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Abstrakt

Bakalářská práce „Měření užívání alkoholu u mladistvých a jeho příčiny“ 

pojednává o tvorbě metodologického nástroje, který bude spolehlivě a kvalitně měřit 

rizikové a škodlivé chování mladistvých, jehož se dopouštějí v průběhu konzumace 

alkoholických nápojů, a zároveň poukazovat na příčiny tohoto chování. Toho je 

docíleno syntézou teoretických zdrojů, zabývajících se problematikou zneužívání 

alkoholických nápojů u mladistvých a faktorů, které takovéto chování ovlivňují, 

předcházejí mu, popř. ho stimulují. Dále je využito zahraničních výzkumů, které byly 

provedeny na obdobná témata a jejichž výsledky jsou zapracovány do této práce, a staví 

na nich v dílčích socializačních částech či dimenzích.  Nakonec je práce také 

inspirována zahraničními metodologickými nástroji, které vznikly s konkrétním cílem 

měřit chování spojené s konzumací alkoholu a umožnit tak respondentovi sebereflexi. 

Vytvořený metodologický nástroj je testován nejdříve pilotáží a pilotními rozhovory s 

respondenty, následně pilotní sondou provedenou na větším vzorku cílové populace, a 

díky nim je dále upraven z hlediska reliability a validity do konečné podoby, která by již 

měla být plně využitelná v praktickém výzkumném šetření a vypovídat o konkrétních 

socializačních příčinách, které ovlivňují či daly vzniknout takovému typu chování.

Abstract

Bachelor thesis „Measuring of using alcohol among adolescents and its causes“ 

deals with creation of a methodological tool that will reliably and efficiently measure 

the risk and harmful behavior of young people committed during consumption of 

alcoholic beverages – and therewithal pointing out the causes of this behavior. This is 

achieved by a synthesis of theoretical sources, dealing with alcohol abuse by 

adolescents and the factors that influence such behavior, preceded it or stimulated it. 

There is also used foreign studies which were conducted on similar topics and the 

results are incorporated into this work and builds on them in sub-sections or 

socialization dimensions. Finally, this work is also inspired by some of international 



methodological tool created specifically to measure the behavior associated with the 

alcohol and allow a respondent self-reflection. Completed methodological tool is tested 

first at piloting and pilot interviews with respondents, followed by pilot probe 

conducted on a larger sample of target population, and according to them is further 

adjusted in terms of reliability and validity to the final form, which should already be 

fully usable in a practical research and investigation testify about the specific causes of 

socialization that influence or give rise to this type of behavior.
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Předpokládaný název práce: Měření užívání alkoholu u mladistvých a jeho příčiny

Cílem mé práce bude vytvoření validního a reliabilního metodologického 

nástroje, zkonstruovaného pro měření výskytu rizikového chování způsobeného 

požíváním alkoholických nápojů u adolescentů. Cílem tedy není popisná statistika, která 

by popisovala, kolik alkoholu vypil ten který respondent (jako je tomu například u 

ESPADu) [Csémy a kol. 2003], ale výskyt rizikového chování s naznačením, jaké 

příčiny k němu vedou.

Ve své práci budu vycházet z Michiganského testu pro monitorování 

alkoholismu [Selzer 1971]. Ten je tvořen dvaceti pěti dichotomickými otázkami 

ohledně názoru jedince na sebe. Dále bych se inspiroval u testu Alcohol Dependece 

Scale [Skinner, Horn 1984], Self-Administration Alcoholism Screening Test [Swenson, 

Morse 1975] a CAGE testu [Allen, Eckardt, Wallen 1988: 587]. Některé z uvedených se 

stali terčem kritiky [Kaplan, Kanas, Pokorny, Lively 1974], čímž se budu ve své práci 

také zabývat. 

Vzhledem k cílové skupině bude diskutována relevance některých konkrétních 

otázek ohledně témat, které mládež s největší pravděpodobností ještě nemohla zažít 

(např. ohledně ztráty zaměstnání, problémy s fungováním ledvin či cirhózou, 

navštěvování anonymních alkoholiků apod.), ovšem budou přidány jiné, zkoumající 

kupříkladu úzkost [Castaneda, McCandless, Palermo 1956] a problémové chování 

[Achenbach, Ruffle 2000].

Dotazník bude následně doplněn o otázky ohledně užívání alkoholu v rodině (v 

souvislosti s rolí socializace v rodině, tj. přejímání zvyků od důležitých druhých), 

podpory a kontroly ze strany rodičů [Barnes, Farrell, Cairns 1986], těsnost vztahů 

v rodině [Bartle, Sabatelli 1989; Alexander 1967], psychické a sociální důvody k pití 

alkoholu [Alexander 1967]. Též si myslím, že by bylo vhodné zakomponovat do 

dotazníku několik otázek na kulturní a sociální kapitál jedince [Bourdieu 1983: 47 –

53], neboť se domnívám, že by také mohli částečně ovlivňovat výzkumný problém.

Vytvořený metodologický nástroj bude testován nejprve pilotážemi s rozhovory 

o nástroji a následně pilotní studií na vzorku minimálně sta jedinců mé cílové skupiny 

(bude se jednat o maturitní a předmaturitní ročníky středních škol). Sebraná data budou 

analyzována a testována z hlediska validity, reliability a provázanosti a vztahy 

jednotlivých dimenzí, a v závislosti na nich bude dotazník upraven do konečné podoby.

Konečným výstupem by tedy měl být dotazník připravený k použití, 

monitorující požívání alkoholu adolescenty maturitních a předmaturitních ročníků, který 

by zároveň uváděl, co mohlo respondenty k užívání či ke zneužívání alkoholu vést.

Institut sociologických studií

Projekt bakalářské práce 
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Úvod

Téma mojí práce jsem si vybral z několika důvodů. Předně mě zajímá 

problematika užívání/zneužívání alkoholických nápojů mezi mladistvými a příčiny 

takového chování, dále se domnívám, že v české společnosti tomuto tématu není 

věnován dostatek prostoru, naopak je tento problém brán za něco samozřejmého, co do 

české společnosti patří a co je s ní pevně svázáno, vzhledem k její historii, kultuře apod. 

Posledním důvodem je můj zájem o metodologii kvantitativních šetření, čemuž bych se 

do budoucna rád věnoval a rozvíjel jej.

Cílem této bakalářské práce je vytvoření kvalitního metodologického nástroje, 

který bude nejen měřit chování spojené s konzumací alkoholických nápojů, ale také 

odhalovat příčiny, proč se tomu tak na středních školách děje. Hlavní důvody 

takovéhoto chování spatřuji v socializaci, resp. jejím nedostatku, popřípadě její 

deformaci. Proto při tvorbě čerpám z výzkumů a teoretických prací, které se této 

problematice věnují a zpracovávají ji právě z pohledu socializační činnosti.

Také se inspiruji již vytvořenými dotazníky, které zjišťují sílu závislosti na 

alkoholu, popř. měří škodlivé a rizikové chování, kterého se jedinec pod vlivem 

alkoholu dopouští. Tyto nástroje jsou tvořeny zejména zahraničními výzkumníky, a 

proto je dle mého soudu nutná jejich konverze do českého prostředí, vzhledem 

k rozdílné národní mentalitě.

Hotový metodologický nástroj dále prochází důkladným pilotním šetřením 

spojeným s pilotními rozhovory s deseti jedinci v mé cílové populaci a následně ještě 

pilotní sondou, která má 162 respondentů a která odhaluje závislosti či nesrovnatelnosti 

v jednotlivých dimenzích, popř. konkrétních otázkách a díky ní jsou takovéto otázky 

z dotazníku v konečné podobě vyloučeny. Je zde také vytvořen index užívání alkoholu, 

který jednotlivé respondenty rozřadí do jednotlivých kategorií dle závažnosti užívání 

alkoholických nápojů. Dále je v průběhu tohoto testování přihlíženo k reliabilitě a 

validitě vznikajícího dotazníku, čímž by mělo dojít k vytvoření skutečně kvalitního 

metodologického nástroje.
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1. Teoretický úvod

V této části bude vysvětlen teoretický základ práce. Budou zde popsány 

teoretické zdroje, z nichž vycházím, výzkumy, jimiž jsem se nechal inspirovat při 

tvorbě dále popsaného metodologického nástroje. Zaměřuji se zejména na problém 

užívání/zneužívání alkoholu mladistvými ve spojitosti se socializačním procesem a jeho 

jednotlivým aktéry, popř. dimenzemi. Také zde předestírám problém alkoholismu, 

jakožto „konečné fáze“, do níž může nadužívání alkoholu v mladistvém věku nakonec 

vést. Budou zde také rozebrány projektivní a rizikové faktory, které hrají zásadní roli 

v socializačním procesu, resp. jsou jeho nedílnou součástí.

1.1 O alkoholu

Přístup k alkoholu je obzvláště v české společnosti poměrně jednoduchý. 

Prakticky každý s ním má nějakou zkušenost, a to již od svého raného mládí. Tím 

nechci říci, že děti v předškolním věku pijí, ale že takovéto chování často vídají u svých 

rodičů. Alkohol je v české společnosti vnímán jako cosi normálního, co patří k do 

společnosti, k obědu či oslavám. Česká republika se dlouhodobě drží na nejvyšších 

příčkách výzkumů spotřeby alkoholu1. Proto není možné brát problém nadužívání 

alkoholu na lehkou váhu.

Nejohroženější částí populace jsou přitom mladiství. Jejich organismus ještě 

není navyklý „ustát“ intoxikaci alkoholem, rychleji u nich vzniká závislost a vzhledem 

k lacinosti a dostupnosti alkoholu pro ně není žádným problémem si jej opatřit. 

V pubertě si proto začínají tvořit zlozvyk (a případný návyk), který je následně 

ovlivňuje jejich chování po celý život.

1.2 Historie problému

Problém alkoholismu není ve společnosti ničím novým. Co se nejstarší historie 

týče, na území českého státu existují záznamy o jistých omezeních ohledně nalévání i 

                                                            
1 Kupříkladu výzkum WHO z roku 2001 uvádí ČR na druhém místě (za Lucemburskem) ve spotřebě 
alkoholu v Evropě (více www.demografie.info – Analýza: Závislosti spotřeby alkoholu v České 
republice). Jiný výzkum uvádějící spotřebu piva v ČR nás jednoznačně řadí na nejvyšší místo. Druhá 
příčka na nás přitom ztrácí celých 
dvacet litrů na hlavu (www.mediafax.cz – Spotřeba piva v ČR sice klesá, druhé Irsko ale stále ztrácí 20 
litrů na obyvatele)
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požívání alkoholu již z jedenáctého století našeho letopočtu z období vlády Břetislava 

I.2 [Kalina a kol. 2003: 151]

Autorství termínu „alkoholismus“ je dnes přisuzováno Magnussi Hussovi, 

švédskému lékaři. Ten jej poprvé použil roku 1849. Jako medicíncký problém začal být 

alkoholismus brán až o sto let později (konkrétně v roce 1951 díky Světové 

zdravotnické organizaci (WHO)). První definice nadužívání/zneužívání alkoholu byla 

přitom stanovena již v roce 1784 americkým lékařem Benjaminem Rushem (mimo jiné 

autorem první učebnice psychiatrie v USA). [Kalina a kol. 2003: 151]

V České republice začínají první institucionální opatření v roce 1909, resp. 1910, 

kdy jsou zřízeny první protialkoholní léčebny ve Velkých Kunčicích, resp. v Brně. 

V Praze byla zřízena první protialkoholní poradna v roce 1928, a to ve Vršovicích (vedl 

ji MUDr. H. Bondy). V rámci legislativy byl v roce 1923 přijat protialkoholní zákon 

týkající se licencí na prodávání alkoholických nápojů, který též zakazoval prodej 

alkoholu mladistvým a podnapilým osobám. [Kalina a kol. 2003: 91]

Ovšem první systémové změny přišli až po druhé světové válce. Zákon o 

potírání alkoholismu byl přijat v roce 1948 a obsahoval též pasáž o možnosti povinného 

léčení. O dva roky později byla zavedena ochranná protialkoholní léčba (součást 

trestního zákona). Ke zřízení samostatného centra pro děti, mládež a rodinu jakožto 

součást protialkoholního oddělení psychiatrické kliniky v Praze, došlo v roce 1967. 

[Kalina a kol. 2003: 91]

1.3 Definice alkoholismu

Definice alkoholismu se ve svém znění v mnohém liší, přesto mají (logicky) 

společný základ. Uvedu zde proto tu nejobsáhlejší3, která zcela pokrývá toto rizikové 

chování (jedná se o definici syndromu závislosti na alkoholu dle 10. verze mezinárodní 

klasifikace nemocí).

„Syndrom závislosti na alkoholu je skupina jevů fyziologických (tělesných), 

behaviorálních (týkajících se chování) a kognitivních (týkajících se duševního života, 

zejména poznávání), v nichž přijímání alkoholu má u jednice mnohem větší přednost, 

                                                            
2 Konkrétně se jedná o zákon značně prohibičního charakteru, v němž jsou uvedeny přísné tresty pro opilé 
lidi a pro hospodské jim nalévající. Zákon je z roku 1039. [Kalina a kol. 2003: 151]
3 Další definice alkoholismu lze nalézt například na www.alkoholik.cz. Neuvádím zde obsáhlý výčet 
mnoha definic z toho důvodu, že samotné téma alkoholismu není objektem zájmu mé bakalářské práce. 
Tím je metodika/měření užívání alkoholu. Nicméně mám pocit, že pro pochopení širších souvislostí by 
zde tato definice měla být uvedena.
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než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou 

syndromu závislosti na alkoholu je touha (často silná, někdy přemáhající) přijímat 

alkohol. Pití alkoholu po období abstinence vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných 

rysů syndromu závislosti, než je tomu u jedince, u kterého se závislost nevyskytuje. 

Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže během 

posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů:

a) silná touha nebo pocit přijímat alkohol

b) potíže v kontrole přijímání alkoholu, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo 

množství pití alkoholu,

c) tělesný odvykací stav, jestliže je alkohol přijímán s úmyslem zmenšit jeho příznaky 

nebo jestliže je přijímána příbuzná látka se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací 

příznaky,

d) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku 

původně vyvolanými nižšími dávkami alkoholu,

e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch přijímání alkoholu a 

zvýšené množství času k získání nebo přijímání alkoholu nebo zotavení se z jeho 

účinku,

f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků jako poškození 

jater nadměrným pitím, depresivní stavy, vyplývající z nadměrného pití nebo poškození 

myšlení alkoholem; je třeba se snažit určit, zda pacient byl nebo mohl být vyšetřen a zda 

mohly být zjištěny příčiny a rozsah poškození.

Podstatnou charakteristikou syndromu závislosti na alkoholu je přijímání 

alkoholu nebo touha po jeho přijímání. Jedinec si uvědomuje, že má puzení přijímat 

alkohol, což se projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat pití.“ [Mlčochová 

2011: online]

Vzhledem k mému zaměření na mladistvé věřím, že alkoholismus ve své 

konečné deviantní fázi mé cílové populaci s nejvyšší pravděpodobností nehrozí 

(samozřejmě existují ojedinělé případy, avšak předpokládám, že těch je naprostá 

menšina – alkoholismus, stejně jako jiné návykové chováni, je dlouhodobějším

procesem, který by v tomto případě vyžadoval naprostý nezájem rodičů, školy, potažmo 

jiné výchovné instituce). Přesto si myslím, že tato definice zde má své místo minimálně 

pro objasnění důsledků, kam může vést rizikové užívání alkoholu. Dále budu čerpat 

z dílčích jevů závislosti na alkoholu při tvorbě metodologického nástroje.
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Užívání alkoholu je také nebezpečné v tom smyslu, že nelze a priori stanovit 

pevnou hranici, kdy se užívání mění ve zneužívání. Do hry vstupují předpoklady jako 

dědičnost, prostředí, v němž jedinec vyrůstá, kultura, jejíž je součástí a mnohé další 

vlivy, které nelze jednoduše operacionalizovat, ale na které je třeba stále brát zřetel4.

1.4 Stav v České republice

Jak již bylo psáno výše, stav nadužívání alkoholických látek v České republice 

je poměrně nebezpečným. Co se zneužívání alkoholu mladistvými týče, je situace 

obdobná jako u dospělých. Nadměrné pití (definováno jako 5 a více sklenic alkoholu 

během posledního měsíce při jedné příležitosti) je v ČR rozšířenější než je Evropský 

průměr, a to o celých 10 procentních bodů [Csémy,  Chomynová, Sadílek 2007: 81].

Pokud se na situaci podíváme z dlouhodobého hlediska, pití nadměrných dávek 

alkoholu se u českých studentů v průběhu let lehce zvyšuje. Výzkumy provedené 

v letech 1995, 1999, 2003 a 2007 tento trend jasně dokazují. Od prvního výzkumu se 

tato procentuální hodnota zvýšila skoro o třetinu (a to zejména kvůli zvyšujícímu se 

užívání alkoholických nápojů u dívek – viz. Graf 1). V současné době tedy pije takřka 

pětina šestnáctiletých studentů nadměrné dávky alkoholu častěji nežli třikrát za měsíc

[Csémy,  Chomynová, Sadílek 2007: 72].

Graf 1 - Pití nadměrných dávek alkoholu šestnáctiletých studentů v letech 1995 až 2007

[Csémy,  Chomynová, Sadílek 2007: 72]

                                                            
4 Zde čerpám především z provedených expertních rozhovorů, které se uskutečnily v rámci předmětu 
Praktika kvalitativního výzkumu s primářem MUDr. Dvořákem a primářem MUDr. Popovem.



8

Zkušenost s alkoholem má 97,4% studentů středních škol. Více než polovina 

navíc požila alkoholické nápoje 20 a více krát [Csémy,  Chomynová, Sadílek 2007: 22].

Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, nakolik je zneužívání alkoholu mezi 

mladistvými závažným problémem, jemuž se stojí za to věnovat.

1.5 Alkohol a socializace

K pochopení problému užívání/zneužívání alkoholu mladistvými je nutné 

nejprve osvětlit pojem socializace. Přistoupíme-li k alkoholismu (či jeho mírnějším 

formám) jako k naučenému jednání, je nutné hledat příčiny tam, kde se toto jednání 

vyskytovalo v přítomnosti jedince nejdříve, a kde se mu tedy mohl naučit.

