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Abstrakt 

  Bakalářská práce s názvem „Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a 

její původ v socializačních faktorech“ zkoumá užívání alkoholu studenty gymnázií, 

středních odborných škol a středních odborných učilišť a možné příčiny této alkoholové 

spotřeby. V rámci socializačních faktorů jsou blíže rozebírány vlivy rodiny, 

vrstevnických skupin a školy. Téma je nejprve analyzováno v teoretické části, kde jsou 

představeny hlavní koncepty, které jsou později využity v praktické části, a také jsou 

zde prezentovány výzkumy, ze kterých bylo čerpáno a byly nápomocné jako inspirace 

pro tvorbu bakalářské práce. V praktické části je definován cíl výzkumu, výzkumný 

problém a otázky s ním spojené, metodika sběru a zpracovávání dat, jejich možné 

alternativy. Je zde popsán metodologický nástroj (SAQ), jeho jednotlivé dimenze a 

změny provedené po uskutečnění pilotáže. Výsledky jsou nejdříve prezentovány za 

celou cílovou skupinu, dále jsou respondenti děleni na základě pohlaví a typu střední 

školy, který studují, kde se jako signifikantní projevil rozdíl mezi muži a ženami v míře 

vypitého alkoholu. Hlavním zjištěním práce jest fakt, že jako socializační faktor, který 

nejvíce ovlivňuje alkoholové zvyklosti středoškolských studentů, se projevila 

vrstevnická skupina.   

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The bachelor’s thesis called “Alcohol Consumption of Prague’s High School 

Students and Its Origin in the Socialization Factors” is about the consumption of alcohol 

by high school students, secondary technical school students and secondary vocational 

school students and the potential reasons for this alcohol consumption. The factors of 

socialization, such as the impact of the family, peer groups and school, are discussed in 

detail. The topic is first analyzed in the theoretical section that presents the main 

concepts, which are later on applied in the practical section, as well as the surveys that 

were exploited and became an inspiration for the bachelor’s thesis. The practical section 

defines the survey objective, the survey task and related issues, the methodology of data 

collection and processing and their possible alternatives. It describes the methodological 

tool (SAQ), its individual dimensions and changes made after the pilot study. The 

findings are first presented for the entire target group, than are the respondents classified 

by gender and type of school they attend, which shows a significant difference between 

men and women as to the volume of consumed alcohol. The principal finding of the 

thesis is that the family is the factor of socialization that affects the alcohol consumption 

of high school students the most. 
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Projekt bakalářské práce 

1) Předpokládaný název práce. 

Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních faktorech. 

Alcohol consumption of the Prague high school students and its origin in socialization 

factors. 

 

2) Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému. 

Proč téma alkoholové konzumace? 

V České republice se užívání alkoholu u mladistvých prokazuje jako rozšířený 

fenomén, přičemž průzkumy ukazují, že v posledním roce pilo 93% dotazovaných 

respondentů, v posledním měsíci se jednalo o 79% dotazovaných.
1
 Původ těchto čísel 

můžeme objevit hned v několika jiných faktorech, například: Česká republika drží 

v konzumaci alkoholických nápojů čtvrté místo (v rámci Evropy), v žebříčku před námi 

najdeme pouze Moldavsko, Estonsko a Ukrajinu.
2
 Alkoholovou oblibu potvrzují i 

výzkumy CVVM, kde 90% respondentů souhlasilo s výrokem, že české pivo je něco, 

čím se můžeme pyšnit v zahraničí. Dalších 80% dotazovaných je názoru, že české pivo 

je nejlepší na světě.
3
 Další výzkumy týkající se konzumace piva v České republice 

ukazují, že podíl mužů, kteří pijí pivo, dosahuje posledních deset let cca. 90%, u žen se 

tato hodnota pohybuje okolo 56% ve stejném časovém úseku. Muži spotřebují téměř 

osm půllitrů piva, u žen se jednalo v průměru o něco více, než dva půllitry týdně. Na 

vysokou míru spotřeby piva v České republice jsou hrdé dvě pětiny mužů a přibližně 

každá šestá žena.
4
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3) Předpokládané metody zpracování a předběžnou strukturu práce. 

Pro svou případovou studii jsem se rozhodla definovat cílovou skupinu jako 

studenty středních škol, kteří pocházejí z Prahy. Danou věkovou skupinu považuji za 

zajímavou, jelikož se jedná o kategorii lidí, kteří jsou ve věku formování vlastní 

identity, sociálního statusu apod. Aby byly výsledky průzkumů, co nejlépe porovnatelné 

rozhodla jsem se výběr respondentů zaměřit pouze na jednu oblast a to hlavní město – 

Prahu. Předpokládaná velikost vzorku je 250 – 300 osob z přibližně šesti škol, přičemž 

budu dotazovat jak studenty gymnázií, tak středních odborných škol i studenty z učilišť.  

Sběr dat jsem se rozhodla tvořit za pomoci SAQ, hodnotím ho jako nejvíce vhodný 

nástroj pro můj typ průzkumu. Je to technika, skrze kterou mohu získat vysoký počet 

respondentů relativně s malými náklady a nízkou časovou náročností
5
, jelikož dotazník 

může vyplňovat vícero osob najednou, v mém případě se bude jednat o školní třídy. Pro 

typ otázek, které se budu snažit od studentů získat, považuji anonymitu za nezbytnou. 

Otázky se budou týkat vztahů s rodiči, vrstevníky i rizikového chování respondentů, kde 

může dojít k otázkám, které by studenti nemuseli chtít zodpovědět bez zaručené 

anonymity. Bude se jednat o otázky jak uzavřené, tak otevřené pro maximální pojmutí 

tématu, kterým bude předcházet pilotní studie. 

Zpracování dat proběhne ve finální podobě za pomoci statistického programu SPSS. 

Svůj výzkumný problém jsem se rozhodla definovat následovně: Kdo nejvíce ovlivňuje 

alkoholové zvyklosti u pražských středoškoláků – rodiče, vrstevníci nebo škola? 

 

Struktura práce: 

1) Uvedení do tématu 

2) Cíle práce a metodologie 

3) Analýza dat 

4) Zjištění ze šetření 

5) Závěr a shrnutí 
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Úvod 

Evropa je místem s velmi nízkou mírou abstinence a Česká republika není 

výjimkou. Jak v dospělé populaci, tak i mezi mladistvými je alkoholová konzumace 

velmi rozšířená. Pití alkoholu je mezi lidmi všech věkových kategorií běžnou formou 

chování, které však může mít i nebezpečné zdravotní a sociální důsledky.  

Téma alkoholové konzumace středoškolskými studenty jsem si vybrala právě 

proto, že mě tato problematika zajímá a ráda bych si o ní skrze vlastní průzkum rozšířila 

povědomí. Považuji prostředí české společnosti za sžité s tolerantním přístupem 

k alkoholu, do jaké míry se to projevuje u mladistvých, bude předmětem této práce. 

Za hlavní příčinu alkoholové konzumace považuji předávání vzorců chování, 

které jsou jedincem přebírány v průběhu procesu socializace. Pro hlubší nahlédnutí do 

tématu budu při tvorbě práce čerpat z výzkumů a studií, které se danou tématikou 

zaobírají.   

V rámci dotazníkového šetření, skrze které bych ráda data získala, se budu 

dotazovat studentů gymnázií, středních odborných škol i středních odborných učilišť, 

aby byla cílová skupina co nejlépe vystihnuta.  

Zaměřím se zde především na alkoholové zvyklosti respondentů a jejich možný původ 

ve třech hlavních socializačních faktorech – rodiče, vrstevníci a škola. U zvolených 

socializačních činitelů budu zkoumat jejich možný vliv na spotřebu alkoholu studenty.   

 Výstupem této bakalářské práce budou deskriptivní výsledky celé cílové skupiny 

týkající se množství alkoholu, které respondenti průměrně zkonzumují, míry intoxikace, 

preference prostředí a osob, kterými se rádi u užívání alkoholu obklopují. Budu se též 

zajímat o důvody konzumace a rizikové chování s ním spojené.    

 Další části práce se pak detailněji zaměří na jednotlivé socializační faktory, tedy 

rodinu, vrstevnickou skupinu a školu.  
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1. TEORETICKÝ ÚVOD  

1.1. Užívání alkoholu mladistvými 

Užívání alkoholu mladistvými je globální problém, který v České republice 

nachází svou úrodnou půdu. Čeští mladiství drží prvenství mezi evropskými státy, jak 

prokazují studie ESPAD. Dle jejich výsledků z roku 2011 pilo v posledním roce 93% 

dotázaných mladistvých, 79% pilo v posledním měsíci. Podobné hodnoty vykazuje 

například Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovensko. Studie ESPAD též zkoumala časté 

pití alkoholu, což bylo operacionalizováno jako konzumace alkoholu 6krát a častěji 

v rámci jednoho měsíce. 12% Čechů užívá alkohol v této časové epizodě. Takto časté 

užívání alkoholu je typické zejména pro západní a střední Evropu. [CSÉMY et al. 2012: 

80-81] 

Nejsou to pouze mladiství, kteří jsou v užívání alkoholu silně nadprůměrní, nýbrž i 

v rámci celé republiky udržujeme 4. místo v konzumaci alkoholových nápojů. Studie 

WHO z roku 2008 prokázala, že se v žebříčku před námi nachází pouze Moldavsko, 

Ukrajina a Estonsko. [WHO 2008: online] Tuto alkoholovou oblibu lze potvrdit nejen 

zahraničními výzkumy, nýbrž i těmi, co pocházejí přímo z České republiky. Český 

národ lze považovat za „pivní národ“, prokazuje to průzkum CVVM, kde 90% 

dotazovaných souhlasilo s výrokem, že české pivo je něco, čím se můžeme pyšnit 

v zahraničí, 80% dotazovaných si pak myslí, že české pivo je nejlepší na světě. Od 

stejných autorů pochází i výzkumy týkající se konzumace piva, kde podíl mužů, kteří 

pijí pivo, dosahuje posledních deset let cca. 90%, u žen se tato hodnota pohybuje okolo 

56% ve stejném časovém úseku. Průzkum ukázal, že týdně spotřebují muži téměř osm 

půllitrů piva, u žen se jednalo v průměru o něco více, než dva půllitry týdně. Na 

vysokou míru spotřeby piva v České republice jsou hrdé dvě pětiny mužů a přibližně 

každá šestá žena. [CVVM 2014: online] 

Toto nastavení společnosti se tudíž odráží i na smýšlení a hodnotovém nastavení 

mladistvých, kteří mají ke konzumaci alkoholu blízko. Podstatným faktorem je zde i 

tolerance většinové společnosti ke konzumaci alkoholu, který je přijatelný v rámci české 

populace pro 94% osob, z toho 16% lidí vidí pravidelnou konzumaci jako přijatelnou 

možnost, zbylých 78% považuje občasné pití alkoholu jako morálně přijatelné. Pouze 

4% schvalují alkohol pouze vyzkoušet a pro 2% respondentů je to zcela morálně 

nepřijatelné. V porovnání s ostatními návykovými látkami je užívání alkoholu druhé 

nejvíce přijatelné hned po kávě, kterou schvaluje 97% dotazovaných. U tabákových 
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výrobků je shodného názoru pouze 73%, u marihuany 29% respondentů [CVVM 2013: 

online]. 

Práce s názvem „Comparing alcohol consumption in central and eastern Europe 

to other European countries“ porovnává evropské státy dle alkoholové konzumace. 

Česká republika spadá společně se Slovenskem a Německem do evropského centrálního 

bloku, který autoři specifikují jako blok pivních národů, přičemž Česká republika se 

svou pivní kulturou řadí mezi „Mediterranean style“, což charakterizuje téměř 

každodenní pití alkoholu a téměř žádnou akceptací opilosti na veřejnosti. [Popova et al. 

2007: 465] 

 

1. 1. 1. Užívání alkoholu dle pohlaví 

 

Ve své práci se zaměřím i na výsledky dotazování dle dvou kritérií – pohlaví a 

typu střední školy.  

Mnoho prací poukazuje na častější konzumaci alkoholu muži, například 

výzkumný tým Marye Schulteové objasňuje nižší alkoholovou spotřebu žen 

následujícími argumenty:  

„(…) women´s physiological sensitivity to lower doses of alcohol, greater social 

sanctions against drinking, and increased risk for physical and sexual assualt 

resulting from alcohol consumption as factors which serve to prevent female 

drinkers from engaging in heavier alcohol use“. [Schulte et al. 2009: 535] 

 

Vyšší spotřebu alkoholu mužským pohlavím potvrzují i výsledky americké 

studie NLAES
6
, která tvrdí, že 18,6% dotazovaných mužů splňovalo kritéria pro 

možnou alkoholovou závislost, oproti tomu u žen to bylo pouze 8,4% dotazovaných. 

