důvodu kopírování chování rodičů či 

příbuzných, nebo chce jen otestovat, kam až může zajít a co „lepšího“ zažít, dopad na 

zdraví je vždy totožný. Díky užívání alkoholu typicky dochází ke zpomalení vývoje mozku 

a výskytu psychických problémů. Dále jsou s tímto jevem také spojeny nejrůznější nehody 

a úrazy, vzhledem k tomu, že alkohol mění vnímání a prožívání a uvolňuje zábrany. 

Dospívajícímu pak přijde jako super zábava i skok z okna jednoho baráku do druhého nebo 

třeba skok ze srázu do vody. Samozřejmě se také ve vysoké míře setkáváme s poškozením 

jater, ke kterému dochází opět výrazně rychleji než u dospělých, neboť jejich vývoj nemusí 

být zcela dokončen, a nejsou tak odolná vůči rizikovým vlivům. Vedlejším důsledkem, 

který ale s užíváním alkoholu přímo souvisí, může být nechráněný pohlavní styk a s tím 

spojené nechtěné těhotenství nebo nakažení pohlavní chorobou. Nutno říct, že tělo není 

připraveno ani na užívání alkoholu, ani na předčasné sexuální zkušenosti a těhotenství. 

Alkohol také můžeme zařadit mezi vstupní drogy. Jednou tedy přijde čas, kdy účinky 

alkoholu začnou uživatele nudit a přesune se k dalším, ještě nebezpečnějším, látkám 

(Zdraví, nedatováno). 
Zdravotní problémy, které jsou spojené s užíváním alkoholu, jsou ale ve větší míře 

akutního než chronického rázu. Projevy bývají také mnohem závažnější než u dospělých. 

Nezanedbatelné procento tvoří také otravy alkoholem. U dospívajících vznikne otrava již 

po velmi malé dávce. Proč? Na vině je hmotnost, malá tolerance, ale také velmi pomalé 

zpracování alkoholu organismem. Vysoká hladina alkoholu v krvi také může způsobit, že 

jedinec nebude schopný vydechnout zvratky, nebo že selže dechové centrum (Nešpor, 

nedatováno). 
Nejfatálněji však užívání alkoholu „odnese“ mozek dospívajícího jedince. Mozek v době 

dospívání ještě rozhodně není ve svém finálním stádiu vývoje. Naopak, k jeho vývoji 

dochází dokonce i po dovršení 20 let. Důsledkem pití je například poškození nervového 
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spojení. Silně omezena je také velikost části mozku, která je zodpovědná za krátkodobé 

uchovávání informací a prostorovou orientaci. V konečném důsledku se u takto 

postižených jedinců vyskytují zhoršené sociální dovednosti, snížená schopnost adaptace ve 

společnosti a negativně je také ovlivněna školní výkonnost i prospěch (Nešpor, 

nedatováno). 
1.5. Alkohol v právním systému 
Alkohol, jak již bylo uvedeno výše, je návyková látka. Nemůžeme říct, že její užívání je 

naprosto bezpečné a bez případných následků. Je tedy potřeba jeho distribuci i užívání 

opatřit psanými pravidly, z jejichž porušení plynou pro osobu, jenž je porušila, nějaké 
postihy. Právě z tohoto důvodu má alkohol v našem právním systému své neopomenutelné 

místo. Má práce se zaměřuje na alkohol v souvislosti s osobami mladšími 18 let, a tak je 
tedy nezbytné do práce zařadit i kapitolu, která se právě právní stránky věci dotkne. 
Návykové látky najdeme v mnoha různých zákonech, ale tím obecným, který by nás měl 

zajímat, je zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek. Dle tohoto zákona je alkoholický nápoj takový nápoj, ve kterém nalezneme 0,5 

a více objemových procent alkoholu. Patří sem tedy i veškerá ochucená piva, frisco 

a podobně. V zákonech také narážíme na konflikt mezi výrokem, že alkohol je legální 

návyková látka, a tím, co právě zákon udává. Ten nastavuje hranici, kdy jedinec může 

alkohol užívat i nakupovat, na 18 let. Tedy legální návyková látka ano, ale s omezením 

věku na 18 let a více (Alkohol a právo, nedatováno). 
V následujících podkapitolách bych se ráda podívala na specifika užívání alkoholu u osob 

mladších 18 let, prodej alkoholu jedincům mladším 18 let a také alkoholu za volantem tak, 

jak o nich hovoří náš právní systém. 
1.5.1. Užívání alkoholu u osob mladších 18 let 
Dospívající v ČR jsou v užívání alkoholu na nejvyšších příčce mezi všemi evropskými 

státy. To je prvenství, které by nám mělo v hlavě rozsvítit rudou kontrolku. Každým rokem 

přijímají lékařská zařízení až tisíc dospívajících, kteří mají vysokou hladinu alkoholu 

v krvi. Čemu vděčíme? Užívání alkoholu je v naší společnosti příliš „normální“. Jeho 

užívání je chápáno jako normálnější než jeho neužívání. Stejně velkým problémem je 
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zlehčování rizik, které s pitím alkoholu neodmyslitelně souvisí (Alkohol a děti, 

nedatováno). 
Po prostudování výše uvedeného zákona, tedy zákona o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, jsem byla poněkud překvapená. Technicky vzato totiž tento ani 

jiný zákon nezakazuje užívání alkoholu (či jiných, legálních návykových látek) osobám 

mladším 18 let. Všechny zákony se zaměřují pouze na zákaz prodeje a podávání alkoholu 

a dalších legálních látek, zejména tabákových výrobků, osobám mladším 18 let. Postih 

tedy hrozí pouze takové osobě, která prodá nebo podá takovou látku (zákon č. 65/2017 

Sb.). 
Z výše uvedeného se domnívám, že pro jedince mladšího 18 let, jenž požil nebo zakoupil 

alkohol, žádný postih nehrozí. Zákon se bude vždy zajímat pouze o to, kdo takovou látku 

jedinci podal či kde ji jedinec zakoupil. V případě podání alkoholu dítěti rodičem se tento 

přestupek řeší v rámci trestního zákoníku v rámci zákona o rodině (Rázlová, 2021). 
1.5.2. Prodej a podání alkoholických nápojů jedincům mladším 18 let 
Ačkoliv je prodej a podání alkoholických nápojů jedincům mladším 18 let zákonem 

zakázáno, policie neustále řeší mladistvé v podnapilém stavu. Nejvíce případů se dle 

statistik objevuje v létě. V létě jsou ideální podmínky pro trávení času na nejrůznějších 

venkovních akcích, kde je alkohol velmi dobře dostupný (Rázlová, 2021). 
Co tedy na prodej a podání alkoholu mladistvým říká zákon? Všeobecně zákon vymezuje 

pro svoji potřebu alkohol jako látku, která může zapříčinit vznik psychické poruchy nebo 

poruchy chování, a dále také látku, která obsahuje minimálně 0,5 objemových procent lihu. 

Alkohol a nakládání s ním je pak dále specifikován v hlavě III, §11-§16. Zákon upravuje 

například místo prodeje alkoholu. Ten nesmí být prodáván ve škole ani školském zařízení, 

dále v prostorách sociálně-právní ochrany dětí, jakékoliv události, která je organizovaná 

pro jedince mladší 18 let, případně se tam očekává jejich účast. Mezi další místa patří např. 

zdravotnické zařízení, sportovní událost nebo třeba dopravní prostředek. Zákon vysloveně 

zakazuje prodávat i podávat alkohol osobám do 18 let. Každý nápoj také musí být dobře 

označen upozorněním, že ho lze užívat až po dovršení 18 let (zákon č. 65/2017 Sb.). 
Jedinec, který osobě před dovršením 18 let věku opatří alkohol, se dopouští přestupku nebo 

i trestného činu. V případě přestupku je pokuta až 150 000 Kč. Pokud opatří alkohol osobě, 
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která ještě nedovršila ani 15 let, zvyšuje se pokuta až na dvojnásobek uvedené částky, tedy 

na 300 000 Kč. Jako přestupek tento čin hodnotíme v případě, že se jednalo 

o jednorázovou akci. Pokud někdo tento akt opakuje, jedná se již o trestný čin a pachatel si 

koleduje o trest odnětí svobody ve výši až 1 rok (Rázlová, 2021). 
1.5.3. Alkohol za volantem 
Aktuální legislativa je k užívání alkoholu za volantem poměrně nekompromisní. Před 

jakoukoliv jízdou, tedy nejenom za volantem, ale také na kole, zvířeti, případně na lyžích, 

není povoleno požití absolutně žádného alkoholického nápoje. Tolerance k hladině 

alkoholu v krvi se tedy rovná nule. Jak je již zmíněno výše, alkoholem se myslí jakýkoliv 

nápoj, s obsahem alkoholu alespoň 0,5 objemových procent (Alkohol za volantem, 
nedatováno). 
Je prokázáno, že se pitím alkoholu snižuje schopnost vnímat červenou barvu a ke ztrátě 

periferního vidění (tzv. tunelové vidění), což je pro řidiče i jeho okolí nesmírně 

nebezpečné (Alkohol a zdraví, nedatováno). 
Je zakázáno podat či prodat alkohol osobě, která očividně plánuje sednout za volat. 

Konkrétně nesmíme uvolnit k alkoholu cestu jedinci, který má v plánu provádět jakoukoliv 
činnost, která by potenciálně mohla ohrozit zdraví či majetek, za což řízení automobilu 

jednoznačně můžeme (a musíme) považovat (zákon č. 65/2017 Sb.). 
Následující tabulky znázorňují, jak dlouho trvá odbourání alkoholu u průměrného muže 

a ženy. 

 
Obrázek 5 - Odbourání alkoholu u muže s váhou 80 kg, zdroj: dopravni-pravo.cz, nedatováno 
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Obrázek 6 - Odbourání alkoholu u ženy s váhou 60 kg, zdroj: dopravni-pravo.cz, nedatováno 

1.6. Primární prevence 
Pojem prevence pochází z latiny. Jeho význam se nejčastěji uvádí jako včasné opatření 

nebo ochrana. Veřejnost rozlišuje hned několik druhů prevence. Většinou se dočteme, že 

prevenci rozdělujeme na primární, sekundární a terciární. Některé zdroje ale uvádí také 

kvarterní prevenci. Primární prevence zahrnuje všechny kroky, které mají za úkol zabránit 

vzniku nemoci. Řadíme sem například očkování, vyznávání zdravého životního stylu nebo 

nejrůznější programy na podporu zdraví. Sekundární prevence přichází na scénu ve chvíli, 

kdy již onemocnění propuklo, ale nestihlo napáchat žádné škody. Do této kategorie 

prevence spadají především preventivní prohlídky a screeningové programy, které mají za 

úkol vyhledávat nemoci v raném stádiu. O terciární prevenci mluvíme v okamžiku, kdy již 

existuje nějaké poškození díky propuknuté nemoci, a snaží se maximálně mírnit vznik 

dalšího poškození. Typickou terciární prevencí je dispenzarizace (Nešpor, 1999). 
Prevenci, tedy konkrétně primární prevenci, dále můžeme rozdělit na primární prevenci 

specifickou a nespecifickou. Nespecifická prevence zahrnuje veškeré volnočasové aktivity, 

které jsou pro osoby nepovinné. Specifická prevence splňuje několik kritérií – cílí na 

konkrétní rizikové chování, má pevně daný rámec času a prostoru a zaměřuje se na 

konkrétní a jasně specifikovanou skupinu. Dále ji dělíme do 3 základních rovin – 
všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci. Všeobecná se provádí typicky pro 

větší počet lidí, jako je například školní třída, a často ji provádí metodik prevence. 