Pojmem socializace se označuje proces transformace biologického člověka 

v člověka sociálního. Tento proces se odehrává v interakci s jinými lidskými bytostmi 

(obvykle rodiči), jejichž prostřednictvím se učí jistým návykům, hodnotám, normám, 

činnostem, a také porozumění základům symbolické kultury. [Petrusek 2009: 56-57]

Socializaci můžeme rozdělit na primární a sekundární5. Primární socializace se 

odehrává zejména ve vztahu k významným druhým a dítě tak získává základní sociální 

dovednosti a přesvědčení. Významní druzí jsou v tomto případě rodina, příbuzní a 

přátelské skupiny.

Sekundární socializaci poté představuje proces přijetí představy institucionálních 

subsvětů s rozvinutou dělbou činnosti. Zde získává jedinec specifické znalosti a 

dovednosti zejména žití s a mezi lidmi.

Konečným cílem socializace je vytvoření jedince, který je schopen žít ve 

společnosti v interakci s dalšími jedinci bez kontroly a dohledu ostatních členů skupiny. 

Socializace tedy vytváří vzorce chování pro různé situace. 

Pokud tedy byly utvořeny v rámci socializace vzorce chování spojené 

s užíváním alkoholu, hrozí nebezpečí, že je bude jedinec využívat. V mládí dítě vidí 

užívání alkoholu při oslavách, rodinných příležitostech, ale také při stresových či jinak 

vypjatých situacích. Tyto vzorce přejme, stanou se nevědomými, a tím nebezpečnějšími, 

neboť jedinec nad jejich využíváním nepřemýšlí. Jeho chování je zautomatizované tím, 

nač je zvyklí, čemu se naučil, co odkoukal, a co mu tedy přijde jako klasické konformní 

chování.

                                                            
5 Některé zdroje uvádějí i terciární socializaci, jakožto proces učení se v dospělosti interakcí se svým 
sociálním okolím. To ovšem jiní autoři berou stále jako sekundární socializaci.
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V souvislosti se zneužíváním alkoholu jsou často skloňovány také party 

mladistvých stejného věku. V mnohých případech se automaticky předpokládá 

spoluúčast těchto jedinců na zneužívání alkoholu, opíjení se a podobně. Výzkum 

sociologů Marcose, Bahra a Johnsona také uvádí, že nejlepším předpovídatelem užívání 

alkoholu (či drog obecně), jsou drogy užívající přátelé [Marcos, Bahr, Johnson 1986: 

135]. Ti byli též označeni (dle provedené studie), za jediný spolehlivý indikátor braní 

drog. Tento výzkum ovšem zkoumá pouze aktuální situaci, nikoliv příčiny rizikového 

chování užívání alkoholických látek.

Jedním z možných důvodů zneužívání alkoholu mladistvými je rodina. Studie 

dokonce ukazují dvou až čtyřikrát větší riziko spojené se zneužíváním alkoholu jedinců, 

jejichž nejbližší příbuzní (ať už se jedná o rodiče či sourozence) mají také problémy se 

zneužíváním alkoholu [Family History of Alcoholism, online]. Rodina se stává 

zprostředkovatelem tohoto zlozvyku. Je prokázáno, že nejčastěji děti či mladistvý 

poprvé ochutnají alkohol při domácích oslavách, v rodinném kruhu apod., kde rodiče 

působí jako příklady modelového chování [Barnes, Farrell, Cairns 1986].

1.6 Rizikové a protektivní faktory v průběhu socializace

Rodina se může nejrůznějšími faktory podílet na osvojení/neosvojení různých 

zvyků, dovedností, vzorců chování. Mnohé z nich mohou mít pro socializované jedince 

rizikový charakter, jiné mohou mít značné projektivní funkce proti rizikovému chování. 

Primář psychiatrického oddělení Bohnické léčebny, MUDr. Karel Nešpor 

zmiňuje následující rizikové faktory - výskyt jakékoliv neléčené a nezvládané návykové 

choroby u rodičů zvyšuje riziko jakékoliv návykové choroby u dětí, neexistence jasných 

pravidel týkajících se chování dítěte, nedostatek času na dítě (zvláště v časném dětství), 

málo péče, nedostatečný dohled, nedostatečné citové vazby dítěte, nesoustavná a 

přehnaná přísnost, nepřiměřené fyzické násilí vůči dítěti, týrání dítěte, sexuální 

zneužívání dítěte, schvalování pití alkoholu a užívání drog, nízká očekávání od dítěte a 

podceňování, špatné duševní a společenské fungování rodičů, osamělost rodičů, 

lhostejnost či dokonce nepřátelství vůči okolí, vážná duševní choroba rodičů, velmi 

těžké hmotné podmínky rodičů, špatné fungování rodiny, výchova pouze jedním 

rodičem, který ji časově nebo jinak nezvládá a nemá možnost využít pomoci dalších 

příbuzných, časté stěhování rodiny, žití dítěte bez rodiny a bez domova, závislost na 

návykové látce, škodlivé či rizikové užívání návykové látky nebo jiný návykový 
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problém u manžela (manželky) nebo partnera (partnerky), vážná duševní nemoc u 

manžela nebo manželky, popř. manžel (manželka) nebo jiný blízký člověk funguje jako 

„umožňovač“, tedy někdo, kdo usnadňuje návykové jednání a chrání závislého před 

následky, čímž oslabuje motivace ke změně. [Nešpor 2007: 78-79]

Výše uvedené faktory se v mnohém shodují s již uskutečněnými výzkumy,

kupříkladu výzkumy zkoumající problémové chování potomků [Achenbach, Ruffle

2000], úzkost [Castaneda, McCandless, Palermo 1956], podpory a kontroly ze strany 

rodičů [Barnes, Farrell, Cairns 1986], těsnost vztahů v rodině [Bartle, Sabatelli 1989; 

Alexander 1967], či psychické a sociální důvody k pití alkoholu [Alexander 1967]. Tyto 

výzkumy budou představeny v další části této práce.

Co se protektivních činitelů na úrovni rodiny týče, byly identifikovány 

následující - přiměřená péče, dostatek času na dítě (zejména v časném dětství), pevné 

citové vazby dítěte, jasná pravidla týkající se chování dítěte a přiměřený dohled, 

pozitivní hodnoty (např. vzdělání), rodiče na výchově spolupracují, sdílená odpovědnost 

v rodině, styl výchovy je vřelý a středně omezující (výchova tedy není necitlivě 

autoritativní, ale také ne zcela volná a bez pravidel a omezení), rodiče alkohol, tabák a 

jiné drogy zejména u dětí a dospívajících odmítají, existují přiměřená a jasná očekávání 

od dítěte, rodiče vůči němu projevují respekt, členové rodiny si osvojili dobré způsoby, 

jak zvládat stres, je zajištěna ochrana, bezpečí a přiměřené uspokojování potřeb dítěte. 

Dále jsou rodiče duševně zdraví, dobře přizpůsobeni společnosti a mají snahu pomáhat 

druhým. Výchova pomáhá vytvářet kvalitní vztahy s dospělými mimo rodinu, rodiče 

pomáhají dítěti nacházet dobré zájmy, dobré mezigenerační vztahy a existuje kvalitní 

spolupráce mezi generacemi (nejčastěji s prarodiči dítěte), manžel (manželka) nebo 

partner (partnerka) odmítají návykové látky a jsou i jinak duševně zdraví. Existuje 

„tvrdá láska“ ze strany příbuzných a dalších blízkých lidí - na jedné straně poskytují 

pocit citové opory a jsou vřelí, na druhé straně ale trvají na pozitivní změně a zvyšují 

tak motivaci. [Nešpor 2007: 79-80]

Z výše popsaných faktorů budu dále vycházet při tvorbě dotazníku. Jejich 

relevance bude diskutována v příslušných oddílech této práce. 
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1.7 Alkohol a adolescence

Adolescence je obtížné období v životě jedince, které je plné náročných 

komplikací, které musí dospívající řešit a jež mu ztěžují sociální roli a psychologickou 

jistotu:

„- nechce být dítětem a neumí být dospělým

- potřebuje nahradit dětský svět, jehož středem byl, novými sociálními vazbami

- stojí před mnohými rozhodnutími, které jej nutí k osobní zodpovědnosti

- zjišťuje, že existuje mnoho způsobů jak prožít život

- hledá smysl světa, života i sebe“ [Kalina a kol. 2003: 232]

Adolescentní jedinec tedy opouští jeden institucionalizovaný svět a vchází do 

jiného. Tento přerod je pro mnohé jedince stresující. Jedinec může mít pocit, že je 

opuštěný, hledá životní smysl (občas i v návykových látkách), často bývá frustrován 

z nezdařených životních pokusů a někde a nějakým způsobem potřebuje ventilovat 

nahromaděnou agresivitu. [Kalina a kol. 2003: 233]

Svět je nastaven na úspěch, a proto jedinec musí uspět, obstát. Často jsou na něj 

kladeny vysoké nároky a přehnaná očekávání. Přichází volnost a samostatnost ze strany 

rodičů, na kterou adolescent nemusí být připraven a reaguje na ni různými (mnohdy i 

rizikovými) způsoby. 

Uplatňování naučených vzorců chování může být často traumatické, nevede-li 

k očekávaným výsledkům. Jedinec se v takovém případě cítí zrazen, neví si rady se 

situacemi, do nichž se dostává a hledá únik, potažmo rebeluje proti nastavení aktuálního 

systému. Tento únik (resp. rebelie) může být představován ať již alkoholem, či jinými 

(legálními nebo ilegálními) drogami. Rebelující mladistvé představil ve svém výzkumu 

Norman Alexander [Alexander 1967], jehož výsledky budou představeny v příslušném 

oddíle.

V adolescentním věku patří mezi hlavní socializační činitele následující faktory: 

„Rodina, škola, profese, volnočasové aktivity a skupiny vrstevníků“ [Vacek 2000: 147]. 

Pokud se jedinci byť i v jednom z nich nedostává dostatečných socializačních podnětů, 

riziko abúzu se zvyšuje. Čím více některé socializační prvky selhávají, či se jich vůbec 

nedostává, tím se samozřejmě možnost rizikového chování zvyšuje.
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1.8 Další související výzkumy

V této části budou představeny již uskutečněné výzkumy, které mají určitou 

relevanci ve spojení s mým tématem a z nichž budu při své práci částečně čerpat. 

Z velké části se jedná o výzkumy na americké půdě, kde existuje mnohem větší tradice 

takovýchto výzkumných šetření.6

1.8.1 Rodičovské socializační faktory a pijící chování adolescentů

Tento výzkum, který proběhl roku 1986 pod vedením pánů Barnese, Farrella a 

Cairnse, si dal za cíl zjistit, zda rodiče, jakožto hlavní socializační činitelé, ovlivňují 

vytváření různých typů zneužívání alkoholických nápojů u svých dětí. Zaměřili se

především na dva (dle jejich názoru důležité) socializační faktory, a to rodičovskou 

podporu svých potomků a současně jejich kontrolu.

Pití alkoholických nápojů pokládají (obdobně jako já ve své práci) za „naučené 

chování, které je součástí socializačního procesu, anticipující přechod z dětství do 

dospělosti“ (Barnes, Farrell, Cairns 1986: 27, překlad JR).

Na základě frekvence pití alkoholických nápojů a jejich množství byli rodiče 

rozčleněni do skupin

- abstinent

- příležitostný uživatel

- lehký uživatel

- střední uživatel

- středně těžký uživatel

- těžký uživatel

Tyto skupiny musely být nakonec sloučeny do pouze tří skupin u žen a do dvou 

skupin u mužů (samostatně nevykazovaly přesvědčivé výsledky kvůli malému počtu 

respondentů v původních kategoriích). U pijících matek byly tedy vytvořeny skupiny I. 

abstinentky, II. příležitostná uživatelka až střední uživatelka a III. středně těžká 

uživatelka a těžká uživatelka. Vyhodnocená data ukazují jasné tendence k „těžkému“ 

pití u adolescentů u matek ze třetí, a zdánlivě paradoxně také z první skupiny.

                                                            
6 V ČR existuje prakticky pouze jediný opravdu velký kontinuální výzkum, co se užívání alkoholických 
látek týče, a to ESPAD, který je obsáhlou studií monitorující užívání alkoholu a jiných návykových látek 
mezi žáky základních škol (6. – 9. třída), středních odborných učilišť, středních škol s maturitou a 
gymnázií v celkovém vzorku 3901 respondentů. Tato studie dále srovnává tyto výsledky s dalšími 34mi 
evropskými zeměmi, přičemž celkově má tato studie vzorek populace přes 101 tisíc dotázaných.
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U otců je tomu o něco jednodušeji, vzhledem k jejich rozdělení. I. skupina je 

tvořena abstinenty až středně pijícími, II. skupina středně těžkými a těžkými uživateli 

alkoholických nápojů. Zde je jasná tendence problémového pití mládeže u druhé 

skupiny otců.

Poněkud překvapujícím výsledkem bylo zjištění, že pohlaví potomka není 

signifikantním faktorem při rizikovém abúzu alkoholu. Tento fakt zařadím do testu, 

neboť jsem zvědav, jestli obdobné zjištění bude v populaci českých adolescentů.

Avšak zásadním se ukázalo zjištění, že nadužívání alkoholických látek 

adolescenty je vyšší v případě, že ze strany matek je malá podpora dotyčného jedince a 

také málo kontroly. V případě otců je problémové pití alkoholu znatelně vyšší, pokud 

málo podporují svého potomka, ale na rozdíl od matek se jej snaží kontrolovat. Jako 

ideální se proto jeví vysoká podpora potomků spojená se střední (rozumnou) kontrolou. 

[Barnes, Farrell, Cairns 1986: 35]

1.8.2 Alkohol a mladistvý vzdor

Toto šetření bylo provedeno v roce 1967 Normanem C. Alexanderem a zkoumá 

vztah mezi užíváním alkoholu adolescenty a jejich vztahem k rodičům a také 

k vrstevníkům. Alkohol je zde brán jako nástroj mladistvého vzdoru vůči autoritám, 

resp. konformního chování s vrstevnickou skupinou.

Cílem práce bylo mimo jiné zjistit, zda užívání alkoholických nápojů 

adolescenty (resp. pouze mladíky, neboť tato práce se zaměřuje pouze na vztah otec-

syn) je výsledkem negativního přístupu k otci, nebo naopak - zda negativní přístup 

k otci je výsledkem rozporu mezi rodičovým přístupem k alkoholu a nezávisle 

získanými návyky užívání alkoholu.

Pozitivní vztah mezi užíváním alkoholických nápojů a odmítavým vztahem 

k otci byl zjištěn pouze u jedinců pijících bez podpory vrstevnické skupiny. Odmítání 

otce dle tohoto výzkumu tedy souvisí s osamělostí jedince, resp. s absencí vztahů 

s vrstevnickou skupinou.

Důvody k pití alkoholických nápojů byly odhaleny dva. Buď jedinec pije 

alkohol z psychických důvodů, nebo ze sociálních. Psychologické důvody jsou spojeny 

s odmítajícím vztahem k otci-abstinentovi, nedostatečnou podporou z řad vrstevníků, 

pitím, pokud je jedinec nešťastný, znuděný nebo v potížích, potažmo využívá pití ke 
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zbavení se studu. Sociální jsou spojeny s kladným vztahem k vrstevníkům, touhou být 

součástí nějaké skupiny apod. [Alexander 1967: 549-550].

Výše uvedené výzkumy jsou zaměřeny zejména na vztahy v rodině, pročež 

druhý je kombinuje se vztahy s vrstevnickými skupinami, které jsou v rámci socializace 

také velice důležité. K výsledkům těchto výzkumů bude přihlíženo při budování 

metodologického nástroje (resp. ke zjištěním z výzkumů vyplývajících). 

Je jasné, že tak velké téma jako užívání alkoholických látek nelze obsáhnout 

v jediném výzkumu bezezbytku. Představit zde vyčerpávající seznam důvodů je dle 

mého názoru nemožné, neboť škála takovýchto pohnutek může být skutečně enormní 

velikosti. Proto se zaměřuji pouze na hlavní činitele, ovlivňující přístup jedince 

k užívání/zneužívání alkoholických nápojů.

Zde tedy byly představeny teoretické zdroje, z nichž budu dále čerpat při 

sestrojování konkrétních otázek v dotazníku. Dojde k propojení zde popsaných 

teoretických informací s praktickými metodologickými nástroji, které jsou popsány

v následující kapitole. Touto syntézou chci docílit všeobsažného výzkumného nástroje, 

který bude užívání/zneužívání alkoholických nápojů měřit v kontextu příčin, které za 

tímto chování stojí a které jej způsobují.
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2. Popis nástrojů

Ve své práci budu vycházet z několika již existujících metodologických nástrojů, 

které se měřením užívání alkoholu zabývají. Jedná se o Michiganský test pro 

monitorování alkoholu (Michigan Alcohol Screening Test), Škálu závislosti na alkoholu 

(Alcohol Dependence Scale), Osobní test pro monitorování alkoholismu (Self-

Administered Alcoholism Screening Test) a CAGE test. Každý z nich je sestaven 

z určitého počtu otázek a v podstatě každý z nich může být použit jako 

samovyplňovací7.

2.1 Michiganský test pro monitorování alkoholu 

Michiganský test pro monitorování alkoholu [Selzer, 1971] je sestaven z dvaceti 

pěti otázek s dichotomickými možnostmi odpovědí (ano-ne). Každá odpověď má 

přiřazený určitý počet bodů (1-5), přičemž po sečtení získaných bodů testovaná osoba 

zjistí, jak velký problém je v jejím životě užívání/zneužívání alkoholu. Pokud 

respondent získá 3 a méně bodů, nemělo by se jednat z medicínského hlediska o 

problém. Čtyři body poukazují na malý nebo středně velký problém s alkoholem a pět a 

více bodů již predikuje diagnózu alkoholismu.

Otázky rozděluji do dimenzí dle toho, na kterou část respondentova života (resp. 

důsledky jeho pití alkoholických nápojů) monitorují. Ty jsou tři – subjektivní, 

objektivní a vztahové.

