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1. Úvod 

Zadání i titul této bakalářské práce zní Vliv propagace alkoholických nápojů na 

dospívající, možnosti prevence. Úvodem věnuji pozornost jednotlivým termínům tohoto 

zadání.  

Alkohol patří mezi světově nejrozšířenější drogy; jde o drogu spolu s tabákem společensky 

tolerovanou, jde také o drogu „průchozí“, připravující spotřebitele na setkání s drogami 

dalšími. Propagace obecně znamená veřejné uvádění něčeho ve známost, v užším, 

marketingovém smyslu je jejím účelem sdělit zákazníkovi výhody nabízeného produktu a tím 

ho přimět k jeho koupi. Prevence pak představuje soustavu opatření, jak předcházet 

negativnímu jevu, v našem případě tedy právě užívání alkoholu mladistvými. 

Mezi objekty označenými těmito termíny existují složité vztahy a vazby. Nositelem 

propagace (v textu užívám výrazu reklama, což je vlastně placená forma propagace) jsou 

zejména firmy, výrobci a prodejci alkoholu se zájmem maximalizace tržeb. Zkoumaným 

objektem této propagace budou právě mladiství. Zprostředkovatelů prevence je více. Jistě 

jednotlivec sám se může do jisté míry uchránit od nežádoucích vlivů. Dále je to společenské 

prostředí, v němž se pohybuje: rodina, škola. Nezanedbatelná role přísluší oblasti 

zdravotnictví. Zdravý rozvoj dospívajících je zájmem celé společnosti, tedy část 

odpovědnosti za prevenci připadá státu. Stát se na vztazích mezi zmíněnými prvky podílí i 

dále: na jednu stranu je daňově zainteresován na výnosech firem, na stranu druhou 

legislativně upravuje prostor jak co se týče spotřeby alkoholu, tak co se týče propagace 

alkoholu. 

Těmito vztahy se zabývám ve své práci. Cíle práce jsem definovala takto: zaprvé –  

zmapování situace na poli užívání alkoholu mladistvými; vymezení nástrojů propagace a 

reklamy s ohledem na alkohol a na mladistvé; charakteristika nástrojů prevence v předmětné 

oblasti; zadruhé – provedení a vyhodnocení průzkumného šetření s cílem nalezení souvislostí 

mezi užíváním alkoholu dospívajícími a dílčími motivačními faktory včetně propagace; 

pokus o stanovení role propagace alkoholu mezi těmito motivačními faktory; hledání 

způsobu fungování prevence. Výsledky tohoto průzkumu budou důležité i pro splnění části 

prvního cíle. Předpokládám, že propagace alkoholu pozitivně ovlivňuje výši spotřeby 

alkoholu mladistvými. V práci stanovím hypotézy, týkající se na jedné straně vztahu mezi 

propagací alkoholu a jeho užíváním mladistvými, na druhé mezi faktory prevence a 
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okolnostmi konzumace mladistvých, a dle výstupů průzkumného šetření se snažím je potvrdit 

či vyvrátit. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se věnuji 

podrobněji rozboru obsahu tématu práce; tedy alkoholu, principům jeho účinku, 

medicínským aspektům užívání alkoholu dospívajícími, odlišnostem od problematiky 

dospělých. Dále se zabývám propagací, reklamou a jejich technikami s ohledem na specifika 

reklamy cílené na dospívající. V poslední kapitole této části se rozebírámt problematiku 

prevence; její možnosti, druhy a účinnost. 

Praktická část je tvořena průzkumem. Výběrovým statistickým souborem jsou mladiství či 

čerstvě dospělí studující či učící se ve třetích ročnících středních škol a učilišť v Praze 9. 

Otázky jsou sdruženy do těchto oblastí: osobní a společenská, vztah k alkoholu, vztah 

k reklamě, vztah k prevenci. Po vyhodnocení průzkumu, jehož součástí je pokus o nalezení 

souvislostí s ohledem na pohlaví respondentů, jejich studovanou školu atd. se snažím 

vymezit místo a úlohu reklamy mezi dalšími motivačními prvky vedoucími k rozvoji abusu 

alkoholu mezi mladistvými. Závěrem zjišťuji stav splnění cílů této práce a prověření hypotéz. 
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Teoretická část 

 

2. Mladiství a alkohol 

Obecně přijímané stanovisko západní společnosti říká, že drogy k životu nepatří. 

Člověk, který je užívá, bývá společensky nežádoucí a kolektivně odvrhnutý. Hovorová 

označení drogy užívajících osob1 to potvrzují. Tento většinový společenský názor se týká ale 

jen těch, kteří užívají tvrdé drogy, protože informace o škodlivosti alkoholu nebývají brány 

vážně. Jde sice o silně návykovou látku, ale paradoxně je legální a navíc ji akceptuje a užívá 

vysoký počet lidí. A právě v tom tkví její hlavní nebezpečí. Člověk, který pije alkohol, může 

být společensky uznáván a nikterak se nemusí lišit. Naopak, je mu dopřán široký sortiment 

značek a chutí s podporou státu, pro nějž jde o jeden z důležitých finančních příjmů2. 

Mluvíme-li o tvrdých drogách, jejich distribuce a užívání je nelegální a uskutečňuje se 

v podmínkách, které jsou za hranicí společenských a etických norem. Tyto látky proto 

vyvolávají mnohem větší pozornost než látka společností tolerovaná – alkohol (Nešpor, K., 

1997; Nešpor, K., Csémy, L., 1997; Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 

Hodnoty dospělých utvářejí postoje dětí a mladistvých vůči alkoholu. Ti velmi brzy přijímají 

názor, že pití alkoholu je normální a běžným doplňkem oslav a různých sociálních akcí. 

Alkohol se sice v ČR může podávat a prodávat osobám starší 18 let3, praxe však ukazuje, že 

tato věková hranice není respektována4 (Csémy, L., Sovinová, H., 2003).  

Tyto alarmující výsledky, které svědčí o bezohlednosti dospělých a neefektivním kontrolním 

systému, přináší ESPAD5. Užívání alkoholu se podle ní v posledních letech stále více týká 

právě osob mladistvých. Dokonce je mezi mladými lidmi v mnoha zemích naprosto běžnou 

formou chování. Vysvětluje to tím, že vedle již zmíněných aspektů, jsou mladiství v období 

života, kdy je na ně prostřednictvím médií a vrstevníků vytvářen tlak k riskování a pokoušení 

společensky uznávaných hranic. Alkohol je mezi mladistvými brán jako zakázané ovoce, je 

tak často pojen se symbolem hrdinství. Paradoxně ten, kdo nepije, je vnímán jako slabší, což 

může být důvodem k šikaně (Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P., 2007; Nešpor, K., 

1995).  
                                                 
1 V češtině např. feťák, smažka, v angličtine např. junkie. 
2 Jde zejména o spotřební daň, která je upravena zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 
3§ 12 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
4 Poukazuji mj. na výstupy průzkumného šetřené v praktické části této práce. 
5 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 
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Z prací zabývajícími se vlivem iniciace vyplývá, že jedním z hlavních rizikových faktorů 

ovlivňujících problémové pití v pozdějším věku je právě raný začátek užívání návykové 

látky.  Toho se jim většinou dostane nabídkou od rodičů. Je proto velmi těžké chránit 

mladistvé před něčím, s čím si ani dospělí nedělají hlavu (Csémy, L., Sovinová, H., 2003). 

 

2.1 Vymezení pojmu mladistvý 

Mladistvý je v českém prostředí v nejobecnějším smyslu člověk, který dovršil patnáctý 

rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. Tento pojem je používaný zejména v trestním a 

pracovním právu. Trestní odpovědnost mladistvých se vyznačuje některými odlišnostmi 

oproti trestní odpovědnosti dospělých. V pracovním právu je mladistvý vnímán jako ten, 

kterého je třeba vzhledem k jeho věku ochraňovat. Biologicky, psychologicky ani sociálně 

není vyzrálý; mohl by proto výkonem některých prací, zejména fyzicky a mentálně 

náročných, sobě nebo ostatním způsobit škodu (Nováková, Z., 2007).  

 

2.2 Subjekty ovlivňující užívání alkoholu mladistvými 

Na výskyt rizikového chování1 a užívání návykových látek mají podstatný vliv čtyři 

hlavní subjekty, které se navzájem prolínají – rodina, škola, vrstevníci a média. 

K první zkušenosti jedince s alkoholem dochází ve věku 11 – 13 let. Alkohol je dětem 

nabídnut od rodičů k ochutnání. (Csémy, L., Sovinová, H., 2003).  

Další zkušenosti nabízí bouřlivé období dospívání. Na jedince jsou v této fázi kladeny značné 

nároky. Ve škole se připravuje na novou životní etapu dospělého, který musí dokázat 

realizovat sociální dovednosti, být odpovědný za své jednání a připravit se na budoucí 

povolání. Na druhou stranu je pořád velmi snadno ovlivnitelný. Pod tlakem masmédií a 

vrstevníků má sklon k riskování a testovaní hranic. (Nešpor, K., Csémy, L., 1996).  

Pro mnohé mladistvé je kvůli zmíněným okolnostem zážitek s alkoholem nutná výzva a 

určitý experiment, při kterém se realizuje očekávání ohledně účinku těchto látek. Pro tuto 

skupinu mladistvých tímto pokusem zájem o drogu končí. Pro určitou část dětí, na které 

působí mezilidské, psychosociální, biogenetické a společenské rizikové faktory více než po 

                                                 
1 Z hlediska projevů je toto chování popisováno v několika oblastech. Hamanová s Kabíčkem definují tři 
oblasti: 1. abusus návykových látek (kouření, konzumace alkoholu a drog), 2. negativní psychosociální jevy 
(agrese, poruchy chování, delikvence, kriminalita), 3. rizikové reprodukční chování (předčasný pohlavní život, 
střídání partnerů, pohlavní nemoci, časné těhotenství). 
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přijatelnou míru, je experimentování s drogami únikem z neuspokojivé reality, hledáním 

sounáležitosti s kulturou života nebo možností, jak zvládat stres a nepříjemnosti v rodině a ve 

škole (Marádová, E., 2006; Nešpor, K., Csémy, L., 1996; Orosová, O., Gajdošová, B., 

Madarasová – Gecková, A., 2007; Stel, J., Voordewindová, D., 1998).  

Rizikovými a protektivními faktory v oblasti nadměrného užívání alkoholu jsou zejména 

osobnostní charakteristiky. Riziko zvyšuje především nízké sebehodnocení a sebevědomí, 

nedostatek asertivity a schopnosti čelit tlaku vrstevníků, poruchy chování, nevhodné vazby, 

stres a jeho špatné zvládání (Kalina, K. a kol., 2003). 

 

2.2.1 Rodina  

Rodina má pro dítě nezastupitelný význam, má rozhodující vliv na jeho tělesný, 

duševní i sociální vývoj. Dítě si na základě fungování rodiny vytváří svůj vlastní vnitřní 

obraz světa. Odpovídá tomu, jak mu rodiče předkládají realitu, jak jej do této reality uvádějí. 

Rodina je pro něj mikrosvět, vzorová společnost, ve které si osvojuje základní vzorce 

chování, návyky, dovednosti a strategie. Základní funkcí rodiny vůči dítěti je uspokojování 

jeho základních potřeb - poskytování péče, bezpečí, lásky a citové opory (Čačka, O., 1994; 

Helus, Z., 2004; Hofbauer, B., 2004; Kalina, K. a kol., 2003; Marková, M., 2008). 

V současnosti prochází rodina krizí, vysokou rozvodovostí, chronickým nedostatkem času na 

dítě a konečně nevhodným příkladem rodičů, kteří alkohol sami konzumují (Hofbauer, B., 

2004; Orosová, O., Gajdošová, B., Madarasová – Gecková, A., 2007; Woitzová, J., 1998). 

Pokud rodina dítěti nebude poskytovat dostatečnou podporu a zázemí, jedinec se v ní nebude 

cítit dobře a bude se zdržovat na místech mimo domov (kluby, hospody). Taková místa spolu 

s kolektivem nebezpečných lidí a part jsou označována za riziková a jsou velmi často spojena 

s konzumací alkoholu. U mladistvého tak vzrůstá riziko špatných návyků a psychických 

problémů, které mohou vést k sebepoškozování, poruchám příjmu potravy a také 

k závislostem na návykových látkách (Sobotková, V. et al., 2009; Woitzová, J., 1998). 

G. Woitzová udává charakteristiky, kterými děti alkoholiků mohou disponovat, užívají-li 

rodiče alkohol ve větší míře. Děti alkoholiků si nejsou jisty tím, jaké chování je normální. 

Vidí chování v rodině a kopírují ho, protože žádné jiné dosud nepoznali. Mohou se pak 

navenek zdát arogantní, násilní či nebezpeční. Mívají problém s důvěrnými vztahy; jeden den 

jsou rodiči milovány a druhý den odmítnuty. Zažívají neustálý strach z opuštění, proto se 
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raději uzavírají do sebe a bojí se jakéhokoliv důvěrného kontaktu. Jinou charakteristikou je 

přehnaná impulzivnost, která může vést k vnitřnímu chaosu, k averzi vůči vlastní osobě a ke 

ztrátě kontroly nad svým prostředím. K. Nešpor také uvádí, že takové dítě bere na sebe 

častokrát roli rodiče, který ve své roli zaostává, a stává se tak nedětsky vážným a odměřeným 

(Nešpor, K., 1992; Woitzová, J., 1998). 

Z uvedených výzkumů plyne, že dítě, které vyrůstá v konfliktní rodině s nedostatečným 

zájmem, výchovou a špatným vzorem rodičů, bude snáze podléhat rizikovému chování, než 

dítě se zázemím dostatečným. 

Na užívání alkoholu mladistvými mají vliv i další faktory rodinného prostředí. Zkušenost 

mladistvých s užíváním alkoholu do určité míry souvisí i se vzděláním rodičů1. Studie 

ESPAD přišla s následujícími výsledky. Děti rodičů s nižším vzděláním častěji konzumují 

alkohol oproti vrstevníkům z rodin, kde mají rodiče vyšší vzdělání. Dále se na konzumaci 

alkoholu mladistvými podílí i kontrola ze strany rodičů a povědomí rodičů, jak jejich dítě 

tráví volný čas. Výsledky ukazují, že ty děti, jejichž rodiče nevědí, jak tráví svůj volný čas, 

vykazují vyšší hodnoty prevalence užívání legálních i nelegálních drog (Csémy, L., 

Chomynová, P., Sadílek, P., 2007). 

 

2.2.2 Škola  

Od školy se očekává, že bude z hlediska duševního vývoje přispívat k všestranné 

kultivaci žáků a vést je tak k řádnému a plnohodnotnému budoucímu životu, a zároveň dítěti 

poskytnout podmínky pro uplatnění jeho přirozených potřeb. Zdravé sociální vztahy ve třídě 

a spolupráce v rámci kolektivu by měly být vedle podpory individualizace a samostatnosti 

významným cílem každé výchovné práce. Nároky by měly být kladeny adekvátně k věku 

žáků (Čačka, O., 1994; Hofbauer, B., 2004; Nešpor, K., 1992; Nešpor, K., Csémy, L., 1996). 

Z druhého pohledu je škola místem, kde je člověk omezován, a to jak v pohybu, tak 

v projevu a v čase. Tady není středem pozornosti, jako tomu bývá v rodině, zde si svou 

pozici musí vydobýt sám. Ve třídě je součástí skupiny vrstevníků, s nimiž tráví mnoho času; 

pohybuje se tak v klimatu působícím na žákovo chování a prospěch. Bývá frustrován 

každodenním hodnocením vzhledem ke své osobě na jedné straně a potřebou socializace na 

straně druhé. Škola svými vysokými nároky může působit i nebezpečně; u některých jedinců 

                                                 
1 Což potvrzují i výsledky mého šetření v praktické části. 
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pak může být zdrojem vážných psychických i fyzických problémů (Hofbauer, B., 2004; 

Machová, J., 2008). 

Obava z prověrek, strach z ponížení a špatného hodnocení může mít za následek školní 

úzkost. Ta má negativní dopad na výkon, prospěch, motivaci a vzdělanostní vývoj žáka. 

Může narušit vztah s rodiči, pedagogy i kamarády a zhoršuje celkový zdravotní stav jedince. 

Při opakovaných neúspěších ve škole se může u dítěte vytvořit syndrom neúspěšné 

osobnosti, což je pro dítě velmi stresující. Negativní vliv na žáky má rovněž neodbornost 

učitelů ve své funkci, jejich vysoké požadavky a netolerance vůči odchylkám (Helus, Z., 

2004; Orosová, O., Gajdošová, B., Madarasová – Gecková, A., 2007). 

Uvedené frustrace jsou pro mladistvého velmi nepříjemné. Svádí ho k únikům, které mnohdy 

neprobíhají společensky akceptovanou cestou. Dostavuje se záškoláctví a další závadné 

chování: kouření, užívání alkoholu nebo drog a kriminalita. 

 

2.2.3 Vrstevníci 

Dětství je z psychologického pohledu obdobím klidu. Zmatek pro jedince přichází 

v období dospívání. Významné psychické a fyzické změny, kterými v tomto období prochází, 

ho činí zranitelným (Marková, M., 2008; Nešpor, K., Csémy, L., 1992).  

L. Skácelová uvádí, že „dítě se postupně psychicky emancipuje od rodinného prostředí a má 

silné puzení osamostatnit se. Adaptuje se na důležitý socializační činitel, vrstevnickou 

skupinu, která mu tento požadavek do jisté míry splňuje“ (Kalina, K. a kol., 2003; str. 307). 

Dospívající je vůči vrstevníkům v rovnocenném postavení, má možnost srovnání a 

identifikace s nimi. Rodiče jsou pro něj pouze formální autoritou, ke které s ohledem na 

rozdíl věku a postavení bývá kritický. Dospívající má potřebu inklinovat k nějaké autoritě, 

zřídka to však bývá rodič nebo učitel. Vrstevnická skupina poskytuje adolescentovi nejen 

vzor, ale i jistotu a zdroj informací (Hofbauer, B., 2004; Jelínek, M., et al. 2006).  

Vrstevnická skupina plní řadu důležitých funkcí. Pomáhá k získání pocitu vlastní autonomie, 

plní funkci vrstevnické podpory. Členstvím ve skupině je dospívajícímu udělen společenský 

status a pocit vlastní hodnoty. Skupina mu poskytuje identitu, kterou získává při pocitu 

sounáležitosti s ostatními jejími členy. Osobnostní charakteristiky, podílející se na výběru 

skupiny, s níž se jednotlivec identifikuje, se utvářejí na základě kvality širšího sociálního 
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prostředí; rodiny, sociálních vazeb k blízkým osobám a prostředí, kde se mladistvý vzdělává 

a realizuje běžné sociální kontakty (Jelínek, M., et al. 2006). 

Sociální tlak skupiny je v tomto období velmi silným faktorem. Pokud skupina chce, aby se 

„nováček“ přizpůsobil činnostem, které vykonává, jedinec na podmínky většinou přistoupí. 

A to i v případě, že o dané činnosti ví, že správná není, je za hranicí etických norem, nebo ji 

vykonávat ani nechce. Jde o tzv. cenu za členství ve skupině. Vyhovění skupině, 

demonstrace své loajality, je pro něj v danou chvíli nejdůležitější (Jelínek, M., et al. 2006). 

 Dalším zajímavým pojmem je vrstevnická konformita. Jde o behaviorální dispozici, která 

podmiňuje pravděpodobnost podlehnutí vrstevnickému tlaku. Konformita je lepším 

prediktorem rizikového chování než vnímaný vrstevnický tlak. Relativní dominance 

vrstevnické skupiny nad autoritou rodiny znamená vyšší náchylnost k užívání alkoholu, 

marihuaně a k zahájení pohlavního života. Je to logické, při společném pití alkoholu a 

kouření marihuany je jedinec ve známém kolektivu otevřenější, emotivnější a bez zábran 

(Jelínek, M. et al. 2006). 

To potvrzuje i V. Sobotková, která za kritické období pro rozvoj rizikového chování 

považuje věk kolem 11 let, kdy dochází ke strmému nárůstu všech jeho forem; 

s postupujícím věkem antisociální chování obvykle samo odeznívá (Sobotková, V. et al., 

2009). 

 

2.2.4 Média 

Média1 na jednu stranu život člověka obohacují. Zprostředkovávají kontakt bez 

omezení vzdálenostmi a přinášejí důležité informace. Média globalizují svět, ve kterém se 

lidstvo stává systémem navzájem propojených částí (Foret, M., Lapčík, M., Orság, P., 2008; 

Helus, Z., 2004).  

Druhou pravdou je, že média často prezentují zkreslenou realitu a oslabují tak především u 

dětí vnímání pro skutečnost, která je důležitá pro učení zdravého sebeprosazení, asertivitu, 

zvládání povinností a nároků. Sledování médií se v dětských kolektivech může stát módou, 

se kterou je potřeba držet krok. Dochází tak k masovým nápodobám a identifikacím, které 

                                                 
1 Prostředek komunikace, sdělovací prostředek, nejčastěji technické zařízení umožňující komunikaci mezi 
komunikátorem a recipientem. V užším smyslu jsou to především hromadné sdělovací prostředky, nositelé 
propagace. 
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otvírají dveře agresivitě, drzosti nebo rozjívenosti i snaze překonávat normy a hranice (Helus, 

Z., 2004; Kobiela, R., 2009). 

Pro poznání rizik spojených s nevyhnutelným zkreslením reality v médiích vznikl relativně 

mladý studijní obor, mediální výchova. Ta se snaží v dítěti probouzet kritický odstup, 

reflektující a hodnotící postoj a možnosti volby (Pospíšil, J., Závodná, S., 2009).  

 

2.3 Rizika užívání alkoholu mladistvými 

Mladiství jsou méně vybaveni než dospělí lidé schopností vyrovnat se s účinky 

alkoholu, jak fyzicky, tak i psychicky a emocionálně. Totéž množství alkoholu bude mít 

mnohem větší účinek na organismus dítěte nebo mladistvého než na dospělého člověka. 

Organismus i myšlení dítěte je v růstu a ve vývinu, mladiství tak nemají potřebnou zkušenost 

pro vypořádání se s působením alkoholu na své vnímání a úsudek. Nejen díky této 

indispozici se jejich pití může stát velmi rychle rizikovým. Nebezpečí působí i menší játra, 

která nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých a menší tělesná 

hmotnost, s menším obsahem vody. Požívání alkoholických nápojů a opilost velice zvyšují 

riziko nehody nebo zranění u nezkušených, mladistvých pijáků. Alkohol je spolu s tabákem 

vstupní drogou. Čím časnější zkušenosti jedinec s těmito látkami má, tím je větší riziko 

problémů s nelegálními drogami v pozdějších letech (Nešpor, K., 1992; Nešpor, K., Csémy, 

L., 1996). 