[Grant et al. 1997: 464]  

Studie ESPAD z roku 2007 prezentuje průměrnou alkoholovou spotřebu 

studentů mužů na 5,2 cl, u žen na 3,8 cl. [Csémy et al. 2007: 80] 

V evropském prostředí se touto problematikou zabýval například Mäkela a 

Mustonen, kteří prováděli výzkumy na území Norska, Velké Británie a Irska. Jejich 

                                                 
6
 National Longitudial Alcoholic Epidemiological Survey 
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výsledky potvrzují fakt, že muži mají větší sklon být „binge drinkers“
7
 a také vykazují 

více dnů, kdy jsou intoxikovaní, nežli ženy. [Mäkela a Mustonen et al. 2000: 732-733] 

 Landrine a její tým zjistili ve své studii s názvem: „Gender expectations for 

alcohol use: A study of significance of the masculine role“, že postoje a očekávání 

vztahující se k přijatelnosti užívání alkoholu a případnému stavu opilosti jsou ovlivněny 

tradičními genderovými rolemi. Výsledky ukázaly, že ženy jsou často ovlivněny 

stereotypními ženskými charakteristikami jako počestnost, mravnost, péče a emotivnost 

a tudíž se účastní pití alkoholu jen omezeně. [Landrine et al. 1988: 709] Muži jsou 

naopak v roli, kdy maskulinita je spojována s užíváním alkoholu a intoxikací.  [Schulte 

et al. 2009: 551] 

 Maccoby argumentuje fakty, že v užívání alkoholu se odráží socializační 

procesy společnosti, kdy dívky a chlapci podstupují jiné tresty a reakce rodičů, učitelů 

skrze celý průběh dospívání, což ve finále stvoří odpovídající genderové chování a 

postoje (včetně toho alkoholového). [Maccoby et al. 1988: 761-762] Adolescenti se pak 

vnitřně ztotožní s tímto fungováním společnosti a povzbuzují ostatní ke 

stejnému chování příslušící k jejich pohlaví. Například dívky mají tendenci více než 

muži nutit ostatní dívky, aby méně (nebo vůbec) pily alkohol. [Keefe et al. 1994: 49-50] 

V dospělosti se i častěji projevují ženy jako osoby, které přestanou užívat alkohol úplně, 

což může pocházet i ze socializačních procesů v mládí. Ženy více důvěřují pozitivním 

přínosům, které jsou spojeny s omezením či úplným ukončením pití alkoholu. Muži 

s přibývajícím věkem spíše udržují nebo naopak ještě zvyšují svou konzumaci alkoholu, 

jelikož, dle autora, nejsou „sloučeni“ s benefity, které omezení pití alkoholu nebo úplné 

přestání přináší. [Schulte et al. 2009: 551]    

 

1. 1. 2. Užívání alkoholu dle typu školy 

Studie ESPAD z roku 2007 prezentuje ve svých výsledcích z České republiky 

srovnání tří typů středních škol: gymnázia, střední odborné školy a střední odborná 

učiliště. Nejvyšší spotřeba alkoholických nápojů zde byla naměřena u studentů 

středních odborných učilišť hned na několika faktorech. Následující tabulka prezentuje 

celoživotní zkušenost s alkoholem. 

                                                 
7
 „Binge drinkers“ je označení pro osoby, které mají nadprůměrnou alkoholovou spotřebu. V literatuře 

jsou definováni na základě dvou proměnných 1) jejich alkoholová konzumace vede k intoxikaci a 2) 

jejich nadprůměrná alkoholová spotřeba přetrvává v rámci delší periody a vede k závislosti na alkoholu. 

[Kuntsche a kol. 2003] 
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Tabulka č. 1: Celoživotní zkušenost s alkoholem podle typu navštěvované školy (v %) 

 Gymnázium SOŠ SOU 

Nikdy 2,8 1,8 1,6 

1-2krát 5,4 4,4 3,3 

3-5krát 7,0 6,4 5,9 

6-9krát 9,6 9,0 8,8 

10-19krát 17,7 14,5 12,4 

20-39krát 17,5 18,9 17,4 

40krát a vícekrát 40,0 45,0 50,5 

 Zdroj: ESPAD [Csémy et al. 2007: 22] 

 

Jak můžeme vidět, nejvíce abstinentů se nachází na gymnáziích, kde téměř 3% 

dotazovaných nikdy nemělo zkušenost s alkoholem. Na protipólu se pak nachází 

studenti učilišť, kde každý druhý má s alkoholem zkušenost 40 a vícekrát. Střední 

odborné školy balancují mezi těmito dvěma typy středních škol. 

 

Další oblast, ve které se zkoumali alkoholové zvyklosti dle typu školy, byla 

frekvence pití nadměrných dávek alkoholu. Nadměrnou dávkou se zde myslí 5 a více 

sklenic alkoholu při jedné konzumní epizodě v posledních třiceti dnech. [Csémy et al. 

2007: 23]   

 

Tabulka č. 2: Frekvence pití nadměrných dávek alkoholu podle typu školy za 

posledních 30 dní (v %) 

 Gymnázium SOŠ SOU 

Ani jednou 63,8 49,1 33,7 

Jednou 15,8 18,8 18,6 

2krát 8,9 13,1 16,9 

3-5krát 7,5 11,3 18,1 

6-9krát 3,0 4,4 7,0 

Zdroj: ESPAD [Csémy et al. 2007: 22] 

  

Tabulka zobrazující nadměrné pití alkoholu opět potvrzuje alkoholovou 

spotřebu, který již byla popsána v tabulce č. 1. Za poslední měsíc se opila o trochu více 

než jedna třetina gymnazistů, polovina studentů středních odborných škol a dvě třetiny 
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studentů ze středních odborných učilišť. Tyto data se zrcadlově odrážejí na nejvyšší 

frekvenci pití nadměrných dávek (6-9krát), kam spadá 7% studentů učilišť, 4,4% 

studentů odborných škol a 3% gymnazistů.  

 

 Poslední data, která bych zde ráda prezentovala, se týkají výskytu opilosti 

v posledních měsících. V logické návaznosti k předchozím dvoum tabulkám můžeme 

předpokládat, že nejčastější výskyt opilosti se bude nacházet u studentů středních 

odborných učilišť (27%), nejméně častý pak u studentů gymnázia (13,2%). Střední 

odborné školy se opět nachází mezi těmito dvěma póly (19,8%). 

 

Tabulka č. 3: Výskyt opilosti v posledním měsíci podle typu školy (v %) 

 Gymnázium SOŠ SOU 

Nikdy 86,8 80,2 73,0 

1-2krát 12,2 17,1 20,6 

3-5krát 0,4 1,4 4,0 

6krát a častěji 0,6 1,3 2,5 

Zdroj: ESPAD [Csémy et al. 2007: 23] 

 

Bylo by na místě položit si otázku proč se studenti učilišť profilují jako 

nejčastější konzumenti alkoholu v poměru s dalšími dvěma typy středních škol. Studie 

ESPAD nabízí tři možná vysvětlení: a) studenti SOU mohou mít více finančních 

prostředků, protože během praxí dostávají určitou peněžní odměnu, b) učni mají více 

volného času, c) někteří studenti mohou získat nežádoucí alkoholové návyky 

prostřednictvím socializace ze strany rodičů, protože je známo, že k častějšímu pití 

alkoholu dochází s nižší úrovní vzdělání.  [Csémy et al. 2007: 23-24] Ráda bych  

k těmto poznatkům dodala, že na středních odborných učilištích se častěji vyskytují 

osoby, které již mají jednu školu hotovou (nebo například už studují vysokou školu) a 

dodělávají si nástavbu, tudíž jsou i v jiné věkové kategorii, než studenti, kteří 

standardně postupují vzdělávacím systémem.
8
  

 

 Zajímavé data poskytují i výsledky zkoumající problémy spojené s konzumací 

alkoholu. Studie ESPAD dotazovala respondenty na jejich zkušenosti ohledně 

                                                 
8
 Myšleno tak, že do prvního stupně střední školy nastoupí rovnou po ukončení základní školy apod. 
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rizikového chování, které měli po užití alkoholu. Zkoumaných faktorů bylo deset
9
: 

Rvačka, nehoda, problémy s rodiči, problémy s přáteli, problémy ve škole, oběť 

loupeže, problémy s policií, hospitalizace, nechráněný sex a sex, kterého následující den 

litovali. Ve všech těchto kategoriích dosahovali nejvyšších hodnot studenti středních 

odborných učilišť, jako druzí se ukázali studenti středních odborných škol a nejméně 

rizikového chování po požití alkoholu vykazovali studenti gymnázií. Rozdíly byly místy 

několikanásobné, nejvíce signifikantní byly u sexu bez ochrany – gymnázium 4,9%, 

SOŠ 12,2% a SOU 21,4% a u rvaček – gymnázium 7,1%, SOŠ 13,4 a SOU 23,5%. 

[Csémy et al. 2007: 66-67] 

 

1. 2. Socializace  

Socializace je proces, při kterém si jedinec osvojuje hodnoty společnosti a začleňuje 

se do její struktury. Učí se souboru norem a pravidel, a v případě, že socializace 

proběhne úspěšně, přijímá je za vlastní. V případě, že se jedinec neadekvátně 

socializuje, má problémy vycházet s ostatními, špatně se orientuje v sociálním prostředí 

a taktéž se u něj projevují problémy s vlastní identitou.  [Havlík et al. 2002:44-45] 

Vysvětlit chování adolescenta není možné, pokud nepřihlížíme zároveň na sociální 

podmínky, ve kterých se vytváří a probíhá.  

 

„Rodina, škola, vrstevnické skupiny, ale i podniky a státní správa jsou hlavními 

socializačními činiteli. Během tohoto procesu jedinec znalosti či modely nejen 

poznává, ale také je zvnitřňuje a integruje do své osobnosti. Nestačí tedy, aby se 

dítě naučilo, že není slušné mlaskat, cílem socializace je, aby si samo přálo jíst 

´tak, jak se patří´.“ [Montoussé a Gilles et al. 2005: 109] 

 

Jak můžeme vidět, existuje vícero socializačních faktorů, já se však zaměřím na 

tři, které považuji za nejklíčovější – rodina, vrstevníci a škola. Při tvorbě sociální bytosti 

má domov (rodina) a škola nezastupitelnou úlohu jako výchovná instituce v životě dětí. 

[Fontana et al. 1997: 45] A zároveň vliv vrstevníků může být pro tuto věkovou kategorii 

nejvíce významný. [Magnnusson a Stattin et al. 1998, Rubin et al. 1998] 

 

                                                 
9
 Stejné faktory jen s mírně pozměněnými názvy pro lepší pochopení byly použity ve vlastním průzkumu 

viz. praktická část této bakalářské práce. 
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Socializaci lze obecně definovat jako: „Pojem ze sociálních věd, který označuje 

osvojování si norem, zvyků, idejí, hodnot, tradic, jazyka, symbolů a sociálních 

rolí v dané společnosti. Během tohoto procesu jedinec získává dovednosti, které 

bude potřebovat pro společný život s dalšími lidmi. Cílem je, aby člověk zvládal 

své pocity a pudy, rozvinul si svědomí, naučil se potřebným rolím pro život 

(…).“ [Jandourek et al. 2012: 208] 

 

1.2.1. Rodina a socializace 

Klíčovou roli při procesu socializace má rodina jakožto základní sociální 

mikroklima. [Řezáč et al. 1999: 51] Rodina má zásadní vliv na socializaci dětí a zároveň 

jim poskytuje prostor pro vlastní rozvoj. Každý člen je zde brán jako jednotlivec a 

zároveň jako část celku. Rodina předává (ať už vědomě či nevědomě) kulturní vzorce, 

hodnotový žebříček, pravidla chování, která by měla sloužit dítěti/adolescentovi jako 

omezení a zároveň pomoc pro jednodušší vstup do společnosti. V rodině by měl jedinec 

nalézt citové zázemí, bezpečí, pocit jistoty, motivaci, uznání a další. [Havlík et al. 2002: 

68]  

Socializace v rodině je podstatná proto, že v dětství se vyvíjí základní osobnostní 

vlastnosti, vzorce chování a postoje, které jedinec uplatňuje po celý život. Probíhá zde 

socializace na mnoha úrovních, ať už hovoříme o sociálním podmiňování, tedy 

posilování žádoucího reagování, nebo o nápodobě, identifikaci s členy rodiny a o 

slovním poučování. [Vágnerová et al. 2004: 277] 

Nedostatečná vztahová atmosféra v rodině může vést k tomu, že se adolescent 

ocitne ve skupinách lidí a part, které překračují společenské normy a zákony. [Macek et 

al. 1999: 69] 

V případě, že rodiče nepředávají dospívajícímu žádoucí vzory chování, dostávají 

se do popředí vrstevnicí jako náhrada.  

 

1.2.2. Vliv rodičů na konzumaci alkoholu 

Důležitost vlivu rodičů na míru užívaného alkoholu u mladistvých byla 

zkoumána v mnoha studiích, které však nedochází ke stejným výsledkům svých prací.   

Dvojice výzkumníků Havey and Dodd došli ve své práci „Variables associated with 

alcohol abuse“ [Havey and Dodd et al. 1993] k výsledku, že picí zvyky rodičů nemají 
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žádný vliv na užívání alkoholu mladistvých. Ke stejnému výsledku došla i práce „An 

empiricial assesment of the impact of RIT´s student alcohol policy on drinking and 

binge drinking behavior“ [Odo et al. 1999]. Na druhou stranu je zde též značný počet 

prací, u kterých se určité vlivy na alkoholové socializační prvky mladistvých prokázali 

jako značně signifikantní. Například hypotéza tvrdící, že nadprůměrné požívání 

alkoholu mladistvými podněcují rodinné zvyky spojené s požíváním alkoholu zastávají 

dvě práce: první s názvem „Social contexts of binge drinking among priváte university 

freshmen“ [Ichiyama and Kruse et al. 1998], stejně tak jako další výzkumná práce pod 

jménem „Comorbidity of alkohol and anxiety disorders among college students: effects 

of gender and family history of alcoholism“ [Kushner and Sher et al. 1993]. 

