
Abstrakt

Na podzim v roce 2012 proběhla v České republice metanolová kauza – došlo k otravě a 

následně k úmrtí mnoha lidí. Dle Zakharova (2013, ústní sdělení) je v současné době aktuální 

počet obětí již 58 s tím, že k poslednímu úmrtí na otravu metanolu došlo začátkem prosince 

2013. Otráveno metanolem bylo několik desítek lidí a z těch, kteří otravu metanolem přežili 

má mnoho z nich patrně doživotní následky – zejména poruchy vidění a poruchy centrálního 

nervového systému.

Hlavním cílem této diplomové práce je tedy popsat, jaký měla či má metanolová kauza vliv 

na vzorce užívání alkoholu a chování ve vztahu k alkoholu u cílové skupiny a porovnat 

případné rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik, informovanosti o 

problematice metanolu a vzorců užívání (včetně škodlivého užívání a závislosti). Pro realizaci 

tohoto šetření byla zvolena forma kvantitativního výzkumu. 

Teoretická část práce se zaměřuje především na alkohol (farmakodynamika, kinetika, účinky 

alkoholu na lidský organismus či vzorce užívání). Také se zmiňuji o závislosti na alkoholu a 

možnostech její léčby. Dále se zabývám metanolem (kinetika, metabolismus, toxicita a 

otrava) a nakonec se věnuji specifickým aspektům hromadné otravy metanolem v České 

republice.

Data byla sbírána v období od 22. 5. 2013 do 30. 6. 2013 pomocí online dotazníku, který byl 

šířen přes sociální sítě a vybrané servery. Konkrétní servery byly vybírány prostým záměrným 

výběrem. Výzkumný soubor tvořilo celkem 1656 respondentů – konzumentů alkoholu. Z toho 

bylo 826 mužů (49,9 %) a 830 žen (50,1 %). Data byla zpracovávána popisnými a 

matematicko-analytickými (McNemar test) statistickými metodami. 

Z 292 respondentů, kteří změnili své chování z hlediska konzumace destilátů (dříve pili a teď 

nepijí nebo dříve nepili a teď pijí) jich 87 % (254) pít destiláty přestalo. Což znamená, že 

téměř každý šestý respondent změnil z hlediska konzumace lihovin s obsahem alkoholu nad 

20 % své chování směrem k méně rizikovému – přestal je pít. Zdá se, že změny chování 

souvisí s bydlištěm – respondenti z Moravy nejvíce snížili konzumaci lihovin s obsahem 

alkoholu nad 20 %. Souvislost mezi informovaností ohledně metanolu a konzumačními 

zvyklostmi v tomto výzkumu prokázána nebyla. Také vyšlo najevo, že respondenti si 

nepřestali obstarávat lihoviny ve večerkách, tržnicích, stáncích apod., ale velmi snížili 



konzumaci lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % a současně tito respondenti velmi zvýšili 

konzumaci piva. 
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