Pití alkoholu u dětí a dospívajících často provází násilná trestná činnost s navazujícími 

problémy v různých oblastech života, v rodině, ve škole. Je zde vyšší riziko úrazů a otrav 

s ohledem na menší toleranci a sklon k riskování. K somatickým komplikacím patří zřetelné 

narušení vývoje mozku a zpomalení růstu. U sedmnáctiletých mladistvých, kteří pili 

problémově alkohol, se dokonce objevuje menší hippocampus1. Důsledkem narušení vývoje 

mozku bývá zaostávání v psychosociálním vývoji, v oblasti vzdělávání, sebekontroly a 

sociálních dovedností. Dalšími nebezpečími jsou hormonální poruchy u dívek a nechráněný 

sex (Kalina, K. a kol., 2003; Nešpor K., 2004).  

Pití je u mladých lidí nebezpečné také proto, že se u nich velmi rychle vyvíjí závislost, která 

zpravidla má nepříznivé důsledky v různých oblastech života (Kalina, K. a kol., 2003; 

Marádová, E., 2006; Nešpor, K., 1992; Nešpor, K., Csémy, L., 1996). 

                                                 
1 Část mozku, důležitá pro učení a paměť. 
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Ve většině zemí jsou děti a mladiství zákonem chráněni. Ve Spojených státech a Japonsku se 

alkohol smí podávat až od 21 let, ve Švédsku od 20 let. V ČR, podobně jako ve většině 

Evropy, byla věková hranice stanovena na 18 let (Nešpor, K., 1992; str. 49; Stel, J., 

Voordewindová, D., 1998). 

 

2.4 Rozdíly mezi chlapci a dívkami v užívání alkoholu 

Rozdíly v příčinách a důsledcích užívání alkoholu u chlapců a dívek lze rozdělit na 

fyzické a psychické. 

Fyzické rozdíly jsou tyto: dívky mají v poměru k chlapcům více tuku a méně vody v těle, 

takže koncentrace alkoholu v jejich krevním řečišti je proporcionálně vyšší1. Na výsledném 

efektu se zde uplatňuje více vlivů. Aktivita alkoholdehydrogenázy2 v žaludeční sliznici je 

nižší a menší játra, která odbourávají alkohol, jsou navíc zatěžována metabolismem 

hormonů. Podle K. Nešpora dívky reagují na alkohol silněji a méně předvídatelně (Kalina, K. 

a kol., 2003; Nešpor K., Csémy L., 1996). 

Psychické rozdíly mezi chlapci a dívkami nalezneme v příčinách užívání alkoholu, v 

samotném pijáctví i v možné léčbě závislosti. Vyšší konzumace alkoholu u dívek častěji 

navazuje na zátěžové životní události, jimiž mohou být problémy v rodině či neúspěchy 

v partnerství a ve škole. Je to dáno tím, že dívky jsou citlivější, úzkostnější a obecně 

závislejší nežli chlapci. J. Brodská a spol. potvrzuje převážnou psychogenní etiologii 

závislosti u dívek, oproti častější sociogenní etiologii závislosti u chlapců, vznikající např. na 

základě nevyhovujícího životního stylu nebo nevhodné společnosti (Čačka O., 1994; str. 86; 

Helus, Z., 2004; Kubička, L., 2007; Nešpor, K., Csémy, L., 1996). 

Podle S. Bluma se závislost na alkoholu rozvíjí rychleji u dívek nežli u chlapců. Z jeho 

průzkumu plyne, že americké ženy začínají pít později nežli muži, ale do léčby se dostávají 

přibližně ve stejném věku. Blume také uvádí, že ženy, pokud se jdou léčit, tak převážně kvůli 

rodinným problémům, oproti mužům, které spíše dožene zákon a trestní odpovědnost 

(Nešpor K., Csémy, L., 1996).  

Že je pití alkoholu genderově podmíněno, potvrzuje i Nešpor. Ten uvádí, že veřejnost více 

odsuzuje pijáctví ženy než muže. Proto také množství žen pije tajně a v soukromí (Nešpor, K. 

2006). 

                                                 
1 Alkohol je rozpustný ve vodě. 
2 Enzym, který štěpí alkohol na jednodušší látky. 
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Studie ESPAD také potvrzuje rozdílné přístupy k užívání alkoholu na základě rozdílů mezi 

pohlavími. Chlapci na rozdíl od děvčat nepovažují jednorázový experiment ani pravidelné 

užívání alkoholu za rizikové; uvádějí, že nedokáží posoudit rizika spojená s užíváním 

návykových látek. Tyto informace zčásti vysvětlují fakt, proč chlapci podléhají užívání 

návykových látek daleko více než dívky. Další rozdíl uvádí ESPAD v dostupnosti některých 

látek. Dívky uvádějí snadnější dostupnost vína, oproti chlapcům, kteří považují za 

dostupnější pivo a destiláty. Tyto výsledky odrážejí genderovou oblíbenost alkoholického 

nápoje (Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P., 2007). 
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3. Vliv reklamy na užívání alkoholu mladistvými 

Pro život nejen současného mladého člověka stále roste význam komunikace1. Vedle 

její bezprostřední formy, tváří v tvář, stále častěji informace zprostředkovávají hromadné 

sdělovací prostředky - masmédia. Jsou dostupné pro širokou veřejnost a slouží jako hlavní 

zdroj informací, proto jsou vhodným prostorem pro umístění placené formy propagace – 

reklamy2. Dochází tak k ovlivňování velkých skupin lidí najednou. Klasickými masmédii 

dlouho byly rozhlas, televize, velkonákladové tiskoviny. V poslední době se reklama dostala 

i do jednoho z nejvlivnějších masmédií současnosti, totiž internetu. Vedle kladů3 přináší 

reklama zásadní negativa. Vedle fungování jako zdroj informací šíří dezinformace. Určuje 

priority, o nichž se bude mluvit, a vnucuje způsob uchopení informace. Výsledkem je 

manipulace veřejného mínění a podávání nepravdivých informací. Tlakům tohoto druhu je 

samozřejmě vystaveno i současné dítě a mladistvý. Nebezpečím v tomto věku je neschopnost 

rozlišovat realitu od reklamní nadsázky. Proto se mohou potřeby mladistvých, provokované 

širokou nabídkou podporovanou reklamou, stát určujícím diktátem jejich způsobu života. 

Odborníci se v poslední době shodují, že už nezáleží na tom, zda produkt, který je inzerován, 

je opravdu kvalitní a působivý, hlavně že vydělává peníze – výrobci, reklamní agentuře, 

médiím, včetně zdrojů pro korupci (Clow, K. a Baack, D., 2008; Helus, Z., 2004). 

Efektivně tvořený marketing vždy bude obrovským zdrojem peněz, což je motivací pro 

reklamní agentury vytvořit co nejkvalitnější a nejpůsobivější projekt. Tržní prostředí je tak 

přesyceno nabídkou a konkurencí, které sice rozšiřuje možnosti člověka vybrat si a 

rozhodnout se, ale skýtá i značná negativa. Ohrožuje svébytnost dětí i dospělých, tím, že je 

dostává do neustálého tlaku nabídek, jimž nedokážou odolat a od kterých odvozují určující 

hodnoty svého života, na úkor skutečností závažnějších (Helus, Z., 2004; Hvížďala, K., 

2003). 

                                                 
1 (z latiny communicare – sdílet, radit se). Tvoří součást sociálního chování, ať už u zvířete nebo u člověka. 
Rozdíl v komunikaci mezi těmito organismy je ve formě a obsahu. Zvířata si určitým projevem předávají jen ty 
nejdůležitější informace, na rozdíl od lidí, jejichž řeč je nejefektivnějším a nejdokonalejším znakovým 
systémem s mnoha rozličnými komunikačními jednotkami; pro člověka představuje jednen z nejsilnějších 
nástrojů při dosažení jeho cílů. 
2 Reklama je součástí marketingového komunikačního programu (tzv. komunikační mix), který se skládá 
z několika částí. Jde o program komerčního charakteru, jehož cílem je na základě předávaných informací 
ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy těch, na které reklamní agentury chtějí působit ve shodě 
s jejich záměry. 
3 Jde např. o pomoc spotřebiteli při orientaci na trhu, pomoc novým výrobkům posadit se, stimulace jejich 
vývoje a výzkumu, s čímž může jít ruku v ruce možnost stimulace vyšší kvality zboží a služeb. 
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3.1 Efektivita reklamy cílené na mladistvé 

Tvůrci účinných reklam jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové. Efektivní reklamě 

předchází dlouhodobé zkoumání pocitů, zvyků, motivace, nejistot, předsudků a tužeb 

spotřebitelů, aby se kreativci dokázali vžít do jejich myšlení a pochopili, jak nejlépe je 

ovlivnit. J. Steel uvádí, že nejúčinnější reklama je taková reklama, která zohledňuje tři 

důležitá hlediska: podnikatelský pohled klienta, kreativní pohled agentury a názory a 

myšlenky lidí, na něž bude reklama zacílena. Ty nejlepší reklamy stojí na spolupráci všech tří 

úhlů pohledu (Clow, K. a Baack, D., 2008; Steel, J. 2003; Vysekalová, J. a Komárková, R., 

2002). 

Lze říci, že právě mladiství tvoří jednu z nejzranitelnějších cílových skupin, a to z několika 

důvodů. Jedinci jsou v tomto období velice snadno ovlivnitelní a jsou snadným cílem 

skrytých i zjevných reklamních praktik. Jsou v kritickém věku, kdy tělo i mysl jedince 

prochází neustálou změnou. Člověk napodobuje myšlenky a idoly, které jsou charakteristické 

pro jeho dobu. Mládež si utváří svůj životní styl. Snaží se být neustále in, sleduje, jaké 

oblečení nosí ostatní a co poslouchají. Jde o období sebeuvědomování, seberealizace, ale i o 

období hledání partnerů, o vytváření pozice v sociální struktuře (Švagrová, M., 2011).  

Tvůrci reklam na to reagují následovně. Reklama je emotivní, často zobrazuje citové tápání, 

nesmělost a trapasy, které k tomuto věku patří. V reklamě vystupují krásní mladí lidé, důraz 

je kladen i na akustickou složku, výrazný reklamní slogan a specifický slovník mladé 

generace (Kobiela, R., 2009; Vysekalová, J., Komárková, R., 2002). 

 

3.2  Mladistvý pod vlivem reklamy 

Už od útlého věku jsou děti vystaveni značnému nátlaku reklamy. Z. Helus toto věkové 

období označuje za „konzumní dětství“, kdy je vnímání dítěte dokonce terorizované stále 

rafinovaněji působícími produkty. Rozlišit televizní program od reklamy jsou děti schopny 

už v předškolním věku. Většinou odborníků je přijímán fakt, že od věku šesti sedmi let jsou 

děti schopny chápat, že za reklamou stojí obchodní zájmy nějaké společnosti. Nicméně 

většinou mladí diváci odpovídají, že účelem reklamy je přinášení informací a rádi sledují, 

kdy se objeví reklama na jejich oblíbenou značku. Mezi devátým až desátým rokem se pak u 

dětí většinou poprvé projevuje skeptičnost a nedůvěra vůči reklamě. Poprvé od dětí můžeme 

slyšet výroky jako „hamburger ve skutečnosti nevypadá tak jako v reklamě“, nebo „reklama 
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vždycky lže“. To ovšem neznamená, že nejsou reklamou ovlivněny (Foret, M., Lapčík M., 

Orság, P., 2008; Helus, Z., 2004; Hvížďala, K., 2003). 

V současné době stoupá i objem reklamy, která se zajímá o děti a mladistvé jako o 

potenciální zákazníky. Je prokázáno, že děti mají své slovo při tvorbě domácího rozpočtu. 

Navíc se potvrdilo, že již dětský věk je rozhodující pro tvorbu spotřebních návyků a pro 

vštípení značek v pozdějším věku. Výhodou je možnost pozitivního ovlivnění stravovacích 

návyků (mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku, rostlinné oleje, zelenina, ryby), ale právě u 

dětí je vliv reklamy i značně zavádějící (sladkosti, tučná a smažená jídla, slazené nápoje). U 

dětí živených moučnou stravou a sladkostmi (i ve formě nápojů) dochází k nárůstu 

podkožního tuku, zvyšuje se počet tukových buněk a zvětšuje jejich velikost (Vysekalová, J., 

Komárková, R., 2002). 

Pokud jde o ovlivnění reklamou, jako je například propagace zboží v místě prodeje, 

sponzorství nebo internetové průzkumy, jsou si děti vlivu reklamy méně vědomy. Mladiství 

mají díky sociálním sítím velmi blízko k internetu, přesto reklamu vnímají především 

z televize1. K odhalení skrytých cílů reklamy je velmi důležitý podíl rodičů a autorit obecně. 

Jsou to právě oni, kteří nastavují pravidla a vysvětlují. Je to obtížná úloha, když k jejich 

dětem patří i potřeba bouřit se proti autoritám, mimo jiné právě proti těm, které by jim 

obsahy prevence měly zprostředkovat (Čechová, B., 2007; Švagrová, M., 2011).  

Ostatně i děti, ač si to prvotně neuvědomují, mohou být nositeli reklamy. Jde například o 

oblečení, jimž děti z „lepších rodin“ upozorňují na finanční zabezpečení rodiny. Děti, které si 

nemohou dovolit takové oblečení, protože rodina nemá prostředky, či tomu brání ze 

zásadních důvodů, mohou být v kolektivu vystaveny diskriminaci (Helus, Z., 2004). 

 

3.3 Druhy reklamy 

Reklama se vyskytuje v mnoha různých podobách. Nejpřitažlivějším reklamním 

prostředkem je televize, která nabízí největší pokrytí a nejširší záběr ze všech médií. Její další 

výhodou je, že díky obrazovému a zvukovému výrazivu, humoru a rozsáhlým možnostem 

kreativity dokáže k divákovi proniknout bez jeho vědomé pozornosti. Naopak problémem 

televizní reklamy je tzv. cluster, jde o „nasycenost“ konkrétního prostředí reklamou2. Helus 

uvádí, že mládež ve věku 10 - 16 let stráví sledováním televize v průměru 120 minut denně 

                                                 
1 Odkazuji na praktickou část práce. 
2 Je-li ve vysílání příliš mnoho reklamy, hovoříme o vysokém clusteru, který kvůli častému přepínání kanálů 
v době reklamních bloků brání v efektivitě reklam. 
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(o víkendu to bývá i šest hodin), z čehož 11% celkového času jsou reklamy. Mladistvá 

populace tvoří početnou masu diváků televizních reklam. Osoby mladší 18 let tvoří 37% 

světové populace (Clow, K.; Baack, D., 2008; Dupsiva, Z., 2003; Foret, M., Lapčík, M., 

Orság, P., 2008; Kobiela, R., 2009; Reklama pro děti, 2003; Steel, J. 2003). 

Reklamní prostředek spojený s nižšími náklady než televize je tisk. Noviny, časopisy nebo 

magazíny je možné distribuovat denně, je v nich místo na velká a barevná písmena a 

zajímavé titulky. Navíc přinášejí věcné informace o speciálních akcích, adresách prodejen a u 

veřejnosti se těší velikému zájmu. Omezení reklamy v tisku spočívá v jeho krátké životnosti 

a nízké kvalitě provedení (Clow, K.; Baack, D., 2008; Foret, M., Lapčík, M., Orság, P., 2008; 

Kobiela, R., 2009; Steel, J. 2003). 

Dalším prostředkem reklamy je rozhlas, jehož tvůrci pomáhají posluchačům zapamatovat si 

reklamu tím, že ho nutí k představivosti. Další výhodou je intimita, posluchač má svého 

oblíbeného moderátora, ke kterému cítí sympatie, proto se jím nechá ovlivnit. Nevýhodou 

rozhlasové reklamy je krátká doba kontaktu s reklamou a stejně jako u televize cluster (Clow, 

K.; Baack, D., 2008; Foret, M., Lapčík, M., Orság, P., 2008; Kobiela, R., 2009; Steel, J. 

2003). 

Billboardy a reklamní poutače na vozech veřejné dopravy, lavičkách, zdech a dalších veřejně 

přístupných místech jsou nejběžnější formou reklamy venkovní. Jejich výhodou je dlouhá 

životnost a nízké náklady na jeden kontakt. Jsou velké a nápadné, zásadním způsobem tak 

upoutávají pozornost. Krátká doba kontaktu je největší nevýhodou (Clow, K.; Baack, D., 

2008; Foret, M., Lapčík, M., Orság, P., 2008; Kobiela, R., 2009; Steel, J. 2003). 

Rychle rostoucím reklamním médiem je internet. Výhodou je vysoký zájem publika o 

webové stránky. Reklama na nich je tak efektivní, protože jejich návštěvníci o ně mají už 

předem zájem. Specifickým rysem internetu je vyhledávání. Reklamním společnostem se 

proto vyplatí umístit reklamu na stránkách vyhledávacích služeb. Nevýhodou internetu je 

cluster a krátká životnost (Clow, K.; Baack, D., 2008; Foret, M., Lapčík, M., Orság, P., 2008; 

Kobiela, R., 2009; Steel, J. 2003). 

 

3.4 Reklama v zákonných a dalších normách 

Děti a mladiství jsou zranitelnou skupinou konzumentů, kterou je legitimní ochraňovat. 

Zákaz propagace alkoholických výrobků dětem a mladistvým upravují zákony a další normy.  
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V ČR byl roku 1995 schválen Parlamentem ČR zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 

změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů1. V § 1 odst. 2 se říká, že „reklamou se rozumí 

oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl 

podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, 

pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak“. Osob 

mladších 18 let se týká zejména § 2c, kde se mj. v písm. a) říká, že reklama nesmí 

„podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj“. 

K samoregulaci reklamy (jak sama uvádí) byla v ČR v roce 1994 založena Rada pro reklamu, 

sdružující významné společnosti a sdružení2 působící v oblasti reklamy3. Z roku 2009 

pochází Kodex Rady pro reklamu, v němž je mj. deklarováno, že tento kodex navazuje na 

právní regulaci reklamy doplněním o etické zásady. Reklamě na alkoholické nápoje je 

věnována I. kapitola druhé části Kodexu a vztahu této reklamy k mladistvým odstavec 3. Je 

zde kladen důraz především na to, že reklama nesmí být určena osobám mladším 18 let, je 

upraveno užívání dětí a mladistvých účinkujících v reklamě. Též jsou stanoveny limity pro 

vysílání reklam na alkohol, které zakazují jejich vysílání v souvislosti s pořady určenými 

dětem. Pozornost je věnována umístění reklamy v médiích a programech pro nezletilé i na 

velkoplošných plakátech, které musí být 300 m od míst určených především nezletilým 

(školy, dětská hřiště) (Kobiela, R., 2009; Kodex reklamy, 2009). 

                                                 
1 Jak je uvedeno v § 1, odst. 1, tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie upravující regulaci 
reklamy, a sice Směrnici Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klamavé reklamy, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze 
dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací 
reklamu. 
2 Ze společností působících na trhu alkoholických nápojů jde o Fórum Pij s rozumem, Svaz pivovarů a 
sladoven, Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen 
3 Z dalších oborových sdružení lze uvést Asociaci reklamních agentur (ARA), Asociaci PR agentur (APRA), 
Asociaci českých reklamních agentur (AČRA), Českou společnost pro propagaci a PR (MOSPRA) či Českou 
marketingovou společnost (ČMS). 
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4. Možnosti a limity prevence 

Život současné mladé generace, pro kterou je svoboda samozřejmostí, je i díky široké 

škále možností a nároků na osobní rozhodnutí mnohem komplikovanější, než tomu bylo u 

generace jejích rodičů a prarodičů. Následkem je  vyšší výskyt jevů společensky 

nežádoucích, mezi něž patří rizikové chování ve smyslu zneužívání návykových látek. Lze 

říci, že nastupující generace jsou stále drogově liberálnější. V souvislosti s tímto faktem je 

proto potřeba hledat účinné strategie, jak ochránit děti a dospívající před fenoménem 

závislosti (Marádová, E., 2006). 

Zásadním cílem pro vytváření kvalitního sociálního, duševního a zdravotního stavu populace 

mladistvých v oblasti užívání návykových látek a závislosti na nich je vytváření 

preventivních opatření. Zdá se být efektivnější zaměřit se na včasnou intervenci, která by 

mohla zdravotním problémům předejít, než spoléhat na pomoc lékařů a medicíny, kteří řeší 

již existující problém (Prevence, 2006; Stel, J., Voordewindová, D., 1998).  

Dalším záměrem prevence je snížit škody působené návykovými látkami. K takovým 

poškozením patří jak vznik závislostí na návykových látkách, tak intoxikace, úrazovost a jiné 

zdravotní komplikace (Nešpor, K., Csémy, L., 1996; Stel, J., Voordewindová, D., 1998).  

Zásadní překážkou v podpoře zdraví je neustálá distribuce drog a alkoholu, proti které je 

obtížné bojovat. To potvrzuje i Nešpor, který jako určité východisko vidí v zaměření 

prostřednictvím legislativy a trestního práva na regulaci výroby a prodeje, například 

snižováním dostupnosti alkoholu omezením hodin prodeje a počtu míst, kde se smí alkohol 

prodávat (Nešpor, K., Csémy, L., 1996; Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 

 

4.1 Prevence 

Slovo prevence je latinského původu1 a znamená opatření učiněná předem, včasnou 

obranu nebo ochranu. Prevenci můžeme rozdělit do tří kategorií. Přibližně od 50. let 20. stol. 

se uvádí prevence primární a sekundární a od 60. let se navíc diferencovala prevence 

terciární (Kalina, K. a kol. 2003; Marádová, E., 2006; Nešpor, K., Csémy, L., 1996; Stel, J., 

Voordewindová, D., 1998). 

                                                 
1 Praevenire – předcházet. 
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4.1.1 Primární prevence 

Primární prevence je odbornou institucí, která umožňuje dosáhnutí maximální kvality a 

efektivity preventivního působení s úmyslem včasné intervence před samotným vznikem 

zdravotních problémů spojených s výskytem sociálně patologických jevů. Spojuje všechny 

aktivity zaměřené k tomu, aby kontakt s drogou a závislost vůbec nemusely vzniknout. Děje 

se tak prostřednictvím výchovy rodičů a učitelů, kteří propagují určitý typ chování, např. 

budování osobnosti nebo podporu zachování vlastní integrity (Kalina, K., a kol., 2003; Stel, 

J., Voordewindová, D., 1998). 

Cílové jsou skupině dodávány potřebné znalosti a dovednosti podporující zdravý životní styl, 

kterými lze ovlivňovat její chování a názory vhodným směrem. Patří sem témata týkající se 

kontroly nad sebou samým i odpovědnosti za následky svého jednání. Záměrem této 

prevence je, aby jedinci tyto přednosti dokázali uplatnit ve svém chování v budoucnosti. 

Vedle školy a rodinné terapie tato prevence probíhá také v ordinaci všeobecného lékaře, 

formou linek důvěry a na pracovištích (Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 

Primární prevence se dále dělí na specifickou a nespecifickou. Specifická pomoc je určena 

pro problémové skupiny, u kterých se předpokládá negativní vývoj. Jasná profilace a 

specifika programů odlišují specifickou prevenci od nespecifické. Obsahem nespecifické 

pomoci jsou všechny techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti 

rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. (Kalina, K. a kol., 2003; 

Marádová, E., 2006; Prevence, 2006). 

