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Úvod 

Téma alkohol je v současnosti velice diskutované téma. Téma, které 

zasahuje i do oblasti výchovy mládeže. Jelikož je pro mě velice zajímavé, vybrala 

jsem si ho pro svoji bakalářskou práci. 

V teoretické části jsou popsány základní poznatky na téma alkohol a 

mládež, konzumace alkoholu u mladistvých, alkohol jako droga, léčba závislosti. 

Pozastavuji se nad otázkou důvodu požívání alkoholu u mladistvých, následků, 

které ze závislosti mohou vznikat. 

Praktická část je věnována výzkumu formou anonymního dotazníku. 

Vlastní výzkumné šetření má stanovené hypotézy, které jsou ověřené pomocí 

vyhodnocených odpovědí na otázky uvedené v dotazníku. Závěr shrnuje celou 

práci a uvádí možné uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Jsou zde uvedeny 

výstupy, které byly vyhotoveny přímo pro zúčastněné středních škol, kde se 

výzkum prováděl. 

Výzkum byl proveden kvantitativní metodou pomocí techniky dotazníku. 

Byl zadán studentům SŠ ve městě Praha, tj. konkrétně na jednom z gymnázií, na 

průmyslové škole strojní, elektrotechnické, obchodní akademii. Cílem je zjištění 

míry užívání alkoholu mezi mladistvými ve věku 15-19 let. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Alkohol a zdraví 

 

1.1.Alkohol a negativní vliv na lidský organismus 

Důvody, proč někteří dospívající sahají k návykovým látkám, včetně 

alkoholu a tabáku, nejsou příliš složité. Patří k nim snadná dostupnosti, zvědavost, 

snaha uniknout nepříjemným pocitům nebo nepříznivé životní situaci, 

napodobování dospělých i tlak reklamy. S některými vlivy nelze mnoho dělat, 

s jinými ANO.  Vždy je však potřeba posilovat silné a zdravé stránky osobnosti 

člověka. 

Alkohol je legální drogou (chemicky etanol), který vzniká ze sacharidů 

procesem kvašení, a to buďto z ovoce, nebo z polysacharidů obsažených například 

v bramborách nebo v obilí. Alkohol je jednoduchá chemická látka, která snadno 

proniká k různým orgánům včetně mozku. Její obsah v alkoholických nápojích 

kolísá zhruba  od 2-3% (pivo) do asi 40% v destilátech. Důležitá není jen 

koncentrace alkoholu v tom kterém nápoji, ale i jeho množství. V jednom 12◦ 

pivu je zhruba stejně alkoholu jako ve 2 „deci“ vína nebo půl „deci“ destilátu. “
1
   

         I když se nám to nemusí líbit, alkohol vždy byl a je součástí kultury.                                                                                                             

Alkohol je látka s psychoaktivními účinky, čímž zasahuje do fungování lidské 

psychiky a do značné míry jí upravuje. Za příklad uveďme tlumení úzkosti a 

bolesti. Přináší uvolnění, což je hlavní vlastnost, pro kterou je tolik vyhledáván. 

Působí toxicky a toxikomanicky na nervovou soustavu. Kromě psychoaktivních 

                                                 

1
NEŠPOR,K. CSÉMY L. Alkohol, drogy a vaše děti, jak problémům předcházet, 

jak je včas rozpoznat, jak je zvládat. 2. rozšířené vydání. Praha: Sportpropag, a.s. 

1994. s. 58. 
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účinků je látkou návykovou s poměrně značným potenciálem působit závislost. 

Společenská dohoda, že nezletilým nebude umožňováno konzumovat alkohol, 

třeba náhodně a jednorázově, má svůj význam v tom, že před dovršením zletilosti 

není zcela dokončen vývoj člověka. Ať už se jedná o tělesnou nebo duševní 

rovinu. Z kulturního chytrého člověka se stává uplakaný slaboch, mnohomluvný 

vychloubač nebo agresivní násilník. Pod vlivem alkoholu se často volí riskantní 

řešení. Nulová tolerance požívání alkoholu je v případě nezletilých zcela na místě. 

Pokud se domníváme, že se jedná o poměrně neškodnou látku, skutečnost 

je jiná. Následky konzumace alkoholu stojí ročně nejvíce lidských životů. To se 

obzvláště týká naší republiky, která v konzumaci alkoholických nápojů patří na 

samou špičku světového žebříčku spotřeby.  

O negativním vlivu alkoholu na lidské zdraví se hovoří velmi často, v této 

souvislosti by nemělo být opomíjeno specifikum jeho vlivu na děti. A právě děti si 

k němu dnes stále dříve nacházejí cestu, alkohol pro ně představuje mnohem vyšší 

nebezpečí než pro dospělé. 

Proto ve vyspělých zemích není povoleno podávání alkoholických nápojů 

dětem a mladistvým. Například ve Spojených státech a v Japonsku je věková 

hranice 21 let, ve Švédsku 20 let. Ve vyspělých státech Evropy včetně České 

republiky je hranice 18 let. V některých státech je úplný zákaz prodeje alkoholu 

(většinou muslimské země), nebo je prodej alkoholu omezen časově. Případně je 

možné koupit alkohol pouze ve specializovaných prodejnách (například 

Austrálie).          

Alkoholů a mladiství 

V tomto věkovém období již výrazně oproti dětem přibyly možnosti pití 

mimo rodinu. Příležitostí je mnoho. Nejrůznější oslavy počínaje 15. 

narozeninami, setkání při „čarodějnicích“, na čundru, mejdany, diskotéky a celá 

řada dalších. Zvyšuje se také možnost pravidelného pití - např. při cestě ze školy, 

z učení, z praxe, vycházky z internátu apod. Současný trh nabízí množství 

alkoholických nápojů, které se podbízejí svou chuťovou úpravou. V oblibě 

mládeže jsou převážně nápoje sladké likérového typu nebo destiláty různě 
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ochucené a samozřejmě u chlapců pivo. Častější pravidelné pití již může 

znamenat vývoj k závislosti. Čím dříve se objeví, tím větší je nebezpečí jejího 

rozvoje a vlivu na osobnost. Pití alkoholických nápojů je častější u chlapců, 

z poslední doby signály o nárůstu jsou i u dívek. Problémy s alkoholem mají 

adolescenti povahově disponovaní, s rysy nezdrženlivosti, se sklonem 

k hédonistickému způsobu života. Po stránce sociální jde o děti z rodin 

s nedostatečným dohledem, s chudým citovým životem, o rodiny konfliktní, 

rozpadající se apod. V mladistvém věku můžeme zachytit poměrně často 

mimořádné reakce při setkání s alkoholem nebo v různých stadiích opilosti. Jde 

většinou o agresivní a destruktivní jednání, vyvolávání konfliktů, výskyt tzv. 

„voken“, bezcílné toulky, sexuální agresivita a další. Při výskytu těchto reakcí je 

nutno pátrat po organickém postižení CNS v anamnéze, v případě potřeby 

vyšetření EEG, CT, konzultace s neurologem. Někdy první setkání s alkoholem, 

s mimořádnou reakcí, upozorní na dosud nerozpoznané záchvatovité 

onemocnění.“
2
 Velmi vážným nebezpečím je setkání mladého člověka s pijáckou 

partou, což se stává převážně tam, kde je malý, resp. kde není žádný zájem rodičů 

a žádná kontrola toho, jak jejich syn nebo dcera tráví volný čas. Většina 

budoucích alkoholiků začala frekventované pití dle zjištěných studií právě 

v pijácké partě, nejčastěji v 15-17 letech. Děti mají získávat přiměřený vztah 

k alkoholu a nemyslet si, že alkohol je koncentrované zlo, nebo naopak všelék na 

každé utrpení, na každý neúspěch, nebo že je to jediný prostředek, jak něco 

oslavit, zbavit se zábran a „zařádit si“
3
.  

