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ovlivnit konzumaci alkoholických nápoj , vzniklá vykonáváním odborného 
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Předmluva 

Pracuji jako učitelka odborných p edmět  p es 16 let a v gastronomii se pohybuji již 25 let. I 

p esto, že jsem mnoho let v gastronomii pracovala a tuto práci jsem měla velmi ráda, 

z rodinných d vod  a hlavně kv li dětem jsem začala pracovat ve školství.  

Prvním impulzem pro volbu tématu mé bakalá ské práce byl jeden velmi problémový žák, 

který měl viditelný a prokazatelný problém nejen v rodině,  ale i s alkoholem, což se 

projevovalo jak ve školní docházce a prospěchu, ale také v docházce na odborný výcvik. 

Tento žák se měl stát mým objektem pro bakalá skou práci, bohužel jeho častá absence mi 

nedovolovala tento záměr uskutečnit a já jsem své postupy ve zpracování bakalá ské práce 

musela poupravit.  

Tento žák pocházel z nefunkční rodiny, rodiče byli rozvedeni, matka byla vážně nemocná a 

otec si založil novou rodinu a o syna nejevily moc velký zájem, na konec se ho ujal strýc, 

který mu více měně pomáhal a zajišťoval jen jeho základní životní pot eby finanční 

podporou.  Žák bydlel na internátu, ale jeho chování a nedodržování vhodných pravidel, 

zp sobených i konzumací alkoholu skončilo nejen vyloučením z internátu, ale i ze školy. V té 

době byl již plnoletý a nejevil o jakoukoli pomoc zájem. 

Druhým d vodem, který jsem si uvědomila až v samém závěru psaní této práce, byl fakt, že i 

já a m j život byl ovlivněn nadměrnou konzumací alkoholu mými rodiči. ůle já měla velké 

štěstí, protože v době, kdy jsem byla školou povinná, jak na základní i st ední škole, 

využívala jsem mnoho mimoškolních aktivit, které se v té době neplatily nebo jen velice 

málo, což je v současné době také jeden z problém , protože veškeré aktivity mimo školu se 

platí, a žák z problémové rodiny si nem že dovolit se podobných aktivit zúčastňovat, pokud 

mu je rodiče nezaplatí.  Tyto mimoškolní aktivity mi velmi pomohly a utvá ely mé hodnoty a 

postoje, které mi umožnily zvolit si tu lepší cestu. Dnes jsem velice vděčna za tyto možnosti, 

které mi školství poskytlo a možná právě proto jsem si zvolila toto téma, ale i své povolání. 

Oba mí rodiče zem eli p edčasně a to p evážně z d vod  alkoholismu, proto si uvědomuji 

veškeré d sledky nadměrné konzumace alkoholických nápoj  nejen na zdraví a samoz ejmě 

jsem na vlastní k ži zažila i ostatní d sledky, které p ináší rodinné prost edí s tímto 

problémem. Byla bych moc ráda, aby i ostatní včetně odpovědných lidí si uvědomovali, že 

problém nadměrné konzumace alkoholu je celospolečenský problém s velkými dopady nejen 
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na děti, mladistvé, ale i celé rodiny a celou společnost. I p esto, že za celou svou 

pedagogickou kariéru jsem poznala jen jedno žáka s prokazatelnými a viditelnými problémy 

s alkoholem, určitě by se našlo více žák , kte í mají také problémy s konzumací alkoholu, ale 

ne v tak velkém mě ítku, je povinností celého výchovně vzdělávacího procesu a všech jeho 

účastník , aby těmto problém m p edcházeli vhodnou prevencí a p sobením.  

Vysoká míra tolerance konzumace alkoholu naší společnosti má velmi negativní dopad na 

celou společnost a je na čase, abychom s tím něco udělali. 
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Úvod 

Tématem bakalá ské práce je vliv studovaného oboru kucha -číšník 

(6551H01 /65-51-H/01) na konzumaci alkoholických nápoj .  

Vzhledem k povaze studovaného oboru je styk žáka s alkoholickými nápoji nevyhnutelný. 

P edmětem zkoumání tedy bude otázka, zda studium oboru kucha -číšník p ispívá ke 

konzumaci alkoholu a tím zvyšuje riziko vzniku závislosti.  Součástí zkoumání je také 

zmapování znalostí a povědomí žák  o všech d sledcích nadměrné konzumace alkoholu. 