Selektivní prevence je zaměřená na menší skupiny nebo jednotlivce. Jedná se už o skupiny, 

jejíž členové jsou ohroženi konkrétním rizikovým chováním. Indikovaná prevence je 

zaměřena pouze na jednotlivce. Na tyto osoby působí z okolí nějaký konkrétní rizikový 

faktor nebo už se u nich nějaká forma rizikového chování objevila (Miovský, 2010). 
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Jak s prevencí pracovat, aby byla účinná? Důležité je dlouhodobé, interaktivní, ale také 

aktivizující působení. Žákům musíme poskytovat pravdivé informace a snažit se působit na 

jejich hodnotový systém, postoje a chování. Oproti tomu naprosto neúčinná je prevence 

formou zastrašování. Dále je také nevhodné využívat jednorázové činnosti či aktivity 

s pasivní účastí žáků, odmítání diskuzí, ale i nulová tolerance ve škole spojená 

s pravidelným testováním žáků (Metodické doporučení č. j. 36941/2018-1, Příloha č. 4). 
1.6.1. Preventivní programy ve školách v rámci primární prevence 
Dle vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízení (Vyhláška č. 197/2016 Sb.) je každá škola povinna na každý školní rok 

vypracovávat tzv. minimální preventivní program. Prostřednictvím tohoto programu se 

škola snaží přivést žáky ke zdravému životnímu stylu a rozvíjet jejich osobnostní a sociální 

rozvoj. Pro každý školní rok ho vypracovává metodik prevence na základě analýzy stavu 

z předchozího roku. Minimální preventivní program kontroluje Česká školní inspekce a na 

konci školního roku je potřeba provést hodnocení nastavených opatření (Metodické 

doporučení č. j. 21291/2010-28). Měl by obsahovat: 
• „Úvod 
• Cíle 
• Analýzu současného stavu 
• Cílové skupiny 
• Metody a formy řešení aktivit 
• Poradenský tým, třídní učitel 
• Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů 
• Vzdělávání ŠMP 
• Měření efektivity programu“ (Minimální preventivní program, nedatováno, 

nestránkováno). 
Metodik prevence má poměrně rozsáhlé možnosti výběru preventivních programů. Seznam 

organizací a programů primární prevence, které jsou akreditované, nalezneme na 

webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání (Seznam certifikovaných organizací 

a programů primární prevence rizikového chování, nedatováno). 
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Na těchto stránkách je aktuální seznam organizací a programů. Programy lze filtrovat dle 

úrovně prevence, místa působnosti, cílové skupiny a druhu rizikového chování. Pokud 

vybereme rizikové chování „Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, nelegální drogy, 

hráčství“, filtr nám vyhledá např. – Centrum protidrogové prevence a terapie, O.P.S. 

(všeobecná prevence i indikovaná prevence), Metha, z.ú. (selektivní prevence) nebo 

Podané ruce O.P.S. (Certifikovaní poskytovatelé, nedatováno). 
Střední škola, na které probíhalo šetření k diplomové práci, využívá dva preventivní 

programy. Jednou za dva roky se jedná o program „Hrou proti AIDS“, který organizuje 
Hygienická stanice hlavního města Prahy. Pro oblast drog využívají každým rokem 

přednášku v Muzeu Policie ČR (APELTAUEROVÁ, Jaroslava, výchovný 

poradce/metodik prevence, [písemné sdělení]. 25.3.2022). Oproti tomu na gymnáziu žádné 

konkrétní preventivní programy nevyužívají. Prevenci návykových látek se věnují zejména 

ve 3. ročníku studia prostřednictvím předmětu Základy společenských věd v rámci tématu 

psychopatologie. Jejich rozhodnutí pramení z výzkumů adiktologa profesora Miovského, 

který uvádí, že prevence užívání návykových látek má smysl především v mladším věku 

(od 11 do zhruba 15 let) a její účinnost je ve vyšším věku již minimální. Škola tak dává 

přednost prevenci v jiných oblastech (RUDOLFOVÁ, Irena, zástupce ředitele, [písemné 

sdělení]. 30.3.2022). 
1.7. Pandemie COVID-19 a její vliv na užívání alkoholu 
Pandemie COVID-19 zasáhla celý svět. Kromě ztráty životů a vyčerpání zdravotnického 

systému však v obrovské míře zapůsobila na i na jedince, kterých se osobně toto 

onemocnění nedotklo. Pandemie vyvolala obrovský strach o vlastní zdraví a pro mnoho 

jedinců právě obavy z toho, co se může stát, znamenaly nárůst stresu a úzkostí. Dále také 

zavedení nejrůznějších opatření a lockdownu, ve snaze snížit sociální kontakt na minimum, 

způsobil zejména u dospívajících velmi nepříjemné pocity z nedostatku kontaktu 
s vrstevníky (Dopady pandemie na psychiku, 2022). 
Ačkoliv by se mohlo zdát, že zavření podniků, ve kterých se alkohol podával, spotřebu 

alkoholu v době pandemie sníží, ale opak je bohužel pravdou. Studií na toto téma zatím 

není mnoho, ale ukazují, že alkohol byl jedním z prostředků, jak většinová společnost 

řešila svůj stres způsobený pandemií. Jeden ze zajímavých výzkumů prováděl tým 

Národního ústavu duševního zdraví. Ten odhalil, že až o 60 % narostlo množství osob, 
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které užívají alkohol alespoň 1x týdně, a to v nadměrném množství. Výzkumy potvrzují, že 

v době pandemie se zdvojnásobil počet úzkostí a u depresí se jedná dokonce o trojnásobek 

původního čísla. Alkohol a další návykové látky jsou tak zneužívané jako kompenzační 

technika, případně technika zvládání stresu. Velmi důležitým faktem je ale to, že užívání 

alkoholu kopíruje u konkrétního jedince jeho původní tendence. Nárůst pití 

zaznamenáváme především u jedinců, kteří měli k alkoholu kladný vztah již před 

pandemií, a naopak ti, kteří pili „s mírou“, začali alkohol vynechávat (Národní ústav 

duševního zdraví, 2021). 
Výše uvedený trend potvrzují i další studie. Další studie mezinárodního rozměru poukazuje 
na to, že množství spotřebovaného alkoholu v počátku pandemie kleslo. Toto se vysvětluje 

zejména špatnou dostupností vzhledem k uzavření podniků a k nutnosti být doma. V první 

vlně pandemie také mnoho jedinců vidělo příležitost, jak mít konečně čas něco změnit. Jak 

je ale možné, že spotřeba klesla, ačkoliv výrazně narostl počet „pravidelných 

konzumentů“? Zavření podniků totiž vedlo k omezení nárazového pití velkého množství 

alkoholu. Doma se sice pilo s větší frekvencí, ale menší množství. Ve výsledku tak 
spotřeba alkoholu opravdu klesla a pouze čas ukáže, jak se bude spotřeba alkoholu v České 

republice dále vyvíjet (Redakce, 2021). 
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Praktická část 
V praktické části se snažím zaměřit prostřednictvím dotazníku především na znalosti, 
vlastní zkušenosti a postoje žáků k alkoholu. Okrajově se snažím zjistit, jaká je jejich 

informovanost v oblasti legálních návykových látek. 
2. Cíle 
2.1. Hlavní cíl 
Hlavní otázkou diplomové práce bylo: Jaké mají respondenti osobní zkušenosti 

s užíváním alkoholu a ví o existenci rizik jeho užívání mladistvými? 
2.2. Dílčí cíle 
Dílčí cíl č. 1: Jako první dílčí cíl jsem si zvolila zjistit, jak žáci rozumí pojmu „legální 

návyková látka“. 
Dílčí otázka č. 1: Jaké procento respondentů odpovědělo správně na otázku „Co pojem 

„legální návyková látka“ znamená?“ 
Dílčí cíl č. 2: Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jaký mají žáci názor na užívání alkoholu 

u jedinců mladších 18 let. 
Dílčí otázka č. 2: Kolik respondentů odpovědělo, že by jedinci pod 18 let neměli požívat 

alkohol? 
Dílčí cíl č. 3: Třetím dílčím cílem bylo zjistit, zda si žáci uvědomují riziko vzniku 

závislosti v souvislosti s užíváním alkoholu. 
Dílčí otázka č. 3: Kolik respondentů odpoví kladně na otázku „Může na alkoholu 

vzniknout závislost?“. 
Dílčí cíl č. 4: Posledním dílčím cílem bylo zjistit, jestli si žáci spojují s užíváním alkoholu 

nějaké rizikové chování. 
Dílčí otázka č. 4: Jaké procento respondentů kladně odpovědělo na otázku, zda s pitím 

alkoholu souvisí nějaké rizikové chování? 
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2.3. Charakteristika respondentů 
SPŠ dopravní 
Střední průmyslová škola dopravní se nachází v centru Prahy. Jedná se o školu, jejímž 

zřizovatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy. Patří mezi největší školy v Praze 
a nabízí velké množství technických oborů. Škola má dvě budovy, jednu v Motole na Praze 
5 a druhou v ulici Moravská na Praze 2. Na každé z budov nalezneme žáky různých oborů. 

V budově „Motol“ se vzdělávají pouze žáci maturitních oborů (např. Informační 

technologie nebo Logistika v dopravě). Druhá budova je na rozmanitost žáků bohatší. 

Nalezneme zde žáky maturitních oborů (Autotronik), výučních oborů (Automechanik, 
Elektrikář, Karosář apod.), dálkového nástavbového studia (Podnikání), denního 

nástavbového studia (Podnikání), zkráceného dálkového studia (Automechanik, Elektrikář, 

Zámečník) a dálkového studia tříletého oboru (Automechanik). Škola na svých webových 

stránkách neposkytuje podrobný popis školy, ale umožňuje velmi zdařilou 3D prohlídku 

obou svých budou. 
Gymnázium Přípotoční 
Gymnázium Přípotoční je velmi příjemné gymnázium umístěné v centru Prahy zhruba 10 
minut přímou tramvají z I. P. Pavlova. Zřizovatelem této školy je Hlavní město Praha. 

Jedná se o státní školu, která nabízí dva základní vzdělávací programy v rámci čtyř letého 

studia. Prvním programem je program všeobecného vzdělávání. Na tento program jsou 
zaměřeny vždy 3 třídy v každém ze 4 ročníků. Druhým programem je program s profilací 

sportovní přípravy ve 4 sportech – atletice, basketbalu, plavání a volejbalu. Žáci zařazeni 

do tohoto programu jsou shromažďováni do jedné třídy v ročníku. Vždy se jedná o třídu 

„A“. 
Škola se ale na sport více soustředí i u „nesportovních“ žáků. Škola je vybavena malou 

a velkou tělocvičnou, posilovnou s velmi rozmanitým vybavením a také disponuje 

rozsáhlými venkovními prostory. Velmi zajímavý mi přijde fakt, že škola nabízí žákům 
všeobecného programu v druhém ročníku posílení předmětů dle orientace konkrétního 

žáka. Přesněji nabízí dva bloky. Blok jedna posiluje humanitní předměty 3x týdně jednou 

hodinou, blok dva předměty přírodovědné, opět 3x týdně jednou vyučovací hodinou. Ve 

čtvrtém ročníku pak škola těmto žákům nabízí volitelný blok, který svou strukturou 
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připomíná strukturu předmětů na vysokých školách, čímž žákům poskytuje cennou 
zkušenost do dalších let studia. 
Oproti tomu žáci studující v rámci sportovního programu nemají tělesnou výchovu. Tento 

předmět nahrazuje předmět Sportovní příprava. Absolvováním předmětu, který je 

ukončený maturitou, získají žáci třetí trenérskou třídu podle sportu, který studují. Žáci také 

každý den v týdnu začínají později vzhledem ke dvoufázovým tréninkům, které denně 
absolvují. Pro školu je tak klíčová spolupráce s jednotlivými sportovními kluby, ve kterých 

jejich žáci působí. 
Vedení školy jsem poprosila o rozdání dotazníků ve 4 třídách – 2x v 1. ročníku a 2x ve 2. 

ročníku. Vždy se jednalo o jednu sportovní („A“) a jednu nesportovní třídu. 
2.4. Metodika 
Informace, které jsem potřebovala pro svou praktickou část, jsem získávala 

prostřednictvím dotazníku. Ten se skládal z celkem 30 otázek, které jsem následně 

rozdělila do 5 okruhů – sociologické šetření, informovanost žáků v oblasti legálních 

návykových látek, informovanost žáků v oblasti alkoholu, zkušenosti žáků s alkoholem 
a názor žáků na alkohol a jeho užívání. Původní plán byl rozdat dotazník v papírové formě, 

což se ale vzhledem k situaci s onemocněním covid-19 ukázalo jako téměř nereálné. 