Subjektivní důsledky jsou vystavěny na názoru respondenta, na jeho mínění, o 

určité věci. Jde v nich o to, jak se cítí při konzumaci alkoholických nápojů, zda si myslí, 

že je schopen s pitím přestat apod. Objektivní jsou naopak založeny na skutečných 

věcech, které se během respondentova života udály, které by měl mít v paměti a lze je 

poměrně jasně definovat. Ty lze dále rozdělit do dvou poddimenzí, které lze nazvat jako 

poddimenze vyhledávání léčby, v níž jsou zahrnuty návštěvy klinických zařízení 

z důvodů užívání alkoholu nebo pokusy sobě pomoci, a poddimenze problémů 

v důsledku alkoholu, v níž se nacházejí otázky monitorující potíže, do nichž se 

respondent kvůli užívání alkoholických látek mohl dostat. Třetí dimenzí jsou pak otázky 

na mezilidské vztahy s nejbližšími lidmi (rodina, známí) a na jejich přístup 

k respondentovi a jeho možnému problému s nadměrným užíváním alkoholických 

                                                            
7 Jak bude popsáno dále, CAGE test je spíše užíván ve zdravotnictví jako rychlá pomůcka při lékařských 
vyšetřeních. Ovšem například na českých internetových stránkách je test uveden jako samovyplňovací.
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nápojů. Přehledně tyto otázky shrnuje Tabulka 1 - Dimenzionalita Michiganského testu 

pro monutorování alkoholu.

Tabulka 1 - Dimenzionalita Michiganského testu pro monutorování alkoholu

Objektivní dimenze Subjektivní dimenze Vztahová dimenze

Poddimenze 

vyhledávání léčby

Poddimenze 

problémů v důsledku 

alkoholu
8) Už jste někdy navštívil 
setkání anonymních 
alkoholiků? (5)

9) Dostal jste se do 
fyzického zápasu, když 
jste pil? (1)

0) Užíváte si pití 
(alkoholických nápojů)? 

3) Dělá si vaše žena, 
manžel, rodič nebo 
jiný blízký příbuzný 
starosti ohledně 
vašeho pití?

17) Bylo vám někdy 
řečeno, že máte problémy 
s játry? Cirhózu? (2)

14) Ztratil jste někdy kvůli 
pití práci? (2)

1) Cítíte se jako normální 
uživatel alkoholických 
nápojů („normálním“ je 
myšleno, že pijete stejně 
nebo méně než většina 
ostatních lidí)? (2) *

6) Myslí si vaši přátelé 
a příbuzní, že jste 
normální konzument 
alkoholu?

19) Šel jste někdy za 
někým, aby vám pomohl 
přestat pít? (5)

23) Byl jste někdy zadržen 
kvůli řízení pod vlivem 
alkoholu nebo řízení když 
jste byl intoxikován? (2) 
***

4) Můžete přestat pít, aniž 
byste s tím bojoval, po 
jednom nebo dvou 
drincích?  (2) *

10) Vytváří pití 
alkoholu problémy 
mezi vámi a vaší 
ženou, manželem, 
příbuznými apod.?

20) Byl jste už někdy kvůli 
pití v nemocnici? (5)

24) Byl jste někdy zatčen 
nebo vzat do vazby i jen 
na pár hodin z jiných 
příčin, jejich součástí bylo 
požívání alkoholických 
nápojů? (2) ***

5) Cítil jste se někdy 
provinile ohledně vašeho 
pití? (1)

11) Šla vaše žena, 
manžel nebo jiný 
příbuzným za někým, 
aby vám pomohl?

21) Byl jste někdy 
pacientem na psychiatrické 
klinice, nebo na 
psychiatrickém oddělení, 
když bylo pití součástí 
vašeho problému, který byl 
v nemocnici řešen? (2)

7) Jste schopen přestat pít, 
když chcete? (2) *

12) Ztratil jste někdy 
přátele kvůli alkoholu?

22) Byl jste někdy na 
psychiatrické klinice nebo 
za jakýmkoliv doktorem, 
sociálním pracovníkem, 
nebo duchovním kvůli 
jakémukoliv 
emocionálnímu problému, 
jehož součástí bylo pití 
alkoholu? (2)

13) Dostal jste se někdy do 
problémů v práci nebo ve 
škole kvůli pití? (2)

15) Už jste někdy zanedbal 
své závazky, svoji rodinu, 
svou práci na dva a více 
dní v řadě protože jste pil? 
(2) 
16) Pijete docela často 
před polednem? (1)
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18) Měl jste někdy po 
těžkém pití delirium 
tremens, silný třes, nebo 
jste slyšel hlasy či viděl 
věci, které tam nebyly? (2) 
**

* alkoholová odpověď je negativní (tj. body se přičítají za negativní odpovědi)

** - 5 bodů za delirium tremens

*** - 2 body za každé zadržení

Zatím co v subjektivní a ve vztahové dimenzi může respondent získat 

maximálně jedenáct bodů, v objektivní dimenzi jich lze získat teoreticky nekonečně 

(díky otázkám č. 23 a č. 24, v nichž za každý případ přestupku získává respondent dva 

body). Dále jsou v této dimenzi otázky s největším počtem bodového ohodnocení 

(otázky č. 19, č. 20, popř. ještě č. 18, pokud respondent zažil delirium tremens8 – každá 

z těchto otázek, pokud je zodpovězena kladně, v podstatě indikuje u respondenta 

diagnózu alkoholismu).

Toto jasné zaměření na objektivní dimenzi lze vysvětlit snahou tvůrců tohoto 

nástroje o přesnost a jasnost poznání. Subjektivní a vztahové dimenze může respondent 

(i nevědomky) přizpůsobit tak, aby ve svých očích vypadal lépe, než opravdu je. 

S objektivními skutečnostmi to tak snadné není, zde už musí respondent ve většině 

případů vědomě lhát. Tento poznatek následně využiji při konstrukci svého 

metodologického nástroje.

Během testování tohoto nástroje (byla testována validita a reliabilita) bylo 

během testů validity zjištěno, že pokud už Michiganský test pro monitorování 

alkoholismu vykazoval chybné výsledky (v porovnání s jinými testy pro monitorování 

alkoholismu nebo při výzkumech prováděných na psychiatrických odděleních na již 

identifikovaných alkoholicích), v průměru vykazoval o 3,5 krát více chybných výsledků 

jako chybně pozitivních, než chybně negativních [Gibbs, 1983: 280]. Čili poměr chybně 

pozitivních: chybně negativních byl 3,5:1. Častěji tedy test určil chybně diagnózu 

alkoholismu, než aby jí neurčil vůbec.

                                                            
8 Jedná se o závažnou alkoholovou psychózu, vznikající poté, co dojde k vysazení alkoholických nápojů. 
Vzniká zejména u těžkých alkoholiků po přibližně dvou dnech abstinence. Zpočátku se dostavuje úzkost, 
nespavost, mírné svalové křeče. Horšící se stav pokračuje ztrátami orientace a vědomí, mohou se 
prohlubovat různé smyslové halucinace, které se zdají být velmi reálnými. Příčinnou je dysfunkce 
mozkových buněk a celého nervového systému, které vzniká po přerušení přísunu alkoholu po 
dlouhodobé nadměrné konzumaci. Jedná se o život ohrožující stav, během něhož je nutná hospitalizace
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2.2 AUDIT – Identifikační test poruch užívání alkoholu 

Identifikační test poruch užívání alkoholu [Saunders, Aasland, Babor 1993] je 

testem zjišťující alkoholovou závislost, popř. v mírnějších formách škodlivé nebo 

riskantní pití. Test je sestaven z deseti výběrových otázek. Každá odpověď je 

ohodnocena daným počtem bodů (0 – 4 body). Pokud respondent získá 8 a více bodů, je 

tento výsledek spojován s riskantním nebo škodlivým pitím. Výsledek více než 15 (v 

případě žen více než 13) indikuje alkoholovou závislost.

Identifikační test poruch užívání alkoholu byl vyvíjen před dvě desetiletí a byl 

vytvořen k přesnému měření alkoholických rizik nehledě na pohlaví, věk nebo kulturní 

zázemí. Je jediným takovýmto nástrojem, který byl vyvíjen pro mezinárodní využití. 

Z tohoto důvodu bylo provedeno několik porovnávacích terénních šetření v Norsku, 

Austrálii, Keni, Bulharsku, Mexiku a USA [Babor, Higgins-Biddle, Saunders, Monteiro 

2001: 10].

Otázky AUDITu jsou rozděleny do tří dimenzí, dle svého zaměření na dimenzi 

rizikového užívání alkoholu, na dimenzi symptomů závislosti a na dimenzi škodlivého 

užívání alkoholu. První dimenze je spojena s množstvím vypitého alkoholu, s frekvencí 

pití alkoholických nápojů a s frekvencí těžkého pití. Druhá dimenze zkoumá zhoršenou 

sebekontrolu spojenou s konzumací alkoholických látek, zvýšenou nápadnost pití a pití 

alkoholu v ranních hodinách. Poslední dimenze se zaměřuje na pocit viny po požívání 

alkoholických nápojů, výpadky paměti kvůli požívání alkoholu, zranění spojená 

s užíváním alkoholu a starost ostatních o respondentovu osobu z důvodu konzumace 

alkoholických látek [Babor, Higgins-Biddle, Saunders, Monteiro 2001: 11]. Přehledně 

to shrnuje Tabulka 2 - Dimenze a obsahy položek v AUDITu.

Tabulka 2 - Dimenze a obsahy položek v AUDITu

Dimenze a obsahy položek v AUDITu

Dimenze Číslo otázky Obsah položky

Rizikové

užívání

alkoholu

1 Frekvence pití

2 Typická kvantita

3 Frekvence těžkého pití

Symptomy

závislosti

4 Zhoršená kontrola nad pitím

5 Zvýšená nápadnost pití

6 Ranní pití

Škodlivé 

užívání 

7 Vina po pití

8 Výpadky paměti
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alkoholu 9 Zranění spojená s alkoholem

10 Ostatní znepokojení pitím

V porovnání s dalšími monitorovacími testy byl AUDIT shledán jako test 

s vysokou mírou přesnosti v mnoha rozdílných měřeních. Dále byla nalezena silná 

korelace mezi Identifikačním testem poruch užívání alkoholu a Michiganským testem 

pro monitorování alkoholu (r=.88). Vysoký korelační koeficient byl též naměřen u 

CAGE testu (r=.78). AUDIT též vykazuje vysokou míru reliability (r=.86) [Babor, 

Higgins-Biddle, Saunders, Monteiro 2001: 13-14]. AUDIT byl též shledán vhodným 

nástrojem pro zjištění rizikového, škodlivého a závislost vzbuzujícího pití alkoholických 

nápojů u mladistvých. Reliabilita tohoto výzkumu měřená Crombachovým alfa byla 

0.83 [Santis, Garmendia, Acuňa, Alvarado, Arteaga 2009: 155].

Dle mého názoru se jedná o vyvážený metodologický nástroj (jak je vidět 

z rozvržení dimenzí) s velkou spolehlivostí, díky čemuž se z něj nechám inspirovat při 

tvorbě svého nástroje, a to zejména co se vyváženého rozvržení dimenzionality týče, 

neboť se domnívám, že v opačném případě by mohlo dojít k vychýlení výsledků měření.

2.3 Alcohol Dependence Scale – Škála závislosti na alkoholu 

Škála závislosti na alkoholu [Skinner, Horn 1984] je sestavena z celkem dvaceti 

pěti výběrových otázek. Každá odpověď má přiřazenou určitou bodovou hodnotu (0-3 

body), přičemž lze dosáhnout výsledku až 47 bodů. Výsledky lze dále rozdělit na čtyři 

části dle nebezpečnosti závislosti a na žádné nebezpečí v případě nulového výsledku. 

Přehledně to shrnuje Tabulka 3 - Interpretace výsledků ADS.

Tabulka 3 - Interpretace výsledků ADS

Skóre 

v ADS

Interpretace výsledku Navrhovaná léčba

0 Nenalezena žádná míra alkoholové závislosti. 

Nicméně to neznamená, že jedinec nemá žádné 

symptomy závislosti. Posuďte validitu odpovědí.

Rada

1 - 13 Nízká úroveň alkoholové závislosti. Symptomy 

jsou pravděpodobně psychologické, spíše než 

fyzické. Mělo by být zváženo zmírňování picích 

strategií, pokud nejsou žádné kontradikce. 

Výsledek 9 a více vysoce naznačuje diagnózu 

zneužívání alkoholu nebo závislosti.

Konzultace

14 – 21 Střední úroveň alkoholové závislosti. Pacient ambulantní léčby
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Pravděpodobné jsou psychologické problémy 

spojené s pitím. Psychologická závislost může být 

stále typickou, ale hledejte též znaky fyzické 

závislosti a odstraňování symptomů.

22 – 30 Závažná úroveň alkoholové závislosti. Medicíncké 

poruchy, psychiatrické symptomy a sociální 

problémy spojené se zneužíváním alkoholu jsou 

pravděpodobné. Měla by být doporučena léčba 

s cílem abstinence. Klient by měl být schopen 

rozpoznat, že abstinence je jedinou cestou ke 

zlepšení.

Hospitalizace

31 – 47 Velice silná úroveň závislosti. Fyzická závislost je 

vysoká. Vážné psychiatrické symptomy a 

medicínské poruchy spojené s pitím – jako je 

onemocnění jater – jsou pravděpodobné. 

Abstinence je doporučena. Zkontrolujte vážnost 

úmyslů k dosažení souladu s léčbou.

Hospitalizace

Otázky jsem rozdělil do obdobných dimenzí jako u Identifikačního testu poruch 

užívání alkoholu, tedy do dimenze rizikového užívání alkoholu, dimenze symptomů 

závislosti a dimenze škodlivého užívání alkoholu.

Tabulka 4 - Dimenze a znění položek v ADS

Dimenze a znění položek v ADS

Dimenze Číslo otázky Znění otázky

Rizikové 

užívání alkoholu

1 Jak moc jste pil naposledy, když jste pil?

12 Po čase abstinence, začnete opět pít těžce?

24 Kopete“ do sebe drinky? (pijete rychle?)

Symptomy 

závislosti

6 Když pijete, klopýtáte a pletou se vám nohy?

7 Jako důsledek pití, cítil jste se někdy horečnatě a zpoceně?

9 Cítíte paniku, protože se bojíte, že nedostanete alkoholický 

drink, když jej budete potřebovat?

11 Nosíte si sebou pití, nebo jej máte blízko při ruce?

13 V posledních 12ti měsících, byl jste bez peněz jakožto 

důsledek pití?

14 Měl jste někdy křeče, jakožto následek delší doby, během níž 

jste pil?

15 Pijete přes den?

18 Myslíte skoro pořád na pití a alkohol?

23 Zkoušel jste někdy přestat s pitím a neuspěl jste?

25 Po jednom či dvou drincích, můžete obvykle přestat pít?

Škodlivé 

užívání 

2 Máte často kocovinu v neděli nebo v pondělí ráno?

3 Měl jste někdy třesavku, když jste střízlivěl?
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alkoholu 4 Je vám fyzicky špatně (např. zvracení, bolesti žaludku) jako 

důsledek pití?

5 Měl jste již delirium tremens – viděl nebo slyšel jste zvuky, 

které tam nebyly/neexistovaly?

8 Jako důsledek pití, viděl jste věci, které ve skutečnosti 

nebyly?

10 Měl jste někdy „okno“ (nepamatoval jste si, co se dělo) jako 

důsledek pití?

16 Poté, co jste těžce pil, máte vaše myšlení zmatené a 

popletené?

17 Jako důsledek pití, cítil jste, že by vaše srdce tlouklo více či 

zrychleně?

19 Jako důsledek pití, slyšel jste věci, které tam doopravdy 

nebyly?

20 Měl jste podivné nebo strašidelné pocity, když jste pil?

21 Jako důsledek pití, cítil jste někdy věci, které po vás lezly a 

které tam doopravdy nebyly (např. brouci, pavouci apod.)

22 Vzhledem k „oknům“ (výpadkům paměti)

U tohoto metodologického nástroje považuji za problém nevyrovnanost jeho 

dimenzí. Většina otázek je zaměřena na symptomy závislosti, a zejména na škodlivé pití 

alkoholických nápojů, ale rizikovému pití ve v podstatě věnují jen tři otázky. V mnou 

konstruovaném metodologickém nástroji se více zaměřím právě na rizikové pití a to 

z důvodu jeho objektivnějších znaků (např. počet vypitých alkoholických nápojů či 

četnost opíjení se). Dále se tento dotazník zaměřuje v několika otázkách na obdobné 

věci (např. otázky 5, 8, 19 a 21 popisují shodně Delirium Tremens, byť jen jeho dílčí 

projevy).

Oproti tomu má ovšem Škála závislosti na alkoholu skutečně vysokou míru 

reliability (.92). Také nejsou výsledky zkresleny vzhledem k věku či pohlaví [Skinner, 

Allen 1984: 199-204]. Proto jej budu dále využívat při konstrukci svého 

metodologického nástroje.

2.4 CAGE test

CAGE test [Ewing 1984] je specifickým testem pro zjišťování problému 

zneužívání alkoholu. Od jiných, zde popsaných testů se liší především délkou. Obsahuje 

pouze čtyři otázky. Přesto je tento test poměrně spolehlivým, ačkoliv se doporučuje 

kombinace s dalšími vyšetřeními, na jejichž základě by pak mělo dojít 

k potvrzení/vyvrácení zjištění udaných CAGE testem [Allen, Eckardt, Wallen 1988: 

587].

Obsahuje následující otázky:
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1) Cítil/a jste někdy potřebu své pití snížit?

2) Dráždila vás někdy kritika vašeho pití?

3) Měl/a jste někdy kvůli pití pocit viny?

4) Pil/a jste někdy po ránu, abyste se probral?

Jedna pozitivní odpověď ukazuje na možný podnět k dalším lékařským 

vyšetřením, dvě pozitivní odpovědi ukazují na možnou závislost, v případě tří a více 

kladných odpovědí se již s vysokou pravděpodobností jedná o závislého člověka.