 

4.1.2 Sekundární prevence 

Ve formě včasné diagnostiky a následné léčby se v posledních desetiletích kromě 

primární prevence vyvíjela i sekundární prevence. Podstatou rozvoje se stala vyvíjecí se 

medicína, která prezentuje nové poznatky o rizikových skupinách a faktorech, což mj. vede 

ke zvýšení poptávky po pomoci praktických lékařů a zdravotnických institucí vůbec. 

Sekundární prevencí se rozumí raná detekce již vznikající choroby, případně i aktivní 

vyhledání sociálních a zdravotních problémů způsobem, který zajistí, aby se prognóza dala 

zlepšit včasnou intervencí. Konkrétními příklady pomoci mohou být formy poradenství a 

péče (Kalina, K., a kol., 2003; Marádová, E., 2006; Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 
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4.1.3 Terciární prevence 

Terciární prevence bývá úzce spojena s léčebnými aktivitami. Zaměřuje se především 

na zabránění relapsu choroby, pak na omezení účinků doznívajících příznaků u klinicky 

projevených chorob nebo zjevného behaviorálního problému již v počátečním stadiu. Jedním 

z jejích cílů je vést lidi k tomu, aby po vzniku a zintenzivnění problémů co nejrychleji 

vyhledali pomoc (Marádová, E., 2006; Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 

 

4.2 Preventivní práce a preventivní proces 

Preventivní práce je dynamická událost. Pod tlakem technologického, společenského a 

kulturního vývoje se neustále mění pohled na hodnoty a potřeby člověka. Mění se i jeho 

problémy, prostředky pro zkvalitnění života a s tím i související trendy týkající se 

návykových látek a jejich užívání. Znamená to existenci rozmanité společnosti lidí 

s odlišnými a individuálními potížemi. Prevence je pak jakousi oblastí či trhem, na němž se 

snaží prosadit programy se stejným cílem, ale rozličnými metodami. V každé společnosti 

navíc panují jiná pravidla a omezení pro užívání alkoholu a jiných omamných látek, je zde 

prostor pro řadu rozdílných přístupů. Ukazuje se, že se žádný preventivní přístup nehodí pro 

všechny zkoumané skupiny. Preventivní práci je žádoucí koncipovat komplexně, jako souhrn 

více faktorů a jako koordinovanou spolupráci různých institucí. Stěžejní činností preventivní 

práce je preventivní proces (Kalina, K., a kol., 2003; Stel, J., Voordewindová, D. a 1998). 

Na začátku preventivního procesu je třeba získat veškeré informace o rizikových skupinách, 

o rizikových faktorech, které skupinu ovlivňují, a rozpoznat její problémy. Jinak řečeno, 

prošetřit stávající situaci a identifikovat zjevné příčiny určitých nesnází cílové skupiny. Jde o 

systém monitorování, systematického shromažďování informací prostřednictvím pracovníků 

primární prevence. Tyto informace jsou velice užitečné, protože z nich lze usoudit na 

potencionálně nebezpečný vývoj. Tento systém obstarává státní podpora preventivní práce, 

která dále shromažďuje a dodává nezbytné finanční prostředky. Následuje analýza problému, 

vyhodnocení dat kritické skupiny a její přiřazení organizačním místům, která se k řešení 

konkrétní situace nejvíce hodí. Dalším krokem je rozlišení závažnějších a méně závažných 

problémů, na základě kritérií, na nichž se shodli odborníci. Poté lze stanovit cíl a začít hledat 

řešení. V předposlední fázi se seznam priorit převádí do podoby programů a testuje se jejich 

vhodnost a účelnost. Poslední etapou je evaluace, kdy se vyhodnocují výsledky 

preventivního procesu (Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 
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Příklad praktické realizace procesu: zpozorování problému – mladiství užívají na diskotéce 

alkohol. Problém se analyzuje ve dvou sférách: první je sledování rodinného prostředí 

mladistvých, úspěšnost/neúspěšnost ve škole, ekonomické podmínky  rodiny a náchylnost k 

užívání návykových látek. Druhou sférou je prověřování dodržování zákona, jímž se 

zakazuje podávat nebo prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let, v zařízeních. 

Celá záležitost se předává policii a orgánu sociálně právní ochrany dětí. Výsledkem je popis 

souboru dílčích problémů, které se dělí na závažnější a méně závažné a tím i na ty, které řešit 

dřív a které později. Poté se stanoví cíle, jimiž mohou být např. úsilí o zlepšení systému 

kontroly dodržování zákona, který zakazuje podávat nebo prodávat alkoholické nápoje, 

zavírání zařízení, která nad konzumací alkoholu mladistvými mhouří oči, realizace setkání 

pro rodiče a jejich děti, terapií, při nichž se posilují rodinné vazby a důvěra, dále školení pro 

rodiče a výcvik sociálních dovedností jak pro rodiče, tak pro děti (Stel, J., Voordewindová, 

D., 1998). 

 

4.3 Zásady prevence problémů působených návykovými látkami 

Výše popsaný příklad je modelem řešení jednoho z mnoha problémů, a proto existují 

preventivní strategie, které vycházejí ze stanovených cílů. Na jejich základě se vytvářejí 

modely a přístupy směřující k efektivnímu působení na konkrétní patologický jev ve 

společnosti (Kalina, K., a kol., 2003).  

 

4.3.1 Strategie zaměřené na rodiče 

Nezastupitelný vliv na vývoj dítěte mají rodiče, kteří jsou (či by aspoň měli být) 

prvními intermediátory prevence. Děti jsou ovlivňovány hodnotami, kterými se jejich rodiče 

řídí a příkladem, který jim dávají. Rodiče jsou pro děti velikým vzorem, od kterých přejímají 

schopnosti vnímání, jednání a komunikace. (Nešpor, K., 1996; Nešpor, K., Csémy, L., 1992; 

Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 

Jednou z preventivních cest je zaměřit prevenci na rodiče, a to všude tam, kde se scházejí: – 

v zaměstnání, při občanské nebo zájmové činnosti a ve školách – , kde budou trénováni 

odbornými pedagogy. Specialista rodiče učí, že pro rodinnou prevenci je nejdůležitější vřelá 

a středně omezující výchova, ve které má rodič zájem, komunikuje s dítětem a snaží se mu 

porozumět. Zároveň prosazuje taková pravidla, na jejichž dodržování trvá. Nešpor 
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konstatuje, že děti z rodin, kde neexistují žádná pravidla, která by se dodržovala, nebývají 

šťastné (Kalina, K., a kol., 2003; Nešpor, K., Csémy, L., 1992; Stel, J., Voordewindová, D., 

1998)  

Rodič by měl být v oblasti užívání alkoholu dobře informován, aby brzy dokázal rozpoznat 

počátek užívání návykových látek dítětem, zamezil tak vytvoření závislosti a snadno 

aplikoval následnou pomoc. Je také žádoucí, aby nabídl dítěti prostřednictvím více 

kreativních aktivit možnost výběru. Fungující rodina s kladnými vztahy a pevnými vazbami 

dítěti poskytuje takové zázemí, které ho podporuje ve správném rozhodování, a eliminuje 

vliv negativně působících faktorů, jako je právě alkohol či jiné drogy (Nešpor, K., Csémy, L., 

1992).  

Velmi efektivní je také vzájemná spolupráce rodičů. Takové spojení spíše prosadí svůj 

zájem, např. rodiče spíše prosadí důsledné dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým 

v okolí školy. Snahou o vhodné trávení volného času mohou pro své děti vytvořit skupinové 

mimoškolní aktivity. V tomto smyslu vzniklo několik rodičovských organizací, které se na 

prevenci alkoholu a drog podílejí. Jde např. o DADDY – Otcové proti zneužívání 

nebezpečných látek u mládeže, MADD – Matky proti řízení v opilosti, EURORAD – 

Mezinárodní evropská organizace rodičů (Hofbauer, B., 2004; Nešpor, K., Csémy, L., 1996). 

 

4.3.2 Strategie zaměřené na školy 

Je známo, že se za nejúčinnější a nejlevnější prevenci považuje zdravá výchova ve 

škole a v rodině. Ještě nedávno byla ve školních osnovách i v praxi prevence zaměřená na 

užívání alkoholu, ale i ostatních drog, obsažena jen velmi málo. Dnes může mít každá škola 

své preventivní programy. Účinné preventivní programy jsou interaktivní, děti se spolupodílí 

na vytváření preventivního prostoru. Základem těchto programů je naučit děti následujícím 

dovednostem – jak odmítat alkohol i drogy, jak trávit volný čas, jak se uvolnit, jak se zdravě 

vyrovnat s úzkostí, strachem či smutkem apod. (Hofbauer B., 2004; Kalina, K., a kol., 2003; 

Nešpor, K., 1992). 

Škola a vzdělávací instituce je adekvátní místo pro preventivní aktivity. Programy poskytují 

mládeži informace o droze, jejích účincích, o jasných rizicích její konzumace. Autoři 

příručky publikované americkým Úřadem pro prevenci zneužívání drog (OSAP) přišli 

s návrhem, aby se v rámci kmenového učiva na základních a středních školách vytvořil 

prostor pro témata a didaktické materiály o alkoholu a jiných drogách. Ty by měly předávat 
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jasné sdělení („neber drogy“) a měly by zdůraznit, že mladí musí přijímat odpovědnost za 

svá rozhodnutí (Stel, J., Voordewindová, D., 1998).  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je hlavním grantem systematické školní 

prevence pro snížení počtu mladých lidí, u nichž se objevuje rizikové chování typu 

konzumace alkoholu, vydalo v roce 2000 metodický pokyn, jímž ukotvuje realizaci tzv. 

Minimálních preventivních programů, (dále jen MPP) ve školách. MPP vypracovávají 

odborníci s pomocí rodičů studentů s ohledem na region a na aktuální problémy ve škole. 

Smyslem programu je posilovat sociální kompetence dětí, poskytovat jim informace, jak 

hledat pomoc při vzniku problému, a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu, k němuž 

patří vědomí, že brát drogy nebo pít alkohol není považováno za normální záležitost. 

Součástí MPP a tedy potenciálně i každé školy je viditelný a snadno dostupný školní řád, 

který jasně vyjadřuje netoleranci k užívání návykových látek ve škole a při jeho porušení 

aplikuje sankční opatření (Kalina, K., a kol., 2003; Metodický pokyn MŠMT k prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, 2000). 

 

4.3.3 Peer programy 

Žádoucí součástí účinného preventivního programu je aktivní účast předem 

připravených zdravě žijících vrstevníků. Hovoří o tzv. peer programech; jde o strategie 

zaměřené na vrstevníky. Nešpor byl prvním odborníkem, který v ČR tuto metodiku pro 

podmínky ZŠ a práci učitelů v roce 1995 vypracoval. Smyslem těchto programů je pozitivně 

a neformálně působit na utváření postojů ostatních dětí. Za úspěšností v tomto projektu stojí 

výklad vrstevníka, který je jedinci blíž z hlediska věku, ekonomického postavení, sociálního 

zázemí a životní orientace, se kterým se snáze ztotožní než s učitelem – autoritou. Tato 

výhoda umožňuje ovlivňovat názory a postoje jedince žádoucím směrem. Jako jisté 

negativum vidí I. Skalík nezralost peerů1, kteří na sebe přebírají odpovědnost sociálních 

vzorců a postojů dospělých, což je vzhledem k jejich věku neadekvátní (Kalina, K. a kol., 

2003; Nešpor, K., Csémy, L., 1996; Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 

                                                 
1  Vrstevník, který projde školením a propaguje alternativní zdraví životní styl 
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4.3.4 Program emočního vývoje 

Psycholog a publicista D. Goleman uvádí, že chceme-li vyvolat trvalé změny chování, 

je třeba věnovat pozornost ovlivňování citů a pocitů. Pod pojmem emoční inteligence uvádí 

způsobilost člověka vypořádat se s city a pocity. Tyto schopnosti mají pomoci ke 

způsobilosti ovládat svůj temperament a vlastní náladu a zároveň nepodlehnout nepříjemným 

dojmům. Výhodou je účinnějších zvládání stresových situací, hladší průběh při plnění svých 

povinností a snížení rizika sociální izolace či dalších sociálních problémů. Zároveň je 

tlumena touha překračovat společensky uznávané hranice. K užívání psychoaktivních látek 

se lidé uchylují především v situacích emočního zoufalství, například při přechodu z dětství 

do dospělosti. Je proto důležité, aby rodiče a školy učily děti vypořádat se s emocemi a 

získávat emocionální dovednosti už od dětství (Stel, J., Voordewindová, D., 1998).  

S podobnou myšlenkou v rámci preventivních programů přicházejí i Gerstein a Green, kteří 

prosazují teorii sociálního učení. Teorie poskytuje informace o tom, jak funguje sociální vliv 

a jak mu odolat (Stel, J. a Voordewindová, D., 1998). 

Důležitou schopností v oblasti zvládání sociálních situací je asertivita. Je to komunikační 

dovednost, která umožňuje zdravé sebeprosazování. Základem tohoto umění je otevřenost. 

Asertivní člověk jasně vyjadřuje své názory a pocity. Umí bez agrese trvat na svých právech, 

zároveň ale respektuje druhé. Cílem je mimo jiné rozpoznat manipulativní chování. Tato 

zdatnost může být značnou prevencí rizikového chování (O´ Brienová, P., 1998). 

 

4.3.5 Zdravý životní styl 

Zdravý životní styl, který působí jako prevence rizikového chováním, zahrnuje velké 

množství prvků. V nejširším slova smyslu jsou to životní projevy, které se realizují 

prostřednictvím chování a jednání jedince. 

Osvojování hodnot a utváření zvyků se děje už v prvních letech života, s formováním 

osobnosti žádoucím směrem je třeba začít co nejdříve, a to prostřednictvím kvalitních 

podnětů. 

Děti potřebují dostatečný pohyb. Působí příznivě na vývoj pohybového aparátu a pomáhá 

vybíjet energii, udržuje v normě tělesnou hmotnost, působí pozitivně na psychiku dítěte a 

snižuje nemocnost. S nástupem do školních lavic je dětská pohyblivost násilně omezována, 

děti pak často inklinují k pasivní zábavě; sledování televize, hraní počítačových her. Tato 
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pasivita představuje jedno z rizik pozdějšího užívání návykových látek: jedinec si zvykne na 

umělé navozování zábavy a drogy toto působení splňují. Opět je žádoucí aktivita. 

Stejně jako je důležitý pohyb, je významný i dostatečný odpočinek. Jeho základní formou je 

spánek, který zabezpečuje fyziologickou obnovu všech dějů v organismu a schopností 

nervové činnosti. Jistou relaxací může být i správné dýchání, tomuto cvičení se věnuje např. 

jóga.  

Druhým pilířem zdravého životního stylu je vyvážený jídelníček. V dětství se utvářejí 

stravovací návyky. Dítě má vyšší energetické nároky než dospělý člověk. Je třeba dbát na 

správný poměr základních živin. 

 

4.3.6 Prevence ve veřejnosti 

Základem úspěšnosti preventivní péče je oslovení široké veřejnosti a její zapojení do 

preventivního procesu. Značný vliv na společnost mají v tomto ohledu politici a média. 

Skutečné odborníky na prevenci, kteří jsou kvalifikovaní na profesionální a efektivní pomoc, 

nalezneme v regionálních institucích. Znatelného vlivu však často kvůli obtížným 

možnostem oslovení veřejnosti nedosahují. Pro úspěšnost preventivní činnosti je třeba hledat 

spojence a pracovat tak na místní zaangažovanosti. Optimální prevence by měla oslovit 

rodiny, místní školy, zdravotnické služby, organizace zabývající se mimoškolními aktivitami, 

sdělovací prostředky a sociální služby. Cílem je široká občanská platforma pro zvýšení 

povědomí o návykových látkách a podpora prevence (Kalina, K. a kol., 2003; Nešpor, K., 

Csémy, L., 1996; Stel, J., Voordewindová, D., 1998). 

 

4.4 Účinnost strategií 

Preventivní strategie prošly v USA zajímavým vývojem. Při ovlivňování chování 

v pozitivním směru se prokázala neúčinnost zastrašování, emočních apelů a podávání 

informací bez příkladu. Jako efektivní bylo vyhodnoceno nabízení lepších alternativ než 

alkohol a jiné drogy, peer programy a prevence založená ve společnosti, tedy zapojení a 

zájem společnosti. Vliv na prevenci škod mělo také snižování dostupnosti návykových látek 

včetně alkoholu – snižování nabídky a poptávky (Nešpor, K., Csémy, L. 1996).  

Za preventivní zdravotní péči je nutno aktivně bojovat, jedině tak je možno dosáhnout 

fungujících a dlouhotrvajících preventivních opatření. V České republice je problémem 
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vytvořit dlouhodobý systematický a specifický preventivní program včetně programu včasné 

intervence zaměřené na problematiku užívání alkoholu a jiných drog mladými lidmi. 

Prevence užívání návykových látek je ve fázi experimentu, čemuž nasvědčují i mnohé 

protichůdné metody a teorie, které soutěží o pozornost a prvenství. Úroveň výzkumu a 

podmínek pro preventivní práci nedostačují stále nárokům, které bychom na výsledky této 

práce měli klást (Kalina, K. a kol., 2003). 

 

4.5 Prevence na národní a nadnárodní úrovni 

V České republice upravuje oblast prevence Národní strategie protidrogové politiky na 

období 2010 až 2018, přijatá vládou v květnu 2010. Tato strategie navazuje na cíle a opatřetí 

Protidrogové strategie EU (2005 – 2012) a Protidrogového akčního plánu EU na období 

2009-2012 v evropském měřítku a na stejnojmenný materiál období 2005 až 2009 v měřítku 

ČR. Ve strategii jsou podrobně popsány východiska, principy, cíle a priority protidrogové 

politiky včetně odpovědnosti příslušných ústředních orgánů (Národní strategie protidrogové 

politiky na období 2010 – 2018, 2010) 

Na úrovni Evropské unie byla Evropskou komisí v roce 2006 vypracována Strategie EU 

k podpoře členských států ve snižování škod způsobených alkoholem; několik stránek je 

věnováno i dětem a mladistvým. V rámci této strategie jsou podporovány tématické projekty 

v jednotlivých zemích unie, funguje platforma Evropské fórum o alkoholu a zdraví. V roce 

2009 vyšla První zpráva o pokroku při provádění strategie EU týkající se alkoholu (Veřejné 

zdraví. Alkohol, 2012) 
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Praktická část 

 

5. Metodika 

V následujícím textu se zabývám cíli průzkumu, formulací hypotéz k potvrzení či 

vyvrácení; dále se věnuji popisu sběru dat, tedy tvorbě dotazníku, stanovení výběrového 

souboru a celé realizaci průzkumného šetření. 

 

5.1 Cíle průzkumu, hypotézy 

Jedním z cílů této práce je zmapování situace na poli užívání alkoholu mladistvými; 

k jeho splnění užívám právě výsledky průzkumného šetření. Postoj k alkoholu je určován, 

mj. prostředím, v němž se mladistvý pohybuje. Očekávám, že bude existovat souvislost mezi 

parametry tohoto prostředí, tedy např. typem studované školy a prospěchem; rodinným 

zázemím; finančním zázemím resp. samostatností či způsobem trávení volného času a 

vztahem k alkoholu. Otázkou je, zda je možno určit míru jednotlivých faktorů sociálního 

prostředí mladistvých ovlivňujících jejich poměr k alkoholu. Pokouším se o to s užitím 

empirických dat při potvrzování prvního předpokladu: 

1. Rodinné a osobní zázemí ovlivňuje vztah k alkoholu.  

Dále předpokládám, že mezi vztahem respondenta k reklamě a jeho vztahem k alkoholu, 

stejně jako mezi vztahem k prevenci a k alkoholu, existuje souvislost. Tyto souvislosti 

formuluji do následujících dvou hypotéz takto: 

2. Reklama resp. reklamní působení ovlivňuje vztah k alkoholu: ti, kteří jsou více pod vlivem 

reklamy, setkávají se s ní četněji a mají k ní pozitivnější vztah, budou dosahovat vyšších 

hodnot v oblasti konzumace a spíše nebudou zastávat zdravý postoj k roli alkoholu ve 

společnosti. 

3. Prevence ovlivňuje vztah k alkoholu; ti, kteří posuzují roli prevence pozitivněji, tj. byli 

objekty preventivního procesu, hodnotí jeho efekt jako smysluplný a obecně vnímají 

prevenci jako účinný nástroj, budou dosahovat nižších hodnot v oblasti konzumace a budou 

zaujímat zdravější postoj k roli alkoholu ve společnosti. 

Grafické znázornění výše uvedených vztahů, na nichž stojí tyto hypotézy, je znázorněno na 

obr. 1 (v příloze, kapitola 9.1; šipky označují směr ovlivnění). 



 - 34 -

Nabízí se také alternativní vidění souvislostí mezi uvedenými faktory. Formuluji je takto: 

4. Existuje vztah mezi rodinným a osobním zázemím a vlivem reklamy (do jisté míry mimo 

četnost setkávání s reklamou) a vztahem k prevenci (opět do jisté míry mimo míru vystavení 

preventivní práci). Pak by diagram vlivů vyhlížel tak, jak je uvedeno na obr. 2. 

 

5.2 Sběr dat 

Tato subkapitola sestává z popisu podmínek, za nichž probíhalo vlastní průzkumné 

šetření. 

 

5.2.1 Dotazník 

Formulář dotazníku je uveden v příloze 1, kapitola 10.4. Dotazník se skládá ze čtyř 

částí – osobní a společenské, části zaměřené na alkohol a dále částí věnovaných prevenci a 

reklamě. 

V oblasti osobní a společenské zjišťuji základní informace o respondentech a zkoumám 

jedince v sociálním prostředí. Zajímají mě vztahy studentů s rodiči a kamarády, čemu se 

věnují ve volném čase a jaký mají prospěch ve škole. Pátrám po finančním zajištění rodiny 

respondenta i respondenta samého a hledám jejich důvody výběru studia. 

Ve druhé části zjišťuji, jaké zkušenosti mají respondenti s alkoholem. Kdy a s kým ho 

nejčastěji konzumují, z jakého důvodu ho konzumují, jakou roli zaujímá v jejich životě, 

jakou roli hrají při jeho konzumaci přátelé a rodiče. Další oblast je věnována zkušenostem 

respondentů s preventivními protialkoholovými programy. Zajímám se o informovanost žáků 

o alkoholu a jeho škodlivosti, zkoumám jejich názory na roli prevence, její možnosti i 

zkušenosti respondentů s ochranou mladistvých před konzumací alkoholu v praxi. 