 

1.2.Alkohol jako návyková látka 

Dospívání je období, které vyžaduje značné nároky na nové přizpůsobení 

se v životě. Dospívající by se měl připravit na budoucí povolání. V tomto období 

získává na významu vrstevnická skupina a roste vliv masmédií. Je zde také častý 

sklon k riskování, hledání nových podnětů, testování hranic. Dospívající v tomto 

období začíná experimentovat s tabákem, alkoholem, někdy později i s drogami.                                                                                                                          

Faktor dostupnosti návykových látek, zvláště na alkohol, v prostředí, v němž se 

dítě nachází má nezpochybnitelný význam. Lze říci, že čím je menší dostupnosti 
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návykových látek, tím menší je riziko problémů s nimi. U dětí s vysokým rizikem 

je třeba velmi obezřetně volit jejich budoucí povolání.  K rizikovým profesím 

patří profese s vysokou mírou stresu a snadnou dostupností návykových látek.                                                                                     

Alkohol je návyková látka, s níž získávají děti a dospívající první zkušenosti již 

ve věku 11 až 13 let. V České republice jsou dlouhodobě realizovány dva rozsáhlé 

periodicky opakované výzkumy zaměřené na tuto oblast:                                                                                               

1) Studie ESPAP – Evropský školní projekt o alkoholu a jiných drogách, který 

sleduje hlavně středoškolskou populaci.                                                                                                             

2) Studie HBSC (The Health Behavior in School-aged Children) - mezinárodní 

výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí. Studie 

vychází ze stanoviska WHO, že chování a životní styl v dospělosti jsou 

výsledkem vývoje v dětství a dospívání.      Pro české děti je charakteristické, že v 

rámci studie HBSC, byla zjištěna nízká míra abstinence. Většina dětí v nejnižší 

sledované věkové skupině 11 let (tj. žáci 5. až 6. třídy ZŠ) již měla s alkoholem 

zkušenosti. V tomto ohledu se český vzorek dětí naprosto odlišuje od většiny 

ostatních zemí, kde míra abstinence je daleko vyšší. Tento poznatek lze chápat 

jako projev liberalizmu české společnosti vůči alkoholu.“
4
 

U dětí se při časté konzumaci alkoholu zvyšuje pravděpodobnost 

onemocnění jater, jelikož tento orgán ještě není schopný tak rychle odbourávat 

škodlivé látky. V dalších případech bývá poškozen také nervový systém. 

Vzhledem k tomu, že v dospívání dochází k mnoha tělesným i duševním změnám 

a zároveň k tvorbě mozkových sítí, která pitím alkoholu bývá značně omezena. 

Následkem může být nižší schopnost soustředění, horší paměť, problémy 

s učením, v dospělosti i těžkosti s pracovním uplatněním. Závislost na alkoholu a 

návykových látkách vůbec se u mladého člověka vytváří podstatně rychleji než u 

dospělého člověka. Existuje mnohem větší riziko otrav. S ohledem na nižší 

toleranci, je i vyšší riziko nebezpečného chování a jednání pod vlivem návykové 

látky.  

Základní vlivy alkoholu na zdraví                                                                                                    

1. Alkohol a mozek – lidé, kteří nadměrně pijí, riskují zhoršování paměti a 

závažné duševní poruchy (např. ztráta sebekontroly).                                                                                           
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2. Alkohol a játra – alkohol je z velké části v těle odbouráván játry. Játra mladých 

lidí jsou odbouráváním nadměrně zatěžována a při nadměrném pití nastávají 

nevratné změny.  

3. Alkohol a výživa – požívání alkoholu dodává do těla energii, čímž vyvolává 

pocit sytosti. Ovšem při tomto procesu se do těla nedostávají vitamíny, bílkoviny 

a další potřebné látky.            

4. Alkohol a krevní oběh – alkohol zhoršuje krvetvorbu a může vést k nedostatku 

krvinek. Prudké zvýšení krevního tlaku po požití většího množství alkoholického 

nápoje zvyšuje nebezpečí mozkové mrtvice a zatěžuje krevní oběh.“
5
 

Mnoho rodičů vůbec netuší, že pouhé „cucnutí” piva, vína či lihoviny 

například ve formě sladkého likéru může u dítěte v brzkém věku způsobit i 

závažné zdravotní problémy. Zvláště u malých dětí může i malé množství 

alkoholu způsobit lehkou otravu a později komplikace ve vývoji mozku, paměti a 

jeho celkové inteligence. Navíc se silně zvyšuje pravděpodobnost budoucího 

vzniku závislosti na alkoholu a drogách. A přesto z průzkumů 1. lékařské fakulty 

UK vyplývá, že každé 10. české dítě ve věku 11 let má již zkušenost s opilostí. 

Hodně dospělých ale toto riziko podceňuje a je v souvislosti s naléváním alkoholu 

svým nezletilým dětem poměrně benevolentní. Na rodinných oslavách či při 

svátcích a jiných příležitostech tak nebývá podávání alkoholu, byť jen ve formě 

symbolického přípitku, žádnou výjimkou. Velká část rodičů také zastává názor, 

že  „zakázané ovoce chutná nejlépe“, a proto dává svým dětem alkohol ochutnat 

„preventivně“. Odborníci však tvrdí, že tento předpoklad je zcela mylný a přímý 

negativní vliv alkoholu na organismus dítěte by měl být přednější.“
6
                     

Chování lidí, zneužívajících alkohol a jiné psychoaktivní látky, vykazuje 

některé společné znaky:                                                                                                                                                        

1. Krádeže  alkoholu, případně jiných látek (léků) v domácnostech, krádeže peněz 

a cenných předmětů.                                                                                                                                              

2. Změna přátel.                                                                                                                                   

3. Blízcí přátelé jsou závislí na alkoholu či jiných látkách.                                                              
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4. Ztráta zájmu o studium a práci.                                                                                                        

5. Tendence vyhýbat se členům rodiny, nepouštět se s nimi do závažnějšího 

rozhovoru, podrážděné a přecitlivělé reakce na snahy rodinných příslušníků o 

intimnější rozhovor.                                                                                                 

6. Ztráta zájmu o dříve vysoko ceněné životní hodnoty                                          

7. Zhoršení celkového vzhledu a snížení péče o něj.                                                                           

8. Rozporná tvrzení, lži, rozpačité chování, rychle ukončené telefonní hovory 

v případě, že by jejich pokračování mělo být mimoděk vyslechnuto některým 

z rodinných příslušníků.                                                                                  

9. Problémy se zákonem – např. drobné krádeže, neplacení výživného na dítě a 

problémy s úřady a jinými institucemi – např. nezdůvodněné absence ve škole či v 

zaměstnání.“
7
                 

Mnohá šetření svědčí o skutečnosti, že mládež požívá alkoholické nápoje 

již v raném věku. Na zahájení a rozvoj takového jednání příznivě působí 

neodmítavý postoj veřejnosti a rodinných příslušníků k požívání alkoholických 

nápojů. To platí pro Evropu i státy Severní Ameriky. Též u nás bylo zjištěno 

časné a pravidelné požívání malých dávek alkoholu u většiny nezletilých, ač je to 

v rozporu se zákonem o boji proti alkoholismu.  Většina dětí má do doby 

dospívání zkušenosti s požíváním alkoholického nápoje, popř. i s podnapilostí, až 

teprve v období dospívání dochází k formování uvědomělého postoje k otázkám 

pití alkoholu.“
8 
 

Zpětný efekt je jeden z nejzákeřnějších účinků alkoholu. Alkohol nepůsobí 

povzbudivě, ale uklidňuje. Zdánlivé povznesení, které člověk cítí, když se napije, 

vzniká proto, že alkohol snižuje neklid. Člověk se cítí uvolněný a napětí a starosti 

jakoby po požití alkoholu polevily.  V umírněném množství tedy může alkohol 

člověku trochu pomoci, aby „zapomněl na své těžkosti“ Takže neškodí? Omyl! 