Zajímavé zjištění provedl tým Marshala a Chassina, kteří ve svých studiích 

potvrdili hypotézu, která tvrdí, že vysoká míra podpory ze strany rodičů předpovídá 

nízkou alkoholovou spotřebu potomků. [Marshal and Chassin et al. 2000] Stejný názor 

prezentuje i výzkum o pět let později „Pathways to adolescent alkohol use: family, 

environment, peer influence, and parentel expectations“. [Nash et al. 2005]  

Ke stejnému výsledku dochází i Mallett ve svém výzkumu s názvem „Do 

parents know best? Examining the relationship between parenting profiles, preventive 

efforts, and peak drinking in college students.“ [Mallett et al. 2011]. Adolescenti, kteří 

vnímají svůj vztah s rodiči, jako kvalitní inklinují méně k nadměrné konzumaci 

alkoholu, než adolescenti se špatným vztahem k rodičům. Stejně tak, jako adolescenti 

s přísnějšími rodiči jsou dle výsledků tohoto výzkumu méně náchylní k nadměrné 

alkoholové konzumaci. [Mallett et al. 2011: 292]   

Ryan a kolektiv ve své práci „Parenting factors associated with reduced 

adolescent alcohol use“ potvrzují obdobnou hypotézu, která tvrdí, že nedostatek 

blízkých a vřelých vztahů a vazeb v rodině vede k zvýšené spotřebě alkohol 

v adolescenci. [Ryan et al. 2010] 

Některé studie prokázaly signifikantní výsledky pouze u jednoho pohlaví. 

Choquet a kol. tvrdí, že kvalita rodičovského vztahu je silněji poutána s ženskou, než 

mužskou alkoholovou konzumací. Stejného názoru je i práce Kelly a kolektivu „Family 

risks for early alcohol use: evidence for gender-specific processes“, která tvrdí, že 

ženy, které mají blízký a vřelý vztah s matkou užívají méně alkoholu, než ženy, 

respektivě dívky, který dobrý vztah s matkou nemají. [Choquet et al. 2008; Kelly et al. 

2011]  
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Naopak řada jiných prací neprokázala tento faktor jako signifikantní a poukázala 

na rodičovskou kontrolu jako podstatný aspekt boje proti užívání alkoholu mladistvými, 

jedná se o „Long-term effects of parenting practices during adolescence on well-being 

outcomes in young adulthood“, dále „Does problem behavior elicit poor parenting?“ a 

„Developmental alkohol-specific parenting profiles in adolescence and their 

relationships with adolescents´ alcohol use“ [Aquailino a Supple et al. 2001; Huh et al. 

2006; Koning et al. 2012].  

Naopak mezi studiemi, které nepotvrdily význam rodičovské podpory a nízké 

spotřeby alkoholu u adolescentů můžeme jmenovat „Effect of parentel monitoring and 

peer deviance on substance use and delinquency“ od Barnese a jeho týmu a dále stejně 

tak práce s názvem „Parent-child communication about adolescent tobacco and alcohol 

use: what do parents say and does it affect youth behavior?“, kterou stvořil S.T. Ennet a 

jeho spolupracovníci. [Barnes et al. 2006; Ennet et al. 2001]  

Stejně tak jako práce „Socialization to binge drinking“ z dílny Pedersena a von 

Soest. Ti ve svém longitudinálním výzkumu zjistili (sledovali respondenty od cca 15 let 

do 28 let), že socializační vliv rodičů, který bylo možné vysledovat i u téměř 

třicetiletých nebyla podpora rodičů v pubertálním věku, ani rodičovská kontrola, ale 

samotný přístup rodičů k alkoholu, vzorce chování, které respondenti převzali a udrželi. 

[Pedersen a von Soest et al. 2013: 591]  

 Další faktor, který se v pracích týkající se alkoholové konzumace mladistvých 

sleduje, je věk, kdy adolescenti začínali/začínají užívat alkohol. Věk první konzumace 

alkoholu je spojen s mnoha riziky počínaje zhoršením ve škole, zhoršením vztahů 

v rodině či s přáteli, přes zvýšení rizika alkoholové závislosti po možné biologické 

následky jako poškození mozku. [Behrend et al. 2009: 74-75; Brown et al. 2004: 240] 

 V rámci výzkumů se projevily některé faktory rodičovské výchovy jako značně 

signifikantní pouze u jednoho pohlaví. Rodičovská kontrola ovlivňuje spotřebu alkoholu 

jak u žen, tak u mužů, v případě mužů ale ve vyšším měřítku. [Barnes et al. 2000: 180] 

Jiný longitudiální výzkum zase zjistil, že rodičovské alkoholové návyky spíše přebírají 

muži, než ženy. [Tildesley a Andrews et al. 2008: 335-336] 

    

Na alkoholové návyky a zvyklosti adolescentů existuje celá řada zajímavých 

výzkumů, které jsem však pro zpracování své bakalářské práce nepovažovala za 

relevantní. Například práce The relationship between parental socio-economic status 

and episodes of drunkenness among adolescents: findings from a cross-national survey
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10
, dále „Gambling, Alcohol, and Other Substance Use Among Youth in the United 

States“
11

. 

 

1.2.3. Vrstevníci a socializace 

Vztahy mezi vrstevníky mají různou formu, intenzitu a trvání. Může se jednat o 

krátkodobé formy soužití zahrnující několik měsíců, či dlouhodobější formy vztahů 

zahrnující několik let, či celý život. [Helus et al. 1995: 103] 

Obecně se vrstevnické skupiny seskupují dle společných zájmů a aktivit a probíhá zde 

napodobování nejen v módě, ale i ve vzorcích chování, které nemusí být vždy v souladu 

s tím, co se mladiství naučili doma.  

 

„Through interactions with their peers, adolescents acquire a wide range of 

skills, attitudes and experiences.“ [Kiuru et al. 2009: 66]      

 

Celá řada výzkumných studií považuje právě vrstevníky a vrstevnické skupiny 

za nejvíce signifikantní skupinu ovlivňující socializaci jedince v adolescenci. 

[Magnnusson a Stattin et al. 1998, Rubin et al. 1998] Některé práce prokázaly 

významný vliv vrstevníků jen v určitých sférách života, například v přístupu ke vzdělání 

a akademickým výkonům [Chen et al. 2003; Ryan 2001] nebo v angažovanosti ve 

školních aktivitách [Kindermann et al. 2007; Kindermann et al. 1996] a v tvorbě vnitřní 

motivace ke studiu. [Ryane et al. 2001] Některé studie poukázaly pouze na vliv 

vrstevnických skupin složených z osob stejného pohlaví, konkrétně se signifikantně 

                                                 
10

 Tým Matthiase Richtera zkoumal ve své práci: „The relationship between parental socio-economic 

status and episodes of drunkenness among adolescents: findings from a cross-national survey“, zda 

ovlivňuje socioekonomický status rodičů alkoholové zvyklosti adolescentů. Výsledky prokázaly, že 

socioekonomický status ovlivňuje v tomto ohledu pouze muže a ženy téměř vůbec. Vzorek respondentů 

pocházel z 35 různých zemí Evropy a Severní Ameriky, celkem se jednalo o 69249 mužů a 73619 žen. 

[Richter et al. 2006] 

 

11
 Barnes a její tým udělal výzkum na téma „Gambling, Alcohol, and Other Substance Use Among Youth 

in the United States“, kde na vzorku 2274 respondentů zkoumali, zda existuje spojitost mezi 

gamblerstvím, užíváním alkoholu, cigaret a marihuany. Zajímavým zjištěním bylo, že nejvíce gamblerství 

propadali Afroameričané, naopak k nadměrné konzumaci alkoholu inklinovali spíše běloši. [Barnes et al. 

1999] 



   

 

13 

  

projevily skupiny dívek v otázkách důležitosti úspěchu v rámci školy. [Kiuru et al. 

2009: 65] Významné ovlivnění ze strany jen homogenní skupiny vrstevníků potvrzuje i 

Benenson a Schinazi: 

 

„Girls also show a greater tendency than boys to conform to thein peer groups“ 

[Benenson a Schinazi et al. 2004: 330]    

 

1.2.4. Vliv vrstevníků na konzumaci alkoholu 

 Vliv vrstevníků na konzumaci alkoholu se projevil v mnoha výzkumech jako 

značně signifikantní. Například v práci „Personality-environment constellations and 

alcohol use: A process-oriented study of intraindividual change during adolescence“ 

označují autoři socializační vliv vrstevníků za klíčový. [Bates a Labouvie et al. 1995: 

23] Stejně tak Kuntsche a jeho spolupracovníci identifikují tlak vrstevnických skupin 

jako nejsilnější faktor v ovlivňování alkoholových zvyklostí, dokonce i převažující nad 

zvyklostmi vytvořenými socializací v rodině. [Kuntsche et al. 2004: 123-124] 

Marshal a Chassin longitudinálními výzkumy zjišťovali, zda rodinné zázemí 

mělo vliv na vztah k vrstevnickým skupinám. Konkrétně se zde zaměřovali na otázku, 

zda míra disciplíny a podpory ze strany rodičů zvyšuje schopnost potomků odolávat 

nátlaku vrstevnických skupin, co užívají alkohol. Chlapci se zde projevili jako více 

ovlivnitelní oproti dívkám, i přesto, že jejich rodinné zázemí bylo považováno za 

disciplinované a podporující. Autoři jsou názoru, že chlapci inklinují k tvorbě blízkých 

vztahů s vrstevnickou skupinou v případě, že cítí možnost ohrožení jejich nezávislosti 

ze strany rodičů. Chlapci se tak mohou snažit uplatňovat svou autonomii jako cestu, jak 

si udržet svou tradiční genderovou roli. [Marshal a Chassin et al.  2000: 85-86]  

S přibývajícím věkem narůstá i touha po nezávislosti, kterou poskytuje 

přítomnost vrstevnické skupiny. Čím více se jedinec blíží dospělosti, tím užší vztahy 

tvoří s vrstevníky a tudíž se i tento socializační faktor projevuje jako významnější při 

tvorbě rozhodnutí týkajících se alkoholové konzumace. [Jacobs a Johnston et al.  2005: 

173] 

O to jak sociální prostředí vrstevníků ovlivňuje míru pití alkoholických nápojů u 

mužů a žen se zajímali Lewis a Neighbors. Na vzorku mladých vysokoškolských 

studentů provedli dotazování, ze kterého vzešlo zjištění, že zde platí genderový 

předpoklad toho, že ženy budou konzumovat alkohol méně. Ve finále tyto „normy“ 
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ve vrstevnickém prostředí vedly k tomu, že se u žen často projevovalo přijetí této 

„typické“ ženské role a opravdu užívaly méně alkoholu. [Lewis a Neighbors et al.  

2004: 336-337]  

 

1.2.5. Škola a socializace 

Třetí faktor, který zasahuje do socializace mladistvých, je škola. Jedná se o 

prostředí výchovně-vzdělávací instituce, ve které tráví mladiství většinu svého času, 

s čímž je spojena i nutná adaptace na nové podmínky. Škola je prostředím, kde musí žák 

respektovat nová pravidla a autority, je to však zároveň prostor, který chrání mladého 

člověka v době, kdy řeší své problémy v dospívání. Z hlediska socializace je škola 

podstatným faktorem, protože zde dochází k setkávání mnoha lidi podobného věku. 

Jedná se tedy o instituci, která je bohatá na získávání celé řady sociálních dovedností. 

Školní třída a její vnitřní uspořádání tvoří jakousi modelovou společnost, kde se 

mladiství musí naučit vzájemné toleranci, spolupráci, ale i soutěživosti a podřízení se. 

Tento kolektiv má svou strukturu, své role, hodnoty, dynamiku a podobně [Čačka et al. 

2000: 309]. Škola může často napomáhat v případě nedostatečné péče ze strany rodičů, 

kdy učitelé mohou aspoň částečně nahradit chybějící model, ať už otce nebo matku. 

[Čáp a Mareš et al.  2007: 265] 

 

„Stala se místem socializace žáků, podporujícím jejich osobnostní a sociální 

rozvoj a připravujícím je na život osobní, pracovní a občanský.“ [Průcha et al. 

2008: 238] 

 

Škola by měla utvářet ideální podmínky pro socializaci dětí a jejich sociální formování 

správným směrem. Silný vliv a podstata školy jako socializační instituce je všeobecně 

uznávána, neboť růst jedince i společnosti, je závislý na vzdělání. [Havlík et al. 2002: 

148] 

 

1.2.6. Vliv školy na konzumaci alkoholu 

Ve škole dochází k rozvoji poznání dítěte, jeho vědomostí, schopností, zájmů a 

také návyků, které se následně odrážejí v chování a socializaci dítěte. Tato instituce je 
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tedy i podstatným místem pro tvorbu postojů týkající se alkoholové konzumace. 

[Grecmanová et al.  2003: 31] 

Značná řada prací poukazuje na spojitost mezi nadměrným užíváním alkoholu a 

nízkou úrovní edukace. Dle jejich výsledků platí, že čím nižší úroveň vzdělání, tím více 

jsou respondenti náchylní k „binge drinking“. [Wichstrom et al. 1998; Droomers et al. 

1999; Laukkanen et al. 2001] Naopak v práci Pedersena a von Soesta „poor school 

performance“ nepredikovalo zvýšení alkoholové konzumace. [Pedersen a von Soest et 

al. 2013: 591]  
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1. Cíl výzkumu, výzkumný problém a výzkumné otázky 

Cílem výzkumu bylo zjistit možná co nejdetailnější popis vybrané cílové 

skupiny, nejen jejich alkoholové zvyklosti ale také to, jak „k nim přišli“. Snahou bude 

uvést tyto zvyklosti do souvislostí s vlivy, které na jedince v jejich okolí působí.  

Výzkumný problém – Kdo nejvíce ovlivňuje alkoholové zvyklosti u 

respondentů? Rodiče, vrstevníci nebo škola? Alkoholová konzumace pražských 

studentů středních škol je zde zkoumána ve spojitosti s třemi socializačními faktory 

(rodiče, vrstevníci a škola). Socializace je zde brána jako učící proces, který probíhá na 

vícero úrovních. Jelikož jsou respondenti téměř dospělá skupina individuí (někteří jsou 

již i dospělý), nezkoumá se pouze vliv rodičů, který je signifikantní především 

v primární socializaci, která se odehrává v dětství a jedinci jsou tudíž ovlivněni hlavně 

rodinou, ale i vliv dalších podstatných faktorů, které s přibývajícím věkem získali na 

důležitosti (tedy navíc vrstevníci a škola). 