Bakalá ská práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje charakteristice 

vybraného studijního oboru a popisuje znalosti a kompetence, které žáci studiem získají. 

V této části budou dále nastíněna rizika spojená s nadměrnou konzumací alkoholu, p edevším 

v období adolescence, tedy ve věkovém rozmezí zkoumaných objekt . Teoretická část 

vychází p edevším z psychologických a sociologických studií, zamě ených na popisovanou 

problematiku.  

Praktická část se věnuje zpracování kvantitativního výzkumu, konkrétně anketních 

dotazník  a rozhovor . Výzkum probíhal na dvou soukromých pražských st edních školách, 

kdy k vyplnění dotazník  bylo vybráno 60 respondent  a rozhovor  se zúčastnilo 6 žák . 

V závěru práce jsou navrhnuta preventivní opat ení reflektující výsledky šet ení. Na 

problematiku konzumace alkoholu je zamě en i navržený projekt, který se m že stát vhodnou 

formou prevence rizikového chování. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická východiska se věnují popisu období adolescence, kterým žáci procházejí a 

jednotlivým rizik m spojených s konzumací alkoholu. Teoretická východiska se taktéž věnují 

charakteristice oboru kucha -číšník a uvádějí znalosti a vědomosti, které žáci získávají p i 

studiu tohoto oboru. Dále je úkolem teoretické části nastínit možná rizika spojená s 

konzumací alkoholických nápoj , vliv vykonávání odborného výcviku v provozovnách 

společného stravování na konzumaci alkoholu, a legislativu upravující tuto problematiku. 

1.1 Období adolescence 

Období adolescence navazuje na pubescenci a zpravidla bývá označováno v rozmezí mezi 14. 

a 1Ř. až 22. rokem věku. Termín “adolescence“ pochází z latinského slovesa adolescere 

neboli dor stat, dospívat či mohutnět. Ze sociologického hlediska „jde o období, kdy se 

dospívající učí hrát roli dospělého člověka, zapojit se do společenského života a institucí 

společnosti. Je to jakási vložka mezi dětstvím a dospělostí. Jde o to, aby byl adolescent 

schopen sám rozeznat svou sociální pozici a vědět, co po něm společnost chce. Jde o období 

ambivalentní, protože mladý člověk se současně zaučuje do života ve společnosti a zároveň se 

vůči ní často kriticky vymezuje. Míra konformity je podle místa a doby různá, je třeba rozdíl 

mezi kritickou generací hippies a studentských bouří 60. let a generací konzumně 

orientovaných yuppies 80. let.“1
 

Vývojovými obdobími od prenatálního, p es novorozenecké, kojenecké, batolecí, p edškolní, 

mladší školní období, dospívání, období st ední dospělosti, pozdní dospělosti a konče 

obdobím stá í se zabývali někte í auto i již od poloviny 1Ř. století (nap . J. J. Rousseaua, J.W. 

Goetha). V současnosti víme, že období adolescence je dospívajícím obdobím, kdy je 

postupně dosahována plná reprodukční zralost. ůdolescent dokončuje sv j tělesný r st, mění 

své sebepojetí, p echází ze základní na st ední školu a velmi rychle se mění jeho postavení ve 

společnosti.2Je naprosto samoz ejmé, „že součástí tohoto vývoje je také rozvoj sexuality a 

dochází k prudkým tělesným změnám. Běžný výraz o adolescentech, že jsou „samá ruka, samá 

noha“, vyjadřuje překotnost tohoto vývoje, jistou neohrabanost a problémy, které může mít 

                                                           
1
 JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 12. 

2
 Viz LůNGMEIER, J. K EJČÍ OVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 143. 
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mladý člověk se svým sebeprožíváním v tomto období. To znamená pro adolescenta značnou 

zátěž. Někdy se mluví o potřebě jakéhosi „psychosociálního moratoria“ (pojem Erika 

Eriksona). Mělo by jít o období hájení, ve kterém by byli adolescenti společností posuzováni 

shovívavěji, aby se zmírnily krize doprovázející hledání a rozvíjení identity dospívajícího. To 

je samozřejmě ideál, kterého nebývá vždy dosaženo, už proto, že není jasné, v čem by toto 

hájení mělo vlastně spočívat. Nároky na dospívajícího jsou relativně vysoké, s výjimkou toho, 