Alkohol má zpětný efekt. Po několika hodinách, když uklidňující účinek alkoholu 

odezní, vrátí se neklid – ale ne v normální míře. Vzroste, takže je větší než 

předtím. Cítíš větší úzkost a napětí než kdy dříve. Příznaky spojené s odnětím 

alkoholu mohou trvat až dvanáct hodin. Pokud se ovšem mladý člověk znovu 

napije, neklid opět poleví. Ale za několik hodin zase vzroste, tentokrát víc, než 
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předtím. A tak dále pokračuje začarovaný kruh uměle navozené dobré nálady a 

stále hlubší deprese. Z dlouhodobého hlediska alkohol vlastně neklidu nezbaví. 

Naopak, velmi pravděpodobně ho zvýší. A když účinek alkoholu odezní, 

problémy trvají dále. 

Alkohol jako droga 

2.1. Rizikové faktory vzniku závislosti u dětí a dospělých      

Závislost u dětí vzniká mnohem rychleji než u dospělých. Alkoholické 

nápoje mohou obsahovat škodlivé příměsi. Nejnebezpečnější bývá ale samotný 

alkohol, tj. čím více nějak nápoj obsahuje alkoholu, tím je horší. Důležité je však 

také množství nápoje a rychlost pití. Pro dospívající je typická též obliba 

v hazardování a experimentování, to znamená, že hrozí kombinování různých 

druhů alkoholu, možná následná otrava či provozování činností, které by ve 

spojení s alkoholem mohly být nebezpečné. Jako př. uveďme sportování, při 

kterém by mohl hrozit úraz. K dalším rizikům patří ve velké míře dopravní 

nehody, dále otravy, sebevraždy či trestná činnost. U mladých lidí je též vysoké 

nebezpečí přechodu na další návykové látky, které mohou mít ještě 

katastrofálnější důsledky. K domněnce v roli rodičů, jestli naše dítě pravidelně 

pije alkohol, nás navedou některé projevy v jeho chování. Velmi důležité je 

včasné rozpoznání problému a jeho řešení. Je třeba všímat si změn, které jsou u 

dítěte patrné, jako je nalezení láhve od alkoholu v pokoji dospívajícího dítěte. 

Můžeme sem zařadit i nepřímé známky, jako jsou přátelé mladistvého, kteří 

holdují alkoholu, různé krádeže, útěky z domova, vyšší potřeba peněz, zhoršení 

prospěchu ve škole, uzavírání se „sám do sebe“, nadměrná činorodost či naopak 

apatie. Dlouhodobá a opakovaná konzumace alkoholu nezletilým jednoznačně 

signalizuje hlubší problém v jejich vývoji. Je zde nebezpečí, že pokud se současně 

rozvine syndrom závislosti již v době nezletilosti, bude mít hlubší následky 

v tělesné i duševní rovině a jeho léčba bude komplikovanější a trvalé následky 

pravděpodobnější.  
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Alkohol a největší rizika: častější úrazy, pády, popáleniny, pořezání, 

tělesné nemoci – např. jaterní, trávicího systému, vysoký krevní tlak. Duševní 

nemoci, např. delirium tremens nebo povahové změny. Alkoholová epilepsie. U 

destilátů riziko otravy alkoholem (u dětí i po relativně velmi malých dávkách). 

Zhoršuje průběh mnoha běžných onemocnění, např. cukrovky. Dnes už se 

přirovnání alkoholismu jiným nemocem tak často nepoužívá. Míra utrpení a 

bolesti způsobená alkoholikem je mnohem větší než ta, již působí nemocný např. 

diabetik, u něhož se nemoc projevila. Jediným společným rysem je existence 

tělesných příznaků a neschopnost nemoc vyléčit.  

Závislost na alkoholu není problémová jen z hlediska léčebného přístupu. 

Většinou mají všichni problémy způsobené pitím a nejsou schopni je svými 

vlastními silami zvládnout. Alkohol působí na člověka jako droga. U lidí a 

zejména mládeže dochází velmi snadno ke vzniku závislosti. Tito lidé se pak 

nemohou ze své vůle sami rozhodnout, zda pít nebo ne. Pijí alkoholické nápoje i 

tehdy, když ohrožují sebe a co si neuvědomují, ohrožují i své okolí. Okolnosti, 

které zvyšují riziko vzniku návykového a závislostního chování, můžeme rozdělit 

do několika oblastí: - dítě samotné – rodinné prostředí - školní prostředí  - 

vrstevnická skupina. V oblasti, která se týká přímo samotné osobnosti dítěte, 

zvyšují riziko vzniku návykového a závislostního chování duševní poruchy, 

poruchy emocí a chování, úzkostné poruchy, strach, dlouhé a bolestivé 

onemocnění nebo úrazy hlavy.  

Významné místo zaujímá také nízká úroveň sebeovládání, neschopnosti 

akceptovatelného zvládání stresových situací a neschopnost úspěšně vzdorovat 

nepříznivému vlivu prostředí spojená se sklonem k násilnému chování a 

agresivním reakcím. Rizikem je vždy i podprůměrná inteligence a malé 

sebevědomí dítěte. Také rodinné prostředí dítěte je jedním z faktorů, které 

možnost vzniku a rozvoje závislosti ovlivňují. Negativně působí např.: chladný, 

odtažitý přístup a citová deprivace v časném dětství. Později potom nedostačující 

dohled, podceňování i přeceňování schopností dítěte, nevhodný výchovný styl 

rodičů a ve velké míře také schvalování a zneužívání návykových látek 

samotnými rodiči. Riziko se výrazně zvyšuje při špatné funkci nebo úplné 
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nefunkčnosti rodiny a nezařazenosti rodičů do společnosti. Riziko vzniku 

závislosti je vyšší u dětí psychicky nebo fyzicky týraných a sexuálně 

zneužívaných.  

Dalším rizikovým faktorem je vždy i školní prostředí dítěte a mladistvého. 

Problematické je časté selhávání bez možnosti prožití úspěchu, špatný 

podprůměrný prospěch spojený s nechutí až averzí vůči školní práci a časté 

střídání škol. Tyto problémy vedou k nezájmu o školu a záškoláctví, které samo o 

sobě umožňuje setkávání se závadnou partou podobně smýšlejících jedinců, z 

čehož vyplývá více příležitostí k seznamování a experimentování s návykovými 

látkami. Vzhledem k tomu, že v období pubescence a adolescence je pro jedince 

nejdůležitější vliv vrstevnické skupiny, může se na vzniku závislosti výrazně 

podílet právě negativní vliv party. Ať už jeho účasti v takové, kde je normou 

zneužívání návykových látek ve spojení s neakceptováním autorit a 

protispolečenským jednáním, ale také jeho odmítání a zesměšňování takovou 

partou.  

Významná, ale jen těžko ovlivnitelná, je také úroveň celé společnosti a 

stav životního prostředí. Specifika působení návykových látek u dětí a 

dospívajících: - závislost na návykových látkách se vytváří podstatně rychleji - to, 

k čemu potřebuje dospělý často roky nebo desítky let, stihne dospívající i řádově 

během měsíců. Existuje zde vyšší riziko těžkých otrav s ohledem na nižší 

toleranci, menší zkušenost a sklon k riskování, který je v dospívání častý. 

Z podobných důvodů je zde i vyšší riziko nebezpečného jednání pod vlivem 

návykové látky. U dětí a dospívajících závislých na návykových látkách nebo je 

masívně zneužívajících bývá patrné zřetelné zaostávání v psychosociálním vývoji 

(oblast vzdělávání, citového vyzrávání, sebekontroly, sociálních dovedností atd.).   

Pouhé „experimentování“ s návykovými látkami je u dětí a dospívajících spojeno 

s většími problémy v různých oblastech života (rodina, škola, trestná činnost atd.) 

Je zde také častější tendence zneužívat širší spektrum návykových látek a 

přecházet od jedné ke druhé nebo užívat více látek současně. To opět zvyšuje 

riziko otrav a dalších komplikací - recidivy závislosti jsou u dětí a dospívajících 

časté, dlouhodobá prognóza však může být podstatně příznivější, než jak 
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naznačoval často bouřlivý průběh. Důvodem je přirozený proces zrání, který je 

tichým spojencem léčebných snah.  