Oslovila jsem tedy vedení škol s prosbou, zda by nebylo možné jim zaslat dotazníky 

elektronicky v aplikaci Google forms. Jednotliví vyučující následně předali odkaz na 

dotazník žákům v hodinách informatiky. Žáci měli maximálně 15 minut na vyplnění tohoto 

dotazníku, ale většina měla dotazník vyplněný již během 10 minut. 
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2.5. Vyhodnocení dotazníků 
Sociologické šetření 
V úvodu dotazníků jsem od svých respondentů chtěla zjistit základní informace – jakého 

jsou pohlaví, jaký je jejich věk a z jakého vzdělávacího prostředí pochází. 
Prostřednictvím otázky č. 1 jsem zjišťovala, jaké procento chlapců a jaké procento dívek se 

mého dotazníkového šetření zúčastnilo. K mé radosti bylo zastoupení chlapců a dívek 

téměř vyrovnané, resp. dotazníkového šetření se zúčastnilo z celkového počtu 180 
respondentů 104 chlapců (58 %) a 76 dívek (42 %). 

 
Graf 1 - Otázka č. 1 - Jsi?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 2 cílila na věk respondentů. Jelikož mi jde především o jedince mladší 18 let, 

byla jsem velmi ráda, že se podařilo získat většinu respondentů, kteří tuto podmínku 

splňují. Konkrétně se tedy z celkového počtu 180 respondentů zúčastnilo 29 % 
patnáctiletých respondentů (53), 39 % šestnáctiletých respondentů (71), 21 % 
sedmnáctiletých respondentů (38) a pouhých 8 % osmnáctiletých respondentů (15). 
Minimálně si respondenti volili odpovědi 19 let a „jiné“ – konkrétně dva respondenti 
zvolili odpověď 19 let a jeden respondent zvolil odpověď jiné, kterou následně 

konkretizoval na 20 let. 

 
Graf 2 - Otázka č. 2 - Kolik je ti let?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázkou č. 3 jsem od respondentů zjišťovala, zda pochází ze střední školy či gymnázia. 

Ačkoliv bylo osloveno jedno gymnázium a jedna střední škola, počet respondentů 

pocházejících z gymnázia převyšoval respondenty ze střední školy. Konkrétně se tedy 

šetření zúčastnilo 119 žáků gymnázia (66 %) a 61 žáků střední školy dopravní (34 %). 

 
Graf 3 - Otázka č. 3 - Jsi žákem?, zdroj: vlastní šetření 
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Informovanost žáků v oblasti legálních návykových látek 
V otázce č. 4 jsem se respondentů ptala, zda někdy slyšeli pojem „legální návyková látka“. 

Výsledky nebyly moc překvapující, velká většina respondentů se s pojmem setkala. 85 % 
respondentů (154) odpovědělo „ano“, 5 % (9) respondentů „ne“ a 9 % (17) zvolilo 
odpověď „nevím“. 

 
Graf 4 - Otázka č. 4 - Slyšel/la jsi někdy pojem „legální návyková látka“?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 5 přímo navazovala na otázku č. 4 a specifikovala, kde se žáci s pojmem „legální 

návyková látka“ setkali. Tato odpověď byla povinná pouze pro respondenty, kteří 

v předchozí otázce odpověděli „ano“, a respondenti si mohli volit jednu nebo více 

odpovědí. Počet odpovídajících respondentů byl 154 a celkový počet odpovědí 464. 

Nejvíce respondentů se s pojmem „legální návyková látka“ setkalo na sociálních sítích 

(113 odpovědí, 24 %). Na druhém místě byla škola (88 odpovědí, 19 %). Dalším 

frekventovanou volbou bylo „mezi kamarády“ (87 respondentů, 19 %) a TV (82 
respondentů, 18 %). Méně respondentů se s tímto pojmem setkalo v rodinném prostředí 

(44 respondentů, 9 %), v rádiu (24 respondentů, 5 %) a časopisu (24 respondentů, 5 %). 
Dvakrát byla zvolená odpověď „jinde“ (1 %), která byla dále specifikovaná jako 
„přednáška o drogách mimo školní prostředí“ a „při sportu“. 

 
Graf 5 - Otázka č. 5 - Kde jsi se s tímto pojmem setkal/la?, zdroj: vlastní šetření 
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Stejně jako předchozí otázka i otázka č. 6 navazovala na otázku č. 4 a dále ji specifikovala 
a odpovídalo na ni opět jen 154 respondentů, kteří zvolili v otázce č. 4 odpověď „ano“. 
Tato otázka se žáků dotazovala, co podle nich pojem „legální návyková látka“ znamená. 

Správnou odpovědí byla odpověď a), tedy, že jde o zákonem povolené látky (od 18 let), 
které mění myšlení, cítění, jednání a prožívání okolní reality, a to včetně vnímání sebe 

sama. Lze na nich získat závislost. 
Tuto odpověď zvolilo 84 % dotazovaných (130 respondentů). Druhou volenou odpovědí 

byla odpověď d) jde o látku, na které lze získat závislost, ale její užívání je i tak naprosto 

bezpečné. Tuto odpověď zvolilo 12 % dotazovaných (19 respondentů). Ostatní respondenti 

zvolili odpověď c). Odpověď c) je téměř stejná, jako odpověď a), jen uvádí, že na těchto 

látkách nelze získat závislost. Zvolila ji 3 % (5 respondentů). Odpověď b) nezvolil ani 

jeden respondent. 

 
Graf 6 - Otázka č. 6 - Co pojem „legální návyková látka“ znamená?, zdroj: vlastní šetření 
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Prostřednictvím otázky č. 7 jsem se respondentů ptala, co podle nich patří mezi legální 

návykové látky. Tuto otázku zodpovídalo opět 154 respondentů, kteří si mohli zvolit jednu 

nebo více odpovědí. Celkový počet odpovědí byl 438. Nejvíce respondentů zvolilo 

odpověď d) kofein (134 odpovědí, 31 %). Na druhém místě si volili a) alkohol (126 

odpovědí, 29 %). Dále c) tabák (118 odpovědí, 27 %), b) marihuana (39 odpovědí, 9 %), f) 
extáze (11 odpovědí, 2 %) a na posledním místě skončila odpověď e) LSD (10 odpovědí, 
2 %). 

 
Graf 7 - Otázka č. 7 - Jaké látky bys pod pojem „legální návyková látka“ zařadil/la?, zdroj: vlastní šetření 
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Informovanost žáků v oblasti alkoholu 
Otázka č. 8 byla otevřenou otázkou a dotazovala se žáků, od kolika let je možné v České 

republice legálně užívat alkohol. Respondenti se zde shodli 100 %. Všech 180 respondentů 

uvedlo, že je hranice pro užívání alkoholu nastavena na 18 let. Jeden respondent svoji 

odpověď specifikoval tak, že sice existuje hranice 18 let, ale není omezeno užívání, ale 

prodávání a podávání alkoholu. 

 
Graf 8 - Otázka č. 8 - Od kolika let může člověk v ČR legálně požívat alkohol?, zdroj: vlastní šetření 
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Dále jsem chtěla zjistit, zda žáci ví, jestli hrozí postih tomu, kdo prodá alkohol osobě 

mladší 18 let. To jsem zjišťovala prostřednictvím otázky č. 15. Na tuto otázku odpovídalo 

celkem 180 respondentů. 168 (93 %) z nich zvolilo odpověď a) ano, 8 (5 %) odpověď c) 

nevím a 4 respondenti (2 %) zvolili odpověď b) ne. 
 

 
Graf 9 - Otázka č. 15 - Hrozí prodávajícímu, který prodá alkohol jedinci mladšímu 18 let, nějaký postih?, 

zdroj: vlastní šetření 
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Prostřednictvím otázky č. 16 jsem zjišťovala, zda žáci ví, jaký je limit pro hladinu alkoholu 

v krvi za volantem. Na otázku „Jaký je limit pro hladinu alkoholu v krvi za volantem 
v ČR?“ odpovídalo 180 respondentů. 132 z dotázaných respondentů (73 %) zvolilo 

odpověď c) Limit je 0 promile, jakékoliv množství alkoholu v krvi za volantem je 
nelegální. 45 respondentů (25 %) zvolilo odpověď a) Limit je 0,5 promile. 3 respondenti 

( 2 %) zaškrtli odpověď b) Limit neexistuje, alkohol lze před řízením podávat v jakémkoliv 

množství. 

 
Graf 10 - Otázka č. 16 - Jaký je limit pro hladinu alkoholu v krvi za volantem v ČR?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 17 tematicky navazovala na předchozí otázku a ptala se respondentů, zda podle 

nich existuje v ČR nějaký limit pro hladinu alkoholu v krvi pro cyklisty. Na tuto otázku 

odpovídalo 180 respondentů. 53 % dotazovaných respondentů (95 respondentů) vybralo 

odpověď a) ano, 29 % (53 respondentů) vybralo odpověď c) nevím a 18 % (32 

respondentů) zaškrtlo odpověď b) ne. 
 

 
Graf 11 - Otázka č. 17 - Existuje v ČR nějaký limit pro hladinu alkoholu v krvi pro cyklisty?, zdroj: vlastní 

šetření 
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Otázka č. 18 zněla „Může policie zadržet opilého jedince?“ a odpovídalo na ní 180 

respondentů. Nejvíce respondentů (114, 63 %) vybralo odpověď b) ano, ale pouze za 

určitých podmínek. Na druhém místě (61 respondentů, 34 %) se umístila odpověď a) ano. 

Velmi malý počet respondentů zvolil odpověď c) ne (1 respondent, 1 %) i odpověď d) 

nevím (4 respondenti, 2 %). 
 

 
Graf 12 - Otázka č. 18 - Může policie zadržet opilého jedince?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 19 byla povinnou otázkou s možností vybrat jednu nebo více odpovědí. 

Respondenti měli vybrat, v jakém případě podle nich odveze opilého jedince záchranná 

služba. Odpovídalo 180 respondentů s celkovým počtem odpovědí 602. Respondenti 
nejvíce volili odpověď e) jedinec je zraněný (159 odpovědí, 26 %) a odpověď a) jedinec je 

přímo ohrožen na životě (157 odpovědí, 26 %). Dále často volili odpověď d) jedinec má 

poruchu vědomí (116 odpovědí, 19 %). Odpověď g) jedinci je špatně od žaludku byla 

zaškrtnuta 50x (8 %), odpověď b) jedinec je agresivní i odpověď c) jedinec není schopný 

jisté chůze byly shodně zvoleny 39x (7 %). Varianta f) jedinec vyžaduje odvoz byla 

zvolena 30x (5 %) a varianta h) nevím 10x (2 %). 

 
Graf 13 - Otázka č. 19 - V jakém případě odveze opilého jedince záchranná služba?, zdroj: vlastní šetření 
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Dále mě zajímalo, zda respondenti ví, že jedincům mladším 15 let hrozí určitá rizika, 

pokud užívají alkohol. Toto zjišťovala otázka č. 22. Otázku zodpovědělo 180 respondentů. 

Odpověď a) ano vybralo 158 respondentů (88 %), odpověď b) ne 6 respondentů (3 %) 

a odpověď c) nevím 16 respondentů (9 %). 

 
Graf 14 - Otázka č. 22 - Myslíš si, že hrozí nějaká rizika při požívání alkoholu dětmi do 15 let?, zdroj: vlastní 

šetření 
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Otázka č. 23 byla povinná pouze pro ty respondenty, kteří v předchozí otázce zvolili 

odpověď „ano". Odpovídalo na ni tedy 158 respondentů. U této otázky mohli zvolit jednu 

nebo více odpovědí. Počet odpovědí byl 593. Na prvním místě se umístila odpověď a) 

zvýšené riziko vzniku závislosti v dospělosti (144 odpovědí, 24 %). Dále respondenti volili 

odpověď c) vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění jater (138 odpovědí, 23 %), 

odpověď f) zhoršení paměti (105 odpovědí, 18 %), odpověď d) poškození nervového 

systému (80 odpovědí, 14 %). Nejméně vybírané odpovědi byly odpovědi b) zhoršení 

zraku (42 odpovědí, 7 %), e) tloustnutí (54 odpovědí, 9 %) a g) nadměrné pocení (30 

odpovědí, 5 %). 

 
Graf 15 - Otázka č. 23 - Pokud ano, jaká?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 24 zněla „Je užívání alkoholu v těhotenství bezpečné?“ a odpovídalo na ni 180 

respondentů. Nejčastěji volili odpověď d) ne, užívání alkoholu v těhotenství se 

nedoporučuje, jelikož neexistuje míra, kdy je ještě bezpečný a kdy už ne (165 respondentů, 

92 %). Naprosté minimum respondentů zvolilo varianty a) ano, alkohol je v těhotenství 

naprosto neškodný (5 respondentů, 3 %), b) ano, ale pouze ve velmi malém množství (6 

respondentů, 3 %) a c) nevím (4 respondenti, 2 %). 