že se o sebe velmi často nemusí sám ekonomicky starat.“3
 Mezi zmíněné krize doprovázející 

hledání a rozvíjení identity adolescenta mohou pat it krize vzniklé experimentováním se 

škodlivými návykovými látkami, včetně alkoholu. Tyto krize se ovšem mohou týkat i dalších 

oblastí problémového chování a rizikového vývoje v adolescenci. Nejenom totiž, že v období 

adolescence dochází k reprodukční zralosti, k hormonálním změnám, k vyšší emocionalitě, 

rozvíjení osobní morálky a budoucích cíl , utvá ení vlastního vývoje, procesu učení, 

p iznávání a p ijímání nových rolí, socializaci s druhými, tak se také jedná o období velmi 

citlivé pro rozvoj rizikového a problémového chování. „To je v zásadě dvojího druhu. Jednak 

se týká poškozování zdraví adolescentů (tělesného či duševního), ve druhém významu je 

rizikové a problémové chování adolescentů spjato s ohrožením společnosti, tj. negativním 

vlivem a újmou druhých lidí.“4
Mezi oblasti problémového chování současných adolescent  se 

tak nejčastěji za azují následující situace: 

- predelikventní chování a páchání trestné činnosti, 

- agrese, násilí, šikana a týrání (včetně rasové nesnášenlivosti a diskriminace některých 

skupin), 

- užívání drog (včetně alkoholu a kou ení), 

- sexuální rizikové chování (včetně p edčasného mate ství a rodičovství), 

- poruchy p íjmu potravy, 

- sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy.5 

                                                           
3
 JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 13. 

4
 MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003, s. 77. 

5
 Viz MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003, s. 77. 
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Období adolescence je tedy významným vývojovým obdobím dítěte, které je v současnosti 

spojené s celou adou nejistot, jež se týkají studia i následného pracovního uplatnění. Jelikož 

v období adolescence dospívající hledají své místo ve světě, tak tyto nejistoty mnohdy 

zp sobují oslabování jejich postavení. ůdolescenti pak vědomě nebo nevědomě hledají jiné 

zp soby, jak dát najevo své oddělení od rodič  a svoji dospělost, což mnohdy končí 

experimentováním s návykovými látkami.6 Období adolescence by proto měla být věnována 

zvláštní pozornost nejenom ze strany rodič , ale také ze strany obvodních léka  a učitel . 

Právě školní socializační vlivy, vnímané charakteristiky prost edí, osobnostní charakteristiky 

adolescent  a charakteristiky demografické či sociální struktury, znatelně ovlivňují vývoj 

problémového chování, tedy zdali toho problémové chování vznikne nebo bude adolescentem 

potlačeno.7Školský vzdělávací systém hraje nezastupitelnou roli v procesu vývoje dítěte a 

v období adolescence, a má také velký preventivní význam, neboť by měl chránit p ed 

vznikem problémového chování (tzn. zejména p ed nadměrným experimentováním 

s tabákem, alkoholem a dalšími návykovými látkami). Škola by měla být nejenom 

vzdělávacím systémem, ale taktéž výchovným systémem. Vzdělávací otázky by měly 

p ekračovat učební osnovy a měly by se zabývat i každodenními problémy výchovy dětí, 

potažmo adolescent . Škola by se měla ptát „jaké je postavení dětí v současném světě, co se 

odnich očekává, co jim poskytujeme, jaké podmínky pro ně vytváříme a k jakým cílům je 

vedeme. Otázky nejsou nové – i v této obecnosti je kladl již Komenský, když spojoval ve svých 

úvahách otázku optimálního všestranného vývoje každého jednotlivého dítěte se životem celé 

společnosti. Dnes se však odpověď na tyto otázky stává ještě mnohem potřebnější – na tom, 

zda se nám ji podaří najít, závisí zřejmě budoucnost lidstva.“8Každá škola by tedy měla vedle 

svých učebních osnov (tzn. Školní vzdělávací programy) vycházející z Rámcových 

vzdělávacích program  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovat i preventivní 

programy proti užívání škodlivých návykových látek a věnovat d ležitost práci výchovných 

poradc , kte í jsou v současnosti spíše formální personální funkcí. (Viz kapitola 2.4). 