Skrze výzkumné otázky se budu snažit o konkretizaci vybraného výzkumného 

problému. Typově jsem se rozhodla tyto otázky rozdělit pomyslnou čarou do tří 

kategorií: Rodina, vrstevníci, škola. Každá z těchto kategorií má tři výzkumné otázky. U 

rodiny se budu zajímat o to, zda v případě, že mají adolescenti problém s rodičem 

stejného pohlaví, pijí více, než adolescenti, kteří problém s rodičem stejného pohlaví 

nemají? Dále mě bude zajímat, jak se odráží možnost užívat doma alkohol na průměrné  

konzumaci alkoholu u mých respondentů? Třetí otázka spadající pod výzkumné otázky 

u rodiny zní: V případě, že respondenti vidí mnohokrát či párkrát své rodiče opilé 

ovlivňuje to jejich míru intoxikace do té míry, že by kvůli vysoké míře užitého alkoholu 

nezvládali samotní dojít domů? U vrstevníků mě bude zajímat, zda míra stráveného 

času s vrstevníky ovlivňuje alkoholovou konzumaci respondentů? Další otázkou jest, 

zda muži konzumují více alkoholu se svými vrstevníky, než-li ženy? Poslední otázka 

z kategorie vrstevníků se zabývá tím, zda respondenti, kteří jako náplň svého volného 

času s partou konzumují alkohol, prokazují i obecně vyšší alkoholovou spotřebu? 

Přecházíme k poslední kategorii výzkumných otázek, které se týkají školy. Liší se 

alkoholové návyky respondentů dle typu školy? Ovlivňuje spokojenost ve škole míru 

konzumovaného alkoholu? A třetí a tudíž poslední otázkou jest, zda záškoláctví má 

nějakou spojitost s mírou konzumovaného alkoholu?  
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 Další krok za úspěšným sběrem dat je tvorba hypotéz. Jelikož se hypotézy váží 

na výzkumné otázky, je možné převzít z předešlého odstavce dělení otázek (a nyní již i 

hypotéz) do tří podkategorií: rodina, vrstevníci a škola. 

 Pro svou práci jsem se rozhodla určit devět hypotéz, které jsem následně 

rozdělila do tří kategorií: a) rodina, b) vrstevníci a c) škola. 

 

Rodina 

1) Respondenti se špatným vztahem s rodičem stejného pohlaví, budou více inklinovat 

k alkoholu, než respondenti, co považují vztah s rodičem stejného pohlaví za dobrý. 

2) Respondenti, jejichž rodiče povolují užívání alkoholu doma, zažili první opilost 

dříve, než respondenti, kteří nemají užívání alkoholu doma povoleno. 

3) Respondenti, kteří viděli své rodiče mnohokrát nebo párkrát opilé se častěji dostávali 

po užití alkoholu domů za pomoci kamarádů, než respondenti, kteří viděli své rodiče 

opilé jen jednou nebo nikdy 

 

Vrstevníci 

1) Respondenti, kteří tráví čas se svými vrstevníky pitím alkoholu, vykazují vyšší 

alkoholovou konzumaci, než respondenti, kteří ve volný čas s vrstevníky využívají jinak  

2) Muži častěji konzumují alkohol se svými vrstevníky v rámci jednoho měsíce, než 

ženy 

3) Respondenti, kteří byli mnohokrát za školou konzumují více alkoholu, než 

respondenti, kteří nikdy za školou nebyli 

 

Škola 

1) Studenti středních odborných učilišť budou vykazovat více rizikového chování, než 

studenti gymnázií a středních odborných škol 

2) Respondent, který nechodí rád do školy, pije více alkoholu, než ten, který do školy 

chodí rád 

3) Respondenti, kteří mají ve škole dobrý průměr, pijí méně, než respondenti, kteří mají 

špatné školní výsledky 

 

Těmito devíti hypotézami bych chtěla přiblížit vyskytující se pravidelnosti, na 

které jsem při svém průzkumu narazila.  
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2.2. Sběr dat 

Cílová skupina, na které probíhal sběr dat, byli žáci pražských středních škol. Za 

cílem získání co nejširší škály možných návyků a postojů ke konzumaci alkoholu byli 

dotazováni studenti jak z gymnázií, tak ze středních odborných škol, i učilišť. Ve 

vzorku jsou obě pohlaví a věková skupina se pohybuje mezi 15-22 lety. Při 

kontaktování pražských středních škol jsem se rozhodla zažádat o provedení výzkumu 

na studentech prvního a druhého ročníku, abych získala respondenty starší 15 let, ale 

zároveň mladší 18 let. Většinu respondentů jsem chtěla stále jako nedospělé, jelikož 

jsem názoru, že s příchodem dospělosti se v rámci alkoholových návyků leccos může 

změnit – pití alkoholu už není dobrodružstvím, nyní je už povoleno, rodiče doma často 

„povolí uzdu“, obstarat si alkohol již není nic složitého atd.  

Velikost vzorku je 333 respondentů celkem z 8 pražských středních škol. Sběr 

dat se povedl celkem u 105 studentů z gymnázií, 98 studentů ze středních odborných 

škol a 130 studentů z učilišť. Data byla sbírána pouze v rámci Prahy a to především ze 

dvou důvodů: Za prvé jsem preferovala provést spíše více průzkumů v rámci jednoho 

města, kde lze 333 dotazovaných považovat za víc vypovídající vzorek o cílové 

skupině, než kdybychom tento počet dělili mezi vícero měst. Druhý důvod byl čistě 

pragmatický a to dostupnost pražských škol pro výzkumníka.  

 Kontaktování škol probíhalo na základě skupinkového výběru, který funguje tak, 

že se základní soubor nejdříve rozdělí do několika navzájem zastupitelných skupin, 

které se od sebe výrazně neliší a jsou navzájem zastupitelné (v našem případě tedy školy 

s prvními a druhými ročníky na SŠ). Následně se z těchto skupin náhodným výběrem 

vyselektují jen některé skupiny a budou se zkoumat celé. [Reichel et al. 2009: 79] Jedná 

se o jednu z metod pravděpodobnostního výběru vzorku: Abych mohla vůbec 

skupinkový výběr provádět, potřebovala jsem oporu výběru.  

„Aby bylo možné tento typ výběru vzorku provést, musíme mít k dispozici soupis 

všech prvků populace (oporu výběru), ze kterého při výběru prvků vycházíme 

[Trampota et al. 2010: 27] 

Mou oporou výběru byl rejstřík středních škol MŠMT
12

. Školy zde byly 

seřazeny podle typu a každá dostala své přiřazené číslo. Pomocí generátoru náhodných 

čísel byla pak vylosována čísla (tedy školy), které byly následně osloveny. 

Kontaktováno bylo celkem 30 škol, 10 od každého druhu.  

                                                 
12

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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2.3. Jednotlivé dimenze dotazníku  

Jak metodu sběru dat jsem si zvolila SAQ (self-assessment questionnaire) neboli 

samo-vyplňovací dotazník. Tento nástroj pro sběr dat hodnotím jako nejvíce vhodný pro 

můj typ průzkumu. Mohu tak získat vysoký počet respondentů relativně s malými 

náklady a nízkou časovou náročností, jelikož dotazník může vyplňovat vícero osob 

najednou, v mém případě se bude jednat o školní třídy. Pro typ otázek, které se budu 

snažit od studentů získat, považuji anonymitu za nezbytnou. V kapitole 6.1 porovnávám 

možné alternativy sběru dat ve vztahu k vybrané cílové skupině a tématu bakalářské 

práce. 

 

Celý dotazník lze rozdělit do 5 částí: 

1) První část lze nazvat jako užívání alkoholu respondenty, kde se pokusím zjistit, jaké 

zvyklosti mají respondenti s užíváním alkoholu, kde, s kým, kolik a jak často pijí 

alkohol, i kdy se poprvé opili, kolikrát tak učinili za poslední měsíc a rok. V této části se 

též budu zajímat o rizikové chování spojené s užíváním alkoholu a o důvody alkoholové 

konzumace obecně.  

2) Druhá část se týká otázek na rodinu a její prostředí. Respondenti zde byli dotazováni 

na vztahy s rodiči, ale i na vztah rodičů k alkoholu, na názor a postoj rodičů na užívání 

alkoholu mladistvými a na zájem rodičů o aktivity respondenta. 

3) Třetí část dotazníku se zabývá vrstevníky. Otázky se zde týkaly identifikace 

vrstevníků, kteří respondenta obklopují, jejich alkoholové zvyky a náplň volného času, 

který spolu s respondentem tráví. 

4) Následující a tudíž čtvrtá část dotazníku se věnuje škole, jak si respondent rozumí se 

svými spolužáky, jak moc se cítí ve třídě součástí kolektivu, jak moc (ne)má školu 

v oblibě a do jaké míry se to projevuje v jeho školním průměru, kolikrát byl za školou, 

kolikrát se do školy respondent opil a zda musel někdy opakovat ročník. 

5) Poslední pátá část se týká socioekonomických a sociodemografických charakteristik 

respondenta a jeho rodiny. 

 

Tato tabulka zobrazuje otázky v dotazníku ve znění, v jakém byly použity pro 

finální sběr dat.  
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Tabulka č. 4: Aktuální otázky v dotazníku 

KONCEPT INDIKÁTOR ČÍSLO 

OTÁZKY V 

DOTAZNÍKU 

ZNĚNÍ OTÁZKY 

V DOTAZNÍKU 

Alkoholové 

zvyklosti 

respondenta 

Alkoholová 

preference 

1.1. Při konzumaci alkoholu dávám 

spíše přednost: …. 

Průměrná spotřeba 

alkoholu za 

večer/party 

1.2. Když se zamyslíš nad 

posledním měsícem, kolik 

alkoholických nápoj průměrně 

vypiješ během jednoho 

večera/party? 

Místa užívání 

alkoholu 

1.6. Kde nejčastěji piješ alkohol? 

Osoby, s kterými 

respondent pije 

1.7. S kým nejčastěji piješ alkohol? 

Denní doba užívání 

alkoholu 

1.8. V jakou denní dobu piješ 

alkohol? 

    

    

Opilost 

Intoxikace 

První opilost 1.3. V kolika letech jsi se poprvé 

opil/a? 

 Četnost opití 

v posledních 

měsících 

1.4. Kolikrát jsi se za poslední 

měsíc opil/a? 

 Četnost opití 

v posledním roce 

1.5. Kolikrát jsi se za poslední rok 

opil/a? 

 Výpadky paměti, tzv. 

okna 

1.9. Měl/a jsi někdy po pití 

výpadky paměti (tzv. okna), 

nepamatoval/a sis části večera 

nebo jeho celý průběh? 

 Nekoordinace 

pohybů 

3.12. Byl/a jsi někdy tak opilý/opilá, 

že Ti museli ostatní pomoc 

dostat se domů?  
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Rizikové chování Rizikové chování 1.10 Co se posledního roku týče, 

zažil/a jsi jako důsledek užití 

alkoholu: … 

    

    

Konfrontace 

s ostatními na 

základě užití 

alkoholu 

Pozvání na drink od 

někoho cizího 

1.15. Jak často se Ti stává, že jsi 

pozván/a na drink od někoho 

cizího? 

 Pozvání na drink 

z vlastní iniciativy 

1.16. Jak často zveš sám/sama 

někoho cizího na drink? 

 Alkohol jako taktika 

pro seznamování 

1.17.  Připadá Ti alkohol jako 

dobrá taktika pro seznámení 

se? 

    

Socializace v rodině Vztah s matkou 2.2. Jaký máš vztah s matkou? 

 Vztah s otcem 2.3. Jaký máš vztah s otcem? 

 Přísnost matky 2.4. Na škále od jedné do pěti 

zakroužkuj, jak přísná je na 

Tebe Tvoje matka? 

 Přísnost otce 2.5. Na škále od jedné do pěti 

zakroužkuj, jak přísný je na 

Tebe Tvůj otec? 

 Časové vytížení 

matky 

2.6. Máš pocit, že Ti matka 

věnovala dostatek svého času?  

 Časové vytížení otce 2.7. Máš pocit, že Ti otec věnoval 

dostatek svého času? 

 Porozumění 

z matčiny strany 

2.8. Máš pocit, že matka rozumí 

Tvým problémům? 

 Porozumění z otcovy 

strany 

2.9. Máš pocit, že otec rozumí 

Tvým problémům? 

 Zájem rodičů o volný 

čas 

2.16. Chtějí rodiče vědět, jak trávíš 

svůj volný čas s kamarády? 
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Přístup rodičů 

k alkoholu 

Postoj rodičů 

k užívání alkoholu 

mladistvými 

2.1. Jaký postoj mají Tvoji rodiče 

k pití alkoholu mladistvými? 

 Pití alkoholu na 

rodinných oslavách 

2.14. Pil/a jsi někdy alkohol na 

rodinné oslavě? 

 Nabídnutí alkoholu 

od rodinných 

příslušníků 

2.15. Kdo z rodinných příslušníků 

Ti poprvé nabídl alkohol? 

 Zájem rodičů o picí 

návyky dítěte 

2.17. Vědí rodiče, pokud jdeš pít 

s kamarády? 

 Pití alkoholu doma 2.18. Dovolují Ti rodiče pít alkohol 

doma? 

 Opilost – matka 2.19. Viděl/a jsi někdy svou matku 

opilou? 

 Opilost – otec 2.20. Viděl/a jsi někdy svého otce 

opilého? 

 Pravidla o užívání 

alkoholu 

2.21. Máte doma pevně stanovená 

pravidla týkající se užívání 

alkoholu? 

    

Socializace mezi 

vrstevníky 

Existence nejlepšího 

kamaráda/kamarádky 

3.1. Máš nejlepšího 

kamaráda/kamarádku? 