A konečně v poslední části posuzuji vliv reklamy na mladistvé. Zjišťuji jejich vztah 

k reklamě, jakou váhu jí ve svém životě přikládají, jak často a kde se s ní setkávají. Dále pak 

zjišťuji subjektivní pocit míry ovlivnitelnosti reklamou a názory na regulaci reklamy. 

 

5.2.2 Realizace 

Sběr dat jsem provedla v listopadu a prosinci 2011. Realizace průzkumného šetření 

probíhala ve třídách za mé přítomnosti, zpravidla bez přítomnosti vyučujícího. Studenti 
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k dotazníku v tištěné formě obdrželi list s krátkým instruktážním textem (příloha 2); případné 

dotazy jsem řešila individuálně. Vyplňování dotazníku zabralo třídě zpravidla 15 – 30 minut. 

Součtový arch s kompletními výsledky po jednotlivých respondentech jsem umístila 

z kapacitních důvodů na přiložené CD. 

 

5.3 Konstrukce a charakteristiky základního a výběrového souboru 

Základním souborem jsou studenti 3. ročníků gymnázií, středních odborných škol a 

středních odborných učilišť v Praze 9. Takových školních zařízení je v lokalitě 32 (stav 

k 31.12.2011). Pro sestavení výběrového souboru jsem zvolila vždy dvě školy každého typu1; 

celkem se průzkumného šetření zúčastnilo 215 respondentů2. Struktura zahrnutých škol s 

počty studentů je zřejmá z tabulky 1 (kapitola 10.2). 

Výběrový soubor tedy tvoří chlapci z 54,7% a dívky z 45,3%. Věkové složení výběrového 

souboru odráží tabulka 2 a grafy 1a a 1b (kapitola 10.3). Respondenti jsou z 86,3% narozeni 

v letech 1993 a 1994; jsou tedy těsně před či za hranicí plnoletosti. Do zpracování jsem 

zařadila i 29 starších respondentů (vesměs narozených 1992, po jednom případu v roce 1991 

a 1988). 

                                                 
1 Gymnázia: Gymnázium Litoměřická, Soukromé gymnázium Arcus. Učiliště: SOU gastronomie a podnikání, 
SOU služeb. Střední odborné školy: SPŠ zeměměřická, SPŠ Prosek.  
2 3 tiskopisy dotazníku byly po kontrole vyřazeny ze zpracování z důvodu nevyplnění klíčových údajů – 
pohlaví, datum narození. 
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6. Výsledky 

V první části této kapitoly srovnávám některé výsledky mého šetření s příslušnými 

výstupy školní studie ESPAD z roku 2007; důvodem je ověření, nakolik odpovídají moje 

data datům školní studie. Ve druhé části se věnuji rozboru odpovědí na jednotlivé otázky 

dotazníku. 

 

6.1 Srovnání ESPAD – předkládané šetření. I. část 

Hlavním cílem studie ESPAD je podat přehled o situaci v České republice, pokud jde o 

rozsah užívání drog v obecné populaci dospívající mládeže, a porovnat ji se situací 

v ostatních evropských zemích. Cílem této práce je mj. nalezení souvislostí mezi užíváním 

alkoholu mladistvými a motivačními faktory, včetně propagace a reklamy, a zároveň 

posouzení vlivu prevence; z toho je zřejmé, že je možno srovnávat jen část dat. Pro 

porovnání jsem zvolila odpovědi na otázku Věk prvního užití alkoholu. S ohledem na 

skutečnost, že ve Školní studii tvoří většinu výběrového souboru mladiství ve věku 16 let, 

zatímco ve svém šetření se soustředním na mladistvé na prahu dospělosti (17 – 18 let), bylo 

třeba pro efektivní porovnání pozměnit intervaly škály odpovědí jak ve Školní studii, tak 

v mém šetření: sjednotila jsem intervaly „16 let a později“ a „nikdy“1. Tabulka 3 obsahuje 

porovnávaná data. Stejně jako v dalším textu uvádím pod označením data 1 údaje Školní 

studie ESPAD, pod označením data 2 údaje z předkládaného šetření (Csémy, L., 

Chomynová, P., Sadílek, P., 2007). 

 

6.1.1 Statistická analýza 

Mým záměrem bylo zjistit, zda údaje uvedené v předchozí tabulce v souborech data 1 a 

data 2 spolu souvisí; statistickou formou pro hledanou souvislost může být např. Fisherův 

test porovnání výběrových rozptylů. Nutnou podmínkou k uskutečnění tohoto testu je 

normální rozdělení dat v porovnávaných souborech. Je tedy třeba nejprve provést test na 

normalitu dat. Lze porovnávat 3 x 3 soubory, dle druhu alkoholu, dle pohlaví a chlapce a 

dívky společně. V  tabulce 4 uvádím testování souborů data 1 = Kdy – 1. pivo – celkem a 

data 2 = 0,5 l piva – celkem. 

                                                 
1 Ve Školní studii je frekvence odpovědí v intervalu „16 let a později“ minimální, právě z důvodu, že odpovídali 
většinou šestnáctiletí. – Zároveň jsem pro účely srovnání sjednotila u dat ESPADu vždy dva vedlejší intervaly 
počínaje 10 a 11 let. 
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Nulová hypotéza H0: data 1/data 2 pocházejí z normálního rozdělení; alternativní hypotéza 

H1: data 1/data 2 nepocházejí z normálního rozdělení. Teoretické četnosti jsem spočítala 

v MS Excel pomocí funkce NORMDIST(hranice intervalu; střední hodnota; směrodatná 

odchylka; pravda) jako rozdíl pro horní a dolní mez a dané číslo jsem vynásobila 

pozorovanou četností. Statistiku G jsem spočítala podle vzorce 

, 

kde Xi jsou pozorované četnosti a Npi teoretické četnosti. Kritický interval pro hladinu 

pravděpodobnosti α = 0,05 je G ≥ χ2
(c-k-1) = 5,991; c = 5, k = 2. Testovací statistika souboru 

data 1 = 96,543/data 2 = 13,323; patří tedy do kritického intervalu, a proto je třeba zamítnout 

nulovou hypotézu, že data 1/data 2 pocházejí z normálního rozdělení. 

Analogicky jsem testovala dalších 8 dvojic souborů s  výsledky uvedenými v tabulce 5 

(hladina pravděpodobnosti ve všech případech 0,05). 

Je zřejmé, že neexistuje ani jedna dvojice, v níž by data obou souborů odpovídala 

normálnímu rozdělení. Nelze proto uskutečnit Fisherův test shody výběrových rozptylů. Pro 

další testování jsem proto použila neparametrický Kruskal-Wallisův test. Jeho výstupem je 

hodnota p; platí; že pro p > α nelze vyloučit H0. V  tabulce 6 uvádím výstupy tohoto testu 

(Kruskall – Wallis One way Analysis of Variance, 2012; Sylabus popisné statistiky. 

Asociace, 2009) 

Tuto část práce uzavírám takto: shodu dat 1 a dat 2 (nelze vyloučit, že data pocházejí 

z totožného rozdělení) je možno konstatovat pro α = 0,01 v oblasti týkající se prvního užití 

destilátu, jak pro chlapce, dívky1 i celkem; oblasti prvního užití piva chlapci. Naopak pro 

oblast prvního užití vína pro všechny tři skupiny a piva dívkami a celkem platí, že data 1 a 

data 2 nepocházejí ze stejného rozdělení. 

 

6.1.2 Empirické porovnání 

Pro toto porovnání jsem převedla četnosti odpovědí do procentuálního vyjádření; 

výsledek porovnání je zobrazen na grafech 2 – 4. 

                                                 
1 Zde i pro hladinu pravděpodobnosti 0,05. 
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Z porovnání je zřejmé následující: u piva v prvních dvou intervalech má vyšší četnost Školní 

studie, od třetího intervalu převažují mí respondenti; podobný průběh je i u vína a s vyjímkou 

prvního intervalu (do 9 let) i v oblasti destilátu. 

 

6.2 Odpovědi na jednotlivé otázky 

Na tomto místě se věnuji rozboru odpovědí respondentů na jednotlivé otázky dotazníku. 

Ve většině případů uvádím data zvlášť pro celý soubor, zvlášť pro chlapce, dívky a pro 

jednotlivé typy škol. Grafické vyjádření je v příloze. 

 

6.2.1 Část A 

A3) Jaké vzdělání má Váš otec? Největší zastoupení mají respondenti s vyučeným 

otcem, dále s otcem – vysokoškolákem a středoškolákem s maturitou. 

A4) Jaké vzdělání má Vaše matka? Nejvíce zastoupeny jsou děti středoškolaček s maturitou, 

dále vyučených a vysokoškolaček (graf 5). 

Oba rodiče vysokoškoláky má 16,04% respondentů (34), oba rodiče vyučené 16,98% 

respondentů (36). Matka má vyšší vzdělání než otec u 18,40% respondentů (39), naopak je 

tomu v 24,53% případů (52). 

A5) Jak často děláte následující věci?1 Nejvyšší četnosti v celém souboru získaly odpovědi 

Hazard, kategorie Nikdy, dále Počítač, kat. Denně – téměř denně a Kultura, kat. Max. 

několikrát za rok. Podobné rozložení je v souboru chlapců; u dívek třetí místo obsadila 

odpověď Venku, kluby, zábava, kat. Aspoň 1x týdně. U gymnazistů je na třetím místě 

odpověď Sport, kat. Aspoň 1x týdně. Učni se méně věnují počítačům; druhou nejvyšší 

četnost má odpověď Kultura, kat. Max. několikrát za rok a třetí kat. Nikdy u mimoškolního 

vzdělávání. U studentů SOŠ je podobné rozdělení jako u dívek celkem (graf 6a až 6d). 

A6) Prospěch. Dominují dvojkaři (2,01 – 3) mezi všemi, chlapci, gymnazisty, učni i na SOŠ; 

jen soubor dívek má vyšší četnosti o kategorii výš (graf 7). 

A7) Důvod studia. Odpovědi jsou zajisté výrazně ovlivněny typem školy respondenta, tak 

z gymnazistů přes 70% má v plánu vysokou školu, příp. obor, na učilištích je připraveno 

téměř 45% po vyučení pracovat. Největší procento odpovědí ze SOŠ (přes 36%) zní Nevěděl 

                                                 
1 Z důvodu rozsahu práce zkracuji či upravuji přesné znění otázek uvedených v dotazníku. 
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jsem, kam jinam. Dívky jsou, zdá se, cílevědomější: posledně uvedená odpověď spolu 

s Nezajímá mě to dosáhla necelých 22%, zatímco u chlapců 42% (graf 8). 

A8) Jak finančně dobře je na tom Vaše rodina v porovnání s okolím? Hmotné zajištění 

hodnotí 44% jako průměrné, téměř 47% jako spíše nebo velmi dobré (velmi špatné je u 2,4% 

respondentů – 2 z učilišť, 3 ze SOŠ). U gymnazistů je tento poměr 37% ku téměř 58%, učňů 

47% ku 41% a na SOŠ 49% ku 41% (graf 9a, b). 

A9) Jak spokojení jste s výší Vašeho pravidelného příjmu od rodičů – kapesného? Pravidelné 

vysoké nebo slušné kapesné obdrží víc než 55% respondentů, 63% chlapců a 47% dívek. Na 

gymnáziích je to 62%, na SOU 46%, na SOŠ 59%. Jiné příjmy než kapesné má 15% 

respondentů, procentuálně nejvíce zastoupeni jsou na SOU (24%). Na rozdíl od chlapců 

(11%) má jiné příjmy než kapesné 20% dívek (graf 10). 

A10) Máte vlastní pracovní příjmy? Pravidelně pracuje méně než čtvrtina, chlapci o něco 

méně než dívky (21% ku 28%). Z typů škol jsou pravidelnou prací nejvíce zastoupena 

učiliště (přes 31%), nejméně SOŠ (13%; graf 11). 

A11) Jak jste spokojen/a s Vaším vztahem k…? V kategorii Velmi spokojen/a je pořadí 

matka – přátelé – otec; pro celý soubor, chlapce i dívky a i pro všechny typy škol. Nejvyšší 

četnosti jsou v kategoriích Velmi spokojen a Spokojen; v ostatních kategoriích je necelých 

18% odpovědí (graf 12). 

A12) Vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? Odpovědi Vždy a Většinou tvoří 83% 

odpovědí. U chlapců tyto odpovědi znamenají 77%, u dívek téměř 91%. Rodiče gymnazistů 

nejméně většinou vědí o svých dětech v 89%, učňů v 77% a studentů SOŠ v  83% (graf 13). 

 

6.2.2 Část B 

B1) V jakém věku… jste POPRVÉ udělal/a či zkusil/a následující věci…: část této 

otázky byla použita pro srovnání s daty Školní studie ESPAD v subkapitole 7.1. Zde doplním 

charakteristiku odpovědí na část V jakém věku… jste se opil/a alkoholem: střední hodnota 

souboru všech je 15,48 (z těch, kteří mají opilost za sebou), chlapci se poprvé opili 

v průměru čtvrt roku po 15. narozeninách, dívky čtvrt roku před 16. narozeninami, podobně 

jako gymnazisté. U učňů je střední hodnota 15,68 a studentů SOŠ 14,95. Nikdy se neopilo 

necelých 11% respondentů; téměř 9% chlapců, přes 13% dívek, přes 8% gymnazistů, přes 

11% učňů a 13% studentů SOŠ (graf 14a, b). 
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B2) Jaký alkohol nejčastěji pijete? 32% ze souboru všech pije nejčastěji pivo, přes 27% 

destiláty a téměř 25% si oblíbilo alkopops. Vínu dává přednost jen něco přes 12%. 38% 

chlapců vyhledává pivo, třetina destiláty a alkopops necelých 20%. Míchané nápoje jsou 

nejoblíbenější u dívek (31%), za nimi následuje pivo (24%), destiláty (přes 21%) a víno 

s téměř 20%. U gymnazistů jsou po pivu (30%) vyhledávané alkopops (přes 28%) a teprve 

po nich destiláty (26%). Naopak destiláty vedou u učňů s více než 27%, nechaly za sebou jak 

pivo, tak alkopops, jejichž preference je téměř shodná (26% resp. více než 25%). Na SOŠ je 

pořadí pivo (40%), destiláty (přes 28%) a alkopops s téměř 20% (graf 15). 

B3) Kolikrát… jste byl/a opilý/á tak, že jste měl/a problém… ? Zatímco na otázku B1 

odpovědělo téměř 11% respondentů, že se nikdy neopili, na jinak formulovanou otázku B3 

volí více než 15% možnost Ani jednou; jde o téměř 13% chlapců, téměř 19% dívek; přes 

13% gymnazistů, přes 17% učňů a téměř 16% studentů SOŠ (graf 16). 

B4) Do jaké míry je pravděpodobné, že by u Vás nastaly následující situace v souvislosti 

s pitím alkoholických nápojů? Podotázky v souvislosti s očekáváními spojenými s alkoholem 

jsem rozdělila na dvě skupiny: pozitivní očekávání a negativní očekávání (graf 17a, b). 

Z grafů je patrné, že u pozitivních očekávání je vyšší četnost spíše v kategoriích Velmi 

pravděpodobné a Pravděpodobné; spojnice trendu by byla směrem vpravo klesající. U 

negativních očekávání je tomu – s vyjímkou odpovědí na podotázky Udělal/a bych něco, 

čeho bych litoval/a a Bylo by mi špatně, měl/a bych kocovinu – naopak. 

B5) Pijete v současnosti alkohol pravidelně (alespoň jednou za týden) ? Pravidelné pití udává 

38% respondentů; z chlapců je to přes 46%, z dívek 28%. Gymnazisté pijí pravidelně v 34%, 

učni v necelých 33% a studenti SOŠ v téměř 48% (graf 18). 

B6) Jak lze popsat Vaši míru konzumace alkoholu? Abstinenti jsou zastoupeni 4% (podobně 

jako gymnazisté; přes 3% chlapců, přes 5% dívek; učni v téměř 6%, studenti SOŠ v necelých 

3%); ve velmi omezeném množství pije něco přes 20% respondentů (26% gymnazistů, téměř 

16% učňů, téměř 19% studentů SOŠ). Nejvíc zastoupena je téměř 70% skupina těch, co 

uvádějí, že pijí ani ne málo ani ne hodně, mají své hranice a přes ně nikdy nejdou; kolem této 

hodnoty se pohybují odpovědi ze všech typů škol. Téměř 6% udává, že pijí hodně, bez 

kontroly; z nich jsou nejméně zastoupeni gymnazisté (jediný respondent,) učni 7% a studenti 

SOŠ téměř 9% (graf 19). 
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B7) Společnost při konzumaci. Drtivá většina respondentů odpovídá, že alkohol konzumují 

ve společnosti kamarádů a známých; těch co pijí o samotě (případně uvádějí, že nepijí 

alkohol), nepřesahuje celkem ani v žádné sledované skupině 9%. 

B8) Pijí rodiče alkohol ve Vaší společnosti? Nejčastější odpověď zní Ano, občas. V celém 

souboru i v dílčích souborech je to mezi 70 – 77%. 

B9) Pijete alkohol v přítomnosti rodičů? Velmi podobné rozložení odpovědí jako v předchozí 

otázce. Ano, občas odpovědělo mezi 69 – 81% respondentů. 

B10) Upřednostňujete alkohol při víkendovém večírku s partou přátel před abstinencí? 

Téměř 6% (přes 10% chlapců, žádná dívka (!), jediný gymnazista, 7% učňů a téměř 9% 

studentů SOŠ) udává, že bez alkoholu se nedokáží pořádně bavit. Většina respondentů 

zvolila odpověď Spíše ano, záleží na situaci; hodnoty ve všech souborech jsou mezi 66 a 

78%. Nikdy ke své zábavě nepotřebuje alkohol necelých 7% respondentů; nejméně jsou 

zastoupeni s necelými 3% studenti SOŠ, následují učni, dívky, chlapci a konečně gymnazisté 

s téměř 10% (graf 20). 

 

6.2.3 Část C 

C1) Kde jste se dozvěděl/a o rizicích konzumace alkoholu? Otázka přepokládá možnost 

více odpovědí. Téměř 32% uvedlo jako zdroj informací rodiče, následuje škola a média 

shodně s téměř 28%. Zbylé varianty včetně O žádných rizicích nevím tvoří dohromady 13% 

odpovědí. Tato kategorie odpovědi je nejvíce zastoupena téměř 9% na SOŠ (graf 21). 

C2) Setkal/a jste se někdy s přednáškou nebo seminářem zaměřeným na prevenci pití 

alkoholu? Ano, v rámci školy odpovídá téměř 65% respondentů a žádnou formu 

preventivního působení neabsolvovalo přes 17% respondentů (chlapců téměř 21%, dívek 

více než 13%; učňů a studentů SOŠ podobně téměř 18%, gymnazistů 15% (graf 22). 

C3) Názor na preventivní působení školy. 41% respondentů se vyjádřilo, že obdrželi 

dostatečné informace; mezi odpověďmi není u dívek a chlapců téměř rozdíl. Nejlépe hodnotí 

prevenci ve škole gymnazisté s více než 49% a nejhůře učni s 31%. Žádné informace ze škol 

udává jen necelých 9%; je to téměř 6% gymnazistů a učňů a přes 14% studentů SOŠ (graf 

23). 

C4) Je těžké získat alkohol v prodejně/v klubu, když Vám ještě nebylo 18? Žádný problém 

ohledně dostupnosti alkoholu před 18. rokem věku neudává přes více než 26% (téměř 33% 
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chlapců, téměř 19% dívek, 30% gymnazistů, 23% učňů a 26% studentů SOŠ. Pouze necelá 

4% respondentů udává, že vždy narazili na požadavek prokázání věku (6% chlapců, ale jen 

jediná dívka; podle typu školy se tato hodnota pohybuje mezi necelými 3 a téměř 6%; graf 

24). 

C5) Ochota svézt se s řidičem pod vlivem alkoholu. Jednoznačné Ne vyjádřilo přes 72% 

respondentů (necelých 70% chlapců, ¾ dívek; dle typu školy mezi 71 a téměř 74%). 15% 

ovšem odpovídá kladně nebo tuto zkušenost již mají za sebou; je to 18% chlapců a přes 11% 

dívek; přes 12% gymnazistů, přes 18% učňů (zkušenost prodělalo přes 92% z těchto 18%) a 

přes 14% studentů SOŠ. 

C6) Představa o vlastní ochotě řídit pod vlivem alkoholu. Ne udává přes 76% respondentů 

(přes 66% chlapců a téměř 89% dívek; 78% gymnazistů, téměř 83% učňů a 68% studentů 

SOŠ). Kladně odpovědělo či již řídilo pod vlivem přes 13%; téměř 22% chlapců, pouhá 3% 

dívek (žádná z nich neudává, že už má tuto zkušenost za sebou). Jde o 11% gymnazistů, 10% 

učňů a 19% studentů SOŠ. 

C7) Váš názor na zákaz podávání alkoholu od 18 let? 82% respondentů si myslí, že hranice 

je přiměřená (75% chlapců, téměř 91% dívek, téměř 80% gymnazistů, přes 85% učňů a přes 

82% studentů SOŠ). Hranici by snížilo přes 14% respondentů (80% z nich na 16 či 17 let, 6 

respondentů ještě níže); naopak ke zvýšení se přiklánějí necelá 4% respondentů (50% z nich 

na 21 let, což je také nejvyšší uváděná hranice; graf 25). 

C8) Které z uvedených tvrzení je nejbližší Vašim názorům? Otázka směřuje k zjištění názoru 

na roli alkoholu ve společnosti, postoje k alkoholu. Téměř 11% respondentů si myslí, že pití 

alkoholu je za všech okolností normální (téměř 15% chlapců a přes 3% dívek; 11% 

gymnazistů, téměř 9% učňů a 13% studentů SOŠ). Nejrozšířenějším názorem je, že alkohol 

lze v určitých případech tolerovat i u mladistvých, zastává ho přes 53% všech respondentů; 

vyrovnaně chlapců i dívek; přes 57% gymnazistů, přes 51% učňů a podobně studentů SOŠ. 

Druhou nejrozšířenější skupinou jsou v téměř 28% ti, kteří si myslí, že alkohol je možno 

tolerovat v určitých případech jen u dospělých. Naopak o tom, že konzumace alkoholu není 

normální, je přesvědčeno pouhých 8% respondentů (procentuálně srovnatelně chlapců i 

dívek; kolem 7% gymnazistů a studentů SOŠ a 10% učňů; graf 26a, b). 

C9) Názor na efektivitu prevence. Ano odpovídá přes 12% respondentů (téměř 14% chlapců 

a přes 10% dívek; přes 19% gymnazistů, 7% učňů a 10% studentů SOŠ). Negativní názor 
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zastává 66% respondentů; 68% chlapců a přes 63% dívek; procentuální podpora podle typu 

školy se pohybuje mezi 63% u gymnazistů až po téměř 69% u učňů (graf 27). 