                                                           
6
 Viz CARR-GREGG, M. Puberťáci a adolescenti: Průvodce výchovou dospívajících. Praha: Portál, 2010, s. 57. 

7
 Viz MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003, s. 7Ř. 

8
 LůNGMEIER, J. K EJČÍ OVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 321. 
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1.2 Představení oboru kuchař-číšník 

Obor kucha -číšník je určen pro ty adolescenty, kte í mají zájem o praktické studium kucha e 

a číšníka, a kte í chtějí rozvíjet svoji identitu v této profesní oblasti. Tento obor je totiž 

zamě en nejenom na všeobecné, ale p edevším na odborné vzdělávání a praktický výcvik. 

Absolvent tohoto oboru bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného 

skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, 

sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. 

Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat 

technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení 

gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny.”9Pokud má adolescent zájem o 

studium oboru kucha -číšník, tak musí splnit následující podmínky pro p ijetí ke vzdělávání: 

- p ijímání ke vzdělávání se ídí zákonem č. 561/2004 Sb. – § 5ř, 60, Ř4 (2), dále § 63, 

16, 20, 70,  

- splnění podmínek zdravotní zp sobilosti uchazeč  o vzdělávání v daném oboru 

vzdělání.10
 

Obor kucha -číšník je v rámci vzdělávací soustavy upraven několika kurikulárními 

dokumenty, které jsou tvo eny na dvou úrovních. První je státní úroveň v podobě Národního 

programu vzdělávání a rámcových vzdělávacích program  (dále jen RVP). Druhou úrovní je 

školní v podobě školních vzdělávacích program  (dále ŠVP), podle kterých se uskutečňuje 

vzdělávání v té či oné konkrétní škole. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje tento obor dokumentem “Rámcový 

vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Kucha  - číšník“. Tento rámcový 

dokument je tedy určen pro st ední odborné vzdělávání oboru kucha -číšník, jeho poslední 

aktualizace proběhla v roce 2007 a je vydán pod č. j. 12 6řŘ/2007-23. Dokument stanovuje 

obecný cíl st edního odborného vzdělávání, kterým je p ipravit žáka na úspěšný, smysluplný a 

odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa, tzn.: 
                                                           

9St ední školy [online]. Obor Kucha -číšník [cit. 2015-11-26]. Dostupné z WWW: 

http://www.stredniskoly.cz/obor/kuchar-cisnik.html 

10
Viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař – číšník. 2007, s. 12. 

http://www.stredniskoly.cz/obor/kuchar-cisnik.html
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„Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti pot ebné k 

učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozši ovat.  

Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvo ivě zasahovat do prost edí, které žáky obklopuje, 

vyrovnávat se s r znými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen 

vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl p ipravován.  

Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utvá ení, jednat v souladu s obecně 

p ijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. 

Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen 

podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo.“11
 

Rámcový dokument pro st ední odborné vzdělávání oboru kucha -číšník dále stanovuje profil 

absolventa (tzn. kompetence a uplatnění absolventa), a taktéž organizaci vzdělávání. Obor 

kucha -číšník lze realizovat ve dvou formách vzdělávání. První formou je t íleté denní 

vzdělávání, a druhou formou je 1–1,5 leté vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy 

obor  ukončených maturitní zkouškou. Druhou formu mohou žáci studovat večerním, 

dálkovým nebo kombinovaným zp sobem nejvýše o 1 rok delším než vzdělávání v denní 

formě. ůbsolventi tohoto oboru dosáhnou st edního vzdělání s výučním listem. ůby tohoto 

stupně vzdělání žáci dosáhli, tak musí své vzdělání ukončit závěrečnou zkouškou, p ičemž 

dokladem o dosažení tohoto stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční 

list.
12

 

Rámcový dokument pro st ední odborné vzdělávání oboru kucha -číšník taktéž stanovuje 

kurikulární rámec pro jednotlivé oblasti vzdělávání. „Kurikulární rámce vymezují závazný 

obsah všeobecného a odborného vzdělávání a požadované výsledky vzdělávání. Obsah 

vzdělávání se člení na vzdělávací oblasti a obsahové okruhy.”13
 Tento kurikulární rámec dále 

rozpracovává každá škola zvlášť ve svém školním vzdělávacím programu a stanovuje pak 

                                                           
11Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař – číšník. 2007, s. 5 – 6. 