Navzdory své jednoduchosti má CAGE test poměrně velkou míru přesnosti. 75 

procent alkoholiků (aspoň dvě kladné odpovědi) je správně identifikováno. A naopak, 

96 procent lidí nezneužívajících alkohol je také správně identifikováno [Allen, Eckardt, 

Wallen 1988: 587].

Výzkumy provedené kvůli možnému vychýlení výsledků u CAGE testu 

potvrdily, že k mírnému vychýlení dochází v případě, pokud je před CAGE testem 

položena otázka na objem a frekvenci konzumovaného alkoholu. V tomto případě 

dochází u mužů9 k mírnému zkreslení výsledků [Etter 2004: 213]. Proto se doporučuje 

obdobné otázky pokládat po CAGE testu.

Co se dimenzionality týče, lze rozdělit otázky do dvou dimenzí. Do dimenze 

symptomů závislosti patří otázky na ranní pití a potřeba snížit objem konzumovaného 

alkoholu, a do dimenze škodlivé užívání alkoholu patří otázky ohledně viny po 

konzumaci alkoholu a kritika od blízkých lidí. Tyto dimenze byly zkonstruovány 

s ohledem na dimenze Identifikačního testu poruch užívání alkoholu [Saunders, 

Aasland, Babor 1993].

Tento dotazník je zde spíše zmíněn jako ukázka velice krátkého, a zároveň 

kvalitního nástroje co se validity a reliability. Mým cílem není dosáhnout obdobně 

krátkého dotazníku, nicméně usuzuji, že jisté redukce budou muset proběhnout, aby byl 

můj nástroj efektivní a snadno použitelný.

                                                            
9 Zajímavé je, že u žen k obdobnému zkreslení nedochází. Bylo by jistě zajímavé se tomuto fenoménu 
věnovat, to však není cílem této práce.
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3. Konstrukce metodologického nástroje

V této části se budu věnovat samotné konstrukci dotazníku. Tato konstrukce

bude vycházet z výše probraných teoretických okruhů a inspirací mi též budou výše 

popsané, již užívané metodologické nástroje. Cílem je tedy vytvoření dotazníku, v němž 

se budou prolínat ukazatele užívání alkoholických nápojů (Index užívání alkoholu) a 

možné socializační příčiny takovéhoto chování.

Vzhledem tedy k popsaným metodologickým nástrojům a popsaným teoriím 

jsem se rozhodl svůj metodologický nástroj sestrojit ze tří velkých oddílů, 

obsahujících následující dimenze:

I. Oddíl index užívání alkoholu:

1) rizikové užívání alkoholu

2) symptomy závislosti

3) škodlivé užívání alkoholu

II. Oddíl socializace:

4) socializace – rodina

5) socializace – škola

6) socializace – volnočasové aktivity

7) socializace – skupiny vrstevníků

III. Oddíl statusu, kapitálu a sociodemografických dat:

8) socioekonomický status

9) kulturní a sociální kapitál

10) obecné sociodemografické charakteristiky

V následující části každou z dimenzí podrobně rozeberu a operacionalizuji tak, 

aby každá otázka byla vyčerpávající a měla jasnou a srozumitelnou formulaci, byla pro 

respondenta naprosto pochopitelná a měla v dotazníku své místo. Genderová korektnost 

znění jednotlivých otázek bude upravena dále. Samozřejmě si uvědomuji, že po pilotáži 

a pilotní sondě budou s největší pravděpodobností některé otázky z nástroje odebrány 

nebo budou muset být reformulovány. To však proběhne až v další kapitole. Nyní tedy 

blíže k jednotlivým dimenzím.
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3.1 Rizikové užívání alkoholu

Tato dimenze bude obsahovat otázky zjišťující chování spojené s rizikovým 

užíváním alkoholu. Obsahuje otázky na množství vypitého alkoholu, subjektivní 

srovnání s vrstevníky, rychlost pití alkoholických nápojů a otázky na stavy opilosti. 

Nechtěl jsem se (s výjimkou otázky 1.2.) vysloveně ptát na konkrétní počet vypitých 

alkoholických nápojů, spíše zjišťuji chování s tím spojené. Uvědomuji si, že pouhé 

množství vypitého alkoholu je sice důležitým, rozhodně ne však dostačujícím 

indikátorem měření. Přehledně výše zmíněné otázky shrnuje následující tabulka:

Tabulka 5 - Rizikové užívání alkoholu

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědi

Subjektivní srovnání 

s vrstevníky

1.1. Ve srovnání se všemi vrstevníky ve tvé třídě, piješ 

alkoholické nápoje více než průměrný vrstevník?10

a) Ano

b) Ne

Množství vypitého 

alkoholu

1.2. Pokud piješ, kolik standardních alkoholických 

nápojů většinou vypiješ? (standardní alkoholický nápoj 

– 0,5 l piva, 0,2 l vína, 0,04 l destilátu)11

a) žádný

b) 1-3

c) 4 – 6

d) 7 a více

Rychlost pití
1.3. Kopeš do sebe drinky („panákuješ“), pokud piješ 

alkoholické nápoje?12

a) Ano

b) Někdy

c) Ne

Četnost opilosti
1.4. Když jsi pil naposledy alkoholické nápoje, opil jsi 

se?13

a) Ano

b) Ne

Četnost opilosti
1.5. Pokud piješ alkoholické nápoje, opiješ se 

(většinou)?14

a) Ano

b) Ne

Jsem si vědom možných duplicitních otázek, nebo otázek měřících obdobné 

věci. Ty budou s finálního metodologického nástroje vyřazeny. Jde mi zjištění, jaké 

otázky jsou nejvhodnější.

3.2 Symptomy závislosti

Dimenze škodlivého užívání zaštiťuje potenciálně škodlivé chování respondenta. 

Obsahuje indikátory vztahující se k nekontrolování a nekoordinaci pohybů během 

                                                            
10 Vycházím z otázky č. 1 z Michiganského testu pro monitorování alkoholu, resp. otázky č. 1 z AUDITu
11 Vycházím z otázky č. 2 z AUDITu.
12 Reformulace otázky č. 24 z ADS
13 Vycházím z otázky č. 1 z ADS
14 Vycházím z otázky č. 1 z ADS
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konzumace alkoholu, utrácení peněz za alkohol, pití alkoholu přes den a zvýšené 

nápadnosti pití.

Tabulka 6 - Symptomy závislosti

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědí

Nekontrolování a 

nekoordinace pohybů
2.1. Když piješ, pletou se ti nohy a klopýtáš?15

a) Ano

b) Někdy

c) Ne

Utrácení za alkohol
2.2. Utratil jsi někdy všechny své „volné“ peníze za 

pití?16

a) Ano

b) Ne

Užívání alkoholu během 

dne
2.3. Piješ někdy přes den alkohol?17 a) Ano

b) Ne

Zvýšená nápadnost pití 

alkoholických nápojů

2.4. Přišel jsi někdy do školy opilý, popřípadě opil 

jsi se během vyučování?18

a) Ano

b) Ne

Zvýšená nápadnost pití 

alkoholických nápojů
2.5. Přišel jsi někdy opilý domů?19 a) Ano

b) Ne

3.3 Škodlivé užívání alkoholu

V této dimenzi jsou zahrnuty indikátory ukazující škodlivost užívání alkoholu 

pro jedince, tudíž se zaměřují na pocity viny po konzumaci alkoholu, výpadky paměti, 

případná zranění v důsledku konzumace alkoholických nápojů, fyzický pocit během a 

po konzumaci alkoholu a možné prožití deliria tremens20.

Tabulka 7 - Škodlivé užívání alkoholu

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědi

Pocit viny po 3.1. Cítil jsi někdy po pití alkoholu pocit viny?21 a) Ano

                                                            
15 Reformulace otázky č. 6 z ADS
16 Reformulace otázky č. 13 z ADS
17 Reformulace otázky č.16 z Michiganského testu pro monitorování alkoholu, resp. otázky č.5 
z AUDITu, popř. otázky č. 15 z ADS
18 Reformulace otázky č. 5 z AUDITu
19 Reformulace otázky č. 5 z AUDITu
20 Ohledně deliria tremens jsem dlouho váhal, zda má dotazník obsahovat otázku na jednotlivé dílčí 
projevy deliria. Následně jsem se rozhodl shrnout je do jedné, avšak té následně dát mnohem větší bodové 
ohodnocení (váhu) než ostatním odpovědím. Důvod je prostý – v tak mladém věku je prožití deliria 
tremens velkou zátěží na mozek jedince, a proto jakákoliv zažitá zkušenost s tímto stavem je velice 
nebezpečnou záležitostí.
21 Reformulace otázky č. 5. Z Michiganského testu pro monitorování alkoholu, resp. otázky č. 7 
z AUDITu, popř. otázky č. 3 z CAGE testu
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konzumaci alkoholu b) Ne

Výpadky paměti po 

konzumaci alkoholu

3.2. Měl jsi někdy po pití výpadky paměti (tzv. okna –

nemohl jsi si vzpomenout, co se dělo)?22

a) Ano

b) Ne

Zranění v důsledku 

konzumace alkoholu

3.3. Zranil jsi se někdy během pití alkoholických 

nápojů?23

a) Ano

b) Ne

Fyzický stav po 

konzumaci alkoholu
3.4. Bylo ti někdy fyzicky špatně jako důsledek pití?24 a) Ano

b) Ne

Prožití deliria tremens
3.5. Jako důsledek pití, viděl/slyšel/cítil  jsi někdy 

věci, které tam nebyly?25

a) Ano

b) Ne

3.4 Socializace v rámci rodiny

Tato dimenze obsahuje indikátory na zjišťování potenciálně rizikových, či 

naopak projektivních faktorů socializace v oblasti rodiny. Konkrétně obsahuje otázky 

ohledně užívání alkoholických nápojů rodiči, řešení problémů v rodinném kruhu, 

rodičovské přísnosti, odmítání alkoholu u mladistvých, podpory a přísnosti ze strany 

rodičů, jejich časového rozvrhu a možnost rozvedené rodiny. V této části jsem se již 

rozhodl odpovědi nebodovat, neboť tyto již nejsou dle mého názoru tak snadno 

měřitelné. Následující dimenze mají spíše popisný charakter s možností definování 

konkrétních příčin užívání, popřípadě zneužívání alkoholických nápojů.

Tabulka 8 - Socializace v rámci rodiny

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědi

Řešení problémů 

v rodinném kruhu
4.1. Povídáš si s rodiči o svých problémech? a) Ano b) Ne

Užívání alkoholických 

nápojů rodiči

4.2. Pijí podle tebe tvá matka alkoholické nápoje 

často?
a) Ano b) Ne

Užívání alkoholických 

nápojů rodiči
4.3. Pije podle tebe tvůj otec alkoholické nápoje často? a) Ano b) Ne

Rodičovská přísnost
4.3. Na škále od jedné do sedmi ukaž, jak přísná je na 

tebe tvoje matka?

Vůbec = 1 –

526 = Velice

Rodičovská přísnost
4.4. Na škále od jedné do sedmi ukaž, jak přísný je na 

tebe tvůj otec?

Vůbec = 1 –

5 = Velice

                                                            
22 Reformulace otázky č. 8 z AUDITu, resp. otázky č. 10 z ADS
23 Reformulace otázky č. 9 z AUDITu
24 Reformulace otázky č. 4 z ADS
25 Reformulace otázky č. 18 z Michiganského testu pro monitorování alkoholu, resp. otázek 8, 19, 20 a 21 
z ADS
26 Po konzultaci se svým vedoucím bakalářské práce jsem se rozhodl změnit původně sedmi bodovou 
škálu na pouze pětibodovou, neboť mladí lidé prý nedokážou dostatečně rozlišit rozdíl mezi bodem 5 a 6 
na sedmibodové škále, a proto je lepší ji zjednodušit a učinit ji uživatelsky pochopitelnější.



27

Odmítání alkoholu u 

mladistvých
4.5. Odmítají tvoji rodiče alkohol u mladistvých?27 a) Ano b) Ne

Časové vytížení rodičů
4.6. Měli na tebe tvoji rodiče tolik času, kolik jsi dle 

tvého názoru potřeboval?
a) Ano b) Ne

Podpora ze strany 

matky

4.7. Podporuje tě tvá matka (ať už ve studiu nebo ve 

volnočasových aktivitách)?
a) Ano b) Ne

Podpora ze strany otce
4.8. Podporuje tě tvůj otec (ať už ve studiu nebo ve 

volnočasových aktivitách)?
a) Ano b) Ne

Rozvedená rodina 4.9. Jsou tvoji rodiče rozvedení? a) Ano b) Ne

3.5 Socializace v rámci školy

V tomto oddíle budou zařazeny indikátory socializace ve školním prostředí, 

neboť ta je jednou z hlavních socializačních činitelů. Konkrétní otázky se týkají obliby 

školy, prospěchu, třídního kolektivu a osobnosti učitele. Každý tento faktor je dle mého 

názoru důležitý, ačkoliv se tyto otázky mohou v podstatě překrývat, trvám na jejich 

zařazení (pro tuto chvíli), pročež se o jejich osudu rozhodne v dalším oddíle práce.

Tabulka 9 - Socializace v rámci školy

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědi

Obliba školy 5.1. Chodíš rád do školy? a) Ano b) Ne

Prospěch
5.2. Zhoršil se ti během studia na střední škole 

znatelně průměr?
a) Ano b) Ne

Třídní kolektiv 5.3. Vnímáš váš třídní kolektiv jako dobrý? a) Ano b) Ne

Třídní kolektiv
5.4. Cítíš se být spíše ve středu, nebo spíše na 

okraji vašeho třídního kolektivu?

a) spíše ve 

středu

b) spíše na 

okraji

Důvěra v učitele
5.5. Dalo by se říct, že bys mohl přijít za svým třídním 

učitelem s jakýmkoliv (i osobním) problémem?
a) Ano b) Ne

3.6 Socializace v rámci volnočasových aktivit

Volnočasové aktivity patří také mezi důležité socializační činitele. Vytváří se při 

nich vzorce chování následně využívané v dospělosti. Taktéž volnočasové aktivity 

mohou částečně působit protektivně proti rizikovému chování. Tento oddíl tedy 

obsahuje otázky na trávení volného času, existenci koníčků/hobby, podporu ze strany 

                                                            
27 Zde se domnívám, že rodiče mají dohodnutou „alkoholovou politiku“, kterou předkládají svému 
potomkovi. Pakliže se tento předpoklad nepotvrdí, rozdělím tuto otázku na konkrétnější, jež bude 
směřovat k jednotlivým rodičům odděleně.
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rodičů, existenci možnosti volnočasových aktivit v místě bydliště, a otázku ohledně 

nudy.

Tabulka 10 - Socializace v rámci volnočasových aktivit

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědi

Trávení volného času 6.1. Trávíš svůj čas tak, jak chceš?
a) Spíše ano 

b) Spíše ne

Existence 

hobby/koníčků
6.2. Dalo by se říct, že máš dost koníčků/hobby? a) Ano b) Ne

Podpora ze strany 

rodičů

6.3. Podporují tě rodiče ve tvých volnočasových 

aktivitách?
a) Ano b) Ne

Existence možnosti 

volnočasových aktivit

6.4. Je ve tvém bydlišti dostatek možností pro 

volnočasové aktivity lidí tvého věku?
a) Ano b) Ne

Nuda 6.5. Nudíš se často? a) Ano b) Ne

3.7 Socializace v rámci vrstevnických skupin

Posledním socializačním činitelem (ačkoliv rozhodně ne nejméně důležitým), 

kterému bude poskytnut prostor, jsou vrstevnické skupiny. V jistém věku přestává 

fungovat rodina jako hlavní socializační činitel, a její místo nahrazují právě vrstevnické 

skupiny. V tomto oddíle budou kladeny otázky zabývající se existencí nejlepších přátel, 

potažmo vrstevnické party, na něž navazují otázky ohledně konzumace alkoholu 

v těchto skupinách, resp. ohledně konzumace alkoholu ze strany nejlepšího přítele, 

neboť bylo zjištěno, že je tento faktor jedním z nejlepších indikátorů konzumace 

alkoholu u daného respondenta [Marcos, Bahr, Johnson 1986: 135].

Tabulka 11 - Socializace v rámci vrstevnických skupin

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědí

Existence kolektivu
7.1. Jsi součástí nějaké party, s níž trávíš většinu 

volného času? (filtr)
a) Ano b)Ne

Konzumace alkoholu 

v kolektivu

7.2. Když trávíš volný čas s přáteli, je to většinou 

spojeno s konzumací alkoholu?
a) Ano b)Ne

Volný čas 

s kolektivem

7.3. Pokud se sejdete s přáteli, máte většinou nějaký 

konkrétní plán, co s volným časem, nebo to vymýšlíte 

na místě?

a) Máme 

většinou 

konkrétní 

plán 

b) Většinou 

to 
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vymýšlíme 

až na místě 

Existence nejlepšího 

přítele
7.4. Máš nejlepšího přítele? (filtr) a) Ano b)Ne

Důvěra v nejlepšího 

přítele
7.5. Můžeš se svému nejlepšímu příteli se vším svěřit? a) Ano b)Ne

Pomoc od nejlepšího 

přítele
7.6. Pomůže ti tvůj nejlepší přítel, když potřebuješ? a) Ano b)Ne

Konzumace alkoholu 

nejlepšího přítele
7.7. Pije tvůj nejlepší přítel alkohol? a) Ano b)Ne

3.8 Socioekonomický status

Nechci zde zabředávat do tendenčních tvrzení, že čím nižší je socioekonomický 

status, tím spíše zde vzniká rizikové chování. Mezi těmito oblastmi není přímá úměra. 

Nicméně bude jistě zajímavé zjistit, zda a jak socioekomonický status ovlivňuje jak

užívání či zneužívání alkoholu. Proto by zde baterie otázek zabývající se tímto statusem 

měla mít místo. Indikátory jsou vzdělání rodičů, příjem domácnosti a majetek [Kreidl, 

Hošková 2008:140]. 