 

6.2.4 Část D 

D1) Máte rádi reklamu? Přes 50% respondentů odpovídá záporně; podobně je tomu u 

gymnazistů; u chlapců je tato odpověď zastoupena v téměř 51%, u dívek ve 49%. U učňů je 

tomu tak ve více než 44% případů, u studentů SOŠ v téměř 57%. Pozitivně se na reklamu 

tváří necelých 14% respondentů (téměř 13% chlapců a přes 14% dívek; mezi gymnazisty je 

takových přes 14%, mezi učni téměř 16% a jen 10% studentů SOŠ). 

D2) Jaký typ reklamy Vás nejvíce zaujme? Soutěž reklamních médií vyhrála televize s 23% 

(chlapci téměř 22%, dívky přes 24%, gymnázia přes 26%, učiliště přes 23%, SOŠ téměř 

19%; identická hodnota jako u odpovědi Žádná, reklamy ignoruji v tomto souboru), jako 

druhý se umístil internet s více než 16% (chlapci přes 17%, dívky téměř 16%, gymnázia a 

učiliště i SOŠ shodně mezi 16 a 17%),  třetí jsou dopravní prostředky a billboardy (necelých 

10%; chlapci necelých 7% a v tomto souboru se před ně dostala reklama na sportovních a 

společenských akcích s více než 8%). Do popředí se dostalo rovněž procentní zastoupení 

odpovědi Doporučení spokojených přátel (přes 18%). Nejmenší šanci zaujmout přiřkli 

respondenti reklamě v tisku, v místě prodeje a v rozhlase s procentním zastoupením od 

necelých 5% níže (graf 28). 

D3) Jak často se setkáváte s reklamou na alkohol? Téměř 30% respondentů každý den (přes 

33% chlapců, čtvrtina dívek, téměř 28% gymnazistů, přes 21% učňů a přes 39% studentů 

SOŠ). Méně často než několikrát v měsíci uvádí necelých 16%; jde o přes 18% chlapců, přes 

12% dívek; necelých 10% gymnazistů, 20% učňů a přes 17% studentů SOŠ (graf 29). 

D4) Na jakém místě se nejčastěji setkáváte s reklamou na alkohol? Rozdíly v jednotlivých 

souborech nejsou veliké. Přes 26% všech odpovědí se týká restaurace či klubu, přes 24% 

televize, téměř 15% místa prodeje a 13% internetu. Méně je zastoupen tisk (11%), billboardy 

(přes 8%), propadl rozhlas (jediná odpověď; graf 30). 

D5) Jak na Vás působí reklama na alkohol? Respondentům reklama na alkohol nevadí, 

nevnímají u ní odlišnost od jiné reklamy, a to v téměř 86% (chlapci téměř 83%, dívky téměř 

90%; gymnázia 85%, učiliště přes 91%, SOŠ přes 81%). 6% reklama na alkohol vadí, naopak 
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přes 4% uvádějí, že ji vyhledávají. S reklamou na alkohol se nesetkává méně než 4% 

respondentů. 

D6) Znáte nějaký reklamní slogan v souvislosti s reklamou na alkohol? Neznalost uvádí přes 

63%; 56% chlapců, téměř 72% dívek; téměř 55% gymnazistů, 70% učňů a přes 65% studentů 

SOŠ. – Co se uváděných konkrétních reklamních sloganů týče, ve velké většině jde o 

televizní reklamu. 

D7) Je něco, co Vás ovlivní při nákupu alkoholického nápoje? Známá značka ovlivní téměř 

32% respondentů (rozdíly ve všech sledovaných souborech malé), druhým nejdůležitějším 

motivačním faktorem je akční cena (téměř 26% respondentů). Znalost produktu z reklamy 

uvádí pouze necelých 6% respondentů, procentuálně o něco více dívek než chlapců a o něco 

méně gymnazistů než zástupců dalších typů škol; soutěž pro spotřebitele propadla s necelými 

2%. Ovlivnění nepřipouští téměř 10% respondentů (graf 31). 

D8) Už se Vám někdy stalo, že jste koupili alkoholický výrobek na základě toho, že jste na 

něj viděli/slyšeli/četli reklamu? Přes 43% odpovídá Ne (téměř 47% chlapců, necelých 40% 

dívek; 52% gymnazistů, téměř 33% učňů a 45% studentů SOŠ (graf 32). 

D9) Myslíte si, že reklama na alkohol ovlivňuje mládež do 18 let, ve smyslu podpory k jeho 

konzumaci? Určitě nebo spíše ano odpovědělo přes 62% respondentů; 55% chlapců a 71% 

dívek; přes 56% gymnazistů, přes 71% učňů a přes 59% studentů SOŠ. Určitě ne odpovědělo 

přes 7% respondentů (přes 10% chlapců, přes 3% dívek; necelá 3% gymnazistů, přes 4% 

učňů, ale přes 14% studentů SOŠ; graf 33). 

D10) Myslíte si, že reklama na alkohol ovlivňuje Vás osobně, ve smyslu podpory k jeho 

konzumaci? Určitě nebo spíše ano odpovědělo přes 15% respondentů; necelých 13% chlapců 

a necelých 18% dívek; necelých 14% gymnazistů, přes 17% učňů a necelých 16% studentů 

SOŠ. Určitě ne odpovědělo přes 34% respondentů (přes 40% chlapců, přes 27% dívek; téměř 

40% gymnazistů, téměř 26% učňů, téměř 38% studentů SOŠ; graf 34). 

D11) Myslíte si, že by měla být reklama na alkohol nějakým způsobem právně regulována? 

Ne odpovídá 83% respondentů, podobné procento chlapců i dívek. Jde o více než 79% 

gymnazistů, více než 91% učňů a 78% studentů SOŠ. – Z 36 respondentů, kteří se vyjádřili 

pozitivně o regulaci reklamy na alkohol, 26 uvedlo konkrétní důvod svého názoru; 

převládající názory upozorňují na skutečnost, že alkohol není určen pro mladistvé, proto i 

reklamě by mělo být zabráněno, aby cílila na mladší 18 let. 
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6.2.5 Diskuse. Srovnání ESPAD – předkládané šetření. II. část 

Z výsledků mého šetření v oblasti alkoholu vyplynuly výsledky, které je možno uvést 

v další souvislosti s výsledky průzkumu školní studie ESPAD 2007 (Csémy, L., Chomynová, 

P., Sadílek, P., 2007). 

Rozložení frekvenci častého pití uvádí ESPAD 2007 vyšší u chlapců než u dívek (Csémy, L., 

Chomynová, P., Sadílek, P., 2007).  

Podobná data mám i já: pravidelné pití v mém šetření udává 46,6% chlapců, ale jen 28,1% 

dívek. Dle typu školy udává ESPAD 2007 nejnižší frekvence u gymnazistů a nejvyšší 

frekvence u učňů, u mě pravidelně pijí nejvíce studenti SOŠ a nejméně – paradoxně – učni. 

Konzumace alkopops: ESPAD 2007 uvádí, že spotřeba alkopops mezi mladistvými je nižší 

než spotřeba piva a destilátů a blíží se spotřebě vína (Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P., 

2007).  

V mém průzkumu dala alkopops „hlas“ téměř čtvrtina respondentů, zatímco vínu jen něco 

přes 12%.  

Tendenci zvyšování obliby alkopops konstatuje ESPAD 2011; kde pití alkopops měsíčně 

více než 6x uvádí 10% respondentů proti 7,2% v roce 2007. Postřeh ESPAD 2007, že  

alkopops vyhledávají spíše dívky, potvrzuji: alkopops u dívek obsadily z hlediska obliby 1. 

místo s 31% preferencí před všemi ostatními druhy alkoholu. Naopak tvrzení ESPAD 2007, 

že alkopops je preferovanější u učňů, potvrdit nemohu; v tomto souboru jsou v mém šetření 

ovšem preference nejvíce vyrovnané (Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P., 2007; 

Evropská školní studie o alkohololu a jiných drogách (ESPAD). Přehled hlavních výsledků 

studie v České republice v roce, 2012). 

Porovnáním četnosti ebriety v posledním měsíci mezi průzkumem ESPAD 2007 a mým 

šetřením získáme následující: nepřítomnost opilství v posledním měsíci uvádí téměř shodné 

číslo gymnazistů; 86,8% u ESPAD 2007 a 86,3% v mém šetření. Jedno procento gymnazistů, 

kteří se opili 3x a víckrát dle ESPADu 2007, se v mém šetření spokojilo s jednou až dvěma 

ebrietami. Dle ESPADU 2007 se v posledním měsíci neopilo 73% učňů, v mém šetření 

71,4%, v kategorii 1 – 2 opilství je skóre 20,6% ku 20% ve prospěch ESPADu 2007, u 

dalších kategorií je vzhledem k četnostem srovnání obtížné. Největší rozdíl najdeme u SOŠ: 

ESPAD 2007 uvádí 80,2% bez opilství, v mém šetření pouze 71,1%, další poměr je tento: 1 – 
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2x 17,1% ESPAD 2007, 18,8% moje šetření, ke srovnání zbytku kategorií z výše uvedeného 

důvodu nepřistupuji (Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P., 2007). 

Další srovnání je možno provést v oblasti pravidelného pití. ESPAD 2007 uvádí tabulku 

Frekvence pití piva, vína a destilátu během posledních 30 dní. Procentuální zastoupení 

odpovědí Od 3 – 5x měsíčně výše odpovídají přibližně odpovědi Ano na otázku B5 Pijete 

v součastnosti alkohol pravidelně (aspoň 1x za týden)? v mém šetření. U ESPADu 2007 je 

součet četností v uvedených odpovědích u piva 38,3%, v mém šetření bez rozlišení druhu 

alkoholu 38,2%. V případě ESPADu 2007 je možno předpokládat mírné navýšení procenta 

(o respondenty, kteří pili víno – destilát – alkopops 3 – 5x a častěji v posledním měsíci, ne 

však pivo), přesto srovnání může mít vypovídací hodnotu (Csémy, L., Chomynová, P., 

Sadílek, P., 2007). 

Co se týče abstinence, uvádí ESPAD 2007 tyto údaje: celoživotně abstinuje 2,6%, minimální 

zkušenost s alkoholem (1 – 2x v životě) má dalších 5,1% respondentů. V mém šetření 

abstinuje 4,2% respondentů (otázka B6). Naopak pravidelných konzumentů uvádí ESPAD 

2007 60%; v mém šetření odpovědělo Piji ani ne málo ani ne hodně, mám své hranice a přes 

ně nikdy nejdu nebo Piji pořád stejně hodně přes 75% respondentů (Csémy, L., Chomynová, 

P., Sadílek, P., 2007). 

Očekávání spojená s alkoholem. Jak uvádím výše, spojnice trendů mají u pozitivních 

očekávání klesající průběh (vlevo na grafu je odpověď Velmi pravděpodobné, vpravo Velmi 

nepravděpodobné) a naopak, s vyjímkou očekávání kocoviny a lítosti. Velmi podobné 

průběhy ukazují i data ESPAD 2007; nejméně „podobný“ graf najdeme právě u srovnání 

očekávání kocoviny: chlapci (v menším měřítku i dívky) v mém šetření spíše považují 

kocovinu za (velmi) pravděpodobnou a méně často její nástup vylučují. Můj nabízený výklad 

spočívá ve skutečnosti vyššího věku mých respondentů, tedy jejich větších zkušenostech 

s alkoholem. Rovněž chci upozornit na klesající procentuální četnosti u negativních 

očekávání mezi odpovědí Nepravděpodobné a Velmi nepravděpodobné (zejména u 

očekávání poškození zdraví a potíží s policií); mí respondenti, možná opět zkušenější než 

respondenti průzkumu ESPADu 2007, jsou v těchto svých očekáváních opatrnější (Csémy, 

L., Chomynová, P., Sadílek, P., 2007). 

 

6.3 Ověřování hypotéz 
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V této části je předmětem mého zájmu prověřování hypotetických předpokladů 

uvedených v kapitole 6. Nejprve několik slov k metodice. Datovým zdrojem prověřování je 

matice odpovědí na otázky dotazníku, kde v řádcích jsou odpovědi jednotlivých respondentů 

a ve sloupcích zodpovídané otázky. Z této matice jsem vytvářela kontingenční (čtyřpolní) 

tabulky1, v nichž porovnávám odpovědi vždy na dvě otázky, „ovlivňující“ a „ovlivněnou“. 

První řádek tabulky tvoří antecedent – četnost konkrétních odpovědí, jejichž vliv zkoumám, 

na „ovlivňující“ otázku (jde tedy vlastně o příslušnost k určitému segmentu respondentů), 

druhý řádek non antecedent – četnost ostatních odpovědí na tutéž otázku (nepříslušnost 

k segmentu respondentů), první sloupec tvoří succedent – četnost těch odpovědí na 

„ovlivněnou“ otázku, které jsou předmětem mého zájmu, a druhý sloupec non succedent, 

četnost ostatních odpovědí na tutéž otázku (tedy chování antecedentem určeného segmentu 

respondentů). Suma součtů řádků i sloupců dává vždy sumu zkoumaného souboru 

respondentů, tedy hodnotu 212 pro soubor všech. Z těchto dat lze vypočítat mj. následující 

výstupy: spolehlivost implikace: podíl pole a kontingeční tabulky a součtu prvního řádku; 

spolehlivost ekvivalence – podíl součtu polí a a d na sumě součtů řádků (či sloupců); 

odchylka od průměru – podíl pravděpodobnosti succedentu při splněném antecedentu a 

celkové pravděpodobnosti succedentu. Podpora je četnost při zároveň splněném antecedentu 

i succedentu, tedy hodnota pole a. 

Údaje vzniklé porovnáváním otázek k ověřování hypotéz jsem sdružila do tabulek (v 

příloze). 

S ohledem na skutečnost, že většinou porovnávám otázky z rozdílných oblastí dotazníku, 

nelze ve většině případů předpokládat, a ani jsem to neočekávala, výraznou sílu hodnot 

implikace či ekvivalence. Prvním z důležitých kritérií je pro účely tohoto testování hodnota 

odchylky od průměru, z níž je možno dělat závěry o ovlivnění či neovlivnění succedentu 

antecedentem. Sílu závislosti označuji za vysokou pro hodnoty odchylky > 50%, střední 

(20% < hodnoty odchylky < 50%), nízkou (10% < hodnoty odchylky < 20%), nepatrnou pro 

hodnoty odchylky < 10%. Pro hodnotu podpory pro spolehlivost výsledků platí, že čím vyšší, 

tím jsou výsledky směrodatnější; obecně je možno ji stanovit na 10 – 15 (Demčák, R., 2008 – 

2012 ). 

                                                 
1 V dalším textu jednotlivá pole této tabulky uvažuji jako a, b, c, d: pole a je levé horní, b pravé horní, c levé 
dolní, d pravé dolní. 
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S daty ve čtyřpolních tabulkách jsem provedla ještě další testy. Spočítala jsem Yuleho 

asociační koeficient1, smyslem je ověřit sílu asociace (závislosti) dat. Hodnotu koeficientu je 

možno interpretovat podobně jako význam odchylky od průměru. A konečně jsem data 

podrobila Fisherovu exaktnímu testu2, jehož výstup je možno vyložit jako významnost 

asociace3 (Sylabus popisné statistiky. Asociace , 2009). 

Sloupce tabulek: 

I – antecedent 

II – kategorie hodnocených odpovědí (antecedent)4 

III – succedent 

IV – kategorie hodnocených odpovědí (succedent) 

V – pravděpodobnost succedentu celkem 

VI – pravděpodobnost succedentu při splněném antecedentu 

VII – odchylka od průměru (VI/V) 

VIII – podpora 

IX – hodnota Q – Yuleho asociační koeficient 

X – hodnota Flow – výstup Fisherova exaktního testu. 

 

6.3.1 Předpoklad 1 

Mým úkolem bylo stanovit souvislosti mezi odpověďmi na otázky z oblasti rodinného a 

osobního zázemí a odpověďmi na otázky týkající se alkoholu. Srovnala jsem odpovědi na 

otázky A3 a A4 – vzdělání rodičů, A5 – volný čas, A6 – prospěch, A7 – důvod studia, A8 – 

hmotná situace rodiny, A9 – spokojenost s příjmem od rodičů, A10 – vlastní pracovní 

příjmy, A11 – spokojenost se vztahy, A12 – vědomí rodičů o trávení volného času 

s odpověďmi na otázky B3 – četnost ebriety, B5 – pravidelné pití, B10 – preference alkoholu 

při zábavě a C8 – názor na roli alkoholu ve společnosti (postoj k alkoholu). 

Vztah odpovědí A3 a A4 – vzdělání rodičů k odpovědím B – kolikrát… jste byl opilý… ? 

pojednávám takto: na straně antecedentu rozeznávám následující situace: oba rodiče 

                                                 
1 Dle vzorce (ad – bc)/(ad + bc). Je to symetrická míra v intervalu (-1, +1). Hodnota +1 znamená úplnou 
pozitivní asociaci, hodnota -1 znamená úplnou negativní asociaci, hodnota 0 znamená úplnou nezávislost. 
2 Udává pravděpodobnost výskytu "ještě horších asociačních tabulek". Pokud je Flow ≤ 0.05, je třeba zamítnout 
hypotézu, že řádky a sloupce jsou nezávislé na 5% hladině významnosti, v opačném případě hypotézu není 
možno zamítnout. 
3 V bezprostředně následujících subkapitolách se hodnotám těchto dvou ukazatelů explicitně nevěnuji, je však 
vhodné k nim přihlížet. Výstupem Fisherova exaktního testu se zabývám v subkapitole 7.3.5 Diskuse: 
ověřování hypotéz. 
4 Obsahy těchto dvou sloupců označuji v dalším textu též jako ovlivňující faktory. 
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vysokoškoláci, oba rodiče vyučeni; matka má vyšší vzdělání než otec, otec má vyšší vzdělání 

než matka. Na straně succedentu rozlišuji odpovědi na podotázku B3 – za celý život a B3 – 

za poslední měsíc. Tomu odpovídá tabulka 7. U těch, jejichž rodiče jsou vysokoškoláci, je 

vyšší pravděpodobnost, že měli v životě i v posledním měsíci1 méně než 2 ebriety resp. 

žádnou ebrietu. U těch, jejichž oba rodiče jsou vyučeni, je tato pravděpodobnost celoživotně 

naopak mírně nižší; co se týče posledního měsíce, je výsledek znehodnocen nízkou 

podporou. V rodinách, kde má matka vyšší vzdělání než otec, je celoživotně nepatrně vyšší 

pravděpodobnost maximálně 2 ebriet, v hodnocení podotázky týkající se posledního měsíce 

narážím opět na nízkou podporu, zdá se však, že zde je tendence spíše opačná. Tam, kde má 

otec vyšší vzdělání než matka, je naopak vyšší pravděpodobnost 3 a více ebriet v životě i 

v posledním měsíci a nižší pravděpodobnost jak maximálně 2 ebriet v životě, tak posledního 

měsíce bez ebriety. 

Vztah odpovědí A5 – volný čas k odpovědím B3 – kolikrát… jste byl opilý… ?: otázka A5 

se rozpadá na 8 podotázek; vztah odpovědí na každou řeším zvlášť ve vztahu k podotázkám 

v succedentu – za celý život a za poslední měsíc. Výsledek obsahuje tabulka 8. Z tabulky je 

zřejmé, že u těch, kteří se často věnují hazardu (nejméně několikrát měsíčně), tráví čas 

v nákupních střediscích, klubech, zábavou, večírky, na diskotékách apod., je celkem 

pochopitelně vyšší pravděpodobnost ebriet. Způsoby trávení volného času ve zbylých čtyřech 

podotázkách (koníčky, sport, kultura, mimoškolní vzdělávání) neovlivňují četnost ebriet. 

Podobné konstatování lze učinit i co se týče nepřítomnosti ebriety v posledním měsíci. 

Podpora (příznačně s výjimkou relace hazardu k nepřítomnosti ebriety v posledním měsíci) je 

dostatečná.  

Vztah odpovědí A6 – prospěch k odpovědím B3 – kolikrát… jste byl opilý… ? je uveden v 

tabulce 9. U těch, kteří mají prospěch 1 – 1,99, je o 28, % vyšši pravděpodobnost maximálně 

2 ebriet v životě, zatímco u těch s  prospěchem 3 a horším je pravděpodobnost 3 a více 

životních ebriet vyšší o 22%. Relace v podotázce týkající se posledního měsíce nevykazuje 

závislost (u jedničkářů) resp. tato je sice markantní, ale poznamenána nízkou podporou. 

Vztah odpovědí A7 – důvod studia k odpovědím B3 – kolikrát… jste byl opilý… ? je uveden 

v tabulce 10. Motivace ohledně studia VŠ, případně přímo oboru na VŠ zvyšuje 

pravděpodobnost maximálně dvou životních opilství, naopak při perspektivě vyučení a práce 

pravděpodobnost maximálně dvou ebriet klesá. Nemotivovaní mají vyšší pravděpodobnost 3 

a více opilství v životě i v posledním měsíci (zde ovšem nižší podpora). 
                                                 
1 Zde je dokonce nulová četnost, tj. odchylka od průměru je -100%. 
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Vztah odpovědí A8 – jak finančně dobře je na tom vaše rodina…? k odpovědím B3 – 

kolikrát… jste byl opilý… ? je uveden v tabulce 11. V rámci podotázky succedentu – celý 

život – není patrné ovlivnění. Výraznější závislost můžeme vidět u kategorie spíš horší a 

velmi špatná hmotná situace v souvislosti s četností ebriety v posledním měsíci; je zde však 

slabší podpora. 

Vztah odpovědí A9 – jak spokojení jste s výší Vašeho pravidelného příjmu od rodičů – 

kapesného? k odpovědím B3 – kolikrát… jste byl opilý… ? obsahuje tabulka 12. U těchto 

relací nelze hovořit o žádných viditelných závislostech. 

Vztah odpovědí A10 – máte vlastní pracovní příjmy? k odpovědím B3 – kolikrát… jste byl 

opilý… ? je znázorněn v tabulce 13. U těch, kteří nepracují, je o 14% vyšší pravděpodobnost, 

že měli v životě maximálně 2 ebriety. Jde o slabou závislost. 

Vztah odpovědí A11 – jak jste spokojen/a s Vaším vztahem k… ? k odpovědím B3 – 

kolikrát… jste byl opilý… ? Data obsahuje tabulka 14. Tento vztah jednak vykazuje poměrně 

slabé až nepatrné závislosti, jednak je velmi ovlivněn nízkou podporou. Upozorním proto 

pouze na relaci spokojenost se vztahy k přátelům, kategorie odpovědí ani spokojen ani 

nespokojen, spíše, zcela nespokojen, není taková osoba – četnost ebriety: u těchto 

respondentů je o 53% nižší pravděpodobnost, že měli v životě více než 2 ebriety, a o 14% 

vyšší pravděpodobnost, že neměli ebrietu v posledním měsíci. 