12
Viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař – číšník. 2007, s. 12 – 13. 

13Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař – číšník. 2007, s. 13. 
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všeobecné a odbornévzdělávací oblasti. Všeobecné vzdělávání se p itom týká následujících 

vzdělávacích oblastí: 

Jazykové vzdělávání a komunikace  

Společenskovědní vzdělávání 

P írodovědné vzdělávání  

Matematické vzdělávání  

Estetické vzdělávání  

Vzdělávání pro zdraví  

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Ekonomické vzdělávání  

Odborné vzdělávání14
 

Výroba pokrm  

Odbyt a obsluha 

Komunikace ve službách 

Lze podotknout, že v rámci těchto vzdělávacích oblastí je kladen d raz na péči o zdraví i 

prevenci konzumace alkoholu mladistvých. Žák tedy v rámci studia dokáže uplatnit ve svém 

jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku; popsat, jak faktory 

životního prost edí ovlivňují zdraví lidí;  zd vodnit význam zdravého životního stylu; dovést 

posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a 

vědět, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí d sledky; popsat vliv fyzického a 

psychického zatížení na lidský organismus; orientovat se v zásadách zdravé výživy a v jejích 

alternativních směrech; dovést uplatnit naučené modelové situace k ešení konfliktních 

situací; a v neposlední adě objasnit d sledky sociálně patologických závislostí na život 

jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlit, jak aktivně chránit své zdraví.15
 Žák by tedy měl 

                                                           
14

 Viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-

H/01 Kuchař – číšník. 2007, s. 13. 

15Viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař – číšník. 2007, s. 34. 
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znát i rizika spojená s konzumací alkoholu mladistvých a rizika spojená s konzumací alkoholu 

obecně.  

V rámci školního vzdělávacího programu se kromě všeobecných oblastí stanovují i odborné 

vzdělávací oblasti. Odborné vzdělávání se týká dvou vzdělávacích profil , kterými jsou 

kucha  a číšník.  
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1.3 Profil absolventa a získaných kompetencí 

Profil absolventa lze p edstavit na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor 

vzdělání 65-51-H/01 Kucha - číšník.Vzdělávání v  oboru kucha –číšník smě uje v souladu s 

cíli st edního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvo ili, v návaznosti na základní 

vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním p edpoklad m, 

následující klíčové a odborné kompetence: 

Klíčové kompetence  

„Kompetence k učení- Vzdělávání smě uje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se 

učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat pot eby a cíle svého 

dalšího vzdělávání.  

Kompetence k ešení problém - Vzdělávání smě uje k tomu, aby absolventi byli schopni 

samostatně ešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. 

Komunikativní kompetence- Vzdělávání smě uje k tomu, aby absolventi byli schopni 

vyjad ovat se v písemné i ústní formě v r zných učebních, životních i pracovních situacích. 

Personální a sociální kompetence- Vzdělávání smě uje k tomu, aby absolventi byli 

p ipraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti p imě ené cíle osobního rozvoje v 

oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a p ispívat k 

utvá ení vhodných mezilidských vztah . 

Občanské kompetence a kulturní pov domí- Vzdělávání smě uje k tomu, aby absolventi 

uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, 

jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové 

kultury. 

Kompetence k pracovnímu uplatn ní a podnikatelským aktivitám- Vzdělávání smě uje k 

tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných 

p edpoklad  pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry 

a s tím související pot ebu celoživotního učení. 

Matematické kompetence- Vzdělávání smě uje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně 

využívat matematické dovednosti v r zných životních situacích. 
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Kompetence využívat prost edky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi- Vzdělávání smě uje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a 

jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prost edky ICT a 

využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi.“16
 

Odborné kompetence  

„Uplat ovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživ  s využitím 

poznatk  o potravinách a nápojích, tzn., aby absolventi: 

Uplatňovali požadavky na hygienu, znali zásady racionální výživy a druhy diet, možné 

alternativní zp soby stravování. Rozlišovali vlastnosti a technologickou využitelnost 

základních druh  potravin a nápoj . Sestavovali menu podle p edepsaných hledisek. 