 
Graf 16 - Otázka č. 24 - Je užívání alkoholu v těhotenství bezpečné?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 25 byla první otázkou zjišťující znalosti žáci v oblasti závislosti na alkoholu 

a zněla „Může na alkoholu vzniknout závislost?“. Odpovídalo 180 respondentů. Naprostá 

většina zvolila odpověď a) ano (174 respondentů, 97 %). Pouze 2 % respondentů (4) 

zvolili odpověď b) ne a 1 % (2) odpověď c) nevím. 

 
Graf 17 - Otázka č. 25 - Může na alkoholu vzniknout závislost?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 26 rozšiřovala otázku č. 25. Respondenti, kteří vybrali odpověď „ano“, 

odpovídali, zda lze vzniklou závislost na alkoholu vyléčit. Odpovídalo na ni tedy 174 

respondentů. 95 % (165 respondentů) vybralo odpověď a) ano, 3 % (5 respondentů) 

odpověď b) ne a 2 % (4 respondenti) odpověď c) nevím. 

 
Graf 18 - Otázka č. 26 - Pokud ano, lze tuto závislost vyléčit?, zdroj: vlastní šetření 
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Stejných 174 respondentů mělo v otázce č. 27 doplnit výrok „Alkoholik, který absolvoval 

léčbu:“. Většina (95 %, 166 respondentů) tento výrok doplnila variantou b) měl by se 

alkoholu doživotně vyhýbat, neboť hrozí recidiva (návrat závislosti). Zbylých 5 % (8 
respondentů) doplnilo a) může požívat po léčbě alkohol, jak se mu zlíbí. 

 
Graf 19 - Otázka č. 27 - Alkoholik, který absolvoval léčbu:, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 28 byla otevřená otázka. Odpovídalo na ni 174 respondentů a zněla „Kde se 

alkoholismus léčí?“. Z odpovědí se dalo vytvořit celkem 6 kategorií. Nejčastěji respondenti 

odpovídali „v léčebně“ (92 respondentů, 53 %). Dále se objevovaly odpovědi „nevím“ (28 

respondentů, 16 %), „v odvykacím zařízení“ (25 respondentů, 14 %), „v nemocnici“ (16 

respondentů, 9 %). 7 respondentů (4 %) odpovědělo tak, že se jejich odpověď dala shrnout 

do bodu „v podpůrných skupinách“ a 6 respondentů (4 %) se shodlo na „v Bohnicích“. 

 
Graf 20 - Otázka č. 28 - Kde se alkoholismus léčí?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 29 zjišťovala, zda si respondenti s pitím alkoholu spojují nějaké rizikové 

chování. Na tuto otázku odpovídalo 180 respondentů. 172 z nich (95 %) odpovědělo, že 

ano. 3 respondenti (2 %) tvrdili, že ne a 5 respondentů (3 %) na tuto otázku odpovědělo 

„nevím“. 

 
Graf 21 - Otázka č. 29 - Souvisí s pitím alkoholu nějaké rizikové chování?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 30 byla otevřená otázka, která rozšiřovala otázku č. 29. Odpovídali na ni pouze 
respondenti, kteří zvolili v předchozí otázce variantu „ano“, tedy 172 respondentů 

s celkovým počtem odpovědí 201. Respondenti měli uvést, jaké rizikové chování dle jejich 

názoru souvisí s pitím alkoholu. Respondenti se ve velkém počtu shodli na agresivitě (148 

odpovědí, 74 %). Dále uváděli „ztráta kontroly“ (14 odpovědí, 7 %), „ztráta orientace“ (12 

odpovědí, 6 %), „utlumené reflexy“ (9 odpovědí, 4 %), „ztráta rovnováhy“ (5 odpovědí, 2 

%) a „opilost“ (3 odpovědi, 2 %). 10x (5 %) se objevila odpověď „nevím“. 

 
Graf 22 - Otázka č. 30 - Jaké rizikové chování souvisí s pitím alkoholu?, zdroj: vlastní šetření 
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Zkušenosti žáků s alkoholem 
V otázce č. 9 jsem se respondentů ptala, zda sami někdy pili alkohol. Na tuto otázku 

odpovídalo všech 180 respondentů. 158 (88 %) z nich zvolilo variantu a) ano, zbylých 22 

respondentů (12 %) variantu b) ne. 

 
Graf 23 - Otázka č. 9 - Pil/la jsi někdy alkohol?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 10 byla rozšiřující otázkou k otázce č. 9. Respondenti, kteří zaškrtli v předchozí 

otázce variantu „ano“, měli vybrat, jaký typ alkoholu někdy v životě konzumovali. Celkem 

tedy odpovídalo 158 respondentů. V otázce bylo možné zaškrtnout jednu nebo více 

odpovědí a celkový počet odpovědí se vyšplhal na číslo 471. Zastoupení odpovědí bylo 

následující: 29 % (135 odpovědí) varianta a) pivo, 24 % (114 odpovědí) varianta b) víno, 

23 % (110 odpovědí) varianta c) šampaňské, 23 % (106 odpovědí) varianta d) tvrdý 

alkohol.  1 % (6 odpovědí) tvořila varianta „jiné“, kterou dále respondenti specifikovali do 

dvou skupin – 50 % (3 odpovědi) frisco a 50 % (3 odpovědi) všechno. 

 
Graf 24 - Otázka č. 10 - Pokud ano, o jaký typ alkoholu šlo?, zdroj: vlastní šetření 
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Dále jsem se respondentů ptala, zda užili alkohol v posledních 30 dnech. Na toto byla 

zaměřená otázka č. 11. Odpovídalo na ni 158 respondentů a volili mezi odpovědí a) ano 

a b) ne. 55 % respondentů (87 respondentů) zvolili odpověď a) ano, 45 % (71 respondentů) 

odpověď b) ne. 

 
Graf 25 - Otázka č. 11 - Užil jsi alkohol v posledních 30 dnech?, zdroj: vlastní šetření 
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V otázce č. 12 jsem se zaměřila na pití alkoholu v rodině. Konkrétně mě zajímalo, zdali 

dostali žáci někdy ochutnat alkohol od rodičů nebo jiných příbuzných. 157 ze 180 
dotazovaných respondentů (87 %) zvolilo odpověď a) ano, zbylých 23 respondentů (13 %) 

odpověď b) ne. 

 
Graf 26 - Otázka č. 12 - Dostal/la jsi někdy ochutnat alkohol od rodičů nebo jiných příbuzných?, zdroj: 

vlastní šetření 
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Dále mě zajímalo, zda se respondenti sami někdy pokusili o zakoupení alkoholu před 

dovršením 18 let věku. To bylo náplní otázky č. 13. Odpovídalo na ni 180 respondentů. 58 

% dotazovaných (105 respondentů) uvedlo ne a zbylých 42 % (75 respondentů) ano. 

 
Graf 27 - Otázka č. 13 - Zkoušel/la jsi někdy alkohol zakoupit před dovršením 18 let?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 14 navazovala na otázku č. 13 a zjišťovala, zda se respondentům, kteří se někdy 

pokusili o zakoupení alkoholu před dovršením 18 let tento akt povedl. Odpovídalo tedy jen 

75 respondentů, kteří se o to pokusili a v předchozí otázce zvolili odpověď „ano“. 91 % 

(68 respondentů) zvolilo odpověď a) ano, zbylých 9 % (7 respondentů) odpověď b) ne. 

 
Graf 28 - Otázka č. 14 - Pokud ano, povedlo se ti ho zakoupit?, zdroj: vlastní šetření 
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Názor žáků na alkohol a jeho užívání 
Otázka č. 20 zkoumala, jaký je názor respondentů na užívání alkoholu osobami, kterým je 

více než 18 let. Na otázku „Co si myslíš o užívání alkoholu u jedinců nad 18 let?“ 

odpovídalo 180 respondentů s následujícími výsledky. 147 respondentů (82 %) zvolilo 

odpověď b) nevidím v tom problém, pokud se užívá příležitostně. 26 respondentů (14 %) 

zvolilo odpověď a) je to naprosto v pořádku v jakémkoliv množství a 7 (4 %) odpověď c) 

požívání alkoholu neschvaluji. 

 
Graf 29 - Otázka č. 20 - Co si myslíš o užívání alkoholu u jedinců nad 18 let?, zdroj: vlastní šetření 
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Otázka č. 21 byla podobného znění, jako otázka č. 20, jen se zajímala o názor na užívání 

alkoholu u jedinců mladších 18 let. Otázku zodpovídalo 180 respondentů a na otázku „Co 

si myslíš o užívání alkoholu u jedinců pod 18 let?“ respondenti odpovídali následovně: 47 

% (85 respondentů) zvolilo odpověď b) jedinec pod 18 let by měl užívat alkohol jen občas, 

26 % (46 respondentů) zvolilo odpověď d) jsem naprosto proti užívání alkoholu u jedinců 

pod 18 let, 22 % (40 respondentů) zvolilo odpověď c) jedinec pod 18 let by měl užívat 

alkohol, jen pokud se nejedná o tvrdý alkohol a 5 % dotazovaných respondentů (9 

respondentů) zvolilo odpověď a) je to naprosto v pořádku. 

 
Graf 30 - Otázka č. 21 - Co si myslíš o užívání alkoholu u jedinců pod 18 let?, zdroj: vlastní šetření 
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2.6. Diskuze 
Hlavní výzkumná otázka zněla: Jaké mají respondenti osobní zkušenosti s užíváním 

alkoholu a znají rizika jeho užívání? 
Hlavního cíle práce se týká celkem 5 otázek, které se objevily v dotazníku. Osobní 

zkušenost s užíváním alkoholu představují otázky č. 9 „Pil/la jsi někdy alkohol“? a otázka 

č. 10 specifikující otázku dotazem, o který alkohol se jednalo. Zbývající 3 otázky 

poukazují na znalosti v oblasti rizik, která užívání alkoholu přináší – otázky č. 22, 23 a 24. 

Níže uvedená tabulka ukazuje přehled odpovědí na konkrétní otázky. 
Tabulka 1  - Souhrn odpovědí na otázky týkající se hlavního cíle práce, zdroj: vlastní šetření 

Otázka Odpověď Četnost výskytu 
Pil/la jsi někdy alkohol? Ano 88 % (158 respondentů) 

Pokud ano, o jaký typ 

alkoholu se jednalo? 

a) pivo 
b) víno 

c) šampaňské 
d) tvrdý alkohol 

e) jiné 

a) 29 % (135 odpovědí) 
b) 24 % (114 odpovědí) 
c) 23 % (110 odpovědí) 
d) 23 % (106 odpovědí) 

e) 1 % (6 odpovědí) 
Myslíš si, že hrozí nějaká 

rizika při požívání alkoholu 

dětmi do 15 let? 
Ano 88 % (158 respondentů) 

Pokud ano, jaká? 

a)  Zvýšené riziko vzniku 

závislosti v dospělosti. 
c) Vyšší pravděpodobnost 

vzniku onemocnění jater. 
d) Poškození NS. 

e) Tloustnutí. 
f) Zhoršení paměti. 

a) 24 % (144 odpovědí) 
c) 23 % (138 odpovědí) 
d) 14 % (80 odpovědí) 
e) 9 % (54 odpovědí) 

f) 18 % (105 odpovědí) 

Je užívání alkoholu 

v těhotenství bezpečné? 

Ne, užívání alkoholu 

v těhotenství se 

nedoporučuje, jelikož 

neexistuje míra, kdy je ještě 

bezpečný a kdy už ne. 

92 % (165 respondentů) 
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Pokud bych měla mluvit o zkušenostech žáků s alkoholem, musím bohužel říct, že mě 

výsledky nepřekvapily. Tušila jsem, že procento těch, kteří alkohol někdy pili, bude 

vysoké. Na otázku „Pil/la jsi někdy alkohol?“ odpovídalo 180 respondentů 

a neuvěřitelných 158 z nich, tedy 88 %, odpovědělo, že ano. To je poměrně vysoká 

hodnota, zejména pokud uvážíme, že většina dotázaných žáků byla ve věku od 15 do 17 

let. Pouze malé procento tvořili žáci ve věku 18 a více let. Jak jsem ale uvedla výše, tento 

výsledek mě nepřekvapil, a naopak potvrdil mé domněnky. Nutno podotknout, že nebylo 

specifikováno, zda je užití jednorázový akt nebo má nějakou pravidelnost, tudíž není na 

místě dělat ukvapené radikální závěry. Hned v následující otázce jsem se pokusila 
specifikovat, jaký alkohol žáci užili. Odpovídali tedy jen ti žáci, kteří na otázku č. 9 

odpověděli kladně. Otázka byla otevřená a žáci mohli vybírat jednu a více odpovědí. 