Vztah odpovědí A12 – vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? k odpovědím B3 – 

kolikrát… jste byl opilý… ? vyjadřuje tabulka 15. Nízkou závislost s dostatečnou podporou 

pozoruji u těch, jejichž rodiče jsou jen někdy informováni nebo obvykle ne; u nich je o 12% 

pravděpodobnější, že měli v životě 3 a více ebriet. U téhož vztahu, avšak co se týče ebriet 

v posledním měsíci, je výrazná odchylka znehodnocena nízkou podporou. 

Vztah odpovědí A3 a A4 – vzdělání rodičů k odpovědím B5 - pijete v současnosti alkohol 

pravidelně (aspoň jednou za týden)? je obsažen v tabulce 16. U dětí vysokoškoláků je nižší 

pravděpodobnost pravidelného pití (je zde ovšem nízká podpora), u dětí vyučených vyšší. 

Kde má matka vyšší vzdělání než otec, je pravidelné pití nepatrně méně pravděpodobné, u 

dětí, kde je vzdělanější otec, je naopak pravidelné pití mírně pravděpodobnější. 

Vztah odpovědí A5 – volný čas k odpovědím B5 - pijete v současnosti alkohol pravidelně 

(aspoň jednou za týden)? uvádím v tabulce 17. Nepřekvapí, že trávení volného času 

hazardem, v klubech, nákupích střediscích, na diskotékách apod. středně až silně zvyšuje 

pravděpodobnost pravidelného pití. Tu ovšem zvyšuje i trávení volného času kulturním 



 - 51 -

vyžitím. Patrné snížení pravděpodobnosti je u pravidelného mimoškolního vzdělávání, 

nepatrné u koníčků. Sport a zájem o počítače nemají na pravidelné pití vliv. 

Vztah odpovědí A6 – prospěch a A7 – důvod studia k odpovědím B5 - pijete v současnosti 

alkohol pravidelně (aspoň jednou za týden)? dokumentuje tabulka 18. Pravidelné pití je méně 

pravděpodobné u jedničkářů, naopak více pravděpodobné u trojkařů a horších. Motivace 

v podobě studia, případně i konkrétního oboru na VŠ, stejně jako vyučení (zde však nižší 

podpora), pravděpodobnost mírně snižuje, nedostatek motivace a nezájem zase zvyšuje. 

Vztah odpovědí A8 – jak finančně dobře je na tom vaše rodina…?, A9 – jak spokojení jste s 

výší Vašeho pravidelného příjmu od rodičů – kapesného? a A10 – máte vlastní pracovní 

příjmy? k odpovědím B5 - pijete v současnosti alkohol pravidelně (aspoň jednou za týden)? 

vyjadřuje tabulka 19. Z relací odpovědí na otázku A8 je patrné, že spíš horší a velmi špatná 

hmotná sitace rodiny zvyšuje pravděpodobnost pravidelného pití, je zde ale nízká podpora. U 

respondentů s jiným příjmem než kapesným resp. pravidelně pracujících je pravděpodobnost 

středně až mírně vyšší; nepracující a ti bez pravidelného příjmu mají pravděpodobnost 

viditelně nižší. 

Vztah odpovědí A11 – jak jste spokojen/a s Vaším vztahem k… ? k odpovědím B5 - pijete 

v současnosti alkohol pravidelně (aspoň jednou za týden)? uvádím v tabulce 20. Přestože 

ovlivnění je nepatrné, zdá se, že spokojení se vztahem k rodičům mají nižší pravděpodobnost 

pravidelného pití, podobně jako ti, co nejsou spíš nebo zcela spokojeni se vztahem 

k přátelům. 

Vztah odpovědí A12 – vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? k odpovědím B5 - pijete 

v současnosti alkohol pravidelně (aspoň jednou za týden)? obsahuje tabulka 21. Očekávaná 

souvislost: u dětí informovaných rodičů je mírně nižší pravděpodobnost pravidelného pití, na 

rozdíl od těch, jejichž rodiče informováni nejsou; zde je závislost silná. 

Vztah odpovědí A3 a A4 – vzdělání rodičů k odpovědím B6 – jak lze popsat vaši míru 

konzumace alkoholu? obsahuje tabulka 22. U dětí vysokoškoláků a tam, kde otec má vyšší 

vzdělání než matka, je nepatrně více pravděpodobnější, že respondenti se označují za ty, kteří 

pijí ani ne málo ani ne hodně (znají své hranice a přes ně nikdy nejdou) nebo za ty, kteří pijí 

pořád stejně hodně (nekontrolují se). 

Vztah odpovědí A5 – volný čas k odpovědím B6 – jak lze popsat vaši míru konzumace 

alkoholu? vyjadřuje tabulka 23. Nejvyšší závislost vykazuje podotázka týkající se večírků, 

kaváren, diskoték. Trávení volného času u počítače, koníčky a sport neovlivňují míru 
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konzumace. Mimoškolně se pravidelně vzdělávající mají nepatrně nižší pravděpodobnost, že 

se označují za ty, kteří pijí ani ne málo ani ne hodně (znají své hranice a přes ně nikdy 

nejdou) nebo za ty, kteří pijí pořád stejně hodně (nekontrolují se). 

Vztah odpovědí A6 – prospěch a A7 – důvod studia k odpovědím B6 – jak lze popsat vaši 

míru konzumace alkoholu? uvádím v tabulce 24. Ovlivnění je velmi malé; u jedničkářů je 

pravděpodobnost, že se označují za ty, kteří pijí ani ne málo ani ne hodně (znají své hranice a 

přes ně nikdy nejdou) nebo za ty, kteří pijí pořád stejně hodně (nekontrolují se) nepatrně 

menší, u trojkařů a horších naopak větší. Ti s ambicí vyučení a práce mají uvedenou 

pravděpodobnost mírně zvýšenou. 

Vztah odpovědí A8 – jak finančně dobře je na tom vaše rodina…?, A9 – jak spokojení jste s 

výší Vašeho pravidelného příjmu od rodičů – kapesného? a A10 – máte vlastní pracovní 

příjmy? k odpovědím B6 – jak lze popsat vaši míru konzumace alkoholu? v tabulce 25. Míra 

konzumace, kdy se respondenti označují za ty, kteří pijí ani ne málo ani ne hodně (znají své 

hranice a přes ně nikdy nejdou) nebo za ty, kteří pijí pořád stejně hodně (nekontrolují se), je 

velmi mírně pravděpodobnější u těch, jejichž rodinná hmotná situace je spíš horší nebo velmi 

špatná a u těch, co pravidelně pracují. Naopak u těch, co nepracují, je tato míra konzumace 

mírně méně pravděpodobná. Ostatní vlivy jsou nepatrné. 

Vztah odpovědí A11 – jak jste spokojen/a s Vaším vztahem k… ? k odpovědím B6 – jak lze 

popsat vaši míru konzumace alkoholu? uvádím v tabulce 26. Ovlivnění opět nepatrné nebo 

znehodnocené nízkou podporou; přesto lze soudit, že u těch, kteří jsou spíše nebo zcela 

nespokojeni se vztahem k přátelům, nemají takovou osobu nebo nejsou ani spokojeni, ani 

spokojeni, je nižší pravděpodobnost, že pijí ani ne málo ani ne hodně (znají své hranice a 

přes ně nikdy nejdou) nebo pijí pořád stejně hodně (nekontrolují se). 

Vztah odpovědí A12 – vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? k odpovědím B6 – jak 

lze popsat vaši míru konzumace alkoholu? je uveden v tabulce 27. U těch, jejichž rodiče 

obvykle nemají informaci o trávení pátečních večerů nebo jen někdy, je mírně vyšší 

pravděpodobnost, že pijí ani ne málo ani ne hodně (znají své hranice a přes ně nikdy nejdou) 

nebo pijí pořád stejně hodně (nekontrolují se). 

Vztah odpovědí A3 a A4 – vzdělání rodičů k odpovědím B10 – upřednostňujete alkohol při 

víkendovém večírku s partou přátel před abstinencí? znázorňuje tabulka 28. Nižší preference 

alkoholu při zábavě je mírně pravděpodobnější u dětí, jejichž rodiče jsou vyučeni. Kde má 
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otec vyšší vzdělání než matka, je preference alkoholu při zábavě velmi mírně vyšší. Další 

vlivy nejsou patrné. 

Vztah odpovědí A5 – volný čas k odpovědím B10 – upřednostňujete alkohol při víkendovém 

večírku s partou přátel před abstinencí? je uveden v tabulce 29. Hazard, nákupní střediska, 

kluby, večírky, kavárny, diskotéky pravděpodobnost preference alkoholu při zábavě – nijak 

překvapivě – zvyšují, koníčky a sport velmi mírně snižují. Ostatní vlivy jsou nepatrné. 

Vztah odpovědí A6 – prospěch a A7 – důvod studia k odpovědím B10 – upřednostňujete 

alkohol při víkendovém večírku s partou přátel před abstinencí? je obsahem tabulky 30. U 

těch, kteří se učí s perspektivou vyučení a práce, je mírně vyšší pravděpodobnost preference 

alkholu při zábavě. Ostatní vlivy nejsou patrné. 

Vztah odpovědí A8 – jak finančně dobře je na tom vaše rodina…?, A9 – jak spokojení jste s 

výší Vašeho pravidelného příjmu od rodičů – kapesného? a A10 – máte vlastní pracovní 

příjmy? k odpovědím B10 – upřednostňujete alkohol při víkendovém večírku s partou přátel 

před abstinencí? obsahuje tabulka 31. Jediný viditelný vliv na hranici patrnosti: u těch, 

jejichž rodinná hmotná situace je spíš horší nebo velmi špatná, je mizivě vyšší 

pravděpodobnost preference alkoholu při zábavě. 

Vztah odpovědí A11 – jak jste spokojen/a s Vaším vztahem k… ? k odpovědím B10 – 

upřednostňujete alkohol při víkendovém večírku s partou přátel před abstinencí? v tabulce 

32. Pravděpodobnost preference alkoholu klesá u těch, co nejsou ani spokojeni, ani 

nespokojeni se vztahem k rodičům nebo s ním jsou spíš nebo zcela nespokojeni, podobně 

jako u podobného vnímání vztahu k přátelům (zde včetně odpovědi Nemám takovou osobu). 

Odchylky mají ovšem nízkou podporu. 

Vztah odpovědí A12 – vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? k odpovědím B10 – 

upřednostňujete alkohol při víkendovém večírku s partou přátel před abstinencí? v tabulce 

33. 

Ovlivnění není. 

Vztah odpovědí A3 a A4 – vzdělání rodičů k odpovědím C8 – které z uvedených tvrzení je 

nejbližší Vašim názorům? obsahuje tabulka 34. Odychlky od průměru v prvních dvou 

řádcích jsou na hranici patrnosti; u dětí vysokoškoláků je vyšší pravděpodobnost, že si myslí, 

že alkohol je normální, případně že ho lze tolerovat i u mladistvých; podobná, ještě 

výraznější tendence je tam, kde otec má vyšší vzdělání než matka. U dětí vyučených a tam, 

kde matka má vyšší vzdělání než otec, je tomu naopak.  
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Vztah odpovědí A5 – volný čas k odpovědím C8 – které z uvedených tvrzení je nejbližší 

Vašim názorům? znázorněno v tabulce 35. Výrazně vyšší pravděpodobnost názoru, že 

alkohol je normální či že ho lze tolerovat i u mladistvých najdeme u těch, co se věnují 

nejméně měsíčně hazardu, tento názor je zřejmě pravděpodobnější i u těch, co nejméně 

s týdenní pravidelností tráví čas v nákupních střediscích, klubech apod. Ostatní způsoby 

trávení volného času nemají vliv na názor na roli alkoholu. 

Vztah odpovědí A6 – prospěch a A7 – důvod studia k odpovědím C8 – které z uvedených 

tvrzení je nejbližší Vašim názorům? uveden v tabulce 36. Respondenti všech sledovaných 

kategorií antecedentu mají nepatrně nižší pravděpodobnost, že zastávají názor, že pití je 

normální, případně i pro mladistvé1; s vyjímkou těch bez motivace ke studiu. Zde je 

pravděpodobnost mírně vyšší. 

Vztah odpovědí A8 – jak finančně dobře je na tom vaše rodina…?, A9 – jak spokojení jste s 

výší Vašeho pravidelného příjmu od rodičů – kapesného? a A10 – máte vlastní pracovní 

příjmy? k odpovědím C8 – které z uvedených tvrzení je nejbližší Vašim názorům? uvádím 

v tabulce 37. Ovlivnění je nízké. Nejvyšší pravděpodobnost názoru, že pití je normální, 

případně i pro mladistvé, je mezi těmi, jejichž rodinná hmotná situace je spíš horší nebo 

velmi špatná, podpora je zde ovšem na hranici dostatečnosti. 

Vztah odpovědí A11 – jak jste spokojen/a s Vaším vztahem k… ? k odpovědím C8 – které 

z uvedených tvrzení je nejbližší Vašim názorům? obsahuje tabulka 38. I zde je ovlivnění 

nízké. Upozorňuji pouze na relaci v posledním řádku; u těch, kteří nejsou ani spokojeni ani 

nespokojeni se vztahy k přátelům nebo jsou s nimi spíš či zcela nespokojeni, příp. nemají 

takovou osobu, je pravděpodobnost, že si myslí, že alkohol je normální nebo též pro 

mladistvé, mírně nižší. 

Vztah odpovědí A12 – vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? k odpovědím C8 – které 

z uvedených tvrzení je nejbližší Vašim názorům? uvádím v tabulce 39. Ovlivnění je 

nepatrné. 

 

6.3.2 Hypotéza 2 

K prověření této hypotézy je třeba zjistit souvislosti mezi odpověďmi na otázky 

z oblasti reklamy a odpověďmi na otázky týkající se alkoholu. Provedla jsem srovnání 

                                                 
1 Názor, že alkohol je normální nebo i pro mladistvé, budou tedy s vyšší pravděpodobností zastávat ti 
s prospěchem mezi 2 – 3. 
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odpovědí na otázky D3 – četnost setkávání s reklamou, D6 – znalost sloganu reklamy na 

alkohol, D8 – nákup alkoholu na základě vlivu reklamy s odpověďmi na otázky B3 – četnost 

ebriety, B5 – pravidelné pití, B10 – preference alkoholu při zábavě a C8 – názor na roli 

alkoholu ve společnosti (postoj k alkoholu). 

Vztah odpovědí D k odpovědím B3 – kolikrát… jste byl opilý… ? Co se týče succedentu, 

opět jsem porovnávala zvlášť odpovědi na podotázku B3 – za celý život a B3 – za poslední 

měsíc; data uvádím v tabulce 40. U těch, kteří se denně setkávají s reklamou na alkohol / 

znají konkrétní slogan reklamy na alkohol / alespoň jednou koupili alkohol na základě 

reklamy je patrná vyšší pravděpodobnost, že celoživotně měli víc než 3 ebriety. Síla 

závislosti je nízká až střední, podpora je ve všech případech dostatečná. Analogicky lze 

prohlásit, že u těch, kteří se setkávají s reklamou na alkohol méně často než několikrát 

v měsíci / neznají slogan reklamy na alkohol / nikdy nekoupili alkohol pod vlivem reklamy, 

je příslušně pravděpodobnější, že měli v životě maximálně dvě ebriety. Při hodnocení 

závislosti odpovědí na podotázku B3 – za poslední měsíc na odpovědích D najdeme 

v několika případech nízkou podporu. 

Vztah odpovědí D k odpovědím B5 – pijete v současnosti alkohol pravidelně (aspoň jednou 

za týden)? je uveden v tabulce 41. U těch, kteří se denně setkávají s reklamou na alkohol / 

znají konkrétní slogan reklamy na alkohol / alespoň jednou koupili alkohol na základě 

reklamy je viditelně vyšší pravděpodobnost, že pijí pravidelně. Síla závislosti je střední, 

podpora je ve všech případech dostatečná. Naopak u těch, kteří se s reklamou na alkohol 

setkávají méně často než několikrát v měsíci, je pravděpodobnost pravidelného pití velmi 

mírně nižší. 

Vztah odpovědí D k odpovědím B6 – jak lze popsat vaši míru konzumace alkoholu? uvádím 

v tabulce 42. U těch, kteří se denně setkávají s reklamou na alkohol / znají konkrétní slogan 

reklamy na alkohol / alespoň jednou koupili alkohol na základě reklamy je velmi mírně vyšší 

pravděpodobnost, že se označují za ty, kteří pijí ani ne málo ani ne hodně (znají své hranice a 

přes ně nikdy nejdou) nebo za ty, kteří pijí pořád stejně hodně (nekontrolujíi se). Síla 

závislosti je nepatrná nebo nízká, podpora je ve všech případech dostatečná. Naopak u těch, 

kteří se setkávají s reklamou na alkohol méně často než několikrát v měsíci mírně vyšší 

pravděpodobnost, že jsou abstinenti nebo pijí pořád stejně málo, ve velmi omezeném 

množství. Síla závislosti je nízká1, podpora s výjimkou D3 – B6 dostatečná. 

                                                 
1 S vyjímkou vztahu D8 – B6, kde je poměrně vysoká hodnota Yuleho koeficientu a Flow = 0. 
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Vztah odpovědí D k odpovědím B10 – Upřednostňujete alkohol při víkendovém večírku 

s partou přátel před abstinencí? je uveden v tabulce 43. Je patrné, že je možno hovořit o 

ovlivnění stavu preference alkoholu při zábavě četností setkávání s reklamou, faktem znalosti 

reklamního sloganu i faktem nákupu alkoholu pod vlivem reklamy. Podpora je nízká pouze 

v případě D3 – B10. 

Vztah odpovědí D k odpovědím C8 – Které z uvedených tvrzení je nejbližší Vašim názorům? 

obsahuje tabulka 44. Z tabulky plyne, že názor respondentů na roli alkoholu ve společnosti 

prakticky není ovlivněn četností sektávání s reklamou, skutečností znalosti reklamy na 

alkohol a nákupu alkoholu na základě reklamy na alkohol – s touto výjimkou: u těch, se 

méně často než několikrát v měsíci setkávají s reklamou na alkohol, je viditelně vyšší 

pravděpodobnost, že si nemyslí, že pití alkoholu je normální nebo že je lze tolerovat 

v určitých případech i u mladistvých (střední až silná závislost). 

 

6.3.3 Hypotéza 3 

Zjišťovala jsem souvislosti mezi odpověďmi na otázky z oblasti prevence a odpověďmi 

na otázky týkající se alkoholu. Provedla jsem srovnání odpovědí na otázky C2 – zkušenosti 

s preventivními programy, C3 – názor na úroveň informace o prevenci, C7 – názor na hranici 

18 let a C9 – názor na efektivitu prevence s odpověďmi na otázky B3 – četnost ebriety, B5 – 

pravidelné pití, B10 – preference alkoholu při zábavě a C8 – názor na roli alkoholu ve 

společnosti (postoj k alkoholu). 

Vztah odpovědí C k odpovědím B3 – Kolikrát… jste byl opilý… ? Co se týče succedentu, 

opět jsem porovnávala zvlášť vybrané odpovědi na podotázku B3 – za celý život a B3 – za 

poslední měsíc obsahuje tabulka 45. Četnost ebriety je ovlivněna názory odpověďmi z oblasti 

prevence u těch, kteří si myslí, že hranice 18 let je přiměřená či nízká, mají vyšší 

pravděpodobnost maximálně dvou životních ebriet, stejně jako ti s kladným názorem na 

efektivitu prevence. Podpora je téměř všude dostatečná. 

Vztah odpovědí C k odpovědím B5 - Pijete v současnosti alkohol pravidelně? v tabulce 46. U 

těch, kteří mají zato, že byli dostatečně informováni ve smyslu prevence, je nepatrně vyšší 

pravděpodobnost, že pravidelně nepijí; lze říci, že závislost neexistuje. Pravděpodobnost je 

patrná naopak u těch, co mají pozitivní názor na efektivitu prevence. Podpora je ve všech 

případech dostatečná. Podobně: u těch, kteří nemají zkušenosti s preventivními programy / 

sdělují, že nebyli informováni ve smyslu prevence / mají zato, že hranice 18 let je vysoká / 
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nemyslí si, že prevence může být efektivní, je vyšší pravděpodobnost, že pravidelně pijí. 

Závislost je střední až vysoká; podpora je dostatečná nebo se hranici dostatečnosti blíží. 

Vztah odpovědí C k odpovědím B6 – Jak lze popsat vaši míru konzumace? uvádím tabulce 

47. Při pohledu na tabulku je nápadná odlišnost ve směru odchylky od průměru u relace C2 – 

B6. U těch, kteří mají zkušenosti s preventivními programy,je nižší pravděpodobnost, že jsou 

abstinenti nebo pijí málo. Jedním z výkladů může být, vedle podezření na neefektivitu 

prevence, že mezi respondenty s aktivní zkušeností s prevencí mohou být takoví, u nichž 

alkohol přerostl v problém. – V dalších případech je závislost nepatrná až střední, nižší 

podpora je pouze v jednom případě. 

Vztah odpovědí C k odpovědím B10 – upřednostňujete alkohol při víkendovém večírku 

s partou přátel před abstinencí? je uveden v tabulce 48. Stejně jako v předchozím porovnání, 

i zde vykazuje relace antecedentu C2 odchylku od průměru neočekávaným směrem, podobná 

může být i interpretace. Týž směr má odchylka od průměru u relace C9 –B10. Střední síla 

závislosti je u těch, kteří mají zato, že byli o prevenci informováni dostatečně, u nich je 

pravděpodobnost, že nepreferují alkohol při zábavě, vyšší. 

Vztah odpovědí C k odpovědím C8 – Které z uvedených tvrzení je nejbližší Vašim názorům? 

je uveden v tabulce 49. U relace C7 – C8 je dokonce stoprocentní implikace: všichni, kteří se 

vyjádřili, že hranice 18 let je vysoká, si myslí, že pití alkoholu je normální, případně že je 

možno je tolerovat i u mladistvých. V ostatních vztazích nejsou výstupy jednoznačné; 

důvody vidím podobné jako v oblastech relací C – B6 a C – B10. 

 

6.3.4 Hypotéza 4 

V této části vyhledávám souvislosti mezi odpověďmi na otázky z oblasti rodinného a 

osobního zázemí a odpověďmi na otázky týkající se reklamy a prevence. Srovnala jsem 

odpovědi na otázky A3 a A4 – vzdělání rodičů, A5 – volný čas, A6 – prospěch, A7 – důvod 

studia, A8 – hmotná situace rodiny, A9 – spokojenost s příjmem od rodičů, A10 – vlastní 

pracovní příjmy, A11 – spokojenost se vztahy, A12 – vědomí rodičů o trávení volného času 

s odpověďmi na otázky C9 – názor na efektivitu prevence a D8 – nákup alkoholu na základě 

vlivu reklamy. 

Vztah odpovědí A3 a aA4 – vzdělání rodičů k odpovědím C9 – názor na efektivitu prevence 

znázorňuje tabulka 50. Vidíme, že děti vysokoškoláků mají nižší pravděpodobnost 
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negativního názoru na efektivitu prevence1. Kde má matka vyšší vzdělání než otec, stoupá 

pravděpodobnost, že respondenti si myslí, že prevence je neefektivní. 