Ovládat technologii p ípravy pokrm , tzn., aby absolventi: 

Ovládali zp sob p ípravy běžných pokrm  české kuchyně i zahraničních kuchyní kontrolovali 

kvalitu, správně uchovávali pokrmy, esteticky dohotovovali a expedovali výrobky. Používali 

a udržovali technická a technologická za ízení v gastronomickém provozu. 

Ovládat techniku odbytu, tzn., aby absolventi:  

Volili vhodné formy obsluhy podle prost edí a charakteru společenské p íležitosti, používali 

vhodný inventá , společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, 

pracovními partnery a spolupracovníky, dbali na estetiku p i pracovních činnostech.  

Vykonávat obchodn  – provozní aktivity, tzn., aby absolventi:  

Sjednávali odbyt výrobk  a služeb, prováděli vyúčtování, p ipravili podklad pro nákup 

surovin, potravin a dalšího materiálu, kalkulovali cenu výrobk  a služeb, orientovali se v 

ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování, využívali ekonomických 

informací pro zabezpečení provozu, sestavovali nabídkové listy výrobk  a služeb podle 

r zných kritérií, využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a 

výrobk , využívali prost edk  podpory prodeje, vyhotovovali podnikové a obchodní 

písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou.  

                                                           
16Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař – číšník. 2007, s. 7 – 10. 
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Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví p i práci, tzn., aby absolventi: 

Chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovník  (i dalších 

osob vyskytujících se na pracovištích, nap . klient , zákazník , návštěvník ) i jako součást 

ízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle p íslušných 

norem, znali a dodržovali základní právní p edpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

p i práci a požární prevence. 

Osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví p i práci u za ízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik. Znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli 

uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce). Byli vybaveni vědomostmi o 

zásadách poskytování první pomoci p i náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první 

pomoc sami poskytnout.  

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobk  nebo služeb, tzn., aby absolventi:  

Chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, 

dodržovali stanovené normy (standardy) a p edpisy související se systémem ízení jakosti 

zavedeným na pracovišti, dbali na zabezpečování parametr  (standard ) kvality proces , 

výrobk  nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).  

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby absolventi: 

Znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, pop . společenské 

ohodnocení. Zvažovali p i plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v 

běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prost edí, sociální dopady. 

Efektivně hospoda ili s finančními prost edky, nakládali s materiály, energiemi, odpady, 

vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prost edí.“17
 

Součástí profilu absolventa oboru kucha  – číšník je taktéž stanovení budoucího uplatnění 

tohoto absolventa. Podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 65-51-H/01 

Kucha  – číšník, se absolvent uplatní p i výkonu povolání kucha  nebo číšník zejména 
                                                           

17Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař – číšník. 2007, s. 10 – 12. 
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Společenskovědní vzdělání: 

3. Člověk a právo-  kriminalita páchaná mladistvými 

Biologické a ekologické vzdělávání: 

1. Základy biologie- zdraví a nemoc 

Vzdělávání pro zdraví 

Tato oblast si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi pot ebnými k preventivní a 

aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpo it jejich chování a postoje ke 

zdravému zp sobu života a celoživotní odpov dnosti za své zdraví. D raz se klade na 

výchovu proti závislostem - na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích 

automatech, počítačových hrách aj. 

Vzdělávací oblast by měla prostupovat celým ŠVP: škola rozpracuje výsledky vzdělávání do 

vyučovacích p edmět  (nap . tématika učiva péče o zdraví se m že objevit v občanské nauce, 

základech ekologie, tělesné výchově a odborných p edmětech) nebo vzdělávacích modul , 

p ípadně kurz  a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvo it i samostatný vyučovací 

p edmět. 

1 Péče o zdraví 

Zdraví 

 Učivo  

- činitelé ovlivňující zdraví: životní prost edí, životní styl, pohybové aktivity, výživa a 

stravovací návyky, rizikové chování aj. 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální dovednosti; rizikové faktory 

poškozující zdraví 

Výsledky vzdělávání 

- zd vodní význam zdravého životního stylu; 

- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí d sledky; 
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- objasní d sledky sociáln  patologických závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysv tlí, jak aktivn  chránit 

Jak již bylo zmíněno obsah učiva této oblasti vzdělávání lze za adit v odborných p edmětech 

nap íklad v p edmětu Stolničení a Potraviny a výživa.  