Četnost odpovědí se od sebe moc nelišila – 29 % odpovědí pro pivo, 24 % pro víno, 24 % 

šampaňské a 23 % pro tvrdý alkohol. Poslední procento (celkem 6 odpovědí) tvořila 

odpověď jiné. 3x zaznělo „cider“ a 3x „všechno“. Počet odpovědí u variant pivo, víno 

a šampaňské mě v podstatě nepřekvapil. Nemile mě ale překvapilo množství odpovědí 

u varianty tvrdý alkohol. Zdá se, že žáci vidí minimální rozdíl v tom, jaký alkohol se 

rozhodnou vyzkoušet. 
Z výsledků v oblasti osobních zkušeností by se dalo očekávat, že žáci nemají dostatečné 

informace o zdravotních rizicích, která užívání alkoholu přináší. Opak je pravdou. 

Zdravotní rizika si s pitím alkoholu u mladistvých spojuje až 88 %. Dokonce, pokud žáky 

poprosíme o výběr konkrétních zdravotních rizik, což bylo podstatou otázky č. 23, 

neodpovídají vůbec špatně. Žáci správně označili, že je zde zvýšené riziko vzniku 

závislosti v dospělosti (144 odpovědí, 24 %) i vyšší pravděpodobnost onemocnění jater 

(138 odpovědí, 23 %). Dále dokázali velmi dobře označit zhoršení paměti (105 odpovědí, 

18 %) a poškození nervového systému (80 odpovědí, 14 %). Méně už si s pitím alkoholu 

spojují tloustnutí (54 odpovědí, 9 %). Z výše uvedeného vyplývá, že znalosti žáci mají na 

velmi dobré úrovni, ale ani to je neodradí v užívání alkoholu. Otázkou zůstává, proč tomu 

tak je. Z výsledků nemám pocit, že by se s žáky o rizicích užívání alkoholu mluvilo málo. 

Bohužel mám pocit, že je pro žáky čím dál víc normální alkohol užívat. Musíme se zřejmě 

smířit s tím, že je v naší společnosti normálnější si skleničku dát než si ji nedat. Pokud 

chceme měnit přístup nových generací, musíme začít především u sebe. 
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Nakonec mě také zajímalo, co ví žáci o užívání alkoholu v těhotenství. Na otázku „Myslíš 

si, že je užívání alkoholu v těhotenství bezpečné?“ odpovědělo 165 respondentů ze 180 (92 

%) „Ne, užívání alkoholu v těhotenství se nedoporučuje, jelikož neexistuje míra, kdy je 

ještě bezpečný a kdy už ne“. Upřímně musím říct, že jsem očekávala, že nejčetnější 

odpovědí bude varianta b) Ano, ale pouze ve velmi malém množství. Nesmírně mě 

potěšilo, jak se žáci postavili k této problematice. Zdá se, že trend „malé množství 

neškodí“ je na ústupu, což rozhodně vnímám pozitivně.  
Dílčí cíle: 
Dílčím cílem č. 1 v mé diplomové práci bylo zjistit: Jak žáci rozumí pojmu „legální 

návyková látka“. 
Téma legálních návykových látek se prolínalo celou mou prací, a tak bylo nezbytné zařadit 

tento pojem také do dílčích cílů. S pojmem legální návyková látka se dle mého názoru 

společnost setkává poměrně často. Vzhledem k tomu jsem očekávala, že se s ním potkávají 
i dotazovaní žáci a nebude pro ně problém označit správnou definici tohoto pojmu. Na 

otázku „Co pojem „legální návyková látka“ znamená?“ odpovídalo pouze 154 

respondentů, neboť zbylých 26 respondentů se s pojmem nesetkalo nebo si nebyli jistí, zda 

se s ním někdy během svého života setkali. Bylo by tedy naprosto bezpředmětné se ptát, co 

pojem znamená, jelikož by zřejmě správnou odpověď jen odhadovali a výsledky by nebyly 

relevantní. 130 respondentů z 154 zvolilo správnou odpověď d) Návykové látky jsou 
zákonem povolené látky (od 18 let), které mění myšlení, cítění, jednání a prožívání okolní 

reality, a to včetně vnímání sebe sama a lze na nich získat závislost, tedy celkem 84 %. 
Ačkoliv jsem předpokládala, že znalost významu pojmu „legální návyková látka“ bude 

vysoká, žáci mě i přes to velmi mile překvapili. Z výsledků usuzuji, že se s žáky 

o legálních návykových látkách mluví a pojem jim tak není neznámý.  
Druhým dílčím cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jaký je názor respondentů na akt 

užívání alkoholu jedinci, kteří nedovršili věk 18 let. 
Na výsledky otázky „Co si myslíš o užívání alkoholu u jedinců pod 18 let?“ jsem čekala 

s velkým napětím. Z dob svého studia si totiž pamatuji, že spolužáci neměli s tímto aktem 

vůbec žádný problém. Předpokládala jsem, že to tak budou mít dotazovaní žáci stejně 

a většina z nich bude užívání schvalovat a shledávat ho bezproblémovým. Podle mého 

očekávání by tak měla v odpovědích převládat varianta „Je to naprosto v pořádku“, avšak 
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realita byla jiná a tuto odpověď si zvolilo 5 % respondentů, tedy pouhých 9 žáků. Naopak 
poměrně vysoké procento se k tomuto aktu vyjádřilo naprosto odmítavě volbou odpovědi 

„Jsem naprosto proti užívání alkoholu u jedinců pod 18 let“. Takto odmítavý postoj mělo 

46 respondentů (26 %). 85 respondentů (47 %) užívání schvaluje, pokud je to jen občas 

a 40 (22 %) v tom nevidí problém, pokud se nejedná o tvrdý alkohol. V obou případech je 

uvedena podmínka, proto tyto odpovědi nemohu chápat jako „Vůbec v tom nevidím 

problém“. Výsledky této otázky mě povzbudily. Zdá se jako naprosto mylné se domnívat, 

že dospívající vidí užívání alkoholu u mladistvých jako bezproblémové. Samozřejmě by 

bylo potěšující, kdyby většina užívání neschvalovala vůbec, ale i malé kroky ve správném 

směru jsou důležité a musíme si jich vážit.  
Dílčím cílem č. 3 práce bylo zjistit, jestli si žáci uvědomují, že při pití alkoholu hrozí vznik 

závislosti na této látce. 
K pití alkoholu strašák jménem závislost neodmyslitelně patří. Vzhledem k tomu mě 

zajímalo, zda si žáci spojitost mezi alkoholem a rizikem vzniku závislosti uvědomují. 

Alkoholismus je dle mého názoru všeobecně známý problém a věřila jsem, že naprostá 

většina žáků o existenci rizika ví. Moje víra se ukázala jako naprosto opodstatněná. Na 

otázku, zda na alkoholu může vzniknout závislost, odpovídalo 180 respondentů. 

Neuvěřitelných 97 % (174 respondentů) odpovědělo „ano“. Pouhá 3 % o spojitosti 

alkoholu a závislosti neví, nebo si myslí, že neexistuje. Ukazuje se, že prevence je v tomto 
směru na dobré cestě, ačkoliv si myslím, že vzhledem k neklesajícímu počtu uživatelů je 

závislost na alkoholu širokou veřejností stále velmi podceňovaná. Společnost nesmí 

v prevenci polevit a dál o této problematice s žáky ve školách mluvit. Pouze člověk, který 

zná rizika, se proti nim může chránit, a vybrat si tak tu „lepší“ cestu životem. 
Čtvrtým a posledním dílčím cílem mé práce bylo zjistit, jestli si žáci spojují s pitím 

alkoholu nějaké rizikové chování. 
Mimo spojení alkoholu a závislosti mě také zajímalo spojení alkoholu a rizikového 

chování a jak o něm smýšlí žáci. V otázce č. 29 jsem se ptala, zda si spojují s pitím 

alkoholu nějaké rizikové chování. Na otázku odpovídalo 180 respondentů a 172 z nich, 95 
%, zvolilo odpověď „ano“. Jen 3 respondenti tvrdili, že ne. 5 respondentů nevědělo. Řekla 

bych, že je to velmi dobrý výsledek. Je důležité, aby si žáci tato rizika uvědomovali, neboť 

rozhodnou-li se alkohol užít, měli by vědět, co se může stát. Žáků jsem se také zeptala, 
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jaké rizikové chování si s alkoholem spojují. Odpovědi ukázaly na fakt, že jsou schopni 

jako rizikové chování uvést to, které z užívání alkoholu opravdu vyplývá. Opět to tak 

ukazuje na to, že jsou žáci z pohledu prevence s problematikou velmi dobře obeznámeni. 
Nakonec tedy musím říct, že mě šetření velmi mile překvapilo. Informovanost i postoje 

jsou dle výsledků na relativně dobré úrovni. Otázkou tedy zůstává, proč je stále pití 

u mladistvých velkým problémem a mladiství z České republiky mají vzhledem ke zbytku 

světa stále nadprůměrné zkušenosti. 
2.7. Srovnání získaných dat a doporučení, která z nich plynou 
Prostřednictvím dotazníkového šetření jsem narazila na poměrně zajímavé body, které 

bych v této kapitole ráda podrobněji rozebrala. Dále bych v návaznosti na výsledky 

dotazníkového šetření nastínila doporučení, která z výsledků plynou. 
Nejprve bych ráda uvedla, že se mi podařilo získat celkem vyrovnaný vzorek respondentů 
– jak pohlavím, tak věkově. To se bohužel nedá říci o zastoupení z hlediska typu školy. Na 

gymnáziu je typicky v každé třídě někdy až 30 žáků a oproti tomu na středních školách 

mají se zaplněním třídy problém. Poprosila jsem vedení o rozdání dotazníků v 1. a 2. 
ročnících, ve stejném množství tříd. Vznikl tak poměrně značný nepoměr mezi 

zastoupením žáků z gymnázia a žáků ze střední školy. Z tohoto důvodu není možné 

porovnávat výsledky podle typu školy. 
V první řadě mě velmi zaujaly odpovědi u otázky č. 7, tedy jaké návykové látky by žáci 
zařadili do kategorie legálních návykových látek. Většina respondentů správně uvedla 

alkohol, tabák a kofein. 9 % z celkového počtu odpovědí ale tvořila varianta „marihuana“. 

Stejně tak se mezi legálními návykovými látkami objevilo LSD či extáze, konkrétně se 

jednalo o 2 % u extáze a 2 % u LSD. Po prozkoumání těch, kteří si zvolili odpovědi LSD 

nebo extáze jsem zjistila následující: 
Alespoň jednu z odpovědí zvolilo celkem 14 žáků. Většinou se jednalo o chlapce, 

konkrétně 12x. Zajímavé je, že se 9x jednalo o žáky střední školy a pouze 5x o žáky 

gymnázia, ačkoliv bylo žáků ze střední školy v celkovém vzorku mnohem méně. Pouze 3 
žáci zvolili špatnou definici, 3 se shodli na tom, že legální návyková látka je látka, na které 

lze získat závislost, ale i tak je její užívání naprosto bezpečné. V 5 případech označili žáci 

pouze odpovědi marihuana, LSD, extáze, tedy neoznačili alkohol, tabák ani kofein. Mohlo 
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by se tedy zdát, že si pouze neuvědomili, na co konkrétně odpovídají. Ani jeden z žáků 

nebyl patnáctiletý, všichni byli starší. Všichni z gymnázia, kteří označili alespoň jednu 

z variant, byli šestnáctiletí. Žádný spojující prvek mezi všemi žáky jsem však nenašla, 
a tak jsem se rozhodla porovnat 3 žáky, kteří uvedli špatnou definici. Ve všech případech 

se jednalo o chlapce ze střední školy. Věkově byli rozdílní – 1x 16 let, 1x 17 let a 1x 18 let. 
• Šestnáctiletý chlapec uvedl kromě správných variant marihuanu a LSD. Dále také 

uvedl, že užil alkohol, a to dokonce v posledních 30 dnech. Na druhou stranu se ho 
ale nepokoušel zakoupit. V oblasti limitů byla jeho znalost 50 % – správně uvedl, 

že existuje limit pro cyklisty, ale neoznačil správný limit pro hladinu alkoholu 

v krvi za volantem. Alkohol u mladistvých schvaluje, jen pokud se nejedná o tvrdý 

alkohol a neví, že existují rizika při požívání alkoholu jedinci pod 15 let. 
• Sedmnáctiletý chlapec označil všechny 3 špatné varianty, ale ani jednu správnou. 