 Přátelství dle 

věkových skupin 

3.3. Přátelíš se spíš s: … 

 Přátelství dle pohlaví 3.4. Přátelíš se spíš s: … 

 Existence 

kamaráda/kamarádky, 

se kterým/kterou se 

jen pije 

3.5. Máš nějakou 

kamarádku/kamaráda, se 

kterou netrávíte jinak čas, než 

pitím alkoholu? 

 Existence party 3.6. Jsou součástí nějaké 

party/vícero part, se 

kterou/kterými trávíš většinu 
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svého volného času? 

 Velikost party 3.7. Kolik členů má přibližně tato 

parta/party? 

 Náplň volného času 

s přáteli 

3.9. Jakou aktivitou trávíš svůj 

volný čas s přáteli? 

 Náplň 

pátečního/sobotního 

večera 

3.10. Co nejčastěji děláš v páteční 

a sobotní večery? 

    

    

Přístup vrstevníků k 

alkoholu 

Četnost užívání 

alkoholu nejlepším 

přítelem 

3.2. Jak často pije Tvůj nejlepší 

kamarád/kamarádka alkohol? 

 Náplň volného času 

s partou 

3.8. Je Váš společný volný čas 

s partou/partami spojen i 

s pitím alkoholu? 

 Četnost užívání 

alkoholu s vrstevníky 

3.11. Jak často konzumuješ alkohol 

s Tvými vrstevníky v rámci 

jednoho měsíce? 

 Průběh večera 

s přáteli 

3.13. Jak bys popsal/a večer, když 

jdete pít s kamarády? 

    

Socializace ve škole Porozumění se 

spolužáky 

4.2. Jak si rozumíš se svými 

spolužáky? 

 Třídní kolektiv 4.3. Cítíš se být součástí třídního 

kolektivu? 

 Důvěra v školní 

pedagogy 

4.4. Más pocit, že kdyby bylo 

třeba, můžeš ses čímkoliv 

svěřit svému třídnímu učiteli 

nebo nějakému jinému 

pedagogovi ve škole? 

    

Přístup ke škole Obliba školy 4.1. Na škále od 1 do 10 označ, 
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jak rád/a chodíš do školy? 

 Chození za školu 4.7. Kolikrát jsi byl/a za školou? 

 Průměr známek 4.8. Jaký máš průměr známek ve 

škole? 

 Opakování ročníku 4.9. Musel/a jsi někdy opakovat 

ročník? 

    

Alkohol ve škole Opilost ve škole 4.5. Přišel jsi někdy do školy 

opilý/opilá? 

 Pití alkoholu na 

školní akci 

4.6. Pil/a jsi někdy na školním 

výletě/na školní akci? 

    

Názor na ostatní 

návykové látky 

Kouření cigaret 5.1. Kouříš? 

    

Socioekonomické 

pozadí 

Nejvyšší dosažené 

vzdělání matky 

2.12. Jaké je nejvyšší dosažené 

vzdělání Tvé matky? 

 Nejvyšší dosažené 

vzdělání otce 

2.13. Jaké je nejvyšší dosažené 

vzdělání Tvého otce? 

 Finanční příjem 6.4. Pracuješ? Pokud ano, kolik si 

průměrně vyděláš za měsíc? 

    

Sociodemografické 

charakteristiky 

Druh střední školy 6.1. Jaký druh střední školy 

studuješ? 

 Sourozenci 6.2. Kolik máš sourozenců? 

 Víra v Boha 6.3. Věříš v Boha? 

 Věk 6.5. Napiš svůj věk. 

 Pohlaví 6.6. Jsi? 
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2.4. Změny v dotazníku provedené po pilotáži 

Po vytvoření první varianty dotazníku jsem se rozhodla provést pilotáž, abych 

zjistila jeho nedostatky. Chtěla jsem se vyhnout situaci, kdybych do dotazníku 

zapomněla zahrnout nějakou důležitou kategorii, jejíž nepřítomnost by zkreslila data. I 

přesto, že mi výzkumné téma není cizí, jsem přesvědčená o nutnosti pilotáže, která 

může přinést jen pozitiva. Otestovala jsem tedy sestavený dotazník na devíti 

respondentech z cílové skupiny. Jednalo se o dva muže a sedm žen. Respondenti 

z pilotáže mi napomohli konkretizovat určité otázky, některé rozdělit do vícera otázek a 

některé zcela vyřadit. Pilotáž byla nápomocná i pro opravy stylistického a gramatického 

rázu. Díky pilotáži jsem si též ověřila časovou náročnost dotazníku, která byla velmi 

podstatná kvůli omezenému časovému rozmezí, kdy jsem měla možnost respondenty 

dotazovat (školní hodina). 

 

Následující tabulka zobrazuje změny provedené po pilotáži. 

 

Tabulka č. 5: Změny otázek v dotazníku po provedení pilotní studie 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO 

OTÁZKY V 

DOTAZNÍKU 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ 

OTÁZKY 

V DOTAZNÍKU 

NYNĚJŠÍ ZNĚNÍ 

OTÁZKY 

V DOTAZNÍKU 

 

 

 

1.1 a 1.2. 

Když se zamyslíš nad 

posledním měsícem, kolik 

alkoholických nápojů 

průměrně vypiješ, když 

vyrazíš pít? 

0,5l piva: ______ 

0,2l vína: ______ 

0,04 destilátu („panák“): 

___ 

Vůbec nepiji 

1.1. Při konzumaci 

alkoholu dávám spíše 

přednost: a) pivu b) vínu c) 

tvrdému alkoholu d) 

míchaným nápojům, e) 

alkohol vůbec nepiji 

1.2. Když se zamyslíš nad 

posledním měsícem, kolik 

alkoholických nápojů 

průměrně vypiješ během 

jednoho večera/párty? 

0,5l piva: ______ 

0,15l vína: ______ 

0,04 destilátu („panák“): __ 
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0,5l míchaného nápoje 

(např. Cuba libre): _____ 

 

 

 

1.10 

Co se posledního roku týče, 

zažil/a jsi jako důsledek 

užití alkoholu: 

d) problém ve vztahu 

s rodiči? 

Co se posledního roku týče, 

zažil/a jsi jako důsledek 

užití alkoholu: 

d) problém ve vztahu 

s vlastními rodiči? 

 

2.6 a 2.7. 

Máš pocit, že Ti rodiče 

věnovali dostatek svého 

času? 

 

2.6. Máš pocit, že Ti matka 

věnovala dostatek svého 

času? 

2.7. Máš pocit, že Ti otec 

věnoval dostatek svého 

času? 

 

2.8 a 2.9. 

Máš pocit, že rodiče 

dostatečně rozumí Tvým 

problémům? 

 

2.8. Máš pocit, že matka 

rozumí Tvým problémům? 

2.9. Máš pocit, že otec 

rozumí Tvým problémům? 

3.3. 3. 3. Přátelíš se spíše s: 

a) staršími, než jsi 

sám/sama 

b) stejně starými 

c) mladšími, než jsi 

sám/sama 

 

3. 3. Přátelíš se spíše s: 

a) staršími, než jsi 

sám/sama 

b) stejně starými 

c) mladšími, než jsi 

sám/sama 

d) nedokáži to takto rozlišit 

 

 

3.6. 

Jsi součástí nějaké party, se 

kterou trávíš většinu svého 

volného času? 

Jsi součástí nějaké 

party/vícero part, se 

kterou/kterými trávíš 

většinu svého volného 

času? 

 

3.7. 

Kolik členů má přibližně 

tato parta? 

Kolik členů má přibližně 

tato parta/party? 
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3.8. 

Nebylo v původní verzi 

dotazníku 

Je Váš společný volný čas 

s partou/partami spojen i 

s pitím alkoholu? 

4.6. Nebylo v původní verzi 

dotazníku 

Pil/a jsi někdy na školním 

výletě/školní akci? 

5.1. Nebylo v původní verzi 

dotazníku 

Kouříš cigarety? 

 

2.5. Alternativy použité metody sběru dat  

 Jak již bylo zmíněno výše, pro sběr dat byla zvolena metoda samo-vyplňovacího 

dotazníku (SAQ).
13

 Tato metoda byla zvolena z důvodu větší anonymity, než u metod, 

kde by respondenti museli hovořit s tazatelem tváří v tvář. CAPI
14

 i PAPI
15

 jsou navíc 

mnohem časově náročné a u dané cílové skupiny by pravděpodobně nebyl školami 

poskytnut prostor pro získání takto velkého výběrového vzorku osob. Vzhledem 

k tématu a věku respondentů by mohlo docházet k určité stylizaci respondentů a data by 

mohla být zkreslena. Metoda CATI
16

 nemohla být použita opět z časových důvodů, dále 

kvůli délce dotazování (dotazník měl 68 otázek), kvůli horší možnosti zaznamenání 

odpovědí, kvůli nízké návratnosti, kvůli citlivosti tématu (opilost rodičů, sexuální 

zkušenosti po požití alkoholu apod.) a také z finančních důvodů. Metoda sběru dat 

CAWI
17

 se nedala použít, jelikož není možné dohledat, zda respondent opravdu spadá 

do zvolené cílové skupiny či nikoliv a není též možné ověřit, zda jeden respondent 

nevyplnil vícero dotazníků. 

 Nevýhody spojené s metodou sběru SAQ jsem snažila omezit svou přítomností 

ve třídách, kde jsem sama rozdala dotazníky a po dobu vyplňování jsem se nacházela 

celou dobu v místnosti, nejen z důvodu kontroly, aby každý jednotlivec vyplnil pouze 

jeden papír, ale i kvůli možným otázkám na určité položky v dotazníku. Vyplněné 

papíry byly po skončení vybrány mnou a ne třídním učitelem/učitelkou, aby studenti 

neměli strach, že za své odpovědi budou nějak sankcionováni.  

                                                 
13

 Self-Administered Questionnaire 
14

 Computer assisted personal interview 
15

 Paper assisted personal interview 
16

 Computer assisted telephone interview 
17

 Computer assisted web interview 
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 V rámci kvantitativních metod sběru dat považuji i po ukončení „terénu“ 

použitou metodu za nejvhodnější. Poskytla mi možnost relativně finančně nenáročného 

sběru informací, dotazováno bylo několik lidí najednou, výsledky nebyly ovlivněny 

mou osobou jakožto tazatele, návratnost byla téměř stoprocentní a studenti se odvážili 

být upřímní z důvodu slíbené anonymity.   

 Jsem zajisté názoru, že danou tématiku by bylo zajímavé rozšířit i o kvalitativní 

metody jakožto focus groups, hloubkové rozhovory a podobně. Pomohly by k lepšímu a 

detailnějšímu náhledu do problematiky.   
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3. VÝSLEDKY 
 

Své výsledky ze sesbíraných dat bych ráda rozdělila do pěti kategorií: Informace 

o zúčastněných respondentech, Souhrnné informace o alkoholových zvyklostech 

respondentů, dále kategorie rodina, vrstevníci a škola. 

Pro zpracování výsledků dotazování byl použit statistický program SPSS Inc. 

 

3.1. Deskriptivní výsledky za celý výběrový soubor 

 

Celkový počet respondentů byl 333 osob, z toho 128 mužů a 205 žen, převaha 

žen zde byla způsobena typem škol, které se průzkumu zúčastnily. Jelikož probíhal 

výběr škol náhodně, nebylo možno ovlivnit, aby obory, které se považují spíše za 

mužské (technické zaměření apod.) vyrovnaly „ženské obory“
18

 v případě, že na žádost 

o provedení průzkumu neodpovídaly. Koordinace počtu mužů a žen byla zároveň 

složitá, protože zástupci školy často předem nevěděli, jaké třídy mohou poskytnout a 

kolik žáků ve škole bude. Co se věkové kategorie týče, nejmladší respondenti byli ve 

věku 15 let, nejstarší pak 22 let. Široká škála věkového uskupení byla často způsobena 

přítomností učilišť ve vzorku, kde mnoho žáků nastoupilo na střední školu znovu nebo 

již několikrát přešlo z jiné školy. Počet osob ve věku 15 let byl v zastoupení 4,2%, 16-ti 

letí dále 20,4%, 17-ti letí 42,9%, 18-ti letí 22,2%, 19-ti letí 6,3%, 20-ti letí 1,8%, 21 letí 

0,9% a nejstarší, tedy osoby ve věku 22 let byly zastoupeni z 1,2%. Jak můžeme vidět, 

do 18 let (včetně) bylo celkem zastoupení vzorku z téměř 90%. 

Z celkového počtu 333 osob pocházelo 31,5% z gymnázií, 29,5% ze střední 

odborné školy a 39,0% ze středního odborného učiliště. Toto rozdělení vychází z počtu 

škol, které byly ochotny zúčastnit se dotazování. Za gymnázia to bylo Gymnázium 

bratří Čapků, Gymnázium Písnická a Gymnázium Litoměřická, u středních odborných 

škol byly dotazování žáci z Obchodní akademie Kollárova a ze Střední školy obchodní, 

ze středních odborných učilišť svolily pro dotazování tyto školy: První české soukromé 

střední odborné učiliště, Metropolitní odborná umělecká střední škola, Střední odborné 

učiliště gastronomie a Střední škola obchodní (učňovské obory). 

 

 

 

                                                 
18

 Myšleny například obory na učilištích – kadeřnice, kosmetička 
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Obraz respondentů v rámci alkoholové konzumace 

V této kapitole bych ráda představila výsledky týkající se celkové konzumace 

alkoholu (1.1e) a (1.2), první opilosti (1.3), místa užívání alkoholu (1.6), osob, s kterými 

respondent nejčastěji pije (1.7), rizikového chování (1.10a-k) a důvodů užívání alkoholu 

(1.11a-i). 