P edmět Stolničení, na některých školách se pro tento p edmět obsahuje učivo z oblasti 

vzdělávání Odbyt a obsluha, který poskytuje znalosti o technice odbytu výrobk  a služeb ve 

stravovacích za ízeních. Žáci se seznámí se s technikou jednoduché a složité obsluhy, s 

používaným inventá em, naučí se sestavit jídelní a nápojové lístky a r zné typy menu. P i 

sestavování jídelních lístk  uplatní znalost správné výživy a gastronomických pravidel a 

dalších faktor  ovlivňujících úspěšný prodej a získání zákazník . Žáci jsou vedeni k 

uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozor ováni na 

nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost 

boje proti nim. 

P edmět Potraviny a výživa zpravidla obsahuje část učiva okruhu Výroba pokrm - výživa, 

potraviny a nápoje, část učiva je obsažena v p edmětu Technologie. 

Výroba pokrm  

Žáci se seznamují s využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky na 

jakost a skladování. Porozumí souvislosti mezi správnou výživou spojenou se zdravým 

životním stylem a p edcházení nemocem. Cílem okruhu je poskytnout žák m základní 

poznatky a dovednosti v p ípravě pokrm  od p edběžné p ípravy až k finálnímu výrobku dle 

zamě ení oboru, seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy p ípravy 

pokrm  teplé a studené kuchyně i r zných nápoj . Jsou vedeni k uplatňování zásad racionální 

výživy a ke sledování trend  v gastronomii, získávají d ležité návyky v oblasti hygieny a 

bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci se obeznámí se základními druhy a 

využitím technického a technologického vybavení v gastronomických provozech. 

1.5 Legislativa a prevence konzumace alkoholu mladistvých 

V České republice je minimální věková hranice stanovená pro konzumaci alkoholu 1Ř. let 

věku. Lze podotknout, že v ostatních zemích je ovšem konzumace alkoholu mladistvých 



25 

 

upravována poněkud odlišně a odlišná je i minimální věková hranice. V České republice je 

problematika konzumace alkoholu a tabáku upravována hned několika následujícími zákony: 

Zákon č. 37ř/2005 Sb., o opat eních ochrany p ed škodami p sobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákon , ve 

znění pozdějších p edpis  

Zákon č. 110/1řř7 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákon , ve znění pozdějších p edpis  

Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové  výrobky, ve 

znění vyhlášky č. 316/2012 Sb. 

Vyhláška č. 335/1řř7 Sb.,  kterou se provádí § 1Ř písm. a), d), h), i), j) a k) zákona 

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákon , pro nealkoholické nápoje a koncentráty k p ípravě 

nealkoholických nápoj , ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, 

lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších 

p edpis  

Zákon č. 353/2003 Sb., o spot ebních daních, ve znění pozdějších p edpis  

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších p edpis  

Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 

některých zákon  (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 

Jelikož velmi závažným problémem je konzumace alkoholu mladistvých, tak v této oblasti lze 

zmínit existující právní úpravu v rovině sociálně-právní ochrany dětí: 

Zákon č. 35ř/1řřř Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších p edpis  

Zákon č. ř4/1ř63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších p edpis  

Zákon č. 37ř/2005 Sb., o opat eních k ochraně p ed škodami p sobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákon , ve znění 

pozdějších p edpis , lze pokládat v současné době za zast ešující právní úpravu 

v protidrogové oblasti. Škodlivé užívání alkoholu, užívání tabáku a ostatních návykových 

aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='8.3.2008'
aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='40/1995%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='8.3.2008'
aspi://module='ASPI'&link='468/1991%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='8.3.2008'
aspi://module='ASPI'&link='468/1991%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='8.3.2008'
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látek pat í v České republice k p etrvávajícím závažným společenským problém m, a to nejen 

z hlediska ve ejného zdraví, ale také z hlediska sociálního, ekonomického, bezpečnostního i 

trestněprávního.19
 Velmi závažným problémem je p itom již zmiňovaná konzumace alkoholu 

mladistvých. Jak uvádí D vodová zpráva Ú adu vlády České republiky vydaná 

k problematice ešení zákona č. 37ř/2005 Sb., tak „pokud jde o konzumaci alkoholických 

nápoj , situace v ČR se rovněž významně nemění. Jejich spot eba je stále stabilizována na 

relativně vysoké úrovni p ibližně 10 litr  čistého alkoholu za rok na obyvatele včetně dětí. 