Alkohol užil stejně jako šestnáctiletý i v posledních 30 dnech. O zakoupení 

alkoholu se pokusil a podařilo se mu to. Limit alkoholu v krvi pro řidiče určil 

správně, ale neví, jestli existuje limit pro cyklisty. Je také naprosto proti užívání 

alkoholu u osob pod 18 let. 
• Osmnáctiletý chlapec zvolil kromě správných variant pouze extázi. Alkohol již 

někdy pil, ale ne v posledních 30 dnech. Nikdy se ho také nepokoušel zakoupit. 

Limit pro řidiče označil správně, ale pro cyklisty dle něj neexistuje. Užívání 

alkoholu u mladistvých schvaluje, jen pokud se užívá občas. 
Dle mého názoru je poměrně jednoznačné, že tyto látky do legálních látek nepatří a bylo 

pro mě upřímným překvapením, že je někteří žáci mezi legální látky zařadili.  Z výsledků 

je každopádně patrné, že ne všichni mají reálnou představu o tom, co je a co není legální 

užívat. Pokud se chceme na toto zaměřit ve výuce, je důležité zjistit, proč tyto látky žáci 

mezi legální vůbec řadí. Jednotlivé důvody pak můžeme postupně vyvracet a ukázat 

žákům, z jakého důvodu se jedná o nelegální látky. Již na základní škole se setkávám 

s názorem, že marihuana je legální látka, a toto rozhodně není v pořádku. Je potřeba 

o tématu s dospívajícími mluvit naprosto otevřeně od momentu, kdy začínají tyto látky 

vnímat. 
Zajímavá odpověď přišla hned v následující otázce, kdy jsem se žáků ptala, od kdy je v ČR 

legální užívat alkohol. Až na jednoho žáka se všichni shodli na odpovědi „od 18 let“. Jeden 
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žák uvedl odpověď, která mě ale zaujala. Konkrétně se jednalo o patnáctiletého chlapce 
z gymnázia. Uvedl, že užívání alkoholu není omezeno věkem, ale nesmí být prodám 

jedinci mladšímu 18 let. Tato odpověď je k zamyšlení. Ve své podstatě má pravdu. Náš 

zákon neříká, že by měl být jedinec pod 18 let potrestán za užití alkoholu, postižen bude 

pouze ten, kdo mu alkohol podá nebo prodá. Je tedy k zamyšlení, jak je celá tato věc 

postavená a zda dost klademe důraz na negativní účinky alkoholu na mladistvý 

organismus. Výklad zákona ale tomuto výkladu naprosto perfektně nahrává a nelze mu 

v podstatě nic vytknout. 
Když jsem se žáků ptala, kolik z nich již někdy vyzkoušelo alkohol, pouze 22 odpovědělo, 

že ne. Pokud jsem podrobněji prozkoumala, kteří respondenti tuto odpověď zvolili, 

víceméně nenarazíme na nic zvláštního. Větší procento tvořili žáci gymnázia, ale to 

odpovídá zastoupení respondentů z gymnázia vs. střední školy. I zastoupení pohlaví 

odpovídá celkovému zastoupení pohlaví – 10 dívek a 12 chlapců. Šetření se zúčastnilo 

o něco méně dívek než chlapců. Zajímavý by se mohl zdát pouze fakt, že se zde našli 3 

chlapci ze střední školy ve věku 17 let, a jeden dokonce ve věku 18 let, kteří nikdy alkohol 

nevyzkoušeli. Jiná zajímavá fakta ale tato otázka bohužel nepřinesla a zdá se, že pití 

alkoholu není ovlivněno příslušností k pohlaví, věku nebo škole. 
O něco zajímavější byla otázka na užití alkoholu v posledních 30 dnech. Zde číslo těch, 

kteří ho užili, vyšplhalo až na neskutečných 55 %, což pro mě byl šok zejména proto, že 

většina respondentů byla mladších 18 let. Tušila jsem, že většina respondentů alkohol již 

někdy ve svém životě ochutnala, ale to, že jich více než polovina užila alkohol 

v posledních 30 dnech mě velmi nemile překvapilo. Toto ukazuje, že respondenti si sice 

uvědomují veškerá rizika, ale berou je na velmi lehkou váhu a užívání alkoholu si 

jednoduše neodpustí. Zde bych se asi snažila se žáky důsledně diskutovat zejména 

o zdravotních rizicích, které užívání alkoholu pro mladistvé má. Používat videa či obrázky, 

ať mají žáci reálný obraz toho, jak užívání může dopadnout. Pokud si nebudou dostatečně 

rizika uvědomovat, nebudou se moci správně rozhodnout, jak se svým životem v této 

oblasti nakládat. 
Poměrně smutné jsou výsledky otázky, ve které se žáků ptám, zda se jim někdy povedlo 

zakoupit alkohol před dovršením 18 let. Alkohol se totiž povedlo zakoupit téměř 91 % 

z dotazovaných respondentů. Pouhým 7 žákům ze 76 dotázaných se to nepovedlo. 
Zajímavé je ovšem, komu se alkohol zakoupit nepovedlo. Ve všech případech se jednalo 
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o chlapce, 4x o sedmnáctiletého ze střední školy a 3x o šestnáctiletého z gymnázia. Toto si 

osobně vysvětluji tím, že v současné době mají dívky mnohem větší možnosti skrýt svůj 

věk pomocí líčidel, případně dalších kosmetických nebo estetických úprav. Chlapci jsou 
v tomto ohledu odkázáni čistě na to, jak vypadají přirozeně. Také to ale dle mého názoru 

vypovídá o tom, že se prodejci snaží spolehnout na svůj osobní odhad věku kupujícího 

a nepožadují doklad, ze kterého by byl věk kupujícího jednoznačný. Výsledky této otázky 

ale uvádím pouze jako smutný fakt, neboť není v silách žádného pedagoga změnit aktuální 

přístup prodávajících k prodeji alkoholu. Jediným východiskem by teoreticky bylo důrazně 

působit v oblasti prevence již na základní škole, kdy se pravděpodobně pedagog setká 

s budoucími prodavači a prodavačkami. 
Velmi pozoruhodné mi také přišlo to, že žáci neznají správný limit pro hladinu alkoholu 

v krvi za volantem. Očekávala jsem, že si nebudou jisti u limitu pro cyklisty, ale věřila 

jsem, že limit pro řidiče je všeobecně známá věc. Celá čtvrtina dotazovaných uvedla, že 

limit je 0,5 promile. 3 respondenti si dokonce myslí, že žádný limit neexistuje a alkohol lze 
užívat v jakémkoliv množství. Všichni 3 žáci pochází ze střední školy, konkrétně ze střední 

školy dopravní. Opravdu mě překvapilo, že žáci z takového typu střední školy neznají 

správný limit. 2 z nich bylo 17 let, tudíž je velmi pravděpodobné, že v nejbližší době se 

stanou vlastníky řidičského oprávnění. Z mého pohledu by bylo vhodné se na tyto věci 

v prevenci zaměřit. V rámci prevence se snažíme mluvit o rizicích pro lidský organismus, 

ale těmhle, pro nás samozřejmým informacím, se možná věnujeme nedostatečně. Je velmi 

důležité, aby žáci od počátku znali limity pro užívání alkoholu za volantem, ale i při 

cyklistice, lyžování a podobných sportovních aktivitách, neboť alkohol může opravdu 

zabíjet. 
Vznik nového života je pro společnost klíčovým, a jelikož je alkohol v těhotenství 

rizikovým faktorem, rozhodla jsem se podrobněji podívat také na otázku č. 24 „Je užívání 

alkoholu v těhotenství bezpečné?“. Pozitivní je, že výrazná většina (91 %) označila 

odpověď d) ne, užívání alkoholu v těhotenství se nedoporučuje, jelikož neexistuje míra, 

kdy je ještě bezpečný a kdy už ne. Mě osobně však zajímali žáci, kteří zvolili odpověď 

a) ano, alkohol je v těhotenství naprosto neškodný (5 žáků) a b) ano, ale pouze ve velmi 

malém množství (6 žáků). Odpověď a) volili jen chlapci ve věku 2x 15 let, 2x 17 let a 1x 

18 let. Všichni tito jedinci pochází ze střední školy. Všech 5 někdy ve svém životě užilo 

alkohol, ale jen 2 v posledních 30 dnech. Jen jeden z nich správně uvedl limit pro hladinu 
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alkoholu v krvi za volantem, dva uvedli, že lze alkohol za volantem užívat v jakémkoliv 

množství, a dva si myslí, že je limit 0,5 promile. 3 z nich také uvedli, že na alkoholu 

nemůže vzniknout závislost. Oproti tomu odpověď b) zvolili 3 chlapci a 3 dívky, všichni 

z gymnázia. Jednalo se o žáky ve věku 15-16 let. 3 z nich nikdy alkohol nepili, ostatní ano 

(2 v posledních 30 dnech). Všech 6 správně uvedlo, že tolerance alkoholu za volantem je 

nulová, a také ví, že na alkoholu může vzniknout závislost. Pro porovnání jsem vybrala 

patnáctileté chlapce, dva z gymnázia a dva ze střední školy. 
• Oba chlapci ze střední školy zvolili odpověď a). První vybral jako legální návykové 

látky alkohol, marihuanu a tabák, druhý jen alkohol a tabák. Oba někdy vyzkoušeli 

alkohol, ale ne v posledních 30 dnech. Ani jeden nezná limit pro hladinu alkoholu 

v krvi za volantem – jeden uvedl 0,5 promile a druhý naprostou toleranci 
k alkoholu za volantem. Oba schvalují alkohol u jedinců mladších 18 let, pokud je 

to jen občas. Co se týče oblastí rizika užívání alkoholu u jedinců mladších 15 let, 

vzniku závislosti a spojitosti mezi užíváním alkoholu a rizikovým chováním, 

naprosto se neshodli. Jeden na všechny tři otázky odpověděl „ne“ a druhý „ano“. 
• Oba chlapci z gymnázia zvolili odpověď b). Oba uvedli jako legální návykové látky 

alkohol, tabák a kofein, jeden přidal marihuanu. Ani jeden nikdy nepil alkohol. 

Správně odpověděli, jaký je limit pro hladinu alkoholu v krvi. Jeden pití alkoholu 

pod 18 let neschvaluje, druhý jen, pokud je to občas. Ví o existenci rizik při 

požívání alkoholu u jedinců pod 15 let, rizika vzniku závislosti a také o spojitosti 

mezi alkoholem a rizikovým chováním. 
Pokud se budeme zajímat o to, zda je alkohol v těhotenství v pořádku, dočteme se 

rozporuplné názory. Někdo bude tvrdit, že v malém množství ano, jiný, že i malá dávka 

alkoholu je riziková. Osobně si myslím, že je důležité jednotně zastávat druhý názor, 
a rozhodně je potřeba s žáky na toto téma mluvit ve všech typech vzdělávacích institucí 

bez ohledu na pohlaví. Informovanost v této oblasti beru jako podstatnou, protože čím 

větší procento populace bude zastávat názor nulové tolerance alkoholu v těhotenství, tím 

pravděpodobněji se společnost vyhne problémům, které mohou nastat. Určitě bych téma 

alkoholu v těhotenství uváděla s informací, že ani dávka pro jedince, který není 

v očekávání, nemůže být stoprocentně odhadnuta, tak proč by to mělo být u těhotné ženy 

jiné? 
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Jako poslední bych ráda uvedla výsledky poslední otázky dotazníku, ve které měli žáci 
uvést, jaké rizikové chování si spojují s užíváním alkoholu. Většinou se jako odpověď 

objevila pouze „agresivita“. Agresivita je ale jen jedním z mnoha druhů rizikového 

chování, která sebou užívání alkoholu přináší. Dle mého názoru je velmi důležité, aby si 

žáci plně uvědomovali rizikové chování v plné míře. V rámci toho bych se snažila vybírat 

pro prevenci v této oblasti nejrůznější kazuistiky, případně reálné články ze zpravodajství, 

které žákům představí, jak rozmanité může být rizikové chování, které se k užívání 

alkoholu pojí, a aby byli schopni sami pro sebe zhodnotit, zda se takto chtějí chovat 

a negativně ovlivňovat sebe i své okolí. 
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2.8. Didaktický výstup 
V návaznosti na výsledky praktické části práce, respektive výsledky šetření, bych ráda 

uvedla dva následující výstupy – přípravy vyučovacích hodin. Vzhledem k tomu, že 

z šetření vyplynulo, že žáci nemají zcela jasno v tom, které návykové látky patří mezi látky 

legální, ráda bych se tomuto tématu věnovala v první hodině. Hlavním tématem hodiny by 

tedy byly legální návykové látky. V rámci hodiny bych se ráda zaměřila i na důvody 

a následky užívání těchto látek. Celá hodina by byla zároveň úvodem pro následující 
dvouhodinu, která by cílila na konkrétní návykovou látku, o kterou mi šlo v práci 

především – alkohol. Cílem hodiny by bylo prohloubit znalosti žáků – například v oblasti 
právních aspektů (konkrétně užívání alkoholu za volantem), žáci dle šetření tápali. 