Hned v první otázce byli respondenti dotazováni na alkoholové preference, kde 

měli na výběr pivo, víno, destiláty, míchané nápoje anebo variantu „Alkohol nepiji 

vůbec“. Směrodatná je pro nás nyní tato poslední skupina lidi, která uvedla, že alkohol 

nepije, nezáleželo na tom, jestli to bylo z důvodu, protože jim alkohol nechutná, je to 

proti jejich morálním zásadám nebo čemukoliv jinému. Důležitý byl pro mne aktuální 

postoj k užívání alkoholu. Z celkového vzorku uvedlo 34 osob, že alkohol nepije vůbec, 

299 uvedlo jednu (nebo vícero) variant alkoholu, který pijí.  

Nyní se podíváme na užívání alkoholu dle pohlaví a typů škol.  

U žen uvedlo 10,7%, že alkohol nepije vůbec. U mužů nebyl rozdíl nijak výrazně 

signifikantní – 9,3% mužů uvedlo, že alkohol nepijí vůbec, ostatní ano.  

Dělení dle typu školy ukazuje následující čísla: z gymnazistů nepije alkohol 

vůbec 11,4% dotazovaných, ze střední odborné školy 8,2% a z odborných učilišť 10,8% 

dotazovaných. 

Malý počet abstinentů není pro Českou republiku žádnou výjimkou, studie 

porovnávající alkoholové zvyky v rámci Evropy ukázala, že Česká republika má 

nejméně abstinentů, jak mezi muži, tak mezi ženami. Naopak počet „heavy drinkers“
19

 

je nejvyšší z celé Evropy u českých mužů (59,4%), na druhém místě je pak Rusko 

(53,2%). Nejvíce ženských „heavy drinkers“ najdeme v Maďarsku (16%). [Popova et al. 

2007: 470] 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 „Heavy drinkers“ se definují jako osoby, které za den vypijí 40 a více gramů čistého alkoholu 
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Graf č. 1: Alkohol vůbec nepiji (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=333 

 

Průměrná spotřeba alkoholových nápojů je podle studií ESPAD pro české 

studenty 4,5 standardních nápojů. [Csémy et al. 2007: 80] Průměr, který vyšel celkem u 

cílové skupiny v mém dotazování, byl 7,7 standardních nápojů, v případě, že byli do 

součtu zahrnuti i abstinenti. Počet standardních nápojů, vyřadíme-li z počtů abstinenty, 

činil průměrně 8,5 standardního alkoholického nápoje na osobu. 

Ženy konzumovaly průměrně 7,1 nápojů, muži 8,5, avšak po vyřazení abstinentů 

z analýzy se počty navýšily na 8,0 nápojů u žen a 9,4 u mužů.  

Rozdíly mezi školami jsou významné především u gymnazistů oproti SOŠ a 

SOU. Gymnazisté konzumují 6 jednotek, resp. 6,8 nepočítáme-li abstinenty. U SOŠ se 

jedná o 8,6, resp. 9,4 jednotek a u studentů SOU 8,3, resp. 9,3 jednotek alkoholického 

nápoje, což by v praxi odpovídalo více jak devíti velkým pivům nebo dvěma láhvím 

vína. Následující graf souhrnně ukazuje průměrný počet zkonzumovaných 

alkoholických nápojů během jedné konzumní příležitosti celkem, dle pohlaví i dle typu 

studované střední školy. 
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Graf č. 2: Průměrný počet konzumovaných standardních alkoholických jednotek během 

jedné konzumní příležitosti  

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=333 

 

 Další otázka se týkala první opilosti respondentů, kde se ukázalo, že 94,1% 

dotazovaných bylo poprvé opilých před dovršením 18 let. Jak ukazuje graf č. 3  

nejčastěji se respondenti poprvé opili v 15 letech (33,2%), valná většina to však stihla 

ještě v mladších letech. Ve věku 11 a méně let se poprvé opili 2,1% dotazovaných, ve 

věku 12 let 2,8%, ve 13 letech 15,6% a ve 14 letech 19,7% dotazovaných, což značí 

první opilost ve věkové kategorii 11 – 15 let z celkové cílové skupiny z 73,4%. 

V dospělosti, kdy je oficiální věková hranice pro užívání alkoholu v ČR, se poprvé opilo 

jen 5,9% dotazovaných.  

Rozdělení dle pohlaví ukazuje, že jak ženy, tak muži se nejčastěji poprvé opili 

v patnácti letech (34% žen a 32% mužů). Muži z cílové populace se ze 4% poprvé opili 

v 11 (a méně) letech, u žen se jednalo pouze o 1% dotazovaných. Sečteme-li frekvenci 

první opilosti před 15 rokem života, zjistíme, že 42% dotazovaných žen se zvládlo mezi 

11 a 14 rokem života poprvé opít, u mužů se jednalo o 38%. Zajímavého čísla docílíme, 

sečtením procent popisujících kolik osob se poprvé opilo před oficiální věkovou hranicí 

pro užívání alkoholu v ČR – 94% žen a 95% mužů. Tento fakt jasně poukazuje na 

nevlivnou legislativu a nastavení společnosti, ve které je pití mladistvých běžnou 

záležitostí.  
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Rozdělení dle typu střední školy potvrzuje, že se většina respondentů poprvé 

opila v patnácti letech (gymnazisté 34%, SOŠ 35%, SOU 31%), i fakt, že valná většina 

svou první intoxikaci zažila před dovršením osmnácti let (gymnazisté 94%, SOŠ 97%  a 

SOU 92%).  

 

Graf č. 3: V kolika letech jsi se poprvé opil/a? (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=289 (abstinenti nezahrnuti) 

 

Graf č. 4: V kolika letech jsi se poprvé opil/a? Dělení dle pohlaví (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=289  (abstinenti nezahrnuti) 
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Graf č. 5: V kolika letech jsi se poprvé opil/a? Dělení dle typu studované střední školy 

(v %) 

  

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=289 (abstinenti nezahrnuti) 

 

Otázka týkající se nejčastějšího místa, kde dotazovaní konzumují alkohol, 

ukázala, že nejoblíbenějším místem je u přátel doma, kde se schází 28,8% 

dotazovaných. Naopak za nejméně oblíbené místo se ukázala vlastní domácnost, kde 

nejčastěji pije pouze 11,2% dotazovaných.  V případě, že by nás zajímaly rozdíly mezi 

místy, které preferují ženy a muži, můžeme se podívat na graf č. 9, který ukazuje, že 

ženy nejraději konzumují alkohol u přátel (32%), nejméně rády pak doma nebo venku 

(11%). Muži nejraději konzumují alkohol v hospodách nebo restauracích (28%) a stejně 

jako ženy, nejméně rádi doma (11%). Rozdíly mezi jednotlivými typy středních škol 

ukazují, že studenti gymnázií preferují alkoholovou konzumaci v hospodách a 

restauracích (35%), studenti středních odborných škol preferují nejvíce konzumaci 

alkoholu u přátel (46%) a studenti učilišť nejraději pijí v klubech (29%). Tyto výsledky 

interpretuji tak, že studenti učilišť mají díky praxím ve škole pravděpodobně 
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klubu a tolerance ze strany rodičů (a rodičů od přátel) nemusí být na takové úrovni, aby 

k některému z nich mohli chodit konzumovat alkohol (ať už kvůli věku nebo například 

vyššímu vzdělání rodičů, kteří nemusí být tolik tolerantní). Poměr mužů a žen je zde 

téměř vyrovnaný.   

 

Graf č. 6: Kde nejčastěji piješ alkohol? (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=260 

 

Graf č. 7: Kde nejčastěji piješ alkohol? Dělení dle pohlaví (v %) 

  

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=260 
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Graf č. 8: Kde nejčastěji piješ alkohol? Dělení dle typu studované střední školy (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=260 

 

Otázka týkající se společnosti, kterou se respondent nejraději obklopuje 

v případě, že pije alkohol jasně prokázala, že 92,8% dotazovaných pije s přáteli, pouze 

3,8% s rodiči a nejmenší zastoupení měla skupina lidí, kteří pijí samotní (0,7%). 

V kategorii „jiné“, která byla zastoupena z 2,7% se objevovali například 

partneři/partnerky, jiní příslušníci rodiny či cizí lidé. Rozdíly mezi muži a ženami jsou 

minimální, nejčastější preference osob, se kterými užívají alkohol, jsou přátelé, u žen 

z 91,6%, u mužů z 94,6%. Dominanci přátel, jakožto nejčastěji jmenované skupiny, 

pozorujeme i napříč všemi typy středních škol – u gymnázií z 94,5%, u SOŠ z 90,9% a 

u SOU 92,9%. 

 

Graf č. 9: S kým nejčastěji piješ alkohol? (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=291 

8 

17 

35 

21 
17 

2 

11 

46 

20 

10 
8 

5 

14 

25 
19 

29 

12 

1 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Gymnázium 

SOŠ 

SOU 

4 

93 

1 3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

s rodiči s přáteli sám/sama jiné 



   

 

37 

  

 V kategorii rizikového chování se jako nejčastější důsledek užívání alkoholu 

projevily nehody a zranění (32,3%), dále snížená výkonnost v práci nebo ve škole 

(26,1%) a na třetím místě rvačka, které se respondenti sami zúčastnili (23,9%). Téměř 

každý pátý respondent pak měl problémy ve vztahu s přáteli (22,2%), sexuální 

zkušenost, které později litoval (22,2%) a také nechráněný sexuální styk (19,9%). Méně 

často se pak objevovaly nesnáze s policií (11,1%), případy, kdy byli respondenti 

okradeni (8,1%), popřípadě proběhla hospitalizaci u lékaře či v nemocnici (4,7%). 

Respondenti měli možnost i dopsat situaci, která nastala jako důsledek užití alkoholu a 

oni jí následně litovali. 

 

Graf č. 10: Rizikové chování po užití alkoholu (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=297 

 

Graf č. 11: Rizikové chování po užití alkoholu. Dělení dle pohlaví (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=297 
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Graf č. 12: Rizikové chování po užití alkoholu. Dělení dle typu studované střední školy 

(v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=297 
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Graf č. 13: Proč piješ alkohol? (v %) 

 Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=294 

 

Graf č. 14: Proč piješ alkohol? Dělení dle pohlaví (v %) 

 

 Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=294 
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Graf č. 15: Proč piješ alkohol? Dělení dle typu studované střední školy (v %) 

 Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=294 

 

3.2. Ověřování hypotéz 
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První hypotéza z kategorie otázek týkající se rodiny zněla: Respondenti se 
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respondenti, co považují vztah s rodičem stejného pohlaví za dobrý. 

Následující graf zobrazuje průměrný počet standardních alkoholických nápojů 
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následují s rozdílem jednoho nápoje muži, kteří mají s otcem dobrý vztah, nelze 
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Graf č. 16: Vztah s rodičem stejného pohlaví a průměrná konzumace standardních 

alkoholických nápojů během jedné konzumní příležitosti 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=307 

 

Druhá hypotéza zněla: Respondenti, jejichž rodiče povolují užívání alkoholu 

doma, zažili první opilost dříve, než respondenti, kteří nemají užívání alkoholu doma 

povoleno. 
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identický. 108 respondentů může užívat alkohol doma, 109 tuto možnost nemá. Ostatní 
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signifikance, která nám říká, že přijímáme nulovou hypotézu a to tedy, že mezi 

proměnnými neexistuje vztah. Pro utvrzení výsledků se můžeme podívat na graf č. 21, 

který ukazuje téměř identické výsledky, neprokazuje se zde odchylka, která by 

potvrzovala, že možnost užívat alkohol doma určuje dřívější věk opilosti respondenta.  
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Graf č. 17: Spojitost mezi možností konzumovat doma alkohol a první intoxikací 

respondenta (v %) 

 
 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=217 
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rodiče mnohokrát nebo párkrát opilé se častěji dostávali po užití alkoholu domů za 

pomoci ostatních, než respondenti, kteří viděli své rodiče opilé jen jednou nebo nikdy. 
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mnohokrát – mnohokrát jsem potřeboval/a pomoci (17%), otce jsem nikdy neviděl/a 

opilého – nikdy jsem nepotřeboval/a pomoci (32%) a otce jsem viděl/a opilého párkrát – 

párkrát jsem potřeboval/a pomoci dostat se domů za pomoci ostatních (54%). I na 

základě těchto výsledků mohu potvrdit celkové zamítnutí hypotézy. Intoxikace rodičů 

nemá vliv na intoxikaci respondentů do té míry, že by potřebovali ostatní, aby se 

v pořádku dostali domů. 

 

Graf č. 18: Matčina intoxikace a nekoordinace pohybů respondenta (v %) 

 

 Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=307 

 

 

Graf č. 19: Otcova intoxikace a nekoordinace pohybů respondenta (v %) 

  

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=307 
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3.2.2. Vrstevníci 

 

Jako první hypotézu týkající se skupiny vrstevníků jsem zvolila: Respondenti, 

kteří tráví čas se svými vrstevníky pitím alkoholu, vykazují vyšší alkoholovou 

konzumaci, než respondenti, kteří ve volný čas s vrstevníky využívají jinak. Zkoumaná 

otázka v dotazníku zněla: „Je váš společný čas s partou/partami spojen i s pitím 

alkoholu?“ Respondenti zde měli na výběr ze 4 možných odpovědí: rozhodně ano, spíše 

ano, spíše ne a rozhodně ne. Mne zajímala spojitost mezi náplní volného času 

s vrstevníky a mezi mírou průměrně vypitého alkoholu respondenty. Jak ukazuje graf č. 