Vztah odpovědí A5 – volný čas k odpovědím C9 – názor na efektivitu prevence v tabulce 51. 

U těch, co se až 1-2x měsíčně věnují hazardu, je vyšší pravděpodobnost, že nevěří 

v efektivitu prevence, a u těch, co se nejméně 1x týdně mimoškolně vzdělávají, je tomu 

(paradoxně) podobně. 

Vztah odpovědí A6 – prospěch a A7 – důvod studia k odpovědím C9 – názor na efektivitu 

prevence uvádím v tabulce 52. Ovlivnění nepatrné, s výjimkou relace kategorie odpovědí 

vyučení a práce otázky A7; ti s perspektivou vyučení a práce mají slabě vyšší 

pravděpodobnost negativního názoru na efektivitu prevence. 

Vztah odpovědí A8 – jak finančně dobře je na tom vaše rodina…?, A9 – jak spokojení jste s 

výší Vašeho pravidelného příjmu od rodičů – kapesného? a A10 – máte vlastní pracovní 

příjmy? k odpovědím k odpovědím C9 – názor na efektivitu prevence uvádím v tabulce 53. 

Nepatrná ovlivnění převyšuje relace, kde v antecedentu je A9, kategorie jiný příjem: u těchto 

respondentů je mírně vyšší pravděpodobnost negativního názoru na efektivitu prevence. 

Vztah odpovědí A11 – jak jste spokojen/a s Vaším vztahem k… ? k odpovědím C9 – názor 

na efektivitu prevence dokumentuje tabulka 54. U spíš či velmi spokojených se vztahem 

k rodičům je mírně nižší pravděpodobnost negativního názoru na efektivitu prevence, u těch, 

co nejsou ani spokojeni ani nespokojeni nebo jsou spíš či zcela nespokojeni se vztahem 

k přátelům příp. uvádějí, že nemají takovou osobu, je pravděpodobnost negativního pohledu 

na efektivitu prevence středně vyšší. 

Vztah odpovědí A12 – vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? k odpovědím 

k odpovědím C9 – názor na efektivitu prevence uvádím v tabulce 55. Ovlivnění nepatrné. 

Vztah odpovědí A3 a aA4 – vzdělání rodičů k odpovědím D8 – nákup alkoholu na základě 

vlivu reklamy obsahuje tabulka 56. Nízké, ale patrné ovlivnění: u těch, jejichž matka má 

vyšší vzdělání než otec, je nižší pravděpodobnost, že respondenti koupili alkohol na základě 

reklamy; u těch, kde má otec vyšší vzdělání než matka, je tato pravděpodobnost naopak 

vyšší. 

Vztah odpovědí A5 – volný čas k odpovědím D8 – nákup alkoholu na základě vlivu reklamy 

je uveden v tabulce 57. Nejvyšší ovlivnění vidíme u tří prvních nabízených možností trávení 

                                                 
1 Podobně jako děti vyučených; u nichž je nižší pravděpodobnost odpovědi na C9 jak Ano, tak Ne. je proto u 
nich nutně vyšší pravděpodobnost odpovědi na C9 Nevím. 
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volného času: hazard, kluby, nákupní centra, večírky, kavárny, diskotéky. Na hranici 

patrnosti vlivu je však rovněž trávení volného času kulturou. Viditelně opačně působí 

koníčky. 

Vztah odpovědí A6 – prospěch a A7 – důvod studia k odpovědím D8 – nákup alkoholu na 

základě vlivu reklamy je uveden v tabulce 58. Střední ovlivnění jsem zaznamenala u těch 

s ambicí vyučení a práce; pravděpodobnost nákupu alkoholu na základě reklamy je u nich 

viditelně vyšší. Jedničkáři a ti s ambicí studia VŠ nebo přímo oboru mají tuto 

pravděpodobnost velmi mírně nižší. 

Vztah odpovědí A8 – jak finančně dobře je na tom vaše rodina…?, A9 – jak spokojení jste s 

výší Vašeho pravidelného příjmu od rodičů – kapesného? a A10 – máte vlastní pracovní 

příjmy? k odpovědím k odpovědím D8 – nákup alkoholu na základě vlivu reklamy uvádím 

v tabulkce 59. Z tabulky plyne, že spíš horší či velmi špatná rodinná hmotná situace mírně až 

středně zvyšuje  pravděpodobnost nákupu na alkoholu na základě reklamy, podobně jako 

skutečnost jiného příjmu a pravidelná práce. Naopak vysoké nebo slušné kapesné tuto 

pravděpodobnost snižuje. 

Vztah odpovědí A11 – jak jste spokojen/a s Vaším vztahem k… ? k odpovědím k odpovědím 

D8 – nákup alkoholu na základě vlivu reklamy obsahuje tabulka 60. U těch, co jsou spíš nebo 

zcela spokojeni se vztahem k rodičům, je mírně nižší pravděpodobnost nákupu alkoholu na 

základě reklamy. Další ovlivnění nejsou patrná resp. je nedostatečná podpora. 

Vztah odpovědí A12 – vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? k odpovědím 

k odpovědím D8 – nákup alkoholu na základě vlivu reklamy obsahuje tabulka 61. Ovlivnění 

nepatrné. 

 

6.3.5 Diskuse: ověřování hypotéz 

Na tomto místě provádím další prověřování předpokladů a hypotéz uvedených 

v subkapitole 6.1. Testuji zde míru či podíl a sílu jednotlivých faktorů, podílejících se na 

ovlivňování chování či názorů v oblastech alkoholu, reklamy a prevence a sestavuji jakýsi 

jejich žebříček. Po procentuálně vyjádřeném zvýšení či snížení pravděpodobnosti, na něž 

byly zaměřeny zejména předchozí subkapitoly, věnuji pozornost významnosti asociace 

(závislosti) dat, kterou jsem stanovila provedením Fisherova exaktního testu. Žebříčky vlivů 

jsou vyjádřeny v grafech; v popiskách osy x těchto grafů je před pojmenováním 
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ovlivňujícího1 faktoru uvedena hodnota Flow Fisherova exaktního testu pro konkrétní 

zobrazovanou závislost2 (Sylabus popisné statistiky. Asociace , 2009). 

V prvním předpokladu stojí, že rodinné a osobní zázemí ovlivňuje vztah k alkoholu. Vztah 

k alkoholu jsem sledovala prostřednictvím odpovědí na následující otázky: četnost ebriety; 

pravidelnost pití; preference alkoholu při zábavě; míra konzumace; postoj k alkoholu. Situace 

je znázorněna na grafech 35 – 42. Celkem jsem provedla 175 nezávislých3 srovnání, z nichž 

u 28 lze hovořit o závislosti dat, tedy u 16%. 

Na pozitivním ovlivnění, tedy v tomto kontextu směrem k vyšší pravděpodobnosti 

nežádoucího chování a názorů a vyšší konzumaci, se podílejí zejména tyto faktory: v pěti 

srovnáních jsem pozorovala vliv 

• způsobu trávení volného času, konkrétně 

o hazard 1 – 2x měsíčně a častěji 

o večírky, kavárny, diskotéky nejméně 1x týdně. 

Ve čtyřech srovnáních se prosadil vliv 

• způsobu trávení volného času – pobyt s přáteli venku, v klubech, v nákupních centrech 

nejméně 1x týdně, 

• vzdělání rodičů; situace, kdy otec má vyšší vzdělání než matka. 

Ve třech případech šlo o 

• nedostatek motivace ke studiu. 

Ve dvou případech se uplatnil vliv 

• vědomí rodičů o trávení pátečních večerů – někdy nebo obvykle ne 

• motivace ke studiu – perspektiva vyučení a práce 

Konečně jednou byl zaznamenán vliv 

• způsobu trávení volného času; kultura nejméně 1 – 2x měsíčně, 

• prospěchu horšího než 3, 

• situace, kdy kapesné od rodičů je nahrazeno jiným příjmem, 

• pravidelné práce. 

                                                 
1 U hypotéz 2 a 3 ovlivněného faktoru. 
2 V dalším textu proto uvádím jen ty vlivy, u nichž hodnota Flow nepřesahuje hranici 0,199 (tedy i některé z těch, 
u nichž není možno vyloučit nezávislost dat, přesto pravděpodobnost závislosti zůstává vysoká). Jedná se 
zpravidla o ty relace, u nichž je patrná rovněž odchylka od průměru. 
3 V celé praktické části jsem vyloučila komplementární relace, např. tedy dvojí prezentaci srovnání dvou otázek 
s možnostmi Ano – Ne.  
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Na negativním ovlivnění, tedy směrem k nižší konzumaci, se podílejí především následující 

faktory: čtyřikrát jsem zaznamenala situaci, kdy  

• oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání, 

třikrát se jednalo o 

• ambice studovat vysokou školu, případně rovnou konkrétní obor, 

dvakrát byl pozorován vliv 

• nízké míry spokojenosti se vztahy s přáteli, 

• způsobu trávení volného času, konkrétně koníčky nejméně jednou týdně, 

vždy v jednom srovnání šlo o 

• prospěch do 1,99, 

• skutečnost nízkého nebo žádného příjmu od rodičů, 

• skutečnost žádného pracovního příjmu, 

• způsob trávení volného času, konkrétně sportem nejméně jednou týdně, 

• spokojenost se vztahy s rodiči, spíše nebo zcela spokojen, 

• vyšší vzdělání matky než otce. 

V hypotéze 2 uvádím, že reklama ovlivňuje vztah k alkoholu. Reklamní působení sleduji 

v těchto oblastech: četnost setkávání s reklamou na alkohol, znalost sloganu reklamy na 

alkohol, nákup alkoholu na základě reklamy. Vztah k alkoholu jsem sledovala 

prostřednictvím odpovědí na tytéž otázky jako v předchozím srovnání. Situace je znázorněna 

na grafech 43 - 481. Tyto grafy obsahují 28 srovnání, z nichž u 15 je zřejmá závislost dat, jde 

tedy o 54%; ve všech těchto případech závislost podporuje hypotézu 2. 

Pozitivní vliv reklamy směrem k vyššímu výskytu nežádoucího chování se jeví takto: ve 

čtyřech srovnáních se projevila skutečnost nákupu alkoholu na základě reklamy (ovlivnila 

četnost ebriety celoživotně – více než dvě, v posledním měsíci – více než dvě, pravidelné pití 

a míru konzumace – piji ani ne málo ani ne hodně a piji hodně). Znalost sloganu reklamy na 

alkohol ovlivnila tři parametry (pravidelné pití, četnost ebriety celoživotně – více než dvě a 

míru konzumace). Ve dvou srovnáních je viditelný vliv denního kontaktu s reklamou na 

alkohol, a sice u četnosti ebriety celoživotně – více než dvě a u preference alkoholu při 

zábavě (ano, spíše ano). 

                                                 
1 U prověřování této hypotézy a hypotézy 3 je grafické znázornění obrácené, sleduji vliv vždy jednoho faktoru 
z oblasti reklamy (prevence) na parametry oblasti alkoholu. 
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Nyní k situacím, kdy nepřítomnost vlivu reklamy záporně ovlivňuje výskyt nežádoucího 

chování1: skutečnost žádného nákupu alkoholu na základě reklamy ve třech situacích 

ovlivnila parametry v oblasti alkoholu (preference alkoholu při zábavě – spíše ne, ne, 

maximálně dvě životní ebriety a ani jedna ebrieta v posledním měsíci). Dvakrát se projevila 

neznalost alkoholového reklamního sloganu; u preferencí alkoholu při zábavě a u maximálně 

dvou ebriet v životě. A konečně méně časté setkávání se s reklamou na alkohol než 

několikrát v měsíci má vliv na názor na roli alkoholu ve společnosti (alkohol není normální, 

případně je tolerovatelný jen u dospělých). 

Podle hypotézy 3 je vztah k alkoholu ovlivněn prevencí. Z oblastí působení prevence jsem 

pro srovnání zvolila tyto: zkušenosti s preventivními programy, názor na úroveň obdržených 

informací o prevenci, názor na hranici 18 let pro podávání alkoholu a názor na možnost 

efektivity prevence. Vztah k alkoholu jsem sledovala prostřednictvím odpovědí na tytéž 

otázky jako výše. Situace je znázorněna na grafech 49 – 56, které zobrazují 32 srovnání; 

z nichž v 10 jsou data závislá; jde o 31%. Jak uvádím níže, v jednom případě ukazuje 

závislost opačným směrem, než jsme předpokládala v hypotéze 3. 

Nejprve se věnuji situacím, kdy pozitivní zkušenosti s prevencí a přístup k ní ovlivňují 

návyky a chování, co se týče alkoholu, ve smyslu nižší konzumace a spíše zdravému postoji 

k němu: nepozorovala jsem prakticky žádný vliv zkušenosti s preventivními programy na 

oblast alkoholu. Názor, že se respondentu dostalo dostatečné úrovně informace o prevenci, 

ovlivňuje preference alkoholu při zábavě; názor, že hranice 18 let je přiměřená nebo nízko, 

má vliv na četnost celoživotní ebriety – maximálně dvě; názor, že prevence může působit 

efektivně, snižuje pravděpodobnost pravidelného pití. 

Působí negativní zkušenosti s prevencí na posun názorů a postojů k alkoholu nezdravým 

směrem? Ani při nepřítomnosti zkušenosti s preventivními programy jsem nepozorovala 

ovlivnění. Názor, že hranice 18 let je vysoko, ovlivňuje pravidelné pití i názor na roli 

alkoholu směrem k postoji, že alkohol je normální nebo i pro mladistvé a míru konzumace. 

Žádné obdržené informace o prevenci mají rovněž vliv na míru konzumace a také na 

pravidelné pití. Názor, že prevence nepůsobí efektivně, zvyšuje pravděpodobnost 

pravidelného pití – ovšem ovlivňuje též názor na roli alkoholu ve společnosti, a to opačným 

směrem, než ostatní faktory: u těch, kteří si myslí, že prevence není efektivní, je nižší 

pravděpodobnost názoru, že alkohol je normální, případně i pro mladistvé. 

                                                 
1 Tedy ho snižuje. 
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Ve čtvrté hypotéze vyslovuji předpoklad, že rodinné a osobní zázemí ovlivňuje vztah 

reklamě a prevenci. Domnívám se, že nemá význam testovat ovlivnění jevů jako je četnost 

setkávání s reklamou či zkušenosti s preventivními programy, srovnávám pouze vlivy faktorů 

rodinného a osobního zázemí s ovlivněním reklamou v podobě nákupu alkoholu na základě 

reklamy na jedné straně a s názorem na možnost efektivity prevence na straně druhé. Ilustraci 

poskytují grafy 57 a 58. 

Nejprve k ovlivnění vztahu k reklamě: na nákup alkoholu na základě reklamy (ano, jednou + 

ano, víckrát) lze prokázat pozitivní vliv těchto faktorů: 

• způsob trávení volného času, konkrétně 

o večírky, kavárny, diskotéky nejméně 1x týdně, 

o pobyt s přáteli venku, v klubech, v nákupních centrech nejméně 1x týdně, 

o hazard 1 – 2x měsíčně a častěji, 

o kultura nejméně 1 – 2x měsíčně 

• jiný příjem než kapesné od rodičů, 

• pravidelná práce jako zdroj příjmů, 

• motivace ke studiu – perspektiva vyučení a práce, 

• situace, kdy otec má vyšší vzdělání než matka. 

Negativní vliv na nákup alkoholu na základě reklamy, tedy snižující jeho pravděpodobnost, 

má pak především 

• pravidelný vysoký nebo alespoň slušný finanční příjem od rodičů, 

• spokojenost nebo plná spokojenost se vztahy k rodičům, 

• způsob trávení volného času – koníčky nejméně 1x týdně, 

• situace, kdy matka má vyšší vzdělání než otec. 

Z 28 zkoumaných srovnání je závislost dat patrná u 12, tedy v 43%. 

Následuje ovlivnění ve vztahu k prevenci: názor na efektivitu prevence ve smyslu, že 

prevence efektivní není, má vyšší pravděpodobnost v souvislosti s 

• nízkou mírou spokojenosti se vztahy s přáteli, 

• situací, kdy matka má vyšší vzdělání než otec, 

• faktem jiného příjmu než kapešného od rodičů a dále 

• způsobem trávení volného času – mimoškolním vzděláváním nejméně 1x týdně. 
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Naopak opačným směrem, tedy směrem ke klesající pravděpodobnosti negativního názoru na 

efektivitu prevence, působí 

• spokojenost nebo úplná spokojenost se vztahy s rodiči, 

• spíše nebo velmi dobrá hmotná situace rodiny a  

• pravidelný slušný nebo vysoký příjem od rodičů. 

Závislost dat je ve 28 zkoumaných srovnáních patrná u 6, tedy v 21%. 
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7. Závěr 

Závěrem se pokusím přehledně shrnout výsledky mé práce se ohledem k zadaným 

cílům. 

Prvním mým cílem bylo – vedle vymezení nástrojů reklamy s ohledem na alkohol a na 

mladistvé a charakteristiky nástrojů prevence; tato témata jsem zpracovala v teoretické části 

–  zmapování situace mezi mladistvými na poli užívání alkoholu. Tento úkol (mimo jiné) řeší 

především ESPAD, měla jsem proto možnost porovnat některé své výstupy. Zdá se, že 

výsledky mého šetření vyznívají poněkud méně pesimisticky (např. u první zkušenosti 

s alkoholem je ve všech souborech zřejmý vyšší věk v mém šetření oproti ESPADu), což 

podporuje i fakt, že ve srovnání mezi léty 2007 a 2011 např. u častého pití nadměrných dávek 

došlo dle ESPADu 2011 k nárůstu. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že výsledky mého šetření je 

možné vztáhnout pouze na Prahu, kde jsem výhradně průzkum prováděla, a Praha dle 

ESPADu 2007 (vedle Středočeského kraje) vykazuje vyšší hodnoty. Tím ovšem nijak není 

řečeno, že výsledky by měly uspokojovat: téměř 40% pravidelných pijáků proti pouhým 4% 

abstinentů; podle 77% mladistvých patří alkohol k zábavě; téměř dvě třetiny mají zato, že 

není-li už konzumace alkoholu zcela normální, lze ji u mladistvých, alespoň v určitých 

případech, tolerovat (Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P., 2007, Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010 – 2018, 2011). 

Tyto názory a postoje jsou jistě podmíněny; právě hledání jejich příčin a příčin nežádoucího 

chování ve vztahu k alkoholu vůbec je dalším cílem mé práce. Zaměřila jsem se na vybrané 

aspekty rodinného a sociálního prostředí mladistvých; toto lze vnímat jako složené z několika 

segmentů. Mezi rodinné podmínky patří vzdělání rodičů. Lze prokázat, že děti v rodinách, 

kde oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání, méně pijí a mají zdravější vztah k alkoholu 

obecně. Zajímavý vliv na tento vztah má situace, kdy matka má vyšší vzdělání než otec, pak 

je rovněž ovlivněn kladným směrem. Opačná situace – vyšší vzdělání otce než matky – 

působí opačně: děti pijí víc a přítomnost nežádoucího vztahu k alkoholu je u nich 

prokazatelně vyšší. U dětí, jejichž rodiče jsou oba vyučeni, je vazba méně patrná, přesto se 

zdá, že tato situace pravděpodobnost nežádoucího chování mírně zvyšuje. – O vztahu mezi 

rodičemi a dětmi lze říci, že tam, kde jsou s ním děti směrem k oběma rodičům spokojeny, 

můžeme očekávat lepší parametry v oblastech vztahu k alkoholu. O vztazích uvnitř rodiny 

vypovídá také míra zájmu o aktivity dětí; u těch, jejichž rodiče o nich nebývají informováni, 

lze prokázat nárůst nežádoucího chování. 
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Vztah k alkoholu je podmíněn studijními výsledky, perspektivou mladistvých a jejich 

životními ambicemi. U jedničkářů a těch, co se připravuji na studium na vysoké škole, spíše 

najdeme žádoucí vztah k alkoholu; u trojkařů a těch s nedostatkem motivace a zájmu o 

studium je tomu prokazatelně naopak. Dále lze pozorovat vliv finanční situace: děti finančně 

méně závislé na rodičích, s vlastním pracovním příjmem, více mívají nežádoucí vztah 

k alkoholu, na rozdíl od dětí, které nepracují, případně vnímají své kapesné jako 

nedostatečné. 

Na formování osobnosti mladistvého se podílí vliv vrstevníků, přátel. Tam, kde nalezneme 

nízkou míru spokojenosti se vztahy s přáteli, můžeme očekávat lepší parametry vztahu 

k alkoholu: což ostatně nepřekvapí při vědomí, že velká většina mladistvých má takové 

postoje k alkoholu, jaké jsem popsala na začátku této kapitoly. Mimořádnou roli hraje způsob 

trávení volného času, velmi silné závislosti směrem k růstu prevalence užívání alkoholu 

vykazují ta chování, jež vnímáme jako součásti či synonyma konzumního způsobu života: 

častý pobyt v klubech, nákupních centrech, kavárnách, na diskotékách a podobně, anebo kde 

již můžeme nalézt patologické rysy: hazardní hry, výherní automaty. Zde je však třeba mít na 

paměti, že návykové chování a neproduktivní či patologické trávení volného času se 

ovlivňují navzájem. Možná překvapí vliv trávení volného času kulturou na růstu výskytu 

nežádoucího chování ve vztahu k alkoholu; naopak skutečnost, že zájem o koníčky a sport 

prevalenci užívání alkoholu snižuje, je v souladu s očekáváním. U předpokladu 1 tedy mohu 

prohlásit, že jsem v rámci rodinného a sociálního prostředí nalezla faktory, které ovlivňují 

vztah mladistvých k alkoholu. 

Dále jsem sledovala vliv reklamy na alkohol na vztah mladistvých k alkoholu. Skutečnost, že 

toto působení funguje, je zřejmá již z běžné reality, která nás obklopuje. V mém šetření je 

dostatečně prokázáno, že ten, kdo je více pod vlivem reklamy na alkohol, ať už se s ní 

setkává častěji, je schopen si vybavit znění konkrétního sloganu či může potvrdit, že už dle 

návodu reklamy na alkohol jednal, má vyšší pravděpodobnost vyšších hodnot parametrů, co 

se týče oblasti alkoholu. Totéž je možno prohlásit o druhém pólu: menší vliv reklamy s sebou 

nese nižší výskyt nežádoucího chování. I hypotézu 2 mám v rámci svého šetření za 

potvrzenou. 

Jiná je situace u prevence. Při zkoumání dat z oblasti prevence a oblasti alkoholu jsem 

nalezla nejenom výrazně nižší procento závislostí než tomu bylo u obdobného porovnávání 

reklamy na alkohol, ale také ovlivnění nečekaným směrem, což vzbuzuje dojem, jako by 
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preventivní práce mohla být kontraproduktivní. Vše nasvědčuje tomu, že hypotéza 3 se 

nepotvrdila. 

