
Abstrakt 

Backround: Práce je situována do města Říčany u Prahy, které se nalézá ve Středočeském 

kraji. V tomto kraji je nejvyšší výskyt pití alkoholu mladistvými v České republice. 

Problematika je v této obci velmi aktuální a je spojena se subkulturou místních nočních 

podniků. Pití alkoholu mladistvými je zde spjato s dalšími socio-patologickými jevy. Vedení 

obce zavádí novou regulaci, která má vést k řešení komplikované situace.

Cíle: Cílem práce je proniknout do vzorců užívání alkoholu mladistvých v subkultuře nočních 

podniků okresu Praha východ, odhalit metody jeho získávání a na základě těchto informací 

přispět k úspěšnému řešení situace.

Metody: Výzkum byl prováděn na základě kvalitativních metod - semistrukturovaných 

interview, kódování, kategorizace a triangulace. Tyto metody byly použity za účelem 

zodpovězení výzkumných otázek a naleznutí nových informací. 

Soubor: Výzkumný soubor tvořili mladiství užívající alkohol ve věku 15-17let žijící v okrese 

Praha východ a další klíčové osoby spjaté s tuto problematikou – zaměstnanci nočních 

podniků, vedení města a policisté okresu Praha východ.

Výsledky: Práce odhalila tyto strategie získávání alkoholu mladistvými: alkohol bývá často 

prodán mladistvému ať už si prodávající vědom je, či není, jeho neplnoletosti; alkohol je 

mladistvému zakoupen plnoletým známým, kamarádem či cizí osobou; alkohol je prodán 

mladistvému na základě vlastnictví průkazu legitimace s udáním věku 18let a výš; mladiství 

čekají na opadnutí pozornosti barmanů a také získávají alkohol pomocí krádeže. Dále byly 

vysledovány vzorce užívání alkoholu mladistvými: jedná se především o nárazové pití dějící 

se o víkendech ve skupině kamarádů, většinou má ritualizovaný charakter – setkání s přáteli, 

nákup alkoholu v obchodě, pití alkoholu na veřejném prostranství a dále navštívení nočních 

podniků, kde konzumace alkoholu většinou v menší míře pokračuje. Jako motivační faktory 

vedoucí k užití alkoholu byly zjištěny: zlepšení nálady, uvolnění, ztráta zábran, pocit euforie a 

zapadnutí mezi vrstevníky. Byly vyhodnoceny také potlačující faktory pití alkoholu: kontrola 

plnoletosti, zájmy, cena alkoholu, policejní bezpečnostní akce, pozitivní citové vazby a 

seberegulace. Dále podporující faktory užívání alkoholu: tlak vrstevníků a touha “někam 

patřit“, podání alkoholu zletilou osobou, nekontrolování plnoletosti v menších obchodech 

s alkoholem a neuspokojivé citové vazby. Práce nabízí postřehy vyplývající z výsledků 

výzkumu, které přispívají k možné nápravě situace.
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