 

2.2. Rodina a vliv alkoholu na rodinu  

Rodinu lze označit též jako přirozené prostředí, do něhož se člověk rodí, aniž 

si mohl vybrat jiné. Vychovávat není snadné a žádný univerzální způsob výchovy 

neexistuje. Každá rodina si nachází svůj vlastní způsob výchovy. Rodiče proto velmi 

podstatně ovlivňují to, zda budou jejich děti kouřit, pít nebo zneužívat jiné návykové 

látky. Zvláště důležitá je dostatečně silná vazba dítěte na rodinu a čas, který tráví 

rodiče s dítětem. U dospívajících ve věku 15 let, s  nimiž rodiče tráví málo času, bývá 

zkušenost s nelegálními drogami 3x častější. Zvláštní kategorii pak tvoří děti, které 

rodinné prostředí vůbec nepoznaly, nebo byly vychovávány v ústavních zařízeních. 

Tyto děti mají nejen oslabenou schopnost navazovat vztahy a nalézat v nich 

uspokojení, ale mají i oslabený smysl pro neústavní realitu. Jejich asociální a často 

delikventní chování během dospívání může být někdy projevem naivity a 

vrstevnického vidění světa, které neměly možnost korigovat v běžném rodinném 

vztahu k respektovanému dospělému. K základním funkcím rodiny patří plnění 

potřeb jejich členů v oblasti fyzického, psychického, sociálního a ekonomického 

zabezpečení a prospívání, jakož i poskytnutí uspokojivého prostředí pro podporu, 

vzdělávání a socializaci dětí. Problémová konzumace alkoholu může mít 

negativní dopad  na všechny tyto funkce rodiny. Z hlediska prevence problémů 

s alkoholem je ideální rodinné prostředí, které je vřelé, dostatečně strukturované a 

omezující. Jinými slovy, potřebné jsou láska i zdravá a důsledně prosazovaná 

pravidla.  

Atmosféra v rodinách konzumentů bývá často méně harmonická se 

zřetelnějšími projevy nespokojenosti, vztahy rodičů k dětem jsou 

charakterizovány menším psychickým kontaktem. Inscufience vnitřních 

rodinných podmínek a neadekvátní rodinné přístupy vyvolávají opoziční chování 

adolescentů. Abstinenti při popisu svých rodin častěji uvádějí vřelé a otevřené 

vztahy k rodičům i k sourozencům. Nejvíce preferencí získaly matky, dále pak 
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otcové, prarodiče a sourozenci. V souboru konzumentů jsou lehce oslabeny pozice 

obou rodičů, více otcova, se současným vzrůstem významu citových vztahů 

k jiným příbuzným, hlavně k sourozencům a k prarodičům. V preferencích 

abstinentů se více projevuje zájem o osoby mimo rodinu, tj. vrstevníky a erotické 

partnery. U konzumentů je tato sociální orientace mimo rámec primární rodiny 

blokována.  Absence citových vztahů k druhým lidem s preferencí zvířete, sebe 

sama, případně uvedení „nikoho“ jsou také u konzumentů častější, byť jen 

nepatrně. “
2
 Zdravé sebevědomí pomáhá žít zdravě a vyhýbat se návykovým 

látkám v každé situaci. Sebevědomí a pýcha nebývá totéž, pyšný člověk bývá 

často vnitřně nejistý a zranitelný.  

Zásady prevence v rodině:  

1. Získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat.  

2. Umět s dítětem o návykových látkách hovořit.  

3. Předcházet nudě.  

4. Pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které mu usnadní návykové látky odmítat.  

5. Vytvořit zdravá rodinná pravidla.  

6. Pomoci dítěti bránit se nevhodné společnosti  

7. Posílit sebevědomí dítěte.  

8. Spolupracovat s dalšími dospělými. “
3
    

Pro rodiče jednoznačně platí, že nejdůležitější je, aby svým dětem dávali 

dobrý příklad. Kromě toho je pravděpodobnost výskytu problémů s alkoholem 

                                                 

2
ZÁŠKODNÁ,H. Sociální deviace dětí a mládeže. Ostrava: Ostravská univerzita 

Ostrava, Filozofická fakulta. 1998. s. 36 

3
NEŠPOR,K. CSÉMY L. Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi. Praha: 

Psychiatrické centrum, 1996. s. 22  
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nižší, pokud rodiče potomka během dětství podporují a usměrňují a začátek pití 

alkoholu se posune nejlépe až do věku dospělosti. Je evidentní, že problémové pití 

alkoholu postihuje milióny rodin, a tím i milióny dětí a dospělých v rámci 

Evropské unie, a působí tak škody a strádání v měřítku, zastiňujícím problémy 

spojené s nezákonnými drogami. U nezanedbatelné menšiny postižených dětí 

přechází problémy až do dospělosti a některé děti rodičů pijáků alkoholu skutečně 

přenášejí tyto problémy na další generaci. Potíže rodinných příslušníků přesahují 

rozměr individuálního neštěstí a zakládají zdravotní a sociální problémy, 

postihující a ekonomicky zatěžující celou společnost. “
4
  

Lze posílit vazbu dítěte na rodinu, což bývá zejména u starších dětí a 

dospívající mládeže užitečné v tom směru, když se může v určité míře podílet na 

rozhodování. S tím jde samozřejmě ruku v ruce účast na provozu domácnosti, 

včetně pomoci s úklidem, praním, nakupováním, drobnými opravami apod. Děti 

se tímto způsobem mohou učit prakticky užitečné věci, společná práce navíc 

vyvolává pocit sounáležitosti. I když se jedná o společnou práci, děti si času 

stráveného s rodiči cení. V rodině může dítě a dospívající získat mnoho důležitých 

dovedností, které si s sebou odnese do dalšího života: jak hospodařit s penězi, jak 

pečovat o zdraví, jak se starat o oblečení, dívky se naučí vařit a můžeme 

vyjmenovávat další a další činnosti. Je důležité, aby rodiče úkoly, které dítěti 

svěřují, odpovídaly jeho věku a možnostem. Děti z rodin, kde neexistují žádná 

pravidla a kde vládne zmatek, nebývají šťastné. Příklady zdravých pravidel jsou 

např. pravidlo žádný alkohol u nezletilých, pravidlo logicky souvisejících 

důsledků porušení predela, pravidlo neústupnosti vůči vydírání, pravidlo práva na 

kontrolu ze strany rodičů. Rodič musí být nositelem hodnot a vzorem pro dítě.  

 

                                                 

4
CSÉMY L., NEŠPOR K., SOVINOVÁ H. Problémy s alkoholem v rodině. 

Zpráva pro Evropskou Unii. Praha: Národní program zdraví. 2001. s. 67-68. 

ISBN: 80-7071-189-2 
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3. Léčba závislosti 

3.1. Prevence před alkoholismem       

Vlastní hranice závislosti na alkoholu bude stejná jako u dospělého 

člověka. Důležitější je uvědomit si skutečnost, že i jednorázová konzumace 

alkoholu v případě nezletilého ovlivňuje, nazvěme to „smysluplnost“ jeho vývoj. 

Pokud například nezletilý jednorázově zneužije alkohol k tomu, aby uvolnil své 

zábrany v rámci zábavy, bude mu v jeho vývoji chybět zážitek zvládnutí 

nepříjemné situace. V případě opakovaných situací v této oblasti, kdy ještě 

nebude plně rozvinut syndrom závislosti, avšak nezletilý v dané situaci závisle 

jedná, alkohol zneužívá pro upravování svého prožívání. Pokud neumí takovouto 

situaci zvládnout bez podpory alkoholu, rozvoj závislosti hrozí o to více. Jako 

prevenci a především dlouhodobý pozitivní vklad do života dětí a mládeže, lze 

vnímat tu skutečnost, když v rodině existují pozitivní vazby a rodiče s těmito 

jedinci tráví dostatek času. Času, kdy se mu dokáží maximálně věnovat.  

V rodině by měla být jasně nastavená pravidla, která by se měla dodržovat. 