V souvislosti s tím bych ráda pracovala s prekoncepty žáků – jaké oni sami mají informace 

o alkoholu jako o návykové látce. Poté by své dosavadní znalosti porovnávali 

s informacemi, které vyhledají na internetu v předem zadaných oblastech (základní 

informace, rizika užívání, působení, právní aspekty apod.). Žáci si vyhledáváním 

a porovnáváním informací znalosti lépe osvojí a najdou v nich smysl. V druhé části hodiny 

bych se zaměřila na uvědomění si důsledků užívání alkoholu – zpracování komiksu, neboť 

šetření také prokázalo, že ačkoliv si rizika žáci uvědomují, neodradí je to od užívání. 

Tvorba komiksu je dle mého názoru dobrou aktivitou, během které se žáci do tématu 

opravdu hluboce ponoří. 
2.8.1. Hodina č. 1 
Téma: LEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY 
Třída: 1. ročník SŠ 
 
Cíle hodiny: 

1) Žák vlastními slovy vyjádří, co jsou to legální návykové látky a uvede alespoň 3 

zástupce. 
2) Žák objasní důvody, proč se jedinec může uchýlit k užívání legální návykové látky. 
3) Žák navrhne důsledky, které přináší užívání legálních návykových látek. 
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4) Žák zhodnotí dopad užívání legální návykové látky na život uživatele alespoň ve 3 

konkrétních oblastech života. 
Pojmy: legální návykové látky, alkohol, tabák, kofein, léčiva, závislost 
Klíčové kompetence: 

a) kompetence k učení – žák vytváří vlastní definici pojmu na základě znalosti, co 

tento pojem znamená – učí se pracovat a transformovat informace do sobě blízké 

podoby a také vytvářet takové pojmy, které jsou pro jeho vlastní učení vhodné, 
b) kompetence komunikativní – v rámci diskuze dbáme především na projev v celých 

a srozumitelných větách, snažíme se, aby žáci vyjádřili a zformulovali svůj názor 

tak, aby byl čitelný pro celý kolektiv, 
c) kompetence k řešení problémů – rozbor textu a zamyšlení se nad otázkami, které 

s ním souvisí, 
d) kompetence občanské – v rámci vyhledávání důsledků užívání návykových látek 

žákům ukazujeme, že užívání návykové látky neovlivňuje jen je, ale také jejich 

blízké i široké okolí – užíváním legální návykové látky v širším měřítku negativně 

ovlivňují také své zapojení do společenského života, 
e) kompetence pracovní – žáci se učí pochopit negativní význam rizika závislosti na 

návykových látkách pro jejich budoucí zaměstnání – závislost na návykové látce 

může významně negativně ovlivnit jejich jednání a pracovní schopnosti. 
Průřezová témata: 

a) Environmentální výchova 
b) Výchova demokratického občana 
c) Mediální výchova 

Mezipředmětové vztahy: 
Informatika – vyhledávání informací, výchova k občanství – důsledky užívání návykových 

látek na společnost, chemie – návykové látky, přírodopis – vliv návykových látek na lidský 

organismus 
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Pomůcky: 
Prezentace PowerPoint, projektor, interaktivní tabule, pracovní list „Legální návykové 

látky“ 
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PRŮBĚH HODINY: 
1. Zahájení – max. 10 minut 
Úvod – pozdrav, zápis absence, „small talk“ – „Jak se dnes máte?“ 
Poznatky z předcházející hodiny 

- Jaké téma měla minulá hodina? 
- Co jsme minulou vyučovací hodinu dělali? 
- Co si pamatujete z minulé vyučovací hodiny? 

Motivační aktivita – obrázky – pomocí obrázků navedeme žáky na téma hodiny – legální 

návykové látky 

 
 Pomocné otázky: 

a) Co vidíte na obrázcích? 
b) Co mají obrázky společné? 

  



82  

Seznámení s cíli vyučovací hodiny 

 
Seznámení s průběhem vyučovací hodiny 
2. Hlavní část hodiny – 30 minut 

Práce s pracovním listem – 10 minut 
1. vlastní definice pojmu „legální návyková látka“ – nápady zapisujeme na tabuli a 

vybereme ten, který se nejlépe blíží realitě 
2. křížovka – žáci mohou k vyhledávání použít internet 
3. kazuistika 

- přečíst si příběh 
- odpovědět na otázky v pracovním listě 
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LEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY 
1) Co jsou to legální návykové látky? Zkus vymyslet vlastní definici tohoto pojmu 

a uveď alespoň 3 zástupce. 
 
2) Vylušti křížovku: 

1. 
                               

2.       
          

        
             

3.      
                

      
          

4.         
              

    
           

5.        
                      

 

       
6.       

                    
   

        
7.         

            
     

            
8. 

                         
      

      
9.         

              
    

            
 
1. těkavá návyková látka, kterou užívá závislý jedinec inhalací 
2. rostlina, jejíž listy se používají např. jako náplň do cigaret 
3. stav, který se objevuje po požití většího množství alkoholu 
4. alkaloid, který nalezneme v tabáku 
5. příznaky, které se objevují při nedostatku návykové látky, na které je jedinec závislý 
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6. léky, které se používají k tlumení bolesti 
7. návyková látka obsažená v kávě nebo třeba coca-cole 
8. léky, které se používají ke zmírnění deprese 
9. chemická látka, která je podstatou alkoholu 

 
3) Přečti si následující příběhy a odpověz na otázky. 

Jirkovi je 16 let a nedávno nastoupil na střední školu. Jeho velkým koníčkem je fotbal, 

ve kterém je velmi dobrý. V kolektivu nové třídy od začátku vynikal spolužák Honza. 

Byl vtipný, oblíbený a každý chtěl být jeho kamarádem. Každé odpoledne po škole 

chodil se svou partou do parku. Když jednoho dne Jirkovi nabídl, ať se k partě ono 

odpoledne přidá, neváhal ani minutu. Všichni členové Honzovy party byli kuřáci, a tak 

nikoho nepřekvapilo, že hned při první účasti Jirkovi cigaretu také nabídli. Jirka chvíli 

váhal a v partě se začal ozývat smích. Cigaretu si tedy vzal. S partou se začal scházet 

pravidelně, každé odpoledne. Bylo to pro něj skvělé uvolnění od všech problémů, 

které s sebou přestup do nové školy přinesl. Brzy u sebe nosil vlastní krabičku cigaret. 

Občas se stalo, že z kapesného nezbylo dost peněz. Peníze na cigarety si tak bez 

dovolení „půjčoval“ od rodičů. Ti si samozřejmě ztráty hotovosti začali všímat, čímž 

silně utrpěla klidná domácí atmosféra. Jirka trávil radši čas s kamarády než doma. Na 

tréninky chodil již jen občas, a když se náhodou objevil, podával velmi slabé výkony. 
a) Proč začal Jirka užívat cigarety? 
b) Jaké důsledky mělo Jirkovo užívání cigaret? 
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Skupinová práce – 20 minut 
a) Organizace: skupinky po 4-5 žácích, skupinky žáci vytvoří na základě přidělených 

čísel 
b) Otázky k diskuzi 

• Proč lidé užívají legální návykové látky? Příčiny užívání se pokuste rozřadit do 

oblastí. 
• Jaké může mít užívání legální návykové látky důsledky? 
• Jaké konkrétní oblasti života může postihnout užívání legální návykové látky? 

Vymyslete alespoň 3 a důsledky na tyto oblasti podrobněji rozeberte. 
c) Úkol: Vypracujte pojmovou mapu, která shrnuje výsledky vaší diskuze. Základním 

pojmem budou legální návykové látky a dvě hlavní větve budou tvořit důvody, proč 

lidé užívají legální návykové látky a následky užívání legálních návykových látek. 
3. Závěr – 5 minut 

Závěrečná reflexe 
- Co zajímavého jste se dozvěděli během dnešní hodiny? 
- Jak se vám vytvářela pojmová mapa? 
- Proč si myslíte, že bylo vaším úkolem vytvořit pojmovou mapu příčin a důsledků? 

2.8.2. Příprava č. 2 
Téma: ALKOHOL 
Třída: 1. ročník SŠ 
 
Cíle hodiny: 

1) Žák objasní, jaká rizika přináší užívání alkoholu. 
2) Žák zdůvodní, proč by užívání alkoholu mohlo být nebezpečné pro jeho budoucí 

život.  
3) Žák se aktivně zapojuje do diskuze. 
4) Žák vyhledá relevantní informace, které souvisí s tématem alkoholu. 
5) Žák hodnotí jako žádoucí minimalizovat vlastní užívání alkoholu. 
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Pojmy: alkohol, alkoholismus, limit hladiny alkoholu v krvi 
Klíčové kompetence: 

a) kompetence k učení – žáci v rámci hodiny vyhledávají informace k tématu, které je 

zadáno. Vyhledávání relevantních informací je důležitým předpokladem pro jejich 

následující studium. 
b) kompetence komunikativní – během diskuze o problému užívání alkoholu dbáme 

na dokončování vět a mluvení v souvislostech. 
c) kompetence k řešení problémů – řešení problematických životních situací vede 

žáky ke schopnosti se správně rozhodovat ve prospěch zdraví 
d) kompetence občanské – podpora zodpovědnosti za vlastní zdraví a život 
e) kompetence pracovní – propojení tématu alkoholu s pracovní sférou života vede 

k uvědomění si, že alkohol nemá v této sféře života co dělat a při jeho užívání hrozí 

ztráta zaměstnání, tudíž do budoucna existenční problémy. Učí žáky, že abstinence 

je v pracovní sféře důležitým faktorem. 
f) kompetence sociální a personální – využívání skupinové práce vede žáky k rozvoji 

komunikace, oceňování přínosu všech členů skupiny a dobré atmosféry ve skupině, 

podporuje rovnost i schopnost respektovat názor druhého. 
Mezipředmětové vztahy: 
Výchova k občanství – alkohol v právním systému, přírodopis – zdravotní rizika alkoholu, 

informatika – vyhledávání relevantních informací, výtvarná výchova – tvorba komiksu, 
chemie – alkohol jako chemická látka. 
Průřezová témata: 

a) Environmentální výchova 
b) Výchova demokratického občana 
c) Mediální výchova 

Pomůcky: papír A4, čtvrtka A3, fixy, pastelky, nůžky, lepidlo, noviny, časopisy, barevné 

papíry. 
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PRŮBĚH HODINY: 
Hodina by se uskutečnila v časovém rozsahu 2x 45 minut (dvě po sobě jdoucí vyučovací 

hodiny). 
1. Zahájení – 10 minut 

Úvod – pozdrav, zápis absence, small talk 
Opakování z minulé hodiny 
- Úkol: napište na papír odpovědi na otázky 
- Otázky: 

• Co jsou to legální návykové látky? Řekni vlastními slovy. 
• Jaké znáš legální návykové látky? Jmenuj alespoň 3. 
• Proč člověk začne užívat legální návykovou látku? 
• Jaký může mít užívání legální návykové látky dopad? 