Tabulka 12 - Socioekonomický status

Koncept Znění otázky Možnosti odpovědi

Příjem rodičů
8.1. Jaký je příjem tvých rodičů? Otec ____ / 

Matka ____

a) méně než 12 000

b) 12 001 – 20 000

c) 20 001 – 30 000

d) 30 001 – 40 000

e) více než 40 000

Vzdělání rodičů
8.2. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání tvých 

rodičů? Otec ____ / Matka ____

a) ZŠ

b) SŠ bez maturity

c) SŠ s maturitou

d) VŠ

Vlastnictví vlastního 

pokoje
8.3. Máš svůj vlastní pokoj? a) Ano b) Ne

Vlastnictví více 

automobilů
8.4. Vlastní rodiče 2 a více aut? a) Ano b) Ne

Dostatek místa

8.5. Máte v bytě / domě, kde žiješ, dostatek 

místa pro všechny své potřeby, nebo bys 

ocenil větší prostor?

a) Máme dostatek 

místa

b) Ocenil bych větší 

prostor
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3.9 Kulturní kapitál

Tato dimenze obsahuje indikátory na měření kulturního a sociálního kapitálu 

[Bourdieu: 1983]. Ten autor dělí na vtělený, objektivizovaný a institucionalizovaný.

Vtělený kapitál je měřen množstvím četby, znalostí cizích jazyků a hraním na hudební 

nástroj, objektivizovaný je zastoupen v otázkách týkajících se vlastnictví knih, soch, 

obrazů a básnických sbírek, a institucionalizovaný je měřen ochotou dále pokračovat ve 

studiu, sledováním dění kolem sebe a otázkou na vzdělání rodičů, jež je uvedena 

v jiném oddíle (socioekonomický status).28 Předpokládám, že jedinci s vyšším 

kulturním kapitálem nebudou tak náchylní ke zneužívání alkoholických nápojů.

Tabulka 13 - Kulturní kapitál

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědi

Ochota pokračování ve 

studiu

9.1. Chceš pokračovat ve studiu na vysoké škole po 

ukončení studia na střední škole?
a) Ano b) Ne

Znalost cizích jazyků 9.2. Kolika cizími jazyky mluvíš? (napiš číslo)

Hra na hudební nástroj 9.3. Hraješ na nějaký hudební nástroj? a) Ano b) Ne

Sledování dění kolem 

sebe
9.4. Sleduješ aktivně dění ve světě kolem sebe? a) Ano b) Ne

Vlastnictví knih 9.5. Dalo by se říci, že máte doma hodně knih? a) Ano b) Ne

Vlastnictví obrazů, 

soch či básnických 

sbírek

9.6. Máte doma obrazy, sochy nebo básnické sbírky? 

(pokud aspoň dvě z nabízených možností, zakroužkujte 

ano).

a) Ano b) Ne

3.10 Obecné sociodemografické charakteristiky

V posledním oddíle dotazníku budou uvedeny klasické charakteristiky, typu věk, 

studovaný ročník střední školy, počet sourozenců, velikost bydliště, pohlaví, druh 

studované střední školy a také otázka na povahu jedince, kterou jsem nedokázal jinam 

zařadit, a bude tedy uvedena zde.

Tabulka 14 - Obecné sociodemografické charakteristiky

Koncept Znění otázky
Možnosti 

odpovědi

Věk 10.1. Napiš svůj věk (číslem): 

Ročník studia 10.2. V jakém jsi ročníku? a) Maturitní

                                                            
28 Sociální kapitál jako takový jsem se rozhodl neuvést do dotazníku, resp. je obsažen v otázkách 
socializačních.
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b) Předmaturitní

Sourozenci 10.3. Kolik máš sourozenců (číslem)?

Velikost bydliště
10.4. Jak veliké je tvé bydliště (jaký má počet 

obyvatel) ?

a) méně než 

1000

b) 1000 –

10 000

c) 10 001 –

20 000

d) 20 001 –

50 000

e) 50 001 –

100 000

f) 100 001 –

500 000

g) nad 500 000

Pohlaví 10.5. Jsi … a) muž b) žena

Druh střední školy 10.6. Jaký druh střední školy studuješ?

a) gymnázium

b) střední 

odborná škola

c) střední 

odborné učiliště

Povaha 10.7. Jakou máš povahu?

a) sangvinik

b) cholerik

c) melancholik

d) flegmatik
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4. Změny provedené na základě pilotáže a pilotní sondy

Tato část práce představuje konečné změny provedené v konstruovaném 

metodologickém nástroji. Ty budou provedeny v závislosti na výsledcích pilotního 

průzkumu a pilotní sondy. Pilotní průzkum předchází pilotní sondě a vzhledem k jeho 

výsledkům budou opraveny otázky, kterým respondenti nerozuměli, přišli jim zvláštně

formulované, popř. se do dotazníku v konkrétním znění nehodily a musely být 

přeformulovány. Poté bude provedena pilotní sonda na větším vzorku populace, na 

základě které bude dotazník dále upraven, budou provedeny analýzy a testy. Budu brát 

na zřetel, aby i po provedení byl dotazník funkční a obsahoval všechny dimenze, které 

byly vytyčeny na začátku mé práce (vyřazeny by měly být v případě, že by se jevily

jako naprosto neprůkazné – tj. neměly by na respondentovo chování žádný vliv).

4.1 Opravy provedené po pilotáži

Během pilotáže jsem oslovil deset studentů mé cílové populace (předmaturitní a 

maturitní ročníky), s nimiž jsem provedl pilotní rozhovory po vyplnění dotazníku. Na 

jejich základě jsem se rozhodl k několika úpravám, díky nimž by měl být dotazník 

pochopitelnější, odstranění duplicitních otázek (6.3.29 – tato otázka duplikovala otázky 

4.6.30 a 4.7.31, jen byla o něco konkrétnější32), upřesnění znění otázek (1.2.33 – byl 

doplněn údaj ohraničující časové období, 4.1.34 – příklady konkrétních problémů, 

k usnadnění odpovídání a lepšímu pochopení otázky, 7.4.35 – zmínění osoby jako 

nejlepšího přítele - jedna osoba odpověděla, že pes, což sice je nejlepší přítel člověka, 

ale pro následnou analýzu dat to považuji za nevhodné, 9.4.36 – upřesnění z hlediska 

veřejného dění), posunutí otázek v dotazníku na jiné místo, aby smysluplně navazovaly 

na předchozí otázky a respondent se tak mohl snáze soustředit na odpovídání (1.4.37,

1.5.38) a upřesnění odpovědí v otázkách (1.3.39, 2.1.40, 7.2.41 – u těchto tří otázek byla 

                                                            
29 Znění otázky: „Podporují tě rodiče ve tvých volnočasových aktivitách?“
30 Znění otázky: „Podporuje tě tvá matka (ať už ve studiu nebo ve volnočasových aktivitách)?“
31 Znění otázky: „Podporuje tě tvůj otec (ať už ve studiu nebo ve volnočasových aktivitách)?“
32 Nicméně 9 z 10 respondentů oslovených během pilotních rozhovorů na ně odpovědělo shodně.
33 Znění otázky: „Co se posledního roku týče, pokud piješ, kolik standardních alkoholických nápojů
vypiješ? (standard – 0,5l piva, 0,2l vína, 0,04l destilátu)“
34 Znění otázky: „Povídáš si s rodiči o svém životě a problémech (ve škole, s kamarády apod.)?“
35 Znění otázky: „Můžeš o někom z tvých kamarádů říci, že je tvůj nejlepší přítel/přítelkyně?“
36 Znění otázky: „Sleduješ aktivně veřejné dění ve světě kolem sebe?“
37 Znění otázky: „Pokud piješ alkoholické nápoje, opiješ se (většinou)?“
38 Znění otázky: „Když jsi pil/a naposledy alkoholické nápoje, opil/a jsi se?“
39 Znění otázky: „Kopeš do sebe drinky („panákuješ“), pokud piješ alkoholické nápoje?“
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odebrána odpověď „někdy“, neboť do ní spadala většina dotazovaných respondentů, a 

místo toho byly reformulovány zbývající odpovědi na většinou ano/většinou ne – kvůli 

lepší diferenciaci respondentů, 8.1.42, 8.2.43 – zde byla doplněna možnost „neumím 

posoudit“, pokud by si respondent skutečně nebyl jist a nevěděl správnou odpověď).

4.2 Pilotní sonda

Zde pouze nastíním hlavní zjištění pilotní sondy, kterou lze brát jako případovou 

studii, a to z hlediska srovnání pražského Gymnázia Postupická (dále jen GP) a 

Gymnázia Tachov (dále jen GT), kterou jsem tvořil na základě dohody s těmito 

gymnázii na oplátku za to, že mi umožnili sběry dat provést. Zde uvedu pouze 

nejzajímavější zjištění, neboť toto není cílem mé bakalářské práce. Celé znění závěrečné 

zprávy této případové studie včetně všech výsledků a grafů je umístěno ve studentském 

informačním systému (SIS).

4.2.1 Metodologie sběru dat

Ke sběru dat byl použit představený, po pilotáži upravený dotazník, který měl 

být tímto krokem zároveň otestován. Velikost zkoumaného vzorku je 162 respondentů. 

Data byla sbírána ve dvou vlnách, nejprve 24.2.2012 v GT, kde byly dotazovány třídy 

5.A, 5.B, 6.A, a 6.B, o celkovém vzorku 69 respondentů, a posléze 27.3.2012 v GP, kde 

byly dotazovány třídy 3.A, 3.F, 5.QA a 5.QB, o celkovém vzorku 93 respondentů

(jednalo se tedy o maturitní a předmaturitní ročníky těchto gymnázií). Pilotní sondy se 

zúčastnilo 83 mužů a 79 žen. Ačkoliv jsem byl přítomen během sběru dat ve třídě, 

respondenti dostali instrukce, v nichž byli ujištěni o anonymitě dotazníkového šetření, a 

dále požádáni o nenadsazování svých odpovědí, popř. naopak o nezatajování, z důvodů 

hrozícího rizika vychýlení dat, což by nebylo pro studii žádoucí.

Vzhledem k povaze studie, která se zaměřuje na rozdíly a shody mezi dvěma

konkrétními gymnázii (a pouze mezi nimi), zde nepracuji se statistickou významností, 

neboť zde zjištěné výsledky ukazují „skutečný rozdíl, není třeba žádného testu, 

abychom tuto skutečnost prokázali. (…) Při používání statistické indukce bychom mohli 

                                                                                                                                                                                  
40 Znění otázky: „Když piješ, pletou se ti nohy a klopýtáš?“
41 Znění otázky: „Když trávíš svůj volný čas s přáteli, je to většinou spojeno s konzumací alkoholu?“
42 Znění otázky: „Jaký je příjem tvé matky?“
43 Znění otázky: „Jaký je příjem tvého otce?“
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dospět k závěrům, o statisticky nevýznamných rozdílech, ač o rozdíly ve skutečnosti jde 

[Soukup, Rabušic 2007: 382].

Průměrná délka trvání sběru dat v jedné třídě byla i s rozdáním dotazníků 

a instrukcemi cca 20 minut.

4.2.2 Výsledky pilotní sondy

Pokud porovnáme obě gymnázia z hlediska vypitých alkoholických nápojů 

během jedné standardní příležitosti44, zjistíme, že výsledky (resp. množství vypitých 

alkoholických nápojů) se od sebe nijak markantně neliší, tedy – jak respondenti z GT, 

tak respondenti z GP pijí alkohol shodně, co se množství týče.

Jako klíčová diferencující proměnná se ukazuje být pohlaví respondenta. Z toho 

důvodu interpretuji výsledky následovně: Při srovnání pohlaví z různých gymnázií 

vychází, že domů někdy přišlo opilých kolem čtyř pětin respondentů45 (n=129). 

Nejméně je žen z GP (69%), u ostatních kategorií jsou rozdíly minimální (všechny lehce 

nad 80%). Během posledního pití alkoholu46 se opilo 35% respondentů. Nejvíce mužů 

z GP (42%, n=24), nejméně naopak žen z téhož gymnázia (22%, n=8). Fyzicky špatně 

z alkoholu47 někdy bylo 92% mužů (n=24) a 84% žen (n=36) z GT a 74% mužů (n=42) 

a 69% žen (n=25) z GP. Více než 15% respondentů uvedlo (n=29), že někdy přišli opilí 

do školy, popř. že pili během vyučování. V nejvíce případech (více než čtvrtina) se 

takto zachovali muži z GP. Naopak nejméně respondentek, které kladně odpověděly na 

tuto otázku48, bylo také odsud (méně než desetina).

Z výsledků pilotní studie vyplývá, že socializace v rodině je zásadní pro 

případný vznik rizikového chování (resp. užívání alkoholických nápojů). V případě 

mužů se ukazuje, že mnohem více pijí jedinci, kteří jsou přesvědčeni, že na ně rodiče 

během výchovy neměli dost času49. Konkrétně se jedná o nárůst v kategorii 4 až 6 

vypitých drinků během standardní příležitosti z 24% (n=29) na 39% (n=4), a nárůst 

v kategorii 7 a více vypitých drinků během standardní příležitosti z 15% (n=18) na 44%

(n=4) u respondentů, kteří se domnívají, že na ně rodiče během výchovy neměli dost 

                                                            
44 Znění otázky: „Co se posledního roku týče, pokud piješ, kolik standardních alkoholických nápojů 
vypiješ (standard – 0,5l piva, 0,2l vína, 0,04l destilátu)
45 Znění otázky: „Přišel/přišla jsi někdy domů opilá?“
46 Znění otázky: „Když jsi pil/a naposledy alkoholické nápoje, opil/a jsi se?“
47 Znění otázky: „Bylo ti někdy fyzicky špatně jako důsledek pití alkoholu?
48 Znění otázky: „Přišel/přišla jsi někdy do školy opilá, popř. opil/a jsi se během vyučování?“
49 Znění otázky: „Měli na tebe tvoji rodiče tolik času, kolik jsi dle svého názoru potřeboval/a?“ Konkrétní 
výsledky lze najít v přiložené pilotní studii.
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času. Patrný je také velký nárůst konzumace alkoholických nápojů u respondentů, kteří 

jsou přesvědčeni, že je rodiče příliš nepodporovali (resp. muže ovlivňují zejména jejich 

otci, ženy jejich matky)50. U žen jde o nárůst v množství konzumace alkoholických 

nápojů (kategorie 4-6 drinků a 7 a více drinků během standardní příležitosti), a to ze 

41% (n=30) na 83% (n=5). U mužů se jedná o nárůst v kategorii 4 až 6 vypitých drinků 

během standardní příležitosti z 39% (n=29) na 50% (n=4), a nárůst v kategorii 7 a více 

vypitých drinků během standardní příležitosti z 24% (n=18) na 50% (n=4) u 

respondentů, které jejich otcové dle jejich názoru nepodporovali. Dále se ukazuje, že 

obě pohlaví inklinují k většímu požívání alkoholu, pokud pochází z rozvedených 

rodin51. U mužů jde o nárůst v kategorii 7 a více drinků z 19% (n=12) na 48% (n=10) u 

respondentů z rozvedených rodin a u žen u stejné kategorie nárůst z 11% (n=6) na 23%

(n=6).

Z hlediska školní socializace užívají více alkoholických nápojů ženy, které 

nerady chodí do školy, než ženy, které do školy rády chodí52 (nárůst u posledních dvou 

kategorií množství vypitých alkoholických nápojů z 38% (n=21) na 62% (n=13)). Muži 

naopak konzumují více alkoholických nápojů za předpokladu (popř. možná jako 

důsledek), že se jim znatelně zhoršil průměr53 (nárůst v kategorii 7 a více vypitých 

alkoholických nápojů během jedné příležitosti z 9% (n=3) na 40% (n=19)). Z hlediska 

třídních kolektivů více pijí ti respondenti, kteří se dle jejich mínění nacházejí ve středu 

třídního kolektivu54 (opět více muži než ženy, ale i u nich je nárůst konzumace alkoholu 

znatelný).

Socializace v rámci volnočasových aktivit nevykázala oproti hypotézám 

přesvědčivé výsledky (resp. konkrétně v této studii), že by existence koníčků nějak 

zásadně ovlivňovala konzumaci alkoholických nápojů. Rozdíl ve výsledcích zde byl 

patrný v odpovědích na otázku 6.3.55 (Tachov v tomto ohledu poměrně zaostával), což 

jsem ale předpokládal, neboť v Tachově na rozdíl od Prahy rozhodně není nabízeno

tolik rozličných volnočasových aktivit pro mladé lidi. Co se ovšem ukázalo jako 

                                                            
50 Znění otázek: „Podporuje tě tvá matka (ať už ve studiu nebo ve volnočasových aktivitách)?“/
„Podporuje tě tvůj otec (ať už ve studiu nebo ve volnočasových aktivitách)?“  Konkrétní výsledky opět 
v přiložené pilotní studii.
51 Znění otázky: „Jsou tvoji rodiče rozvedení?“ Konkrétní výsledky opět v přiložené pilotní studii.
52 Znění otázky: „Chodíš rád/a do školy?“ Konkrétní výsledky opět v přiložené pilotní studii.
53 Znění otázky: „Zhoršil se ti během studia na střední škole znatelně průměr?“ Konkrétní výsledky opět 
v přiložené pilotní studii.
54 Znění otázky: „Cítíš se být na kraji třídního kolektivu?“ Konkrétní výsledky opět v přiložené pilotní 
studii.
55 Znění otázky: „Je ve tvém bydlišti dostatek možností pro volnočasové aktivity lidí tvého věku?“
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zajímavé, je nárůst konzumace alkoholu u nenudících se mužů (v kategorii 7 a více 

vypitých nápojů během klasické příležitosti z 18% (n=3) na 29% (n=20) a naopak 

nárůst konzumace alkoholu u nudících se žen56 (oproti jejich protikladům – nárůst 

v poslední kategorii ze 14% (n=9) na 21% (n=3)). Předpokládám, že zatímco muži 

konzumaci alkoholu nepovažují za nudu, popř. ztrátu času a konzumace je spojená 

s nějakou činností (koncert, návštěva hospody po fotbalovém utkání apod.), ženy oproti 

tomu alkohol konzumují, pokud se nudí.

Co se socializace ve vrstevnických skupinách týče, mužští respondenti pijí 

prakticky shodně, ať už, dle jejich mínění, do nějaké vrstevnické skupiny patří nebo 

nepatří57. Oproti tomu ženy pijí více, pokud jsou součástí nějakého vrstevnického 

kolektivu.