24, existuje zde spojitost mezi těmito dvěma proměnnými a to tak, že platí – v případě, 

že jsou aktivity party, ke které respondent patří spojeny s užíváním alkoholu, je celková 

míra konzumovaného alkoholu celkově vyšší. U respondentů, kteří tráví čas s partou 

pitím alkoholu (nebylo zde konkretizováno jak často se to děje) pozorujeme téměř 

trojnásobně vyšší průměr vypitých standardních alkoholických nápojů než u 

respondentů, kteří tráví volný čas s partou jinými aktivitami. Tuto hypotézu tedy lze 

považovat za potvrzenou.  

 

Graf č. 20: Souvislost mezi společně tráveným časem s partou/partami a užíváním 

alkoholických nápojů 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=265 

 

Další hypotéza zkoumá, zda muži častěji konzumují alkohol se svými vrstevníky 

v rámci jednoho měsíce, než ženy. 

Celkově na tuto otázku odpovědělo 281 lidí (osoby, které neužívají alkohol byly 

vyřazeny z analýzy). Odpovědi mužů a žen byly nastaveny tak, aby součty za jednotlivé 
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pohlaví čítaly 100% a nemohlo tudíž dojít ke zkreslení dat na základě nevyrovnaného 

počtu osob. Data prokázala, že platí hypotéza o častějším užívání alkoholu muži v rámci 

vrstevnických skupin, v prvních třech kategoriích (alkohol pijeme každý den, 2-3x 

týdně a 1x týdně) dominují muži. Žádná z dotazovaných žen neužívá alkohol se svou 

vrstevnickou skupinou každý den a pouze 5% tak činí dva až třikrát týdně. U mužů pijí 

denně s vrstevníky 3% dotazovaných, 10% tak činí dva až třikrát týdně. Poslední 

kategorie nám opět potvrzuje danou hypotézu – 13% žen nepije se svými vrstevníky 

vůbec, u mužů se jedná o 11%. Tato hypotéza je tedy potvrzena.   

 

Graf č. 21: Průměrná alkoholová konzumace mužů a žen 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=281 

 

Třetí hypotéza spadající pod vrstevnickou kategorii zní: Respondenti, kteří jsou 

součástí nějaké party, konzumují více alkoholu, než osoby, které k žádné partě nepatří. 

 Data týkající se příslušnosti k určité vrstevnické skupině jasně ukazují, že se 

jedná o socializační faktor, který podporuje alkoholovou konzumaci respondentů. 

Respondenti, kteří na otázku „Jsi součástí nějaké party, se kterou trávíš většinu svého 

volného času?“ odpověděli „rozhodně ano“ konzumují průměrně více jak 10 

standardních jednotek alkoholických nápojů, u respondentů, kteří příslušnost k žádné 

partě nepociťují je tato konzumace o 4 jednotky nižší. Tato hypotéza tvrdící, že být 

součástí nějaké party, podmiňuje vyšší alkoholovou spotřebu, tedy může být potvrzena.  
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Graf č. 22: Příslušnost k vrstevnické skupině a průměrná spotřeba standardních 

alkoholických nápojů (v %) 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=285 

 

3.2.3 Škola 

První hypotéza týkající se školy zní: Studenti středních odborných učilišť budou 

vykazovat více rizikového chování
20

, než studenti gymnázií a středních odborných škol 

 Graf č. 12 nám tuto hypotézu potvrzuje. Z deseti faktorů, které byly měřeny, 

mají tito studenti převahu v polovině z nich, konkrétněji se jedná o nehody nebo 

zranění, které zažili jako důsledek alkoholové konzumace, dále problém ve vztahu 

s přáteli, nesnáze s policií, hospitalizaci u lékaře či v nemocnici a nechráněný sex. 

Nejvyšší hodnoty zde byly naměřeny u nehod a zranění, které zažilo 39% 

z dotazovaných studentů středních odborných učilišť. Jako druzí v rizikovém chování 

po užití alkoholu se umístili gymnazisté, kteří nejčastěji zažívali problémy ve vztahu 

s rodiči, sníženou výkonnost v práci nebo ve škole a zažili též nejčastěji sexuální 

zkušenost, které později litovali. Nejméně rizikového chování prokázali studenti 

středních odborných škol, kteří dominovali pouze kategorii rvaček a oloupení či 

okradení.  Zadaná hypotéza tudíž může být potvrzena. 

 

Pro zkoumání spojitosti mezi školou a alkoholovými zvyky dané cílové skupiny 

jsem se rozhodla u druhé hypotézy zaměřit na školní klima, které je dle mého názoru 

podstatné pro tvorbu negativního či pozitivního postoje ke škole a jejímu navštěvování.  

                                                 
20

 Škodlivé stimuly spojené s užíváním alkoholu byly převzaty ze studie ESPAD 
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„Klima školy je sociálně psychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu 

interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak, jak i 

vnímají, prožívají a hodnotí učitelé žáci, případně zaměstnanci školy.“ [Průcha et al. 

2008: 10] 

 

Druhá hypotéza tedy zní: Respondenti, kteří nechodí rádi do školy, pijí více 

alkoholu, než ti, kteří do školy chodí rádi. 

 Respondenti měli zaškrtnout na škále 1 až 10 jak moc rádi chodí do školy a tyto 

data byla porovnána s průměrným počtem alkoholových nápojů, které jsou pro dané 

osoby standardní (abstinenti byli vyřazeni z analýzy). Graf č. 28 neukazuje žádný trend, 

který by naznačoval, že čím více respondenti požívají alkohol tím raději, nebo naopak 

méně rádi chodí do školy. Nejvyšší alkoholová hodnota se sice nachází na konci škály, 

která značí „nesnáším chodit do školy“ (bod 1), v těsném závěsu s rozdílem 0,1 jsou 

respondenti, kteří své chození do školy vnímají neutrálně (bod 5) a dokonce tam chodí 

spíše rádi (bod 7). Nejnižší hodnotu vykazují osoby, které do školy chodí velmi rády 

(bod 10). Jejich průměrná alkoholová konzumace značí téměř 7 jednotek standardního 

alkoholického nápoje. Tato hypotéza tudíž nemůže být potvrzena.  

 

Graf č. 23: Obliba školy a průměrná alkoholová konzumace standardních alkoholových 

nápojů 

 

Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=297 
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Poslední hypotéza se týkala toho, zda respondenti, kteří byli mnohokrát za 

školou, konzumují více alkoholu, než respondenti, kteří nikdy za školou nebyli. Abych 

hypotézu mohla vyvrátit či jistě potvrdit, rozhodla jsem se vypočítat průměrný počet 

alkoholových nápojů ve spojitosti se záškoláctvím jak s abstinenty, kteří se ve vzorku 

vyskytli, tak bez nich. Graf č. 29 jasně potvrzuje, že s vyšší mírou záškoláctví stoupá i 

míra zkonzumovaného alkoholu. Respondenti, kteří byli „za školou“ mnohokrát vypijí 

průměrně 11 (resp. 10,7) jednotek alkoholu, kdežto osoby, které do školy chodí poctivě, 

vypijí průměrně 7,1 (resp. 6,1) jednotek alkoholu. Tato hypotéza může být tedy taktéž 

potvrzena.  

 

Graf č. 24: Záškoláctví a průměrná spotřeba standardních alkoholických nápojů 

 

 Zdroj: Bakalářská práce Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních 

faktorech, n=327 (s abstinenty), n=293 (bez abstinentů) 

 

Pro zpřehlednění bych zde ráda vložila tabulku, která ukáže, které hypotézy se potvrdily 

a které nikoliv.  

Tabulka č. 6: Potvrzené a zamítnuté hypotézy 

HYPOTÉZA PŘIJATA ZAMÍTNUTA 

Rodiče   

Respondenti se špatným vztahem 

s rodičem stejného pohlaví, budou 

více inklinovat k alkoholu, než 

respondenti, kteří považují vztah 
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s rodičem stejného pohlaví za 

dobrý 

Respondenti, jejichž rodiče 

povolují užívání alkoholu doma, 

zažili první opilost dříve, než 

respondenti, kteří nemají užívání 

alkoholu doma povoleno 

  

 

ANO 

Respondenti, kteří viděli své rodiče 

mnohokrát, nebo párkrát opilé se 

častěji dostávali po užití alkoholu 

domů za pomoci kamarádů, než 

respondenti, kteří viděli své rodiče 

opilé jen jednou nebo nikdy 

  

 

 

 

ANO 

Vrstevníci   

Respondenti, kteří tráví čas se 

svými vrstevníky pitím alkoholu, 

vykazují vyšší alkoholovou 

konzumaci, než respondenti, kteří 

svůj volný čas s vrstevníky 

využívají jinak 

 

 

 

ANO 

 

Muži častěji konzumují alkohol se 

svými vrstevníky v rámci jednoho 

měsíce, než ženy 

 

ANO 

 

 

 

Respondenti, kteří jsou součástí 

nějaké party, konzumují více 

alkoholu, než osoby, které k žádné 

partě nepatří 

 

 

ANO 

 

 

Škola   

Studenti středních odborných 

učilišť budou vykazovat více 

rizikového chování
21

, než studenti 

gymnázií a středních odborných 

 

ANO 
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škol 

Respondenti, kteří nechodí rádi do 

školy, pijí více alkoholu, než ti, 

kteří do školy chodí rádi 

  

ANO 

Respondenti, kteří byli mnohokrát 

za školou, konzumují více 

alkoholu, než respondenti, kteří 

nikdy za školou nebyli 

 

 

ANO 

 

 

 Jak značí souhrnná tabulka hypotéz u kategorie rodičů, nebyla potvrzena ani 

jedna z vybraných hypotéz, naopak u vrstevníků se podařilo všechny hypotézy potvrdit. 

Hypotézy zabývající se socializačním vlivem školy byly potvrzeny jen z části (dvě ze 

tří).  

 

DISKUZE A ZÁVĚR 

Snahou mé bakalářské práce bylo deskriptivní formou popsat alkoholové 

zvyklosti studentů pražských středních škol a pokusit se skrze hypotézy určit, kdo má 

nejvíce vliv na alkoholovou konzumaci z tří zkoumaných socializačních faktorů. Jako 

nejvlivnější se zde prokázala skupina vrstevníků, dále škola a její prostředí a za nejméně 

vlivné se prokázali rodiče. To ovšem zajisté neznamená, že nemohli být významnými 

činiteli v mladším věku respondentů. Každý z faktorů zde byl zkoumán na základě 3 

hypotéz, tudíž nelze vyloučit varianty, že v případě zkoumání například 5 hypotéz pro 

každý okruh, by se výsledky výzkumu nemohly lišit. Takto široké prozkoumání však 

není možné v mezích bakalářské práce a bylo by tudíž vhodné prozkoumat výsledky 

více do hloubky, ať už skrze práce zaměřené více na jeden z faktorů či jinými metodami 

výzkumu. Za zajímavé bych osobně považovala prozkoumání formou hloubkových 

rozhovorů, kde by respondenti měli poskytnuto více prostoru pro vyjádření vlastních 

názorů a pohledů na vlivy, které na ně v tomto ohledu působily.  

Jako statisticky významné se projevily hypotézy tvrdící, že respondenti, kteří 

tráví čas se svými vrstevníky pitím alkoholu, budou vykazovat vyšší alkoholovou 

konzumaci, než respondenti, kteří svůj volný čas tráví s vrstevníky jinak. Dále se 

potvrdila hypotéza, že muži konzumují alkohol se svými vrstevníky častěji, než ženy. 

Tato hypotéza byla počítána za měsíční průměr. Třetí hypotéza, která se projevila jako 
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signifikantní zněla: Respondenti, kteří jsou součástí nějaké party, konzumují více 

alkoholu, než osoby, které k žádné partě nepatří. Tyto tři hypotézy byly zkoumány 

v rámci socializačního vlivu vrstevníků a všechny se projevily jako podstatné. Čtvrtá 

hypotéza, která však už spadá pod socializační vliv školy potvrdila, že studenti středních 

odborných učilišť budou vykazovat více rizikového chování, než studenti gymnázií a 

středních odborných škol. Poslední hypotéza, kterou se podařilo potvrdit zní: 

Respondenti, kteří byli mnohokrát za školou, konzumují více alkoholu, než respondenti, 

kteří nikdy za školou nebyli. Ani jedna hypotéza se bohužel z okruhu rodinného 

socializačního vlivu nepodařilo potvrdit. Jednalo se konkrétně o tvrzení, že respondenti 

se špatným vztahem s rodičem stejného pohlaví budou více inklinovat k alkoholu, než 

respondenti, co považují vztah s rodičem stejného pohlaví za dobrý. Tato hypotéza se 

nepotvrdila ani ve vztahu dcera-matka, ani otec-syn. Druhá nepotvrzená hypotéza 

tvrdila, že respondenti, jejichž rodiče povolují užívání alkoholu doma, zažili první 

opilost dříve, než respondenti, kteří nemají užívání alkoholu doma povoleno. Třetí 

hypotéza z okruhu rodinných faktorů zněla: Respondenti, kteří viděli své rodiče 

mnohokrát, nebo párkrát opilé se častěji dostávali po užití alkoholu domů za pomoci 

kamarádů, než respondenti, kteří viděli své rodiče opilé jen jednou nebo nikdy. Bohužel 

ani tuto hypotézu se nepodařilo potvrdit. Poslední hypotéza, kterou se nepodařilo též 

potvrdit předpokládala, že respondenti, kteří nechodí rádi do školy pijí více, než ti, kteří 

do školy chodí rádi. Souhrnně lze tedy říci, že se podařilo potvrdit pět z devíti hypotéz, 

všechny tři týkající se vrstevnické skupiny a dvě týkající se školy.  

Svou práci považuji za přínosnou pro informování o stavu zmíněné populace, 

její výsledky však nejdou rozšířit na celorepublikové či celoevropské měřítko. Limity 

této studie vidím v ohraničeném území, na kterém byla zkoumána. Pro hlubší náhled do 

problematiky by bylo zajímavé použít kvalitativních metod. 