Seznámení s cíli vyučovací hodiny 
Seznámení s průběhem hodiny 
2. Hlavní část hodiny – 75 minut 

Alkohol – cca 30 minut 
- Organizace: skupinky po 4, rozřazení dle čísel 1-4 
- Úkol: 

• Vytvořte skupinky dle čísel – v každé skupince budou žáci se stejným číslem. 
• Napište si na papír všechny informace, které víte o alkoholu. – 5 min. 
• Vyhledejte si informace o alkoholu na internetu – každá skupinka dostane 

přidělenou jednu z oblastí – základní informace, zdravotní rizika užívání alkoholu 

u dospělých a dětí, alkohol v právu, působení alkoholu na lidský organismus. – 10 
min. 

• Žáci udělají nové skupinky – v každé skupince budou žáci s číslem 1-4 – v každé 

skupince bude jeden „odborník“. 
• Každý „odborník“ poučí zbylé členy skupiny o svém tématu. – 5 min. 
• Porovnejte informace, které jste věděli a které jste získali. – 5 min. 
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• Co nového jste se dozvěděli? 5 min. 
Tvorba komiksu – 45 minut 
- Organizace: skupinky po cca 4, libovolné rozřazení do skupiny 
- Pomůcky: obstarány vyučujícím 
- Úkol: Vytvořte komiks na téma „Negativní dopad užívání alkoholu na lidský život“. 

Hotový komiks prezentujte před spolužáky a navrhněte, ve kterých bodech udělali 

aktéři komiksu chybu a co by měli udělat jinak, aby příběh dopadl dobře. 
• každá skupinka si vylosuje oblast, jaké se bude jejich komiks týkat – závislost 

na alkoholu, alkohol za volantem, zdravotní komplikace užívání alkoholu, 
alkohol u mladistvých, alkohol na lyžích apod. 

3. Závěr – 5 minut 
Závěrečná reflexe – metoda otázek 
- Jak se vám pracovalo? 
- Co nového jste se dnes dozvěděli o alkoholu? 
- Změnil se váš pohled na užívání alkoholu? 
- Proč si myslíte, že jste vytvářeli komiks, který měl dopadnout špatně? 
- Bavila vás hodina? 
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ZÁVĚR 
Moje diplomová práce začíná teoretickou částí. Hned v úvodu části jsem se pokusila 

čtenářům přiblížit základní pojmy, které s prací úzce souvisí. Jednalo se zejména o pojmy 

droga, návyková látka a legální návyková látka. Také nemohla chybět definice 

nejtypičtějších legálních návykových látek, ani pojmů návyk a závislost. Jelikož jsem se 

rozhodla svoji práci zaměřit na alkohol, věnoval se zbytek teoretické části právě této látce. 
Následovala kapitola popisující výrobu alkoholických nápojů. Další kapitolu jsem 

věnovala účinkům alkoholu na lidský organismus. V tomto směru mě zajímalo chemické 

hledisko, vliv z hlediska výživy, tělesný stav a stav psychický. Nemohla jsem opomenout 

ani kapitolu o alkoholu v těhotenství. S tím se neodmyslitelně pojí tzv. fetální alkoholový 

syndrom. Poté jsem shrnula základní charakteristiky puberty a proč právě v tomto období 

narůstá zájem o návykové látky. Na užívání alkoholu u osob mladších 18 let jsem se 

podívala ve statistice prostřednictvím šetření ESPAD z roku 2015 a 2019. Kapitolu 
uzavřela zdravotní rizika, která přináší užívání alkoholu u dospívajících. Následovaly 

kapitoly „Alkohol v právním systému“, „Primární prevence“ a teoretickou část uzavřela 

kapitola zaměřená na vývoj užívání alkoholu v době pandemie COVID-19. 
Po teoretické části jsem navázala praktickou částí. V té jsem zpracovala a rozebrala 
výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na Gymnáziu Přípotoční a na střední škole 

dopravní a zúčastnily se ho 1. a 2. ročníky studia. Na gymnáziu dotazník vyplňovali žáci 

ve sportovním i všeobecném programu studia. 
Předpokládala jsem, že žáci mají v oblasti alkoholu a jeho užívání dobré znalosti a bohužel 

i rozsáhlé zkušenosti. Hned v úvodu se ukázalo, že se žáci s pojmem legální návyková 

látka nejvíce setkávají na sociálních sítích. Znepokojivé pro mě bylo také zjištění, že žáci 

bez problémů zařadí mezi legální návykové látky marihuanu, LSD nebo extázi. S tímto 

názorem jsem se nesetkala u mladistvých poprvé, a ať je důvod jakýkoliv, směr, kterým se 

vnímání marihuany řítí, by pro nás měl být varovným signálem. 
Co se týká osobních zkušeností, ukázalo se, že téměř 90 % respondentů již někdy alkohol 

vyzkoušelo. Alarmující je, že více než polovina respondentů ho užila v posledním měsíci, 
a také to, kolika žákům se osobně povedlo alkohol zakoupit. 
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Znalostní stránka věci mě naopak potěšila. Jediná oblast, kde nebyly znalosti stoprocentní, 

byla oblast limitů pro hladinu alkoholu v krvi za volantem nebo pro cyklisty. Nepříjemně 

mě překvapilo, jak velké procento respondentů neví, jaký je limit pro hladinu alkoholu 

v krvi za volantem. Stejně tak jen zhruba 50 % respondentů ví o limitu pro cyklisty. Ve 
všech ostatních oblastech však měli žáci poměrně dobré znalosti a pouze jednotlivci byli 

„mimo“. 
Psát práci na toto téma pro mě bylo přínosné. Těší mě, že mají žáci dobré znalosti 

o nebezpečí alkoholu. Na druhou stranu mě mrzí, jak se k užívání alkoholu oni sami staví. 

Pevně doufám, že jen experimentují a do budoucna to u toho také zůstane. 
Data získaná v dotazníkovém šetření bych ráda poskytla školám, na kterých šetření 

probíhalo, pokud bude mít vedení školy o výsledky zájem. Výsledky by jim mohly pomoci 

se na problematiku užívání alkoholu u jejich žáků podívat z trochu jiného úhlu. 
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Příloha 1 – Dotazník 
1. Jsi 

a) Dívka 
b) Chlapec 

2. Kolik je ti let? 
a) 15 let 
b) 16 let 
c) 17 let 
d) 18 let 
e) 19 let 
f) Jiné: 

3. Jsi žákem: 
a) Gymnázia 
b) SŠ 

4. Slyšel/la jsi někdy pojem „legální návyková látka“? 
a) Ano 
b) Ne (pokračuj na otázku č. 8) 
c) Nevím (pokračuj na otázku č. 8) 

5. Kde jsi se s tímto pojmem setkal/la? Vyber jednu nebo více odpovědí. 
a) TV 
b) Sociální sítě 
c) Rádio 
d) Časopis 
e) Mezi kamarády 
f) V rodině 
g) Ve škole 
h) Jinde: 

6. Co pojem „legální návyková látka“ znamená? 
a) Jde o zákonem povolené látky (od 18 let), které mění myšlení, cítění, jednání a 

prožívání okolní reality, a to včetně vnímání sebe sama. Lze na nich získat 

závislost. 
b) Jde o druh drog, na kterých nelze získat závislost. 
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c) Jde o zákonem povolené látky (od 18 let), které mění myšlení, cítění, jednání a 

prožívání okolní reality, a to včetně vnímání sebe sama. Nelze na nich získat 

závislost. 
d) Jde o látku, na které lze získat závislost, ale její užívání je i tak naprosto bezpečné. 

7. Jaké látky by si pod pojem „legální návyková látka“ zařadil/la? Vyber jednu nebo více 

odpovědí. 
a) Alkohol 
b) Marihuana 
c) Tabák 
d) Kofein 
e) LSD 
f) Extáze 

8. Od kolika let může člověk v ČR legálně požívat alkohol? 
9. Pil/la jsi někdy alkohol? 

a) Ano 
b) Ne (pokračuj na otázku č. 12) 

10. Pokud ano, o jaký typ alkoholu šlo? Vyber jednu nebo více odpovědí. 
a) Pivo 
b) Víno 
c) Šampaňské 
d) Tvrdý alkohol (vodka, rum, whiskey apod.) 
e) Jiné: 

11. Užil/la jsi alkohol v posledních 30 dnech. 
a) Ano 
b) Ne 

12. Dostal/la jsi někdy ochutnat alkohol od rodičů nebo jiných příbuzných? 
a) Ano 
b) Ne 

13. Zkoušel/la jsi někdy alkohol zakoupit před dovršením 18 let? 
a) Ano 
b) Ne (pokračuj na otázku č. 15) 

14. Pokud ano, povedlo se ti ho zakoupit? 
a) Ano 
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b) Ne 
15. Hrozí prodávajícímu, který prodá alkohol jedinci mladšímu 18 let, nějaký postih? 

a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 

16. Jaký je limit pro hladinu alkoholu v krvi za volantem v ČR? 
a) Limit je 0,5 promile. 
b) Limit neexistuje, alkohol lze před řízením požívat v jakémkoliv množství. 
c) Limit je 0 promile, jakékoliv množství alkoholu krvi za volantem je nelegální. 

17. Existuje v ČR nějaký limit pro hladinu alkoholu v krvi pro cyklisty? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 

18. Může policie zadržet opilého jedince? 
a) Ano 
b) Ano, ale pouze za určitých podmínek. 
c) Ne 
d) Nevím 

19. V jakém případě odveze opilého jedince záchranná služba? Vyber jednu nebo více 

odpovědí. 
a) Jedinec je přímo ohrožen na životě. 
b) Jedinec je agresivní. 
c) Jedinec není schopný jisté chůze. 
d) Jedinec má poruchu vědomí. 
e) Jedinec je zraněný. 
f) Jedinec vyžaduje odvoz. 
g) Jedinci je špatně od žaludku. 
h) Nevím. 

20. Co si myslíš o užívání alkoholu u jedinců nad 18 let? 
a) Je to naprosto v pořádku v jakémkoliv množství. 
b) Nevidím v tom problém, pokud se užívá příležitostně. 
c) Požívání alkoholu neschvaluji. 

21. Co si myslíš o užívání alkoholu u jedinců pod 18 let? 
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a) Je to naprosto v pořádku. 
b) Jedinec pod 18 let by měl užívat alkohol jen občas. 
c) Jedinec pod 18 let by měl užívat alkohol, jen pokud se nejedná o tvrdý alkohol. 
d) Jsem naprosto proti užívání alkoholu u jedinců pod 18 let. 

22. Myslíš si, že hrozí nějaká rizika při požívání alkoholu dětmi do 15 let? 
a) Ano 
b) Ne (pokračuj na otázku č. 24) 
c) Nevím (pokračuj na otázku č. 24) 

23. Pokud ano, jaká? Vyber jednu nebo více odpovědí. 
a) Zvýšené riziko vzniku závislosti v dospělosti. 
b) Zhoršení zraku. 
c) Vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění jater. 
d) Poškození nervového systému. 
e) Tloustnutí. 
f) Zhoršení paměti. 
g) Nadměrné pocení. 

24. Je užívání alkoholu v těhotenství bezpečné? 
a) Ano, alkohol je v těhotenství naprosto neškodný. 
b) Ano, ale pouze ve velmi malém množství. 
c) Nevím 
d) Ne, užívání alkoholu v těhotenství se nedoporučuje, jelikož neexistuje míra, kdy je 

ještě bezpečný a kdy už ne. 
25. Může na alkoholu vzniknout závislost? 

a) Ano 
b) Ne (pokračuj na otázku č. 29) 
c) Nevím (pokračuj na otázku č. 29) 

26. Pokud ano, lze tuto závislost vyléčit? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 

27. Alkoholik, který absolvoval léčbu: 
a) Může požívat po léčbě alkohol, jak se mu zlíbí. 
b) Měl by se alkoholu doživotně vyhýbat, neboť hrozí recidiva (návrat závislosti). 
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28. Kde se alkoholismus léčí? 
29. Souvisí s pitím alkoholu nějaké rizikové chování? 

a) Ano 
b) Ne (konec dotazníku) 
c) Nevím (konec dotazníku) 

30. Jaké rizikové chování souvisí s pitím alkoholu? 