Na konzumaci alkoholických nápojů v těchto gymnáziích má tedy vliv zejména 

pohlaví jedince, výchova rodičů, podpora ze strany rodičů (nárůst počtu vypitých 

alkoholických nápojů u respondentů, které rodiče dle jejich názoru nepodporují), rozvod 

rodičů (více pijí respondenti z rozvedených rodin), zhoršení průměru ve škole58, zda 

jsou součástí třídního kolektivu (více pijí lidé, kteří se cítí být jeho součástí), začlenění 

ve vrstevnických skupinách a přítomnost/nepřítomnost nudy v jejich životě. Dost z výše 

popsaných důvodů se navzájem ovlivňují, souvisejí spolu, popř. působí antagonisticky. 

Nic nestojí osamoceně, vše je součástí husté spleti socializačních vztahů, které jedince 

ovlivňují a podepisují se na něm. Přesto se hlavním činitelem ukazuje být socializace 

v rodině, resp. tato dimenze se díky dosaženým výsledkům v tomto případě jeví jako 

nejzásadnější. Tyto výsledky zde uvádím zejména kvůli demonstraci vztahů mezi 

jednotlivými dimenzemi a užíváním alkoholu, tedy aby bylo zřejmé, že jednotlivé 

dimenze s užíváním alkoholu skutečně souvisejí a nejsou v dotazníku uvedeny 

bezdůvodně.

4.3 Změny provedené na základě pilotní sondy

V této podkapitole uvedu změny, k nimž jsem došel testováním sebraných dat. 

Data byla testována zpravidla pomocí kontingenčních tabulek, Cramerovo V (resp. Phi 

koeficientu, neboť ten vychází v tabulce 2x2, což je můj nejčastější případ vzhledem 

                                                            
56 Znění otázky: „Nudíš se často?“ Konkrétní výsledky opět v přiložené pilotní studii.
57 Znění otázky: „Jsi součástí nějaké patry, s níž trávíš většinu volného času?“ Konkrétní výsledky opět 
v přiložené pilotní studii.
58 Otázkou zůstává, zda toto není důsledek rizikové užívání alkoholu, ale lze s jistotou říci, že je to 
minimálně ukazatel takového chování.
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k převládajícím dichotomickým odpovědím, stejně jako Cramerovo V) a adjustovaných 

reziduí pro určení směru závislosti mezi proměnnými [Hendl 2009: 323].

V každé z prvních třech dimenzí dotazníku se ukázala být jedna otázka

nadbytečná (jiná otázka měřila obdobný koncept se stejnými nebo podobnými 

výsledky), nebo neprůkazná (všichni respondenti na ni odpovídali stejně). Zároveň bylo 

mým záměrem zachovat co největší variabilitu těchto otázek, aby i výsledný nástroj 

měřil v dostatečné šíři všechny aspekty jednotlivých dimenzí. Z těchto důvodů jsem se 

rozhodl vyřadit otázku 1.4.59, jejíž odpovědi se do značné míry shodovaly s otázkou 

1.3.60 (Cramerovo V=0,373)61. Dále došlo k vyřazení otázky 2.5.62 ze stejných důvodů 

(výsledky se shodovaly s otázkou 2.2.63 (Cramerovo V=0,335), navíc tato otázka není 

příliš diferencující) a nakonec byla vyškrtnuta otázka 3.5.64 měřící delirium tremens, 

neboť pouze jeden respondent odpověděl kladně a lze ji proto považovat (v cílené 

populaci respondentů) za nediferencující.65

V jednotlivých dimenzích socializace jsem se snažil o obdobný princip úpravy 

dotazníku (tj. metodologický nástroj zeštíhlit, ale současně také ponechat v co největší 

míře šíři jednotlivých dimenzí). Z dimenze socializace v rodině byla vyřazena otázka 

4.1.66 (její obsah zastávají další otázky zařazené do této dimenze) a otázka 4.10.67 (opět 

stejný problém – navíc se ukázalo, že respondenti nejsou z větší části schopni posoudit, 

zda jejich rodič pije alkoholické nápoje často). V části socializace ve škole vyřazuji 

otázku 5.3.68, která dle všeho nemá souvislost s konzumací alkoholu, navíc je 

významově obsažena v otázce následující. Dimenze volnočasových aktivit byla 

zkrácena o otázku 6.1.69, a to z obdobného problému jako otázka předešlá. Navíc její 

formulace nebyla části respondentů zcela jasná. Z poslední socializační dimenze jsou 

                                                            
59 Znění otázky: „Pokud piješ alkoholické nápoje, opiješ se (většinou)?“
60 Znění otázky: „Kopeš do sebe drinky („panákuješ“), pokud piješ alkoholické nápoje?“
61 Zde vycházím z toho, že respondent je schopen objektivně určit, zda pije rychle destilované nápoje
(resp. „kope“ je do sebe), ale zhodnocení, zda pokud pije alkohol se většinou opije, je náročnější na 
posouzení, a do odpovědí se tak promítne subjektivní vidění sebe sama.
62 Znění otázky: „Přišel jsi někdy domů opilý/á?“
63 Znění otázky: „Utratil/a jsi někdy všechny své „volné“ peníze za alkohol?“
64 Znění otázky: „Jako důsledek pití, viděl/slyšel/cítil jsi někdy věci, které tam ve skutečnosti nebyly (tj. 
měl/a jsi halucinace)?
65 Což je vzhledem k cílové populaci poměrně logické. Pravděpodobně jen málokterý středoškolák 
konzumuje velké dávky alkoholu často tak, aby delirium tremens zažil, neboť jeho tělo ještě není na 
masivní intoxikaci uzpůsobeno – bude mu proto častěji nejprve fyzicky špatně (což jej přinutí přestat 
s konzumací), než aby rovnou docházelo k takovému poškození mozku indikující delirium tremens.
66 Znění otázky: „Povídáš si s rodiči o svém životě a problémech (ve škole, s kamarády)?“
67 Znění otázky: „Pijí podle tebe tvoji rodiče alkoholické nápoje často?“
68 Znění otázky: „Vnímáš váš třídní kolektiv jako dobrý?“
69 Znění otázky: „Trávíš svůj čas tak, jak chceš?“
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vyřazeny otázky 7.3.70, 7.6.71 a 7.7.72 První byla vyřazena pro její přebytečnost 

v dotazníku (nedává výzkumníkovy nové informace ohledně alkoholové konzumace, 

resp. vlivu volnočasové socializace na ní), otázky 7.6. a 7.7. vyřazuji ze stejného 

důvodu (pokud někdo má nejlepšího přítele, tak mu jeho nejlepší přítel pomůže, když je 

potřeba a zároveň se mu lze se vším svěřit – což vychází i ze všeobecného chápání 

instituce nejlepšího přítele).

Z posledních tří dimenzí, zabývajících se socioekonomickým statusem, 

kulturním kapitálem a obecnými sociodemografickými otázkami jsou vyřazeny otázky 

8.3.73, 8.4.74, 9.1.75, 9.6.76 a 10.7.77 Výsledky prvních dvou se značně shodovaly

s otázkou na dostatek místa pro vlastní potřeby (Cramerovo V=0,324, resp. 0,266), což 

značně vychází z logické stavby těchto otázek (všechny souvisí s ekonomickým 

kapitálem rodiny, tj. měří to samé, resp. obdobné dílčí faktory ekonomického kapitálu). 

Otázka 9.1. je nediferencující (vzhledem k mému testovému souboru není divu, ale 

předpokládám, že snaha jít na vysokou školu není totéž jako jí vystudovat, zvládnout 

odpovědnost na jedince kladenou v průběhu studia apod.) a otázka 9.6. je zastupitelná 

otázkou 9.5. (Cramerovo V=0,293), která také měří objektivizovaný kulturní kapitál.

Poslední vyřazenou otázkou je 10.7., neboť mnoho z respondentů se nedokázalo bez 

pomoci zařadit do jednotlivých kategorií78, navíc výsledky pilotní sondy ukázaly 

(alespoň v mém testovacím souboru), že respondenti pijí obdobně nehledě na jejich 

povahu. Důvody k odstranění shrnuje tabulka 16.

Tabulka 15 - Důvody k odstranění otázek

Číslo otázky: Důvod k odstranění:

1.4. Překryv s otázkou 1.3.

2.5. Překryv s otázkou 2.2. a není diferencující.

3.5. Nediferencující otázka.

4.1. Překryv s jinými otázkami.

4.10. Neschopnost respondentů odpovědět.

                                                            
70 Znění otázky: „Pokud se sejdete s přáteli, máte nějaký konkrétní plán, co s volným časem, nebo to 
vymýšlíte na místě?“
71 Znění otázky: „Můžeš se svému nejlepšímu příteli se vším svěřit?“
72 Znění otázky: „Pomůže ti tvůj nejlepší přítel, když potřebuješ?“
73 Znění otázky: „Máš svůj vlastní pokoj?“
74 Znění otázky: „Vlastní rodiče 2 a více aut?“
75 Znění otázky: „Po ukončení studia na střední škole, chceš pokračovat ve studiu na vysoké škole?“
76 Znění otázky: „Máte doma obrazy, sochy nebo básnické sbírky?“
77 Znění otázky: „Jakou máš povahu?“
78 Docházelo ke komunikaci se sousedem (během sběru dat), kdy se ptali, co je tím myšleno, popřípadě 
kam by je zařadil tázaný spolužák.
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5.3. Nesouvisí s výzkumným problémem.

6.1. Nesouvisí s výzkumným problémem, nejasnost formulace.

7.3. Nepodává nové informace.

7.6. Překryv s otázkou 7.5.

7.7. Překryv s otázkou 7.5.

8.3. Překryv s otázkou 8.5.

8.4. Překryv s otázkou 8.5.

9.1. Nediferencující otázka.

9.6. Překryv s otázkou 9.5.

10.7. Neschopnost respondentů odpovědět.

Z dotazníku tedy bylo odstraněno 15 otázek, poměrně rovnoměrně z každé 

jednotlivé dimenze. V současnosti má tedy můj metodologický nástroj 45 otázek, 

přičemž v oddílu index užívání alkoholu jich je 12, v oddílu socializace 19 a v oddílu 

statusu, kapitálu a sociodemografických dat 14. Také došlo k mírnému přeformulování 

tří otázek z hlediska jejich pochopitelnosti  (3.4.79, 8.1. a 8.2.80). 

4.4 Index užívání alkoholu

V této kapitole budu diskutovat konečné vytvoření Indexu užívání alkoholu, 

bodové hodnocení jednotlivých otázek a následnou kategorizaci respondentů na základě 

dosažené bodové úrovně. V tomto budu vycházet zejména z výše popsaných 

metodologických nástrojů zaměřených ta tato měření.

V současné době je tedy v indexu užívání alkoholu 12 otázek, které mají, 

s výjimkou otázky 1.2.81, dichotomické možnosti odpovědí, a tedy možné intuitivní 

rozdělení bodového ohodnocení (za kladnou odpověď 1 bod). Na druhou stranu, většina 

nástrojů mnou popsaných (viz. výše) má ordinální proměnné, které umožňují větší 

bodové rozpětí. Dosažené body jsou v každém případě sečteny a porovnány 

s hodnotami v příslušných tabulkách nástrojů. To znamená, že i zde musí přijít na řadu 

diskuze bodového ohodnocení konkrétních otázek a následné rozdělení celkového 

bodového rozpětí do jednotlivých kategorií.

                                                            
79 Znění otázky: „Bylo ti někdy fyzicky špatně jako důsledek pití alkoholu?“
80 Jedná se o otázky ohledně příjmu matky/otce. Jedna z respondentek si však myslela, že se jedná o jejich 
příjem alkoholu ročně (tj. kolik jsou schopni vypít alkoholu za rok) – proto jsem se rozhodl je upřesnit na 
znění: „Jaký je příjem tvé matky/tvého otce (v Kč)?
81 Znění otázky: „Co se posledního roku týče, pokud piješ alkohol, kolik standardních alkoholických 
nápojů vypiješ? (standard – 0,5l piva, 0,2l vína, 0,04l destilátu)
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Z frekvencí odpovědí testovacího souboru (viz. Příloha č.4) lze vidět, na které 

otázky respondenti odpovídali častěji záporně a na které naopak. Tato zjištění budou též 

zakomponována do bodového ohodnocení jednotlivých otázek. Hranicí byla zvolena 

hodnota 20% kladných odpovědí82 – takovýmto otázkám bude přiřazena větší bodová 

hodnota ve výsledném indexu. Jedná se tedy o otázky 1.1.83, 2.1.84 a 2.4.85 Zde jsou 

důvody, proč by to tak mělo být.

U první z nich se jedná o subjektivní uvědomění si svého rizikového a 

škodlivého chování – tj. respondent si uvědomuje vlastní zvýšenou konzumaci alkoholu 

oproti své vrstevnické skupině (v tomto případě třídnímu kolektivu), tzn. jeho chování 

je částečně výlučné a on v něm setrvává, nehledě na chování většiny86. U druhé otázky 

znamená kladná odpověď tak velkou intoxikaci alkoholem, že je ovlivněna jedincova 

psychomotorická soustava, během které není schopen plně ovládat své pohyby. Pokud 

navíc jedinec přijímá takové dávky pravidelně, může hrozit psychická (popř. fyzická) 

závislost, poškození jater, žaludeční vředy apod. Kladná odpověď na poslední zmíněnou 

otázku znamená porušení institucionálních pravidel společnosti, navíc v instituci, která 

takové chování tvrdě trestá (hrozí i vyloučení ze školy), tj. respondent nehledí na jasně 

deklarovaná pravidla a stejně si konzumaci alkoholu nemůže odpustit, popř. chce 

vyzkoušet, jaká bude reakce okolí na jeho chování, nehledě na rizika. Z těchto důvodů 

budou mít tedy tyto otázky vyšší bodové ohodnocení.

Nyní určím, jaké bodové ohodnocení bude příslušet ordinální otázce 1.2. Zde 

jsem se nechal inspirovat Identifikačním testem poruch užívání alkoholu, který v sobě 

má zakomponovanou obdobnou otázku. Ohodnocení je tedy následující – za odpověď a) 

je nula bodů, za b) 1 bod, za c) 2 body a za d) tři body. 

Pokud ostatním otázkám bude přiřazena bodová hodnota 1 za každou kladnou 

odpověď, vychází, že index užívání alkoholu má bodové rozmezí 0 až 17 bodů87. Vše 

přehledně shrnuje následující tabulka:

                                                            
82 Konkrétní důvody budou diskutovány dále.
83 Znění otázky: „Ve srovnání se všemi vrstevníky ve své třídě, piješ alkoholické nápoje více než 
ostatní?“
84 Znění otázky: „Když piješ, pletou se ti nohy a klopýtáš?“
85 Znění otázky: „Příšel/přišla jsi někdy do školy opilý/opilá, popřípadě opil/a jsi se během vyučování?“
86 Nechci tvrdit, že chování většiny je vždy dobré, ale zde se jedná o poměrně jasný případ rizikového 
chování s případnými budoucími kontraindikacemi. Dále si uvědomuji, že jistou roli může hrát 
respondentova sebestylizace, nicméně pokud v dané roli setrvá déle, může jej naopak ovlivnit ona a 
respondent do rizikového užívání opravdu „spadne“.
87 Co se přidělování bodového ohodnocení týče, obdobně postupují všechny výše popsané metodologické 
nástroje. Na mě bylo (vzhledem k mnou zvoleným dichotomickým typům odpovědí) určit, které otázky 
jsou více rizikové (tj. přísluší jim větší bodové ohodnocení než ostatním). Obdobně postupovali např. 
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Tabulka 16 - Index užívání alkoholu

Znění otázky: Bodové ohodnocení 

odpovědí:

1.1. Ve srovnání se všemi vrstevníky ve tvé třídě, piješ alkoholické 

nápoje více než ostatní?

a) Ano (2)

b) Ne (0)

1.2. Co se posledního roku týče, pokud piješ alkohol, kolik standardních 

alkoholických nápojů vypiješ? (standard – 0,5l piva, 0,2l vína, 0,04l 

destilátu)

a) žádný (0)

b) 1-3 (1)

c) 4-6 (2)

d) 7 a více (3)

1.3. Kopeš do sebe drinky („panákuješ“), pokud piješ alkoholické 

nápoje?

a) Většinou ano (1)

b) Většinou ne (0)

1.4. Když jsi pil/a naposledy alkoholické nápoje, opil/a jsi se? a) Ano (1)

b) Ne (0)

2.1. Když piješ, pletou se ti nohy a klopýtáš? a) Většinou ano (1)

b) Většinou ne (0)

2.2. Utratil/a jsi někdy všechny své „volné“ peníze za alkohol? a) Ano (1)

b) Ne (0)

2.3. Piješ někdy přes den alkohol? a) Ano (1)

b) Ne (0)

2.4. Přišel/přišla jsi někdy do školy opilý/á, popřípadě opil/a jsi se 

během vyučování?

a) Ano (2)

b) Ne (0)

3.1. Cítil/a jsi někdy po pití pocit viny? a) Ano (1)

b) Ne (0)

3.2. Měl/a jsi někdy po pití výpadky paměti (tzv. okna – nepamatoval/a 

sis průběh večera nebo jeho části)?

a) Ano (1)

b) Ne (0)

3.3. Zranil/a jsi se někdy během pití alkoholických nápojů? a) Ano (1)

b) Ne (0)

3.4. Bylo ti někdy fyzicky špatně (bolest břicha, zvracení) jako důsledek 

pití alkoholu?

a) Ano (1)

b) Ne (0)

Nyní přejděme k návrhu tabulky výsledků. Respondent se tedy pohybuje na 

škále mezi 0 až 17 body. Minimum a maximum je tedy dané. Nyní musíme rozdělit tuto 

škálu do několika kategorií podle možné nebezpečnosti popř. rizikovosti užívání 

alkoholu. Předem je ještě nutno předeslat, že tato škála není a ani nemůže být 

v konečném důsledku naprosto objektivně pravdivá, neboť každý jedinec snáší alkohol 

jinak a nelze tedy naprosto s jistotou tvrdit něco závazného88. Má to být nástroj, který 

                                                                                                                                                                                  
tvůrci Michiganského testu pro monitorování alkoholu, když výskytu deliria tremens přiřadili bodovou 
hodnoty mnohem vyšší než ostatním otázkám (vyřazení deliria tremens v mám případě je diskutováno 
výše).
88 Viz. diskuze tohoto problému v teoretické části práce.
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odhalování závislosti popř. rizikového chování pomůže, ne že jej naprosto s jistotou 

určí89.