Výzkumy na toto téma jsou dle mého úsudku podstatné, jelikož, jak jsme si 

ukázali v teoretické části práce, v České republice je alkohol nadmíru tolerován, což 

vede k tomu, že se alkohol udržuje jako součást kultury a stává se samozřejmostí 

bohužel i pro nedospělé. Zajímavým pokračováním studie by bylo například 

prozkoumání tématiky z druhé strany, jak vrstevníci, škola a rodiče vnímají svůj vliv na 

konkrétní jedince.  
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

Alkohol jako socializační prvek 

1.1. Při konzumaci alkoholu dávám spíše přednost: 

Možnost zaškrtnout více odpovědí. 

a) pivu 

b) vínu 

c) tvrdému alkoholu 

d) míchaným nápojům 

e) alkohol vůbec nepiji 

 

1.2. Když se zamyslíš nad posledním měsícem, kolik alkoholických nápojů průměrně vypiješ během 

jednoho večera/párty? 

Vepiš číslo. V případě, že alkohol nepiješ, přejdi na otázku 1.15. 

0,5l piva: ______ 

0,15l vína: ______ 

0,04 destilátu („panák“): ______ 

0,5l míchaného nápoje (např. Cuba libre): _____ 

 

1.3. V kolika letech jsi se poprvé opil/a? 

Napište věk: _____ 

 

1. 4. Kolikrát jsi se za poslední měsíc opil/a?  

Pokud ani jednou, přeskoč následující otázku. 

a) ani jednou 

b) jen jednou 

c) 2-5 krát 

d) 6-10 krát 

e) 11 a vícekrát 

 

1. 5. Kolikrát jsi se za poslední rok opil/a?  

a) 1-5 krát 

b) 6-10 krát 

c) 11-15 krát 

d) 16 a vícekrát 
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1. 6. Kde nejčastěji piješ alkohol? 

Zaškrtni prosím jen jednu odpověď a to, kde piješ nejčastěji. 

a) doma 

b) u přátel 

c) v hospodě/restauraci 

d) v klubu 

e) venku 

f) jinde (napiš kde): _________ 

 

1. 7. S kým nejčastěji piješ alkohol? 

Zaškrtni prosím jen jednu odpověď a to, s kým piješ nejčastěji. 

a) s rodiči 

b) s přáteli 

c) sám/sama 

d) jiné: ______ 

 

1. 8. V jakou denní dobu piješ alkohol? 

a) během dne 

b) pouze večer 

c) je mi to jedno 

d) jiné: ________ 

 

 

1. 9. Měl/a jsi někdy po pití výpadky paměti (tzv. okno), nepamatoval/a sis části večera nebo jeho celý 

průběh? 

a) ano, vždy 

b) ano, několikrát 

c) ano, jednou 

d) ne, nikdy 

 

 

1. 10. Co se posledního roku týče, zažil/a jsi jako důsledek užití alkoholu:  

Zakroužkuj vždy ano nebo ne. 

a) rvačku?      Ano / Ne 

b) nehodu nebo zranění?     Ano / Ne 

c) problém ve vztahu s vlastními rodiči?   Ano / Ne 

d) problém ve vztahu s přáteli?    Ano / Ne 
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e) sníženou výkonnost v práci nebo ve škole?  Ano / Ne 

f) oloupení či okradení?     Ano / Ne 

g) nesnáze s policií?     Ano / Ne 

h) hospitalizaci u lékaře či v nemocnici?   Ano / Ne 

i) nechráněný sex?     Ano / Ne 

j) sexuální zkušenost, které jsi později litoval/a?  Ano / Ne 

k) jinou situaci, které jsi později litoval/a (vypiš): ___________ 

 

 

1.11. Proč piješ alkohol?  

Zakroužkuj vždy ano nebo ne. 

a) je to zábava      Ano / Ne 

b) pomáhá mi to uvolnit se od každodenního stresu  Ano / Ne 

c) jsem pak komunikativnější     Ano / Ne 

d) ztrácím zábrany při komunikaci s druhým pohlavím  Ano / Ne 

e) ztrácím zábrany při komunikaci s cizími lidmi  Ano / Ne 

f) tlačí mě do toho moje okolí    Ano / Ne 

g) připadám si dospělejší      Ano / Ne 

h) nemyslím pak na svoje problémy s rodiči   Ano / Ne 

i) jiný důvod, proč piješ (vypiš): _____________ 

 

 

1. 12. Jak je pro Tebe jednoduché dostat se k alkoholu? 

a) velmi snadné 

b) spíše snadné 

c) spíše obtížné 

d) velmi obtížné 

 

1. 13. Kdyby sis chtěl/a obstarat alkohol, kdo se o to postará? 

Můžeš zaškrtnout více odpovědí. 

a) já sám/sama 

b) starší sourozenec 

c) někdo z přátel 

d) rodiče 

e) jiné (vypiš): _______ 

 

1.14. Jak často se setkáváš s kontrolou věku – občanského průkazu, když si chceš zakoupit alkohol? 

a) vždy 
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b) velmi často 

c) často 

d) skoro nikdy 

e) nikdy 

 

1. 15. Jak často se Ti stává, že jsi pozván/a na drink od někoho cizího? 

a) velmi často 

b) často 

c) skoro nikdy 

d) nikdy 

 

1. 16. Jak často zveš sám/sama někoho cizího na drink? 

a) velmi často 

b) často 

c) skoro nikdy 

d) nikdy 

 

1. 17. Připadá Ti alkohol jako dobrá taktika pro seznámení se? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

 

2. 1. Jaký postoj mají Tvoji rodiče k pití alkoholu mladistvými? 

a) zásadně proti 

b) spíše proti 

c) k tématu se moc nevyjadřují 

d) spíše pro 

e) alkohol u mladistvých jim nevadí 

 

 

2. 2. Jaký máš vztah s matkou? 

 

  1 2 3 4 5 

        Velmi špatný               Velmi dobrý 
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2. 3. Jaký máš vztah s otcem? 

 

1 2 3 4 5 

       Velmi špatný               Velmi dobrý 

 

 

2. 4. Na škále od jedné do pěti zakroužkuj, jak přísná je na Tebe Tvoje matka? 

  

1 2 3 4 5 

               Vůbec               Velmi přísná 

 

 

2. 5. Na škále od jedné do pěti zakroužkuj, jak přísný je na Tebe Tvůj otec? 

 

  1 2 3 4 5 

         Vůbec               Velmi přísný 

 

 

2.6. Máš pocit, že Ti matka věnovala dostatek svého času? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

2.7. Máš pocit, že Ti otec věnoval dostatek svého času? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

 

2.8. Máš pocit, že matka rozumí Tvým problémům? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 



   

 

63 

  

 

2.9. Máš pocit, že otec rozumí Tvým problémům? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

2. 10. Jsou rodiče rozvedeni?  

Pokud „ne“, přeskoč následující otázku 2.11. 

a) ano 

b) ne 

 

2. 11. S kým žiješ v domácnosti? 

a) jen s matkou 

b) jen s otcem 

c) s matkou a jejím partnerem 

d) s otcem a jeho partnerkou 

e) s prarodiči 

f) jiná možnost (vypiš): _________ 

 

2. 12. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Tvé matky?  

a) základní škola 

b) střední škola bez maturity 

c) střední škola s maturitou 

d) vysoká škola 

 

2. 13. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Tvého otce?  

a) základní škola 

b) střední škola bez maturity 

c) střední škola s maturitou 

d) vysoká škola 

 

2. 14. Pil/a jsi někdy alkohol na rodinné oslavě? 

a) ano 

b) ne 

 

2. 15. Kdo z rodinných příslušníků Ti poprvé nabídl alkohol? 

a) zatím nikdo 
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b) matka 

c) otec 

d) prarodiče 

e) sourozenec 

f) jiné (vypiš kdo): _______ 

 

2. 16. Chtějí rodiče vědět, jak trávíš svůj volný čas s kamarády? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

2. 17. Vědí rodiče, pokud jdeš pít s kamarády? 

a) ano, vždy jim to řeknu 

b) ano, občas jim to řeknu 

c) ne, nikdy 

d) nechodím pít s kamarády 

 

2. 18. Dovolují Ti rodiče pít alkohol doma? 

a) ano, nevadí jim to 

b) ne, neradi mě vidí pít alkohol 

c) jiné (vypiš): __________ 

 

2. 19. Viděl/a si někdy svou matku opilou? 

a) ano, mnohokrát 

b) ano, párkrát 

c) ano, jednou 

d) ne, nikdy 

 

2. 20. Viděl/a si někdy svého otce opilého? 

a) ano, mnohokrát 

b) ano, párkrát 

c) ano, jednou 

d) ne, nikdy 

 

2. 21. Máte doma pevně stanovená pravidla týkající se užívání alkoholu?  

Např. že (ne)můžeš pít doma, (ne)můžeš domů chodit opilý/opilá apod. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

3. 1. Máš nejlepšího kamaráda/kamarádku?  

Pokud „ne“, přeskoč následující otázku 3.2. 

a) ano 

b) ne 

 

3.2. Jak často pije Tvůj nejlepší kamarád/kamarádka alkohol? 

a) velmi často 

b) často 

c) občas 

d) skoro nikdy 

e) alkohol nepije vůbec 

f) nevím 

 

3. 3. Přátelíš se spíše s: 

a) staršími, než jsi sám/sama 

b) stejně starými 

c) mladšími, než jsi sám/sama 

d) nedokáži to takto rozlišit 

 

3. 4. Přátelíš se spíše s: 

a) vrstevníky stejného pohlaví 

b) vrstevníky opačného pohlaví 

c) nezáleží mi na tom 

 

3. 5. Máš nějakou kamarádku/kamaráda, se kterou/kterým netrávíte jinak čas, než pitím alkoholu? 

a) ano 

b) ne 

 

3. 6. Jsi součástí nějaké party, se kterou trávíš většinu svého volného času?  

Pokud „rozhodně ne“, přeskoč následující dvě otázky 3.7 a 3.8. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 
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d) rozhodně ne 

 

 

3. 7. Kolik členů má přibližně tato parta? 

a) 2-5 

b) 6-10 

c) 11-15 

d) 16-20 

e) 21 a více 

 

3. 8. Je Váš společný volný čas s partou/partami spojen i s pitím alkoholu? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

3.9. Jakou aktivitou trávíš svůj volný čas s přáteli? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

3. 10. Co nejčastěji děláš v páteční a sobotní večery? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

3. 11. Jak často konzumuješ alkohol s Tvými vrstevníky v rámci jednoho měsíce? 

a) každý den 

b) 2-3krát do týdne 

c) jednou za týden 

d) jednou za 14dní 

e) jednou za měsíc 

f) ani jednou 
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3. 12. Byl/a jsi někdy tak opilý/opilá, že Ti museli ostatní pomoc dostat se domů? 

a) ano, mnohokrát 

b) ano, párkrát 

c) ano, jednou 

d) ne, nikdy 

 

 

3. 13. Jak bys popsal/a večer, když jdete pít s kamarády? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

3. 14. Kdo Ti nejčastěji platí na party za alkohol? 

a) já sám/a 

b) přátelé 

c) přítel/kyně 

d) cizí lidé 

e) jiné (vypiš): ______ 

 

 

4. 1. Na škále od 1 do 10 prosím označ, jak rád/a chodíš do školy? 

1 značí „nesnáším tam chodit“, 10 znamená „chodím tam velmi rád/a“ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4. 2. Jak si rozumíš se svými spolužáky? 

 

  1 2 3 4 5 

          Velmi dobře    Velmi špatně 

 

 

4. 3. Cítíš se být součástí třídního kolektivu? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) jak kdy 

d) spíše ne 
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e) určitě ne 

 

4.4. Máš pocit, že kdyby bylo třeba, můžeš se s čímkoliv svěřit svému třídnímu učiteli nebo nějakému 

jinému pedagogovi ve škole? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím 

 

4.5. Přišel jsi někdy do školy opilý/opilá? 

a) ano, mnohokrát 

b) ano, párkrát 

c) ano, jednou 

d) ne, nikdy 

 

4.6. Pil/a jsi někdy na školním výletě/školní akci? 

a) ano, mnohokrát 

b) ano, párkrát 

c) ano, jednou 

d) ne, nikdy 

 

4.7. Kolikrát jsi byl/a „za školou“? 

a) mnohokrát  

b) párkrát 

c) jednou 

d) nikdy 

 

4. 8. Jaký máš průměr známek ve škole? 

a) 1,0 – 1,5 

b) 1,6 – 2,0 

c) 2,1 – 2,5 

d) 2,6 – 3,0 

e) 3,1 a hůře 

 

4. 9. Musel/a jsi někdy opakovat ročník? 

a) ano 

b) ne  
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5. 1. Kouříš cigarety? 

a) ano, pravidelně 

b) ano, ale pouze, když piji alkohol 

c) zkusil/a jsem to, ale nekouřím 

d) nekouřím a ani jsem to nikdy nezkusil/a 

 

 

6. 1. Jaký druh střední školy studuješ? 

a) gymnázium 

b) střední odborná škola 

c) střední odborné učiliště 

 

6. 2. Kolik máš sourozenců?  

a) žádné 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 a více 

 

6. 3. Jsi věřící? 

a) ano  

b) ne 

 

6. 4. Pracuješ? Pokud ano, kolik si průměrně vyděláš za měsíc? Pokud nepracuješ, napiš „0“.  

__________________ 

 

 

6. 5. Napiš svůj věk (číslem):  

__________________ 

 

 

6.6. Jsi: 

a) žena 

b) muž 

 

 

Moc děkuji za Tvůj čas a ochotu vyplnit dotazník. Vážím si toho.  
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V případě, že by Tě zajímaly výsledky, stačí říct svému třídnímu učiteli a až budu mít data 

zpracována, ráda je pošlu.  