Problémy, které v rodině vzniknou, jsou konstruktivně řešeny, jako řešení zde 

není uplatňováno fyzické násilí. Velmi důležitá je komunikace s mládeží, je třeba 

jí naslouchat, vnímat též její neverbální projevy. Děti naopak by měly cítit, že 

mají v rodičích oporu a mohou se jim v případě potřeby vypovídat. Ze strany 

rodičů je dobré mít přehled, co dítě, byť je mu více jak 15 let, dělá ve svém 

volném čase. V případě, že má kvalitní zájmy, je menší pravděpodobnost, že bude 

strženo nevhodnou partou, která tráví čas se sklenkou alkoholu či jiným 

nevhodným způsobem. Horší situace nastává v případě, že mladiství takovýto 

model viděli ve své rodině, tj. kdy byl na alkoholu závislý jejich otec apod. Je 

třeba dnes a denně o alkoholu a jiných návykových látkách s dítětem, mladistvým 

mluvit.  Je třeba ho informovat o možném nebezpečí. Nesmíme opomenout, že 

vliv na jedince má samozřejmě i širší rodina, škola či jeho vrstevníci. Legitimním 
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cílem při prevenci je oddálit kontakty dítěte nebo dospívajícího s návykovou 

látkou co nejdále do budoucnosti, kdy jsou organismus i psychika zralejší a rizika 

relativně menší. Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog: 

(alkohol, pervitin a jiné návykové látky zvyšují riziko agresivního jednání).  

Pokud je to možné, se lidem pod vlivem těchto látek vyhněte. Jestliže to možné 

není, pokuste se jednat podle následujících doporučení:  

– slovní obsah a logické argumenty nemívají u intoxikovaných valný význam, 

proto na ně nespoléhejte -  jestliže můžete odejít, udělejte to - jestliže nemůžete 

odejít, dejte pozor na neverbální komunikaci. Intoxikovaní totiž často reagují 

právě na ni. Vyhněte se pokud možno prudkým pohybům, udržujte bezpečnou 

delší vzdálenost od intoxikovaného. Mluvte klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší 

hlasové poloze.“
5
 Prevence zneužívání alkoholu a jiných drog spolu úzce 

souvisejí a je třeba je provádět společně. Alkohol, podobně jako marihuana slouží 

jako „gateway drug“, tedy průchozí droga, na jejíž zneužívání nasedá zneužívání 

dalších drog. Přesmyk závislosti na alkoholu v jinou závislost a naopak je častý. 

“
6
 Člověk v důsledku užívání nějaké látky, zde konkrétně alkoholu, nebo vlivem 

svého chování, něco ztrácí. Toto užívání nebo chování pokračuje i přes narůstající 

ztráty. Primární prevence závislosti – jejím cílem je předcházet nemoci před tím, 

než vznikne. Sekundární prevence se provádí až po vzniku nemoci, ale ještě před 

tím, než nemoc způsobila poškození.  

Cílem terciární prevence je předejít dalším škodám. Naproti tomu v USA 

se používá následující dělení: Všeobecná prevence – obecná populace, např. celá 

třída; selektivní prevence – osoby se zvýšeným rizikem, které návykové látky 

neužívají (např. děti s poruchami chování); indikovaná prevence – ti, u kterých 

není možné diagnostikovat škodlivé užívání nebo závislost na návykových 

                                                 

5
NEŠPOR,K. Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech. Praha: 

Portál,  1995. s. 80   

6
NEŠPOR,K. Prevence problémů působených alkoholem a drogami u 

mládeže. Praha:         FIT IN.1993. str. 1  
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látkách, ale kteří vykazují známky užívání těchto látek. Léčba – ti, kdo návykové 

látky škodlivě užívají nebo jsou na nich závislí. Udržování stavu a prevence 

recidiv – závislí nebo zneužívající návykové látky ve stabilizovaném stavu. 

Strategie všeobecné prevence a selektivní prevence nemusí být totožné, proto 

považujme uvedené informace za prospěšné. “
7
  

3.2. Příznaky závislosti dítěte na alkoholu a jejich rizika 

Alkoholik je chápán jako člověk, který si může vybrat, zda pít či nepít. 

Příznak této závislosti se dá docela přehlédnout, protože mnohé znaky, které by 

mohly svědčit o zneužívání alkoholu, jsou snadno zaměnitelné za známkami 

dospívání. Varovným signálem může být to, vyskytne-li se několik níže 

uvedených signálů současně, nebo když určitý signál trvá dlouhou dobu. Navíc 

v těchto případech selhávají osvědčené výchovné strategie či postupy rodičů. 

Mezi varovné signály patří: změna v oblékání, zhoršení vzhledu, celkové 

zanedbání zevnějšku, hygieny, zhubnutí, zhoršení prospěchu ve škole, snížení 

výkonnosti, únava, absence, častější zdravotní neschopnost, změna hodnot, ztráta 

dosavadních zájmů, koníčků, změny nálad, podrážděnost, tajnůstkářství, 

bezdůvodné lhaní, předstírání, nadměrná vyčerpanost a ospalost, naopak též 

nepřiměřená aktivita, v domácnosti chybějící alkohol, léky - v neposlední řadě 

zvýšená potřeba peněz.  

Rady pro rodiče: Co dělat, když dítě přijde domů pod vlivem alkoholu 

nebo drog - snažte se zachovat klid - podle možností zjistěte, jaký druh 

alkoholického nápoje nebo drogy dítě vzalo a v jakém množství, obaly od léků, 

prázdné ampulky nebo zbytky drogy mohou pomoci lékařům stav správně 

                                                 

7
NEŠPOR,K. Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy 

léčby. Praha: Portál, s.r.o., 4. Aktualizované vydání. 2011. str. 156. ISBN: 978-

80-7367-908-8. 
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posoudit. Pokud se dítě chová nepřiměřeně, je nebezpečí, že by mohlo ublížit sobě 

nebo druhým, zavolejte proto co nejdříve lékaře. Lékaře je třeba okamžitě volat 

v případě, že se dítě nedá probudit a nereaguje, že došlo k úrazu hlavy nebo jiné 

komplikace. V tom případě dítě uložte do polohy na boku, aby mu nezapadl jazyk. 

Během noci se opakovaně přesvědčte o stavu dítěte.  Vážný rozhovor odložte na 

dobu, až bude dítě střízlivé. Až dítě vystřízliví, určitě s ním pohovořte.  Zeptejte 

se ho, za jakých okolností se opilo nebo vzalo drogy. Jasně mu řekněte, že s jeho 

pitím nebo braním drog nesouhlasíte. Pokud už jste mu to říkali, vyplatí se to 

zopakovat. Přemýšlejte, jak předejít tomu, aby se dítě do podobné situace 

nedostalo znovu, informujte se o možnostech odborné pomoci ve své oblasti. “
8
  

Ke společným rizikům všech návykových látek patří úrazy, otravy a 

dopravní nehody. Lidé pod vlivem alkoholu se častěji stávají obětmi trestných 

činů a častěji se trestných činů dopouštějí. Návyková látka, jako je konzumace 

alkoholu, může vyvolat závislost, zbavit člověka svobody. Může dojít 

k předávkování, a to i u lidí, kteří nejsou na alkoholu závislí. Mladí lidé 

dlouhodoběji zneužívající návykové látky, mezi které patří konzumace alkoholu, 

zaostávají za vrstevníky ve vzdělání, sociálních dovednostech a pracovních 

návycích.  I malé množství alkoholu může vyvolat u závislého silnou touhu po 

této návykové látce a zhoršit jeho sebeovládání. Některá okamžitá rizika: úrazy, 

dopravní nehody, rvačky, otravy. Některá vzdálenější rizika: nemoci jater, 

žaludku, epilepsie, hypertenze a  možné zhoršení cukrovky, duševní nemoci a 

povahové změny. Dále alkohol zvyšuje riziko nádorů v oblasti hltanu, jícnu, 

nádorů jater a nádorů prsní žlázy u žen, oslabení imunity (nižší odolnosti proti 

nemocem), kožní nemoci. K nejčastějším příčinám smrti u dětí a dospívajících 

                                                 

8
NEŠPOR,K., PROVAZNÍKOVÁ,H. Slovník prevence problémů působených 

návykovými látkami pro rodiče a pedagogy. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Státní 

zdravotní ústav, 1999. s. 41. ISBN: 80-7071-123-X 
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patří úrazy, otravy, sebevraždy a dopravní nehody. A na všech uvedených 

příčinách smrti se výrazně podílí právě alkohol. “
9
  

 

Definice závislosti.  

Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, 

jestliže během jednoho roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů:           

a) silná touha nebo pocit puzení užívat látku                                                            

b) potíže v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení 

nebo o množství látky                                                                                              

c) tělesný odvykací stav: Látka je užívána s úmyslem zmenšit příznaky vyvolané 

předchozím užíváním této látky, případně dochází k odvykacímu stavu, který je 

typický pro tu kterou látku. K mírnění odvykacího stavu se také někdy používá 

příbuzná látka s podobnými účinky                                                                         

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

dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami (jasné příklady lze nalézt u 

jedinců závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně takové množství 

látky, které by zneschopnilo, nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance)                     

e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané 

psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo 

zotavení se z jejího účinku                                                                                        

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

jater nadměrným pitím, depresivní stavy vyplývající z nadměrného  užívání látek 

nebo toxické poškození myšlení“
10

   

 

                                                 

9
NEŠPOR,K. PERNICOVÁ,H. CSÉMY L. Jak zůstat fit a předejít závislostem. 

Praha: Portál. 1999. s. 86. ISBN: 80-71078-299-8 

10
NEŠPOR,K. Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy 

léčby. Praha: Portál. 1994. s. 10. ISBN: 978-80-7367-908-8. 
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3.3.  Možnosti léčby závislosti u mladistvých 

      Možnosti léčby závislosti související se zneužíváním psychoaktivních látek 

lze rozdělit na tři základní typy:  

A. Jednorázová porada, krátkodobá léčba.  

Tato léčba může být vysoce účinná, pokud je poskytnuta včas. Důležitá je 

podpora rodičů a motivace dítěte k vyléčení.  

B. Ambulantní léčba  

Její výhodou je, že dítě nebo dospívající zůstává ve svém přirozeném prostředí, 

může dál chodit do školy. To však může být někdy nevýhodou, pokud existuje 

silná vazba na partu, od které se dítěti nedaří odpoutat.  

C. Ústavní léčba  

Její výhodou je nepřetržitá odborná péče. Další výhodou je radikální 

změna prostředí, jestliže bylo dítě ve vleku party. Ústavní léčba může mít formu 

krátkodobou k překonání odvykacích potíží (detoxikace), nebo 

dlouhodobější (týdny až měsíce). “
11

  

Je šest znaků závislosti souvisejících s životním stylem - lze uvažovat o 

tzv. nemocech životního stylu jako jsou: velmi vypjatý životní styl, prázdný 

životní styl, rizikový životní styl, kde je člověk vystavován spouštěčům 

návykového chování nebo i fyzickému nebezpečí, neradostný životní styl (příliš 

mnoho neradostných povinností), zmatený neboli chaotický životní styl, 

ponorkový (podnětově chudý) životní styl. Bývá vhodné uvažovat i o tom, jak 

životní styl ovlivnilo návykové chování. Formálně vzato, je všech šest znaků 

závislostí rovnocenných.  

                                                 

11
NEŠPOR,K. CSÉMY L. Alkohol, drogy a vaše děti, jak problémům předcházet, 

jak je včas rozpoznat, jak je zvládat. 2. rozšířené vydání. Praha: Sportpropag, a.s. 

1994. s. 90. 
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Ve skutečnosti je však možné právě zhoršené sebeovládání považovat za 

klíčový příznak. Právě zhoršené sebeovládání ve vztahu k alkoholu ukazuje na 

neschopnosti pít ho s mírou. Zhoršené sebeovládání také působí  u závislých 

většinu problémů. “
12

     

Ve fázi prevence mají svůj velký význam také svépomocné příručky. 

Podávají informace o tom, co by se mohlo stát, co už se vlastně stalo a jak z toho 

ven. Některé strategie a způsoby v nich popisované a vysvětlované mohou tedy 

pomáhat s celkovým posilováním osobnosti nejen už závislým, ale i dětem a 

mladistvým po prvních pokusech s konzumací alkoholu nebo s jeho 

experimentováním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
NEŠPOR,K. Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy 

léčby. Praha: Portál. 1994. s. 148. ISBN: 978-80-7367-908-8. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1.Předmět průzkumu 

 

Předmětem průzkumu byla konzumace alkoholu ve vybrané skupině žáků 

na SŠ, ať se jednalo o jejich trávení volného času, přes první setkání s alkoholem, 

konzumaci alkoholu, závislosti na alkoholu, léčbu a celkově názoru na konzumaci 

alkoholu. Každý z nás má věkovou hranici ohledně ochutnání alkoholu jinou. 

Mládež může pravidelnou konzumací alkoholu řešit nějaký ze svých problémů. 

Dotazník nám pomohl nahlédnout blíže do této problematiky mezi mládeží. 

 

4.2.Organizace průzkumu 

 

Průzkum proběhl v měsících duben – květen 2015 na základě 

rozeslaného dotazníku mezi mládeží na různých středních školách v hlavním 

městě Praha. Dotazník je možné považovat za spolehlivý v tom smyslu, že 

zjišťuje to, co skutečně zjišťovat má. Při distribuci dotazníků bylo možné 

zvolit tzv. „papírovou verzi“ dotazování nebo internetovou variantu dotazníku. 

Dotazník byl rozeslán elektronicky a vyplněný se vracel oběma uvedenými 

způsoby. Sestavený dotazník byl rozeslán elektronicky více jak 100 

respondentům, bylo vyplněno a vráceno 95 dotazníků. Dotazník obsahoval 20 

otázek. Způsob hodnocení byl sestaven dle odpovědí respondentů. Vyplněné 

dotazníky byly anonymní. Otázky, které jsou v tomto dotazníku uvedeny, se 

týkají tématu konzumace alkoholu a jejich přidružených otázek, které 

s tématem souvisejí. Každý respondent obdržel dotazník s připomínkou, že 
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pečlivé a pravdivé odpovědi na položené otázky pomohou autorovi této 

bakalářské práce lépe a objektivněji posoudit a vyhodnotit tuto problematiku. 

 

4.3. Vyhodnocení průzkumu 

Celý průzkum je rozdělen podle jednotlivých otázek, které byly 

předkládány respondentům na různých středních školách v Praze. Pozornost 

byla věnována důležitému tématu, kterým je konzumace alkoholu.  

Celkem bylo osloveno 95 respondentů. Na otázku, jak tráví mladiství 

volný čas se jich nejvíce věnuje sportu, následně kultuře. Koníčkům věnují 5 a 

více hodin denně. Volný čas nejraději tráví ve společnosti svých vrstevníků. 

Se svými vrstevníky se nejčastěji schází ve škole. Téměř všichni (95%) se ve 

svém volném čase nenudí. Pokud by se tak stalo, tento čas stráví u počítače, 

v menší míře u televize nebo prací.  

Na otázku, zda si myslí, že jsou mezi vrstevníky oblíbení, odpověděla 

většina (79%), že jsou oblíbení. Další otázky již byly zaměřeny přímo na téma 

alkohol.  

Zajímavá odpověď na otázku: „V kolika letech jste poprvé ochutnal 

alkohol?“ byla mezi 14-15 lety, menší procento mezi 12-13 lety, objevily se 

zde i odpovědi mezi 10-11 lety. Převážně se tak uskutečnilo při oslavách.  