Co se rozdělení jednotlivých kategorií týče, vycházím z obdobné konstrukce 

jako většina výše popsaných metodologických nástrojů, přičemž je více přibližuji ke 

stavu v české populaci, kde je (jak již bylo řečeno v teoretické části) pití alkoholických 

nápojů rozšířenější a hlavně tolerovanější než v jiných zemích. Proto jsou zejména 

rozpětí jednotlivých kategorií více „benevolentnější“, lze tedy dosáhnout více bodů a 

být ještě v relativně nízké kategorii, což některé zahraniční nástroje neumožňují90.

Mnou používané rozdělení jsem konkrétně čerpal z Alcohol Dependence Scale 

[Skinner, Horn 1984], které je popsané v příslušné části práce (kapitola 2.3).

V první kategorii se mají ocitnout lidé, kteří s alkoholem nemají takřka žádné 

zkušenosti (popř. je mají a ty je od následné konzumace napříště odradily). Proto je 

bodové rozpětí této kategorie 0-3 body91. Jedinci v této kategorii nemají žádné příznaky 

kontraindikací spojených s konzumací alkoholu. Lze o nich tedy prohlásit, že alkohol 

jejich život neovlivňuje.

V druhé kategorii se ocitají lidé, kteří již mohou mít s alkoholem nějaké 

problémy, popř. je čekají v budoucnu, zároveň ale nijak zásadně neovlivňuje jejich život 

a oni navenek fungují naprosto normálně. Těchto začínajících problémů si ještě 

nemuselo všimnout okolí a je možné, že se v budoucnu také zhoršovat nebudou, 

nicméně je třeba mít se na pozoru. Tato kategorie má bodové rozpětí 4-8 bodů.

Třetí kategorie je pro lidi, kteří již mají s alkoholem problém, jejich okolí o něm 

pravděpodobně ví, resp. může zaznamenávat začínající náznaky návyku na alkohol. U 

těchto jedinců by bylo vhodné pití omezit, popř. vyhledat fundovanou pomoc, která by 

mohla pomoci. Bodové rozpětí této kategorie je 9-13 bodů.

Do poslední kategorie budou zařazeni lidé, kteří již mají začínající fyzickou 

závislost a hrozí i závislost psychická. Tito by měli okamžitě přestat s pitím 

alkoholických nápojů a vyhledat odbornou pomoc. Respondent sám by si měl být 

                                                            
89 Což lze vztáhnout na jakýkoliv popsaný nástroj v kapitole Popis Nástrojů. Tyto nástroje mají předběžně 
predikovat, popř. popsat aktuální zkušenost, nicméně komplexní analýza musí samozřejmě proběhnout 
pod dohledem odborníka (nejčastěji na adiktologické klinice).
90 Obecně mám za to, že výše popsané nástroje mají sloužit k zamyšlení jedince nad sebou samým, čili 
musejí udávat hrozivější výsledky, než v mém případě, kdy by měl analýzu provádět někdo třetí, ideálně 
výzkumník popř. třídní učitel, kterému by tato zjištění měla přinést objektivní informaci.
91 Možné tři body kvůli tomu, pokud odpověděli kladně na otázku 3.1. (pocit viny po pití alkoholu), 
případně odpoví, že obvykle pijí 1-3 standardní alkoholické nápoje během klasické příležitosti a někdy 
jim bylo fyzicky špatně z alkoholu, a nemají žádné jiné kontraindikace. Resp. i v případech jiných otázek 
je dosáhnutí tří bodů bezproblémově s velice malým rizikem jakékoliv závislosti.
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vědom svého problému, resp. vnímat, že alkohol ovlivňuje jeho chování. Do této 

kategorie spadají respondenti, kteří dosáhnou 14 a více bodů. Vše přehledně shrnuje 

následující tabulka:

Tabulka 17 - Interpretace výsledků navrhovaného indexu

Dosažený počet bodů Interpretace výsledků
Návrh dalšího 

postupu

0-3 body

Žádné viditelné kontraindikace 

způsobené požíváním alkoholických 

nápojů.

Nic

4-8 bodů

Mírné, popř. začínající problémy 

s alkoholem, které však ještě přímo 

neovlivňují jedincův život nebo jeho 

postoj ke světu.

Nic, popř. rada 

odborníka

9-13 bodů

Problémy s alkoholem začínají být 

zřejmé i lidem v bezprostředním okolí 

jedince. Může jít o začínající 

alkoholovou závislost.

Rada odborníka, popř. 

návštěva klinického 

zařízení.

14-17 bodů

Začínající psychická, popř. i fyzická

závislost na alkoholu. Jedinec by si měl 

být vědom svého problému, resp. faktu, 

že alkohol začíná negativně ovlivňovat 

jeho sociální život.

Návštěva klinického 

zařízení a dohoda o 

dalším postupu. 

V krajních případech 

nutná hospitalizace.

Co se týče výsledků v mnou testovaném vzorku populace, 34 respondentů je 

v první kategorii, 84 jedinců v druhé kategorii, 35 ve třetí a pouhých 9 ve čtvrté 

kategorii. Tito jedinci by jednoznačně své pití měli omezit, popř. najít vhodnější 

kolektiv nebo jinou oblast svých zájmů. Přehledné shrnutí výsledků v testovacím vzorku 

ukazuje graf 2 (viz. Příloha č.5).

Tento index bude součástí metodologického nástroje, resp. bude jakousi 

„diagnostickou kartou“, na jejímž základě bude zjištěn dosažený počet bodů v indexu 

užívání alkoholu, a na základě tohoto výsledků by mělo dojít k diagnostice závislosti na 

alkoholu a zjištění případných příčin. Diagnostickou kartu lze nalézt v Přílohách

(příloha č.3). V tuto chvíli ještě zbývá probrat reliabilitu a validitu vytvořeného 

metodologického nástroje.
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4.5 Reliabilita a validita nástroje

V této podkapitole bude diskutována reliabilita a validita vytvořeného 

metodologického nástroje po všech úpravách, které byly provedeny. Mou snahou bylo 

vytvoření validního a reliabilního nástroje, ačkoliv si jsem vědom, že zejména validita 

je obecně díky způsobu konstrukce dotazníků poměrně silně redukována, neboť 

respondent neříká svůj názor.

Reliabilita dotazníku by měla být vysoká. Byla testována pro dva výběrové 

soubory (respondenti z Tachova a respondenti z Prahy), a bylo dosaženo obdobných 

výsledků (samozřejmě s menšími výkyvy u otázek, u nichž se tyto výkyvy 

předpokládaly, kvůli rozdílným životním podmínkám v Praze a v Tachově – např. 

otázka 6.2. ve finální verzi dotazníku apod.). Respondent by měl být ujištěn o 

anonymitě, o tom, že odpovědi budou použity pouze pro výzkumné účely a také 

požádán, aby své odpovědi nenadsazoval, popřípadě naopak nemírnil. Dalším důležitým 

prvkem reliability je pochopitelnost otázek a respondentova znalost odpovědí na ně 

[Babbie in Traxlerová, Rabušic 2008: 21]. Ta byla testována během pilotních rozhovorů 

nad dotazníkem, a proto byly matoucí otázky opraveny. Navíc jsem byl přítomen během 

sběru dat, a proto jsem byl schopen případné dotazy respondentů zodpovědět a následně 

zapracovat do metodologického nástroje. Otázky by proto po úpravách měly být 

konkrétní, jednoznačné a pochopitelné pro respondenty v cílové populaci. Některé 

otázky jsou subjektivně zabarvené, ale vzhledem k obsahům, na něž se ptám, by i tak 

měly být snadno zodpověditelné, neboť jsou respondenti tázáni na problematiku, která 

je jim blízká a kterou dennodenně zažívají.

Nyní o validitě. Vzhledem k tomu, že cílem práce je validní metodologický 

nástroj, nelze spoléhat pouze na zjevnou validitu, kterou navíc např. Disman pokládá za 

eufemismus v případech, kdy validita nebyla vůbec kontrolována [Disman in Kreidl 

2004: online]. Proto přejděme k obsahové validitě. Ta se zaměřuje na obsahovou 

úplnost jevu, který je zkoumán [Kreidl 2004: online]. Vzhledem k metodologickým 

nástrojům, z nichž byl tvořen index alkoholu92, lze prohlásit, že je validním nástrojem, 

neboť v tomto případě se jedná o sumarizaci výše uvedených nástrojů aplikovanou na 

české prostřední. Ze zúčastněného pozorování v průběhu sběru dat mohu soudit, že 

                                                            
92 The Michigan Alcoholicm Screening Test (M.L. Selzer), AUDIT – identifikační test poruch užívání 
alkoholu (J.B. Saunders, O.G. Aasland, T.F. Babor), Alcohol Dependence Scale (H.A. Skinner, J.L. 
Horn) a CAGE test (J.A. Ewing)
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respondenti neměli problém ani s pochopením, ani s vyplněním. Při následném přepisu 

dat nebylo zjištěno žádné zkreslení dat v důsledku špatně pochopených instrukcí.

Nakonec byla provedena triangulace vytvořeného metodologického nástroje. 

Datová triangulace je již obsažena v testování reliability dotazníku (testování dvou 

různých výběrových souborů v různých měsících na různých místech) [Denzin in Hendl 

2008: 147]. Triangulace se zkoumanými aktéry byla provedena v průběhu pilotních 

rozhovorů, s kolegy ohledně pochopitelnosti a ucelenosti dotazníku, s jinými 

dokumenty zabývajícími se závislostmi na návaznost problémů, které zkoumám93, a 

také s jinými výzkumy zkoumajícími obdobnou problematiku94.

Z těchto důvodů se domnívám, že konečný metodologický nástroj by měl 

splňovat podmínky reliability a validity, a proto by měl být připraven pro široké využití 

mezi cílovou populací pro zkoumání příčin užívání a zneužívání alkoholických nápojů, 

pročež by měl být vhodným nástrojem pro tento druh sběru dat a následného 

vyčerpávajícího výzkumu mezi širokou populací mladistvých lidí.

                                                            
93 Zejména Návykové chování a závislost od pana primáře Nešpora, a ESPAD od PhDr. Csémyho a 
kolektivu
94 Alcohol and Adolescent Rebellion (N. C. Alexander), Paternal Socialization Factors and Adolescent 
Drinking Behaviors (G. M. Barnes, M. P. Farrell, A. Cairns), Family System Dynamics, Identity 
Development, and Adolescent Alcohol Use: Implications for Family Treatment (S. E. Bartle, R. M. 
Sabatelli) a Test of Bonding/Association Theory of Adolescent Drig Use (A. C. Marcos, S. J. Bahr, R. E. 
Johnson)
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Závěr
Snahou této práce bylo vytvoření kvalitního metodologického nástroje, pomocí 

něhož by bylo možné nejen zjistit míru užívání/zneužívání alkoholických nápojů 

mladistvými, ale zároveň odhalit příčiny tohoto jednání, což se, jak pevně doufám,

povedlo. Výsledný dotazník je reliabilní a validní, zasahuje do jednotlivých 

socializačních institucí a odhaluje příčiny jednání respondenta.

Zejména v České republice je tvorba takového nástroje poměrně ojedinělou 

záležitostí, zároveň ovšem nepochybně potřebnou, neboť užívání alkoholu mladistvými 

je zde prakticky na denním pořádku, čemuž se nikdo nediví a naopak se takové chování 

bere jako jakési (pochybné) kulturní dědictví našeho národa, a proto je přijímáno bez 

podivu a s nemístnou samozřejmostí.

Při jeho tvorbě jsem vycházel z teoretických děl zabývajících se závislostí 

mladých lidí na alkoholu, popřípadě příčinami tohoto chování a faktory, které tomuto 

jednání předchází, popřípadě ho v jedinci povzbuzují. Dále čerpám z výzkumů 

provedených na stejná popřípadě obdobná témata jako je téma mého výzkumu, z nichž 

využívám jejich hlavní zjištění v různých oblastech socializační činnosti, neboť většinou 

tyto výzkumy řeší dílčí dimenze socializace (rodina, přátele apod.). Nakonec se také 

nechávám inspirovat velkými metodologickými nástroji, které byly sestrojeny k měření 

závislosti na alkoholu, resp. rizikového a škodlivého chování s konzumací alkoholu 

spojené. Tyto nástroje prošly důkladným metodologickým testováním a laděním v 

průběhu mnoha let na základě uskutečněných výzkumů, v nichž figurovaly. Zároveň 

jsou ale založeny na zahraničních výzkumných pracích a také mentalitě, a proto jsem 

v průběhu tvorby samozřejmě přihlížel k českým zvyklostem a povaze.

Vytvořený metodologický nástroj prošel pilotními rozhovory s respondenty v mé 

cílové populaci, pilotní sondou, které se zúčastnilo 162 respondentů, a na jejichž 

základě jsem dále upravoval vytvořený dotazník, aby byl reliabilní a validní, jasně 

pochopitelný, neumožňoval dezinterpretaci jednotlivých otázek, mohl být využit v celé 

cílové populaci a aby pokrýval hlavní socializační aspekty, které mohou vést 

k rizikovému a škodlivému zneužívání alkoholických nápojů. To je měřeno indexem 

užívání alkoholu, který respondenty rozřazuje do jednotlivých kategorií dle míry 

užívání alkoholu, což by mělo výzkumníkovi jasně říci, jako závažné je u toho 

konkrétního respondenta užívání/zneužívání.

Troufám si proto prohlásit, že jsem dosáhl cíle, který jsem si vytyčil v úvodu, a 

to vytvoření kvalitního reliabilního a validního metodologického nástroje, jenž by měl 
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mít využití v problematice užívání/zneužívání alkoholu mladistvými a měl by zároveň 

poukazovat na jednotlivé příčiny, které k takovému chování vedly.

Summary

In my bachelor thesis I deal with creation of methodological tool which would 

be able to measure the rate of alcohol consumption among adolescents and also help 

determine the causes that produce such behavior.

The thesis is divided into several parts, which together form a comprehensible 

unit, complement each other and build on each other. There are presented the theoretical 

fundamentals on which I am building a subsequent questionnaire in the opening part. It 

also outlines the problem of alcoholism and alcohol use, history of the problem and 

presents the factors that support risky behavior, or on the contrary preceded it. Further 

investigations are described here, from which I come out in some parts of my work. 

Much of this unit is dedicated to a socialization agent, which I consider as the main 

reason for the possible use of alcoholic beverages.

The second part of my work is dedicated to description of existing 

methodological tools that have inspired me in my work and which were already tested 

in practice. It is about The Michigan Alcoholism Screening Test [Selzer 1971], Alcohol 

Dependence Scale [Skinner, Horn 1984], Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT) [Saunders, Aasland, Babor 1993] and CAGE Test [Ewing 1984]. From these 

questionnaires I draw the individual dimensions of my methodological tool, and 

therewithal I borrow a specific individual questions scoring and following categories 

into which respondents belong to.

The third part is dedicated to creating a questionnaire, which together consists of 

ten dimensions (hazardous alcohol use, dependence symptoms, harmful alcohol use, 

socialization – family, socialization – the school, socialization – leisure activities, 

socialization – groups of peers, socioeconomic status, cultural capital, general socio-

demographic questions). From these dimensions the first version of the questionnaire is 

created, which contains 61 questions.

The last part of my work is dedicated to testing created tool, first by the pilot 

interviews, after that by the pilot probe, which were accomplished took place at two 

grammar high schools with total of 162 respondents. Based on these particular issues 

are altered, or removed from the final methodological tool. Then there is conducted the 
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index of alcohol use, now with specific scoring, which is based on the above-mentioned 

methodological tools and the results of pilot tests conducted among adolescents. Here is 

also discussed reliability and validity of the final version of questionnaire.

This new methodological tool should be ready for use among adolescents in 

graduation and pre-graduation years of secondary schools. It should be a reliable tool 

capable of not only determine the rate of consumption of alcohol and the associated risk 

and harmful behavior, but also point to specific causes that lead to such behavior.
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Přílohy

Příloha č.1: Dotazník – verze před pilotní sondou (dotazník)

Tento dotazník je anonymní a jeho výsledky 

nebudou zneužity k jiným, nežli výzkumným 

účelům. Své odpovědi prosím zakroužkuj. 

Děkuji za tvůj čas, velice jsi mi tím pomohl

1.1. Ve srovnání se všemi vrstevníky ve tvé 

třídě, piješ alkoholické nápoje více než 

ostatní?

a) Ano b) Ne

1.2. Pokud piješ, kolik standardních 

alkoholických nápojů vypiješ? (standard –

0,5 l piva, 0,2 l vína, 0,04 l destilátu)

a) žádný b) 1 – 3

c) 4 – 6 d) 7 a více

1.3. Kopeš do sebe drinky („panákuješ“), 

pokud piješ alkoholické nápoje?

a) Ano     b) Někdy   c) Ne

1.4. Pokud piješ alkoholické nápoje, opiješ se 

(většinou)?

a) Ano b) Ne

1.5. Když jsi pil/a naposledy alkoholické 

nápoje, opil jsi se?

a) Ano b) Ne

2.1. Když piješ, pletou se ti nohy a klopýtáš?

a) Ano      b)Někdy b)Ne

2.2. Utratil/a jsi někdy všechny své „volné“ 

peníze za pití?

a) Ano b) Ne

2.3. Piješ někdy přes den alkohol?

a) Ano b) Ne

2.4. Přišel/přišla jsi někdy do školy opilý, 

popřípadě opil/a jsi se během vyučování?

a) Ano b) Ne

2.5. Přišel/přišla jsi někdy opilý/á domů?

a) Ano b) Ne

3.1. Cítil/a jsi někdy po pití alkoholu pocit 

viny?

a) Ano b) Ne

3.2. Měl/a jsi někdy po pití výpadky paměti 

(tzv. okna)?

a) Ano b) Ne

3.3. Zranil/a jsi se někdy během pití 

alkoholických nápojů?

a) Ano b) Ne

3.4. Bylo ti někdy fyzicky špatně jako 

důsledek pití?

a) Ano b) Ne

3.5. Jako důsledek pití, viděl/slyšel/cítil  jsi 

někdy věci, které tam ve skutečnosti nebyly 

(tj. měl jsi halucinace) ?

a) Ano b) Ne

4.1. Povídáš si s rodiči o svém životě a 

problémech?

a) Ano b) Ne

4.2. Na škále od jedné do pěti zakroužkuj, jak 

přísná je na tebe tvoje matka?