Poslední zkoumanou oblastí byl vztah sociálního prostředí mladistvých k reklamě a 

k prevenci. Co se reklamy týče, nalezla jsem v rámci sociálního a rodinného prostředí 

faktory, které vztah k reklamě1 ovlivňují pozitivním směrem; jedná se o podmnožinu faktorů, 

které ovlivňují vztah k alkoholu. Je to opět situace, kdy otec má vyšší vzdělání než matka, 

kdy motivací ke studiu je „pouze“ perspektiva vyučení a práce, kdy mladiství mají místo 

kapesného už svůj vlastní pracovní příjem. A samozřejmě výše uvedené nežádoucí způsoby 

trávení volného času, k nimž se opět připojuje kultura. Na snížení pravděpodobnosti 

podlehnutí reklamě na alkohol se podílí situace, kdy matka má vyšší vzdělání než otec, 

spokojenost se vztahy k rodičům, dostatečný finanční příjem od rodičů. A rovněž trávení 

volného času koníčky2. 

I ve vztahu mezi rodinným a sociálním prostředím a oblastí prevence jsem nalezla 

souvislosti; v rámci rodinného a sociálního prostředí jde však často buď o faktory, které na 

oblast alkoholu působí směrem snižujícím prevalenci a zároveň na oblast prevence tak, že 

snižují pravděpodobnost názoru na efektivitu prevence, nebo vztah mezi rodinným a 

sociálním prostředím a oblastí alkoholu neovlivňují. 

O hypotéze 4 si tedy dovolím říci, že se potvrdila částečně, totiž co se vztahu k reklamě na 

alkohol týče; v části související se vztahem k prevenci neplatí. 

Lze říci, že srovnáme-li, co se užívání alkoholu mladistvými týče, reklamu s prevencí, má 

v tuto chvíli navrch reklama. Některé příčiny neúspěchu prevence jsou pojmenovány např. 

v preambuli Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018, v níž se hovoří o 

preferenci zaměření na nelegální drogy, nepřehlednosti koordinačních mechanizmů v oblasti 

legálních drog, nedostatečně zakotvené síti a spektru služeb uživatelům legálních drog atp.. 

Vedle potřebného důrazu na prevenci jsou ovšem i další oblasti, kde lze při vynaložení 

relativně nízkých nákladů dosáhnout účinku, jednu z cest k řešení naleznu i v této práci: jde o 

vymáhání dodržování § 12 zákona č. 379/2005 Sb.3. Že rezervy jsou zde značné, dokazuje 

skutečnost, že 80% mladistvých většinou nebo nikdy nemá problém s nákupem alkoholu. Co 

                                                 
1 V podobě jednání, které je cílem reklamy, tedy nákupu alkoholického nápoje. 
2 Lze tedy říci, že v rodinném a sociálním prostředí existují faktory, které zároveň ovlivňují prevalenci užívání 
alkoholu mladistvými i vztah k reklamě. 
3 O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů. 
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se reklamy týče, zákon č. 40/1995 Sb.1 zakazuje využívat prvky, prostředky nebo akce, které 

osoby mladší 18 let oslovují; problém vidím v reklamním spojování alkoholických nápojů 

např. se sportovními soutěžemi či v reklamních akcích pivovarů, které bývají koncipovány 

jako cíl rodinného výletu. Rovněž kodex Rady pro reklamu obsahuje zejména v bodech 3.1 a 

3.3 formulace sestavené tak, aby připouštěly možnost různých výkladů (Kodex reklamy, 

2009; Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018, 2010). 

Letošní zveřejnění studie ESPAD 2011 přineslo zainteresovaným jistě nepříjemné 

překvapení. Výsledky prezentované v této práci nenabízejí o mnoho optimističtější pohled. 

Zdá se, že je co dělat, aby příští zpráva ESPAD konstatovala změnu trendů. 

                                                 
1 O regulaci reklamy. 
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9. Přílohy 

 

9.1 Obrázky 

Obrázek 1: vlivy na vztah k alkoholu; hypotézy 1, 2, 3 

 
 

Obrázek 2: vlivy na vztah k alkoholu; hypotéza 4 

 
 

9.2 Tabulky 

Tabulka 1: struktura do průzkumu zahrnutých škol s počty studentů 
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Tabulka 2: věkové složení výběrového souboru 

 
 
Tabulka 3: porovnání data1 a data 2 
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Tabulka 4: statistická analýza data 1 = Kdy – 1. pivo – celkem a data 2 = 0,5 l piva – celkem 

 
 
Tabulka 5: statistická analýza data 1 – data 2 
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Tabulka 6: výstupy Kruskal-Wallisova testu 

 
 
Tabulka 7: vztah vzdělání rodičů k četnosti ebriety 
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Tabulka 8: vztah trávení volného času k četnosti ebriety 

 

 
Tabulka 9: vztah prospěchu k četnosti ebriety 

 



 - 77 -

Tabulka 10: vztah motivace ke studiu k četnosti ebriety 

 

 
Tabulka 11: vztah hmotná situace rodiny – četnost ebriety 

 

 
Tabulka 12: vztah spokojenost s příjmem od rodičů – četnost ebriety 

 



 - 78 -

Tabulka 13: vztah vlastních pracovních příjmů k četnosti ebriety 

 

 
Tabulka 14: závislost četnosti ebriety na spokojenosti se vztahy 

 

 

Tabulka 15: vztah vědomí rodičů o pátečních večerech k četnosti ebriety 
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Tabulka 16: vztah vzdělání rodičů k pravidelnému pití 

 

 
Tabulka 17: vztah trávení volného času k pravidelnému pití 

 

 
Tabulka 18: vztah prospěchu a motivace ke studiu k pravidelnému pití 
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Tabulka 19: závislost pravidelného pití na hmotné situaci rodiny, spokojenosti s příjmem od 
rodičů a vlastními pracovními příjmy 

 

 
Tabulka 20: závislost pravidelného pití na spokojenosti se vztahy 

 

 
Tabulka 21: vztah vědomí rodičů o trávení pátečních večerů k pravidelnému pití 

 

 
Tabulka 22: vztah vzdělání rodičů k míře konzumace 

 
** c)+d): piji ani ne málo ani ne hodně (mám hranice a přes ně nikdy nejdu) + piji pořád stejně hodně (nekontroluji se) 
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Tabulka 23: vztah trávení volného času k míře konzumace 

 
** c)+d): piji ani ne málo ani ne hodně (mám hranice a přes ně nikdy nejdu) + piji pořád stejně hodně (nekontroluji se) 

 
Tabulka 24: vztah prospěchu a motivace ke studiu k míře konzumace 

 
** c)+d): piji ani ne málo ani ne hodně (mám hranice a přes ně nikdy nejdu) + piji pořád stejně hodně (nekontroluji se) 
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Tabulka 25: závislost míry konzumace na hmotné situaci rodiny, spokojenosti s příjmem od 
rodičů, vlastními pracovními příjmy 

 
** c)+d): piji ani ne málo ani ne hodně (mám hranice a přes ně nikdy nejdu) + piji pořád stejně hodně (nekontroluji se) 

 
Tabulka 26: závislost míry konzumace na spokojenosti se vztahy 

 
** c)+d): piji ani ne málo ani ne hodně (mám hranice a přes ně nikdy nejdu) + piji pořád stejně hodně (nekontroluji se) 

 
Tabulka 27: vztah vědomí rodičů o trávení pátečních večerů k míře konzumace 

 
** c)+d): piji ani ne málo ani ne hodně (mám hranice a přes ně nikdy nejdu) + piji pořád stejně hodně (nekontroluji se) 
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Tabulka 28: vztah vzdělání rodičů k preferencím alkoholu při zábavě 

 
**a)+b): ano, bez alkoholu se nedokážu pořádně bavit + spíše ano, záleží na situaci 

 
Tabulka 29: vztah trávení volného času k preferencím alkoholu při zábavě 

 
**a)+b): ano, bez alkoholu se nedokážu pořádně bavit + spíše ano, záleží na situaci 
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Tabulka 30: vztah prospěchu a motivace ke studiu k preferenci alkoholu při zábavě 

 
**a)+b): ano, bez alkoholu se nedokážu pořádně bavit + spíše ano, záleží na situaci 

 
Tabulka 31: ovlivnění preference alkoholu při zábavě hmotnou situací rodiny, spokojeností 
s příjmem od rodičů, vlastními pracovními příjmy 

 
**a)+b): ano, bez alkoholu se nedokážu pořádně bavit + spíše ano, záleží na situaci 

 
Tabulka 32: ovlivnění preference alkoholu spokojeností se vztahy 

 
**a)+b): ano, bez alkoholu se nedokážu pořádně bavit + spíše ano, záleží na situaci 
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Tabulka 33: vztah vědomí rodičů o trávení pátečních večerů k preferenci alkoholu 

 
**a)+b): ano, bez alkoholu se nedokážu pořádně bavit + spíše ano, záleží na situaci 

 
Tabulka 34: vztah vzdělání rodičů k názoru na roli alkoholu ve společnosti 

 
** a)+b): pití alkoholu je normální a lze je za všech okolností schvalovat + pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých 
případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní situace apod. u dospělých i mladistvých 

 
Tabulka 35: vztah trávení volného času k názoru na roli alkoholu ve společnosti 

 
** a)+b): pití alkoholu je normální a lze je za všech okolností schvalovat + pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých 
případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní situace apod. u dospělých i mladistvých 
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Tabulka 36: vztah prospěchu a motivace ke studiu k názoru na roli alkoholu 

 
** a)+b): pití alkoholu je normální a lze je za všech okolností schvalovat + pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých 
případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní situace apod. u dospělých i mladistvých 

 
Tabulka 37: vztah hmotná situace rodiny, spokojenost s příjmem od rodičů, vlastní pracovní 
příjmy – názor na roli alkoholu ve společnosti 

 
** a)+b): pití alkoholu je normální a lze je za všech okolností schvalovat + pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých 
případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní situace apod. u dospělých i mladistvých 

 
Tabulka 38: relace spokojenost se vztahy – názor na roli alkoholu ve společnosti 

 
** a)+b): pití alkoholu je normální a lze je za všech okolností schvalovat + pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých 
případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní situace apod. u dospělých i mladistvých 
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Tabulka 39: vztah vědomí rodičů o trávení pátečních večerů k názoru na roli alkoholu 

 
** a)+b): pití alkoholu je normální a lze je za všech okolností schvalovat + pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých 
případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní situace apod. u dospělých i mladistvých 

 
Tabulka 40: vztah odpovědí D k četnosti ebriety 

 

 
Tabulka 41: vztah odpovědí D k pravidelnému pití 
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Tabulka 42: vztah odpovědí D k míře konzumace 

 
* c)+d): piji ani ne málo ani ne hodně (mám hranice a přes ně nikdy nejdu) + piji pořád stejně hodně (nekontroluji se) 
** a)+b): jsem abstinent, alkohol vůbec nepiji + piji pořád stejně málo (ve velmi omezeném množství) 

 
Tabulka 43: vztah odpovědí D k preferenci alkoholu při zábavě 

 
*a)+b): ano, bez alkoholu se nedokážu pořádně bavit + spíše ano, záleží na situaci 
**c)+d): spíše ne, k naší zábavě není alkoholu potřeba + ne, nikdy ke své zábavě alkohol nepotřebuji 

 
Tabulka 44: vztah odpovědí D k názoru na roli alkoholu ve společnosti 

 
* a)+b): pití alkoholu je normální a lze je za všech okolností schvalovat + pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých případech 
– oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní situace apod. u dospělých i mladistvých 
** c)+d)+e)+f): pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní 
situace apod. a pouze u dospělých + pití alkoholu není normální, ale je věc každého, jak se rozhodne + pití alkoholu není 
normální a je třeba působit na prevenci pití alkoholu + pití alkoholu není normální a je třeba je sankcionovat (trestat) 
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Tabulka 45: vztah odpovědí C k četnosti ebriety 

 

 
Tabulka 46: vztah odpovědí C k pravidelnému pití 

 

 
Tabulka 47: vztah odpovědí C k míře konzumace 

 
* a)+b): jsem abstinent, alkohol vůbec nepiji + piji pořád stejně málo (ve velmi omezeném množství)  
** c)+d): piji ani ne málo ani ne hodně (mám hranice a přes ně nikdy nejdu) + piji pořád stejně hodně (nekontroluji se) 
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Tabulka 48: vztah odpovědí C k preferenci alkoholu při zábavě 

 
*a)+b): ano, bez alkoholu se nedokážu pořádně bavit + spíše ano, záleží na situaci 
**c)+d): spíše ne, k naší zábavě není alkoholu potřeba + ne, nikdy ke své zábavě alkohol nepotřebuji 

 
Tabulka 49: vztah odpovědí C k názoru na roli alkoholu ve společnosti 

 
* c)+d)+e)+f): pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní 
situace apod. a pouze u dospělých + pití alkoholu není normální, ale je věc každého, jak se rozhodne + pití alkoholu není 
normální a je třeba působit na prevenci pití alkoholu + pití alkoholu není normální a je třeba je sankcionovat (trestat) 
** a)+b): pití alkoholu je normální a lze je za všech okolností schvalovat + pití alkoholu lze tolerovat jen v určitých 
případech – oslavy, společenské příležitosti, mimořádná životní situace apod. u dospělých i mladistvých 
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Tabulka 50: vztah vzdělání rodičů k názoru na efektivitu prevence 

 

 
Tabulka 51: vztah trávení volného času k názoru na efektivitu prevence 

 

 
Tabulka 52: vztah prospěchu a motivace ke studiu k názoru na efektivitu prevence 
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Tabulka 53: vztah hmotné situace rodiny, spokojenosti s příjmem od rodičů, vlastních 
pracovních příjmů k názoru na efektivitu prevence 

 

 

Tabulka 54: ovlivnění názoru na prevenci spokojeností se vztahy 

 

 
Tabulka 55: vztah vědomí rodičů o trávení pátečních večerů k názoru na efektivitu prevence 

 

 
Tabulka 56: vztah vzdělání rodičů k ovlivnění reklamou při nákupu 

 
* b)+c): ano, jednou + ano, víckrát 
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Tabulka 57: vztah trávení volného času k ovlivnění reklamou při nákupu 

 
* b)+c): ano, jednou + ano, víckrát 

 
Tabulka 58: vztah prospěchu a důvodu studia k ovlivnění reklamou při nákupu 

 
* b)+c): ano, jednou + ano, víckrát 
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Tabulka 59: vztah hmotná situace rodiny, spokojenost s příjmem od rodičů, vlastní pracovní 
příjmy – ovlivnění reklamou při nákupu 

 
* b)+c): ano, jednou + ano, víckrát 

 
Tabulka 60: relace spokojenost se vztahy – ovlivnění reklamou při nákupu 

 
* b)+c): ano, jednou + ano, víckrát 

 
Tabulka 61: vztah vědomí rodičů o trávení pátečních večerů k ovlivnění reklamou při nákupu 

 
* b)+c): ano, jednou + ano, víckrát 
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9.3 Grafy 

Graf 1a, 1b: věkové složení výběrového souboru 

 
 
Graf 2: srovnání data 1 – data 2 
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Graf 3: srovnání data 1 – data 2 

 
 
Graf 4: srovnání data 1 – data 2 
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Graf 5: A3, A4 – vzdělání rodičů 

 
 
Graf 6a: A5 – volný čas – všichni 
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Graf 6b, 6c: A5 – volný čas – chlapci, dívky 
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Graf 6d, 6e, 6f: A5 – volný čas – gymnázia, SOU, SOŠ 
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Graf 7: A6 – prospěch 

 
 
Graf 8: A7 – důvod studia 
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Graf 9: A8 – hmotné zajištění domácnosti 

 
 
Graf 10a: A9 – spokojenost s výší kapesného; celkem, chlapci, dívky 
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Graf 10b: A9 – spokojenost s výší kapesného; dle typu školy 

 
 
Graf 11: A10 – vlastní pracovní příjmy 
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Graf 12: A11 – spokojenost se vztahy 

 
 
Graf 13: A12 – Vědí Vaši rodiče, kde trávíte páteční večery? 
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Graf 14a: B1 – V jakém věku… jste POPRVÉ udělal/a či zkusil/a následující věci 
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Graf 14b: B1 – V jakém věku… jste POPRVÉ udělal/a či zkusil/a následující věci 

 
 
Graf 15: B2 – Jaký alkohol nejčastěji pijete? 

 
 
Graf 16: B3 – Kolikrát… jste byl/a opilý/á tak, že jste měl/a problém… ? 
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Graf 17a: B4 – Do jaké míry je pravděpodobné, že by u Vás nastaly následující situace 
v souvislosti s pitím alkoholických nápojů?; všichni, chlapci, děvčata 
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Graf 17a: B4 – Do jaké míry je pravděpodobné, že by u Vás nastaly následující situace 
v souvislosti s pitím alkoholických nápojů?; podle typu školy 
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Graf 18: B5 – Pijete v současnosti alkohol pravidelně (alespoň jednou za týden) ? 

 
 
Graf 19: B6 – Jak lze popsat Vaši míru konzumace alkoholu? 
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Graf 20: B10 – Upřednostňujete alkohol při víkendovém večírku s partou přátel před 
abstinencí? 

 
 
Graf 21: C1 –  Kde jste se dozvěděl/a o rizicích konzumace alkoholu? 
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Graf 22: C2 – Setkal/a jste se někdy s přednáškou nebo seminářem zaměřeným na prevenci 
pití alkoholu? 

 
 
Graf 23: C3 – Myslíte si, že školy, kterými jste doposud prošel/a, Vás informovaly o 
alkoholu a jeho účincích 
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Graf 24: C4 –  Je těžké získat alkohol v prodejně/v klubu, když Vám ještě nebylo 18? 
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Graf 25: C7 – Váš názor na zákaz podávání alkoholu od 18 let? 

 
 
Graf 26a: C8 – Které z uvedených tvrzení je nejbližší Vašim názorům? Všichni, chlapci, 
dívky 
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Graf 26b: C8 – Které z uvedených tvrzení je nejbližší Vašim názorům? dle typu školy 

 
 
Graf 27: C9 – Názor na efektivitu prevence 

 



 - 114 -

Graf 28: D2 – Jaký typ reklamy Vás nejvíce zaujme? 

 
 
Graf 29: D3 – Jak často se setkáváte s reklamou na alkohol? 
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Graf 30: D4 – Na jakém místě se nejčastěji setkáváte s reklamou na alkohol? 

 
 
Graf 31: D7 – Je něco, co Vás ovlivní při nákupu alkoholického nápoje? 
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Graf 32: D8 – Už se Vám někdy stalo, že jste koupili alkoholický výrobek na základě toho, 
že jste na něj viděli/slyšeli/četli reklamu? 

 
 
Graf 33: D9 – Myslíte si, že reklama na alkohol ovlivňuje mládež do 18 let, ve smyslu 
podpory k jeho konzumaci? 
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Graf 34: D10 – Myslíte si, že reklama na alkohol ovlivňuje Vás osobně, ve smyslu podpory k 
jeho konzumaci? 

 
 
Graf 35: vliv sociálního zázemí na četnost ebriety – celý život 3 – 5x a víckrát 
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Graf 36: vliv sociálního zázemí na četnost ebriety – celý život maximálně 2x 

 
 
Graf 37: vliv sociálního zázemí na četnost ebriety – poslední měsíc 3 – 5x a víckrát 
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Graf 38: vliv sociálního zázemí na četnost ebriety – poslední měsíc ani jednou 
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Graf 39: vliv sociálního zázemí na pravidelné pití 
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Graf 40: vliv sociálního zázemí na preference alkoholu při zábavě – ano, spíše ano 
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Graf 41: vliv sociálního zázemí na míru konzumace (ani ne hodně ani ne málo, mám své 
hranice a přes ně nikdy nejdu + piji pořád hodně, nekontroluji se) 
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Graf 42: vliv sociálního zázemí na postoj k alkoholu - pití alkoholu je normální + pití 
alkoholu lze tolerovat jen v urč.případech u dospělých i mladistvých 
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Graf 43: vliv četnosti setkávání s reklamou – denně na parametry oblasti alkoholu 

 
 
Graf 44: vliv četnosti setkávání s reklamou – méně často na parametry oblasti alkoholu 
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Graf 45: vliv znalosti sloganu reklamy na alkohol – ano na parametry oblasti alkoholu 

 
 
Graf 46: vliv znalosti sloganu reklamy na alkohol – ne na parametry oblasti alkoholu 
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Graf 47: vliv nákupu alkoholu na základě reklamy – ano, jednou + ano, víckrát na parametry 
v oblasti alkoholu 

 
 
Graf 48: vliv nákupu alkoholu na základě reklamy – ne na parametry v oblasti alkoholu 
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Graf 49: vliv zkušeností s preventivními programy – ano na parametry v oblasti alkoholu 

 
 
Graf 50: vliv zkušeností s preventivními programy – ne na parametry v oblasti alkoholu 
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Graf 51: vliv názoru na úroveň informace o prevenci – dostatečná na parametry v oblasti 
alkoholu 

 
 
Graf 52: vliv názoru na úroveň informace o prevenci – žádné informace na parametry 
v oblasti alkoholu 
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Graf 53: vliv názoru na hranici 18 let – přiměřená + nízká na parametry v oblasti alkoholu 

 
 
Graf 54: vliv názoru na hranici 18 let – vysoká na parametry v oblasti alkoholu 
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Graf 55: vliv názoru na efektivitu prevence – ano na parametry v oblasti alkoholu 

 
 
Graf 56: vliv názoru na efektivitu prevence – ne na parametry v oblasti alkoholu 
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Graf 57: vliv sociálního zázemí na nákup alkoholu na základě reklamy – ano, jednou + ano, 
víckrát 
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Graf 58: vliv sociálního zázemí na názor na efektivitu prevence - ne 
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9.4 Ostatní přílohy 

 
Příloha 1: formulář dotazníku 
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Příloha 2: průvodní text k dotazníku 

Dobrý den, 
 
máte v rukou dotazník průzkumného šetření na téma mládež, alkohol, reklama a prevence. 
Smyslem tohoto šetření je sběr dat pro bakalářskou práci, kterou sestavuji na Pedagogické 
fakultě UK, obor biologie – výchova ke zdraví. Prosím Vás o chvíli soustředění a 
zodpovězení předložených otázek. 
U většiny otázek je uveden způsob předpokládaného vyplnění, tedy hlavně počet 
očekávaných odpovědí z nabízených možností. Na několika místech Vás žádám i o případné 
slovní doplnění. 
Prosím, vyplňujte podle pravdy. Nikam neuvádějte svoje jméno, dotazník je přísně 
anonymní, nijak se netýká Vašeho studia a vůbec Vašeho působení na škole. 
 
Děkuji za Vaši spolupráci. 
 
Dotazník má 7 stran a je tištěn oboustranně. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více 
než 20 – 25 minut. Pokud jste dočetli až sem, zahajte, prosím, vyplňování. 
 
Anna Rosová, Praha, ……2011 
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