Potěšující byla odpověď na otázku: „Pije někdo z vašich vrstevníků 

pravidelně alkohol?“ NE v 81%  respondentů. Velké procento dotazujících (84 

%), odpovědělo na otázku, zda by se zúčastnili večírku, kde se nepodává 

alkohol ANO. 91 % dotázaných nejsou 100 % abstinenty. Všeobecně 92 % 

z těchto mladistvých bere konzumaci alkoholu jako samozřejmost při 

společenských akcích. Občas ho konzumuje 54% dotázaných, častěji než 1x 

týdně 29% dotázaných.  

Zajímavé je, že 68% dotázaných alkohol chutná a 16% z nich při 

konzumaci alkoholu ztrácí ostych.  
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Do všeobecného povědomí patří informace, že alkoholismus je nemoc. 

V tomto případě v 96%, odpověděli mladiství, že tuto informaci znají a 95% 

z nich zná způsob léčby. Ve 2/3 odpovědí je shodná odpověď, že úspěšnost 

léčby závisí na pacientovi, menší část na pomoci rodiny. Velmi zajímavé 

odpovědi byly v % úspěšnosti léčby. Na 70-100% úspěšnost odpovědělo 46 % 

dotázaných.  

To, co si myslí mladiství o alkoholismu ve 2/3 odpověděli, že se jedná 

o závislost, v menším procentu, že se vlastně jedná o nemoc. Tento vybraný 

vzorek mládeže středních škol si uvědomuje škodlivost alkoholu.  

 

 

4.4. Závěr 

Jistě ne všechno v životě je stejně důležité. Význam, který jednotlivým 

hodnotám v životě přikládáme, vytváří žebříček hodnot. Mít žebříček hodnot, kde 

bude zdravý zájem pomoci druhým lidem, kvalitní vztahy nebo duchovní hodnoty 

na předních místech, může být prospěšné i v prevenci problémů s návykovými 

látkami. Umění odmítat konzumaci alkoholu je důležité pro děti i dospívající 

mládež, a to nejen v důležitých životních situacích všedního dne. Aby se omezil 

výskyt nežádoucích důsledků pití alkoholu, je nutno děti od útlého dětství a 

zejména pak ve škole vychovávat ve smyslu dostatečných vědomostí a správných 

postojů k pití alkoholu. Protialkoholní výchova má významný cíl: změnit 

společenský náhled na zneužívání alkoholických nápojů ve smyslu jednoznačného 

odsouzení opilosti, uznat abstinenci jako pozitivní jev a její nezbytnost a aktivně 

pomáhat lidem ohroženým nebo postiženým alkoholismem. 
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Na závěr citát k zamyšlení: „ Bez pití život v každém věku jest krásnější. 

Člověk nepijící, který má svěží všechny své smysly, uvádí tolik krásného v životě, 

přírodě, společnosti, ve své práci, o čem se mu ani nezdálo, pokud byl ve své 

alkoholické mlhovině. (T.G.Masaryk). “
13

 

                            . 

 

 

 

RESUMÉ 

Bakalářská práce se věnuje tématu konzumace alkoholu žáků na středních 

školách. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, závislost na alkoholu a její léčba. 

Ve výzkumné části jsou zpracována data metodou kvantitativního výzkumu 

pomocí dotazníku. Šetření bylo provedeno na různých středních školách v Praze. 

Zpracováno bylo celkem 95 dotazníků. 

Východiskem pro teoretickou část byla použita odborná literatura, 

zabývající se alkoholismem. Některé informace byly zpracovány z odborných 

periodik, které se věnují této problematice, a bylo též využito elektronických 

zdrojů. 

Cílem práce je zjistit úroveň a míru konzumace alkoholu na středních 

školách v Praze. To znamená zjistit názory a postoje žáků na konzumaci alkoholu 

a určit, co je ke konzumaci vedlo. Zmapovat znalosti žáků o škodlivosti spojené s 

konzumací alkoholu, preventivní opatření v dotazovaných školách a připravit tak 

podklady pro vhodné a smysluplné preventivní činnosti v této oblasti 

 

 

                                                 

13
NEŠPOR,K. PERNICOVÁ,H. CSÉMY L. Jak zůstat fit a předejít závislostem. 

Praha: Portál. 1999. s. 86. ISBN: 80-71078-299-8 
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SUMMARY 

The bachelor thesis deals with the issue of alcohol consumption of 

secondary school students. The elementary terms – alcohol addiction and its 

treatment, are explained. In the research part the data from the quantitate research, 

provided by the questionnaire, are analysed. The survey was carried out at 

different secondary schools in the district of Prague. 95 questionnaires in total 

were analysed. 

For the theoretical part specialized literature about alcoholism was used. 

Some information from the scholarly magazines and web pages dealing with this 

issue were analysed.  

The aim of this thesis is to find out the level and volume of alcohol 

consumption at secondary schools at the district of Prague. That means – to find 

out the students´ opinions and attitudes towards alcohol consumption and to 

determine, what leads them to consumption, to find out the level of their 

knowledge about harmful effects of alcohol, furthermore , what precautions the 

surveyed schools take and lastly, to prepare groundwork for suitable and 

meaningful preventive activities in this field. 
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Seznam příloh: 

            

        Dotazník  

    

  

 

  

               1. Jak trávíte volný čas? 

   

sportem 

 

kulturou 

              

      

četbou 

 

jinak 

              

                       2. Kolik hodin denně věnujete svým koníčkům? 

 

2 hodiny 

 

4 hodiny 

              

      

3 hodiny 

 

5 a více hodin 

             

                       3. Volný čas trávíte sám, nebo ve společnosti 

 

sám 

 

ve společnosti 

             svých vrstevníků? 

                     

                       4. Kde se nejčastěji scházíte se svými vrstevníky? 

 

ve škole 

 

v parku 

              

      

v kavárně 

 

jinde 

              

                       5. Stává se vám, že se nudíte ve volném čase? 

 

ano 

 

ne 

              

                       6. Pokud ano, jak to řešíte? 

   

TV 

 

počítač 

              

      

prací 

 

jinak 

              

                       7. Myslíte si, že jste mezi vrstevníky oblíbený? 

 

ano 

 

ne 

              

      

možná 

 

nevím 

              

                       8. V kolika letech jste poprvé ochutnal alkohol? 

 

10 - 11 let 

 

12 - 13 let 

              

      

14 - 15 let 

 

více než 15 let 
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9. Při jaké příležitosti to bylo ? 

   

při oslavě s kamarády 

              

      

při významné události 

              

      

ze zvědavosti 

               

                       10. Pije některý z vašich vrstevníků pravidelně alkohol? 

 

ano 

 

ne 

              

                       11. Zúčastnil by jste se večírku, kde se nepodává 

alkohol?  

 

ano 

 

ne 

              

                       12. Jste 100 % abstinent? 

   

ano 

 

ne 

              

                       13. Berete konzumaci alkoholu jako samozřejmost 

 

ano 

 

ne 

              při zábavě nebo společenských akcích? 

                  

                       14. Jak často konzumujete alkohol? 

  

nepiji ho 

 

tak 1x týdně 

             

      

častěji než 1x 

týdne 

 

občas 

             

 

 

      

 

 

 

 

               15. Jaký je váš důvod ke konzumaci alkoholu? 

 

chutná mi 

 

ztrácím ostych 

             

      

jiný 

 

uvolňuje mě 

             

                       16. Víte, že alkoholismus je nemoc? 

  

ano 

 

ne 
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17. Znáte způsob léčby alkoholismu? 