1 2 3 4 5

    Vůbec           Velice
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4.3. Na škále od jedné do pěti zakroužkuj, jak 

přísný je na tebe tvůj otec?

1 2 3 4 5

    Vůbec           Velice

4.4. Odmítají tvoji rodiče alkohol u 

mladistvých?

a) Ano b) Ne

4.5. Měli na tebe tvoji rodiče tolik času, kolik 

jsi dle tvého názoru potřeboval?

a) Ano b) Ne

4.6. Podporuje tě tvá matka (ať už ve studiu 

nebo ve volnočasových aktivitách)?

a) Ano b) Ne

4.7. Podporuje tě tvůj otec (ať už ve studiu 

nebo ve volnočasových aktivitách)?

a) Ano b) Ne

4.8. Jsou tvoji rodiče rozvedení?

a) Ano b) Ne

(pokud jsi odpověděl/a ne, přejdi k otázce 4.10.)

4.9. S kým žiješ v domácnosti? (Zakroužkuj i 

více možností)

a) Matka b) Otec

c) Matčin d) Otcova

   partner     partnerka

e) Jiná možnost: _______________

4.10. Pijí podle tebe tvoji rodiče alkoholické 

nápoje často?

a) Ano b) Ne

5.1. Chodíš rád/a do školy?

a) Ano b) Ne

5.2. Zhoršil se ti během studia na střední 

škole znatelně průměr?

a) Ano b) Ne

5.3. Vnímáš váš třídní kolektiv jako dobrý?

a) Ano b) Ne

5.4. Cítíš se být na okraji vašeho třídního 

kolektivu?

a) Ano b) Ne

5.5. Dalo by se říct, že bys mohl přijít za 

svým třídním učitelem s jakýmkoliv (i 

osobním) problémem?

a) Ano b) Ne

6.1. Trávíš svůj čas tak, jak chceš?

a) Ano b) Ne

6.2. Dalo by se říct, že máš dost 

koníčků/hobby?

a) Ano b) Ne

6.3. Podporují tě rodiče ve tvých 

volnočasových aktivitách?

a) Ano b) Ne

6.4. Je ve tvém bydlišti dostatek možností pro 

volnočasové aktivity lidí tvého věku?

a) Ano b) Ne

6.5. Nudíš se často?

a) Ano b) Ne

7.1. Jsi součástí nějaké party, s níž trávíš 

většinu volného času?

a)Ano b) Ne 

(pokud jsi odpověděl ne, přejdi k otázce č. 7.4.)

7.2. Když trávíš volný čas s přáteli, je to 

většinou spojeno s konzumací alkoholu?

a) Ano b) Ne

7.3. Pokud se sejdete s přáteli, máte nějaký 

konkrétní plán, co s volným časem, nebo to 

vymýšlíte na místě?

a) Máme konkrétní plán  

b) Vymýšlíme na místě
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7.4. Máš nějakého nejlepšího přítele?

a) Ano b) Ne

(pokud jsi odpověděl ne, přejdi k otázce č. 8.1.)

7.5. Pije tvůj nejlepší přítel alkohol?

a) Ano b) Ne

7.6. Můžeš se svému nejlepšímu příteli se 

vším svěřit?

a) Ano b) Ne

7.7. Pomůže ti tvůj nejlepší přítel, když 

potřebuješ?

a)Ano b) Ne

8.1. Jaký je příjem tvé matky?

a) méně než 12 000

b) 12 001 – 20 000

c) 20 001 – 30 000

d) 30 001 – 40 000

e) více než 40 000

8.2. Jaký je příjem tvého otce?

a) méně než 12 000

b) 12 001 – 20 000

c) 20 001 – 30 000

d) 30 001 – 40 000

e) více než 40 000

8.3. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání otce a 

matky? (zakroužkuj)

1. Otec: 2. Matka:

a) ZŠ a) ZŠ

b) SŠ bez maturity b) SŠ bez maturity

c) SŠ s maturitou c) SŠ s maturitou

d) VŠ d) VŠ

8.4. Máš svůj vlastní pokoj?

a) Ano b) Ne

8.5. Vlastní rodiče 2 a více aut?

a) Ano b) Ne

8.6. Máš v bytě / domě, kde žiješ, dostatek 

místa pro všechny své potřeby, nebo bys 

ocenil větší prostor?

a) Máme dostatek místa 

b) Ocenil bych větší prostor

9.1. Po ukončení studia na střední škole, 

chceš pokračovat ve studiu na vysoké škole?

a) Ano b) Ne

9.2. Kolika cizími jazyky mluvíš? (napiš číslo)

______

9.3. Hraješ na nějaký hudební nástroj?

a) Ano b)  Ne

9.4. Sleduješ aktivně dění ve světě kolem 

sebe?

a) Ano b) Ne

9.5. Dalo by se říci, že máte doma hodně 

knih? (odhadem více než 150 kusů)

a) Ano b) Ne

9.6. Máte doma obrazy, sochy nebo básnické 

sbírky? (pokud aspoň dvě z nabízených 

možností, zakroužkujte ano).

a) Ano b)  Ne

10.1. Napiš svůj věk (číslem): _____

10.2. V jakém jsi ročníku? 

a) Maturitní b) 

Předmaturitní

10.3. Kolik máš sourozenců (číslem)? _____

10.4. Jak veliké je město, v němž žiješ?

a) Méně než 1000 

b) 1 001 – 10 000 

c) 10 001 – 20 000 

d) 20 001 – 50 000 

e) 50 001 – 100 000 

f) 100 001 – 500 000 

g) Více než 500 000
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10.5. Jsi

a) muž b) žena

10.6. Jaký druh střední školy studuješ?

a) gymnázium 

b) střední odborná škola 

c) střední odborné učiliště

10.7. Jakou máš povahu?

a) Cholerik 

b) Sangvinik 

c) Melancholik 

d) Flegmatik
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Příloha č.2: Dotazník – finální verze (dotazník)

Tento dotazník je anonymní a jeho výsledky 

nebudou zneužity k jiným, nežli výzkumným 

účelům. Své odpovědi prosím zakroužkuj. 

Děkuji za tvůj čas, velice jsi mi tím pomohl

1.1. Ve srovnání se všemi vrstevníky ve tvé 

třídě, piješ alkoholické nápoje více než 

ostatní?

a) Ano b) Ne

1.2. Co se posledního roku týče, pokud piješ

alkohol, kolik standardních alkoholických 

nápojů vypiješ? (standard – 0,5 l piva, 0,2 l 

vína, 0,04 l destilátu)

a) žádný b) 1 – 3

c) 4 – 6 d) 7 a více

1.3. Kopeš do sebe drinky („panákuješ“), 

pokud piješ alkoholické nápoje?

a) Většinou ano b)Většinou ne

1.4. Když jsi pil/a naposledy alkoholické 

nápoje, opil jsi se?

a) Ano b) Ne

2.1. Když piješ, pletou se ti nohy a klopýtáš?

a) Většinou ano b)Většinou ne

2.2. Utratil/a jsi někdy všechny své „volné“ 

peníze za alkohol?

a) Ano b) Ne

2.3. Piješ někdy přes den alkohol?

a) Ano b) Ne

2.4. Přišel/přišla jsi někdy do školy opilý, 

popřípadě opil/a jsi se během vyučování?

a) Ano b) Ne

3.1. Cítil/a jsi někdy po pití alkoholu pocit 

viny?

a) Ano b) Ne

3.2. Měl/a jsi někdy po pití výpadky paměti 

(tzv. okna – nepamatoval/a sis průběh večera, 

nebo jeho části)?

a) Ano b) Ne

3.3. Zranil/a jsi se někdy během pití 

alkoholických nápojů?

a) Ano b) Ne

3.4. Bylo ti někdy fyzicky špatně jako 

důsledek pití?

a) Ano b) Ne

4.1. Povídáš si s rodiči o svém životě a 

problémech (ve škole, s kamarády apod.)?

a) Ano b) Ne

4.2. Na škále od jedné do pěti zakroužkuj, jak 

přísná je na tebe tvoje matka?

1 2 3 4 5

    Vůbec           Velice

4.3. Na škále od jedné do pěti zakroužkuj, jak 

přísný je na tebe tvůj otec?

1 2 3 4 5

    Vůbec           Velice

4.4. Odmítají tvoji rodiče alkohol u 

mladistvých?

a) Ano b) Ne

4.5. Měli na tebe tvoji rodiče tolik času, kolik 

jsi dle tvého názoru potřeboval?

a) Ano b) Ne

4.6. Podporuje tě tvá matka (ať už ve studiu 

nebo ve volnočasových aktivitách)?

a) Ano b) Ne
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4.7. Podporuje tě tvůj otec (ať už ve studiu 

nebo ve volnočasových aktivitách)?

a) Ano b) Ne

4.8. Jsou tvoji rodiče rozvedení?

a) Ano b) Ne

(pokud jsi odpověděl/a ne, přejdi k otázce 5.1.)

4.9. S kým žiješ v domácnosti? (Zakroužkuj i 

více možností)

a) Matka b) Otec

c) Matčin d) Otcova

   partner     partnerka

e) Jiná možnost: _______________

5.1. Chodíš rád/a do školy?

a) Ano b) Ne

5.2. Zhoršil se ti během studia na střední 

škole znatelně průměr?

a) Ano b) Ne

5.3. Cítíš se být na okraji vašeho třídního 

kolektivu?

a) Ano b) Ne

5.4. Dalo by se říct, že bys mohl přijít za 

svým třídním učitelem s jakýmkoliv (i 

osobním) problémem?

a) Ano b) Ne

6.1. Dalo by se říct, že máš dost 

koníčků/hobby?

a) Ano b) Ne

6.2. Je ve tvém bydlišti dostatek možností pro 

volnočasové aktivity lidí tvého věku?

a) Ano b) Ne

6.3. Nudíš se často?

a) Ano b) Ne

7.1. Jsi součástí nějaké party, s níž trávíš 

většinu volného času?

a)Ano b) Ne 

(pokud jsi odpověděl ne, přejdi k otázce č. 7.3.)

7.2. Když trávíš volný čas s přáteli, je to 

většinou spojeno s konzumací alkoholu?

a) Většinou 

b) Občas

c) Ne

7.3. Můžeš o někom z tvých kamarádů říci, že 

je tvůj nejlepší přítel/přítelkyně?

a) Ano b) Ne

(pokud jsi odpověděl ne, přejdi k otázce č. 8.1.)

7.4. Pije tvůj nejlepší přítel alkohol?

a) Ano b) Ne

8.1. Jaký je příjem tvé matky (v Kč)?

a) méně než 12 000

b) 12 001 – 20 000

c) 20 001 – 30 000

d) 30 001 – 40 000

e) více než 40 000

f) neumím posoudit

8.2. Jaký je příjem tvého otce (v Kč)?

a) méně než 12 000

b) 12 001 – 20 000

c) 20 001 – 30 000

d) 30 001 – 40 000

e) více než 40 000

f) neumím posoudit

8.2. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání otce a 

matky? (zakroužkuj)

1. Otec: 2. Matka:

a) ZŠ a) ZŠ

b) SŠ bez maturity b) SŠ bez maturity

c) SŠ s maturitou c) SŠ s maturitou

d) VŠ d) VŠ
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8.3. Máš v bytě / domě, kde žiješ, dostatek 

místa pro všechny své potřeby, nebo bys 

ocenil větší prostor?

a) Máme dostatek místa 

b) Ocenil bych větší prostor

9.1. Kolika cizími jazyky mluvíš? (napiš číslo)

______

9.2. Hraješ na nějaký hudební nástroj?

a) Ano b)  Ne

9.4. Sleduješ aktivně veřejné dění ve světě 

kolem sebe?

a) Ano b) Ne

9.5. Dalo by se říci, že máte doma hodně 

knih? (odhadem více než 150 kusů)

a) Ano b) Ne

10.1. Napiš svůj věk (číslem): _____

10.2. V jakém jsi ročníku? 

a) Maturitní b) Předmaturitní

10.3. Kolik máš sourozenců (číslem)? _____

10.4. Jak veliké je město, v němž žiješ?

a) Méně než 1000 

b) 1 001 – 10 000 

c) 10 001 – 20 000 

d) 20 001 – 50 000 

e) 50 001 – 100 000 

f) 100 001 – 500 000 

g) Více než 500 000

10.5. Jsi

a) muž b) žena

10.6. Jaký druh střední školy studuješ?

a) gymnázium 

b) střední odborná škola 

c) střední odborné učiliště
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Příloha č.3: Diagnostická karta (tabulka)

Znění otázky: Bodové ohodnocení 

odpovědí:

1.1. Ve srovnání se všemi vrstevníky ve tvé třídě, piješ alkoholické 

nápoje více než ostatní?

a) Ano (2)

b) Ne (0)

1.2. Co se posledního roku týče, pokud piješ alkohol, kolik standardních 

alkoholických nápojů vypiješ? (standard – 0,5l piva, 0,2l vína, 0,04l 

destilátu)

a) žádný (0)

b) 1-3 (1)

c) 4-6 (2)

d) 7 a více (3)

1.3. Kopeš do sebe drinky („panákuješ“), pokud piješ alkoholické 

nápoje?

a) Většinou ano (1)

b) Většinou ne (0)

1.4. Když jsi pil/a naposledy alkoholické nápoje, opil/a jsi se? a) Ano (1)

b) Ne (0)

2.1. Když piješ, pletou se ti nohy a klopýtáš? a) Většinou ano (2)

b) Většinou ne (0)

2.2. Utratil/a jsi někdy všechny své „volné“ peníze za alkohol? a) Ano (1)

b) Ne (0)

2.3. Piješ někdy přes den alkohol? a) Ano (1)

b) Ne (0)

2.4. Přišel/přišla jsi někdy do školy opilý/á, popřípadě opil/a jsi se 

během vyučování?

a) Ano (2)

b) Ne (0)

3.1. Cítil/a jsi někdy po pití pocit viny? a) Ano (1)

b) Ne (0)

3.2. Měl/a jsi někdy po pití výpadky paměti (tzv. okna – nepamatoval/a 

sis průběh večera nebo jeho části)?

a) Ano (1)

b) Ne (0)

3.3. Zranil/a jsi se někdy během pití alkoholických nápojů? a) Ano (1)

b) Ne (0)

3.4. Bylo ti někdy fyzicky špatně (bolest břicha, zvracení) jako důsledek 

pití alkoholu?

a) Ano (1)

b) Ne (0)

Dosažený počet bodů Interpretace výsledků Návrh dalšího postupu

0-3 body

Žádné viditelné kontraindikace 

způsobené požíváním alkoholických 

nápojů.

Nic

3-8 bodů

Mírné, popř. začínající problémy 

s alkoholem, které však ještě přímo 

neovlivňují jedincův život nebo jeho 

postoj ke světu.

Nic, popř. rada 

odborníka

9-13 bodů

Problémy s alkoholem začínají být 

zřejmé i lidem v bezprostředním okolí 

jedince. Může jít o začínající 

alkoholovou závislost.

Rada odborníka, popř. 

návštěva klinického 

zařízení.

14-17 bodů

Začínající psychická, popř. i fyzická

závislost na alkoholu. Jedinec by si měl 

být vědom svého problému, resp. faktu, 

že alkohol začíná negativně ovlivňovat 

jeho sociální život.

Návštěva klinického 

zařízení a dohoda o 

dalším postupu. 

V krajních případech 

nutná hospitalizace.
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Příloha č.4: Frekvence odpovědí na otázky v Indexu užívání alkoholu (tabulky)

rizikové úžívání - subjektivní srovnání s vrstevníky

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 29 17,9 18,0 18,0

ne 132 81,5 82,0 100,0

Total 161 99,4 100,0

Missing System 1 ,6

Total 162 100,0

rizikové užívání - množství alkoholu

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid žádný 5 3,1 3,1 3,1

1-3 drinky 67 41,4 41,4 44,4

4-6 drinků 56 34,6 34,6 79,0

7 a více 34 21,0 21,0 100,0

Total 162 100,0 100,0

rizikové užívání - rychlost pití

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 84 51,9 51,9 51,9

ne 78 48,1 48,1 100,0

Total 162 100,0 100,0

rizikové užívání - poslední opilost

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 58 35,8 35,8 35,8

ne 104 64,2 64,2 100,0

Total 162 100,0 100,0

symptomy závislosti - nekoordinace a nekontrolování pohybů
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Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid většinou ano 22 13,6 13,6 13,6

většinou ne 140 86,4 86,4 100,0

Total 162 100,0 100,0

symptomy závislosti - utrácení za alkohol

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 43 26,5 26,5 26,5

ne 119 73,5 73,5 100,0

Total 162 100,0 100,0

symptomy závislosti - užívání alkoholu během dne

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 78 48,1 48,1 48,1

ne 84 51,9 51,9 100,0

Total 162 100,0 100,0

symptomy závislosti - zvýšená nápadnost pití (během vyučování)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 29 17,9 17,9 17,9

ne 133 82,1 82,1 100,0

Total 162 100,0 100,0

škodlivé užívání - pocit viny

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 75 46,3 46,3 46,3

ne 87 53,7 53,7 100,0

Total 162 100,0 100,0
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škodlivé užívání - výpadky paměti

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 104 64,2 64,2 64,2

ne 58 35,8 35,8 100,0

Total 162 100,0 100,0

škodlivé užívání - zranění

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 54 33,3 33,3 33,3

ne 108 66,7 66,7 100,0

Total 162 100,0 100,0

škodlivé užívání - fyzicky špatně

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ano 127 78,4 78,4 78,4

ne 35 21,6 21,6 100,0

Total 162 100,0 100,0



64

Příloha č.5: Rozřazení testovacího souboru do jednotlivých kategorií (graf)

Graf 2:
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