 

 ano  ne 

                       

               

 

18. Na kom si myslíte, že závisí úspěšnost léčby? 

 

na pacientovi 

               

      

na pomoci rodiny 

              

      

na lékaři 

                

      

na léčbě 

                

                       19. V kolika % si myslíte, že je úspěšná? 

  

do 30% 

 

30 - 50% 

              

      

50 - 70% 

 

více než 70 % 

             

     

 

 

                  

20. Co si myslíte o alkoholismu? 

   

je to nemoc 

               

      

je to závislost 

               

      

nic 
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Analýza dat 
      Analýza dat byla provedena formou tabulek a grafů. Celkem bylo vypracováno 

20 tabulek a na jejich základě sestaveno 20 grafů 
   

        Tabulka 1:  Jak trávíte volný čas 
    Odpověď Sportem Kulturou Četbou Jinak Celkem 

  Počet 35 30 20 10 95 
  % 37 32 21 10 100 
    Graf 1: Jak trávíte volný  čas 

     

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
Tabulka 2:  Kolik hodin denně věnujete svým koníčkům 

  

Odpověď 2 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 
5 a více 

h. Celkem 
  Počet 5 10 20 60 95 
  % 5 11 21 63 100 
   

   Graf 2: Kolik hodin denně věnujete svým koníčkům 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

       

37% sport 

32% kultura 

21% četba 

10% jinak 

Jak trávíte volný čas 

2 hodiny 5% 3 hodiny 
11% 

4 hodiny 
21% 5 a více 

hodin  63% 

Kolik hodin denně věnujete svým koníčkům 
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Tabulka 3:  Volný čas trávíte sám, nebo ve společnosti vrstevníků 
 Odpověď Sám Ve společnosti vrstevníků Celkem 

  Počet 38 57 95 
  % 40 60 100 
  Graf 3: Volný čas trávíte sám, nebo ve společnosti vrstevníků 
   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Tabulka 4:  Kde se nejčastěji scházíte se svými vrstevníky 
  

Odpověď Ve škole V parku 
V 

kavárně Jinde Celkem 
  Počet 64 7 3 21 95 
  % 68 7 3 22 100 
          

        

Graf 4:  Kde se nejčastěji scházíte se svými vrstevníky 
   

 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

sám 
40% ve 

společnosti 
vrstevníků 

60% 

Volný  čas trávíte sám, nebo ve společnosti 
vrstevníků 

ve škole 68% 

v parku 7% 

v kavárně3% 

jinde 22% 

Kde se nejčastěji scházíte se svými vrstevníky 
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Tabulka 5:  Stává se vám, že se nudíte ve svém volném čase 
  Odpověď Ano  Ne  Celkem 

    Počet 5 90 95 
    % 5 95 100 
    Graf 5  Stává se vám, že se nudíte ve svém volném čase 

   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
Tabulka 6:   Pokud ano, jak to řešíte 

    Odpověď Televize Práce Počítač Jinak Celkem 
  Počet 1 1 2 1 5 
  % 20 20 40 20 100 
   

Graf 6:   Pokud ano, jak to řešíte 
     

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ano 
5% 

ne 
95% 

Stává se vám, že se nudíte ve svém volném 
čase 

televize 
20% 

práce 
20% 

počítač 
40% 

jinak 
20% 

Pokud ano, jak to řešíte 
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Tabulka 7:   Myslíte si, že jste mezi vrstevníky oblíbený 

Odpověď Ano Ne Možná Nevím Celkem 
  Počet 75 10 4 6 95 
  % 79 11 4 6 100 
  

        Graf 7:   Myslíte si, že jste mezi vrstevníky oblíbený 
    

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Tabulka 8:  V kolika letech jste poprvé ochutnal alkohol 
  

Odpověď 10 - 11 let 
12 - 13 

let 
14 - 15 

let více než 15 let Celkem 
 Počet 6 20 58 11 95 
 % 6 21 61 12 100 
 

        Graf 8:  V kolika letech jste poprvé ochutnal alkohol 
   

 
 

       

        

        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ano 
79% 

ne 
11% 

možná 
4% 

nevím 
6% 

Myslíte si, že jste mezi vrstevníky oblíbený 

10-11 let 
6% 12-13 let 

21% 

14 -15 let 
61% 

více než 15 
let  

12% 

V kolika letech jste poprvé ochutnal alkohol 
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Tabulka 9:  Při jaké příležitosti to bylo 
    Odpověď Při oslavě Významné události Ze zvědavosti Celkem 

 Počet 75 8 12 95 
 % 79 8 13 100 
 

        Graf 9:  Při jaké příležitosti to bylo 
     

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Tabulka 10:  Pije některý z vašich vrstevníků pravidelně alkohol 
  Odpověď Ano  Ne  Celkem 

    Počet 18 77 95 
    % 19 81 100 
    

        Graf 10:  Pije někdo z vašich vrstevníků pravidelně alkohol 
   

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

        

oslava 
79% 

významná 
událost 

8% 

ze 
zvědavosti 

13% 

Při jaké příležitosti to bylo 

ano 
19% 

ne 
81% 

Pije někdo z vašich vrstevníků pravidelně 
alkohol 
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Tabulka 11: Zúčastnil by  jste  se večírku, kde se nepodává alkohol 
 Odpověď Ano  Ne  Celkem 

    Počet 80 15 95 
    % 84 16 100 
    

        Graf 11:  Zúčastnil by  jste se večírku, kde se nepodává alkohol 
   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Tabulka 12:  Jste 100% abstinent 
    Odpověď Ano  Ne  Celkem 
    Počet 9 86 95 
    % 9 91 100 
     

 Graf 12:   Jste 100% abstinent 
      

 
 

       

        

        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ano 
84% 

ne 
16% 

Zúčastnil by jste se večírku, kde se nepodává 
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ano 
9% 

ne 
91% 

Jste 100% abstinent 
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Tabulka 13:   Berete konzumaci alkoholu jako samozřejmost 
  

 

  při zábavě nebo společenských akcích 
 

   Odpověď Ano  Ne  Celkem 
    Počet 87 8 95 
    % 92 8 100 
    Graf 13:  Berete konzumaci alkoholu jako samozřejmost při 

                 společenských akcích   

   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Tabulka 14:   Jak často konzumujete alkohol 
   

Odpověď Nepiji ho Občas 1x týdně 
Častěji než 1x 

týdně Celkem 
 Počet 7 51 10 27 95 
 % 7 54 10 29 100 
 

        Graf 14:  Jak často konzumujete alkohol 
     

 
 

       

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ano 
92% 

ne 
8% 

Berete konzumaci alkoholu jako samozřejmost 
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občas 
54% 
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10% 

častěji než 
1x  týdně 

29% 

Jak často konzumujete alkohol 
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Tabulka 15:  Jaký je váš důvod ke konzumaci alkoholu 
  Odpověď Chutná mi Uvolňuje Ztrácím ostych Jiný Celkem 

 Počet 65 8 14 8 95 
 % 68 8 16 8 100 
 Graf 15: Jaký je váš důvod ke konzumaci alkoholu 

    

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
Tabulka 16:  Víte, že alkoholismus je nemoc 

   Odpověď Ano  Ne  Celkem 
    Počet 91 4 95 
    % 96 4 100 
     

Graf 16:  Víte, že je alkoholismus nemoc 
     

 
 

       

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

       

chutná mi 
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ne 
4% 

Víte, že alkoholismus je nemoc 
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Tabulka 17:   Znáte způsob léčby alkoholismu 
   Odpověď Ano  Ne  Celkem 

    Počet 90 5 95 
    % 95 5 100 
    Graf 17:  Znáte způsob léčby alkoholismu 
     

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Tabulka 18:  Na kom si myslíte, že závisí úspěšnost léčby 
  Odpověď Pacientovi Pomoci rodiny Lékaři Léčbě Celkem 

 Počet 71 15 3 6 95 
 % 75 16 3 6 100 
  

Graf 18: Na kom si myslíte, že závisí úspěšnost léčby 
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ne 
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Znáte způsob léčby alkoholismu 
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        Tabulka 19:   V kolika % si myslíte, že je úspěšná 
   Odpověď do 30% 30-50% 50-70% 70-100% Celkem 

  Počet 14 16 21 44 95 
  % 15 17 22 46 100 
  Graf 19:  V kolika % si myslíte, že je úspěšná 

    

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Tabulka 20:  Co si myslíte o alkoholismu 
    Odpověď Je to nemoc Je to závislost Nic Celkem 

 Počet 22 71 2 95 
 % 23 75 2 100 
 Graf 20:  Co si myslíte o alkoholismu 

     

 
 

       

        

        

         

do 30% 
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30-50% 
17% 
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V kolika % si myslíte, že je úspěšná 
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