Nep íznivá je rovněž skladba spot eby, kdy sice p ibližně polovina celkové spot eby je ve 

formě piva, ale zhruba t etinu celkové spot eby reprezentují lihoviny. Údaje o spot ebním 

chování dospělé populace v či alkoholu vycházejí nap . z Evropského výběrového šet ení o 

zdravotním stavu v ČR (EHIS). Podle výsledk  EHIS dosahoval v roce 200Ř podíl osob s tzv. 

rizikovou konzumací alkoholu u muž  22% a u žen pak 7%. Nadměrnou konzumaci alkoholu 

během jedné p íležitosti, která je vymezená 6 a více sklenicemi alkoholických nápoj  uvedlo 

celkem 75% muž  a 54% žen. ČR dále vykazuje ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi 

vysokou míru užívání alkoholu nejen u dospělých ale i dětí a mladistvých do 16 let. V roce 

2011 Česká republika zaujala v rámci evropského srovnání, první místo ve spot ebě alkoholu 

mezi mladistvými, a to jak v kategorii užití alkoholických nápoj  během posledních 12 

měsíc , tak i v kategorii užití alkoholických nápoj  za posledních 30 dn . Srovnání proběhlo 

na základě Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPůD), ze které dále 

vyplývá, že alkohol v ČR pilo aspoň jednou v životě témě  řŘ% dotázaných a z toho lze 

považovat p ibližně 60% mladistvých za pravidelné konzumenty alkoholu (tzn., že pili 

alkohol více než 20krát v životě). Z uvedené studie dále vyplývá, že nadměrné dávky 

alkoholu (5 a více sklenic p i jedné p íležitosti) více než 3krát v posledním měsíci 

konzumovala pětina student  (21 %). U chlapc  vzrostl výskyt pravidelného pití piva a 

destilát , u děvčat vína a destilát . V užívání alkoholických nápoj  mladistvými je navíc 

patrný nár st v porovnání s už tak vysokými daty z roku 2007. Dalším znepokojujícím 

výstupem výše uvedené studie je skutečnost, že mladiství opakovaně uvádí vysokou 

dostupnost alkoholických nápoj , a to i p es to, že prodej a podávání alkoholických nápoj  

osobám mladších 1Ř let věku i současná právní úprava zakazuje. Mezi studenty, kte í uvedli 

konzumaci alkoholu v posledních 30 dnech, byla zjišťována frekvence a zp sob získávání 

                                                           
19

 Viz ůplikace odok Ú adu vlády České republiky. Důvodová zpráva, s. 1. 
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alkoholu. V posledních 30 dnech si alespoň jednou zakoupilo alkohol v obchodě pro vlastní 

spot ebu 61% a témě  14% z tohoto počtu si zakoupilo alkohol v obchodě opakovaně, tj. více 

než pětkrát. Více než 77% uvedlo konzumaci alkoholu v restauraci, baru nebo diskotéce, 

z toho 18 % uvedlo konzumaci alkoholu na uvedených místech opakovaně. Odborné studie 

v posledním desetiletí také poukazují na vysoký podíl užívání alkoholu v možném propojení 

s užíváním jiných nelegálních drog u mladých lidí do 16 let a ukazují, že užívání alkoholu u 

dětí vede k vysoké mí e dalšího rizikového chování. Čím d íve tedy mladí lidé mají zkušenost 

s jakoukoliv návykovou látkou, včetně alkoholu (p edevším děti mladší 15 let), tím výrazně 

větší vzniká riziko rozvoje závislostí na jiných návykových látkách. Tradičně vysoká míra 

tolerance české společnosti ke konzumaci alkoholu mladými lidmi je rovněž jedním 

z významných faktor , což se projevuje mj. i ve statistických údajích, které poukazují na 

nebezpečí podávání alkoholu dětem z rukou dospělých. Tato skutečnost se týká nejen 

provozovatel  za ízení zábavy a restaurací (jak je uvedeno výše), ale stejně tak i vlastních 

rodič  dětí a mládeže. Více než dvě t etiny českých dětí požily alkoholické nápoje ještě p ed 

dosažením t ináctého věku života, nejčastěji na rodinných oslavách, na pivních slavnostech, 

vinobraní, kde jim alkohol často nabízí sami rodiče. Nelze ponechat bez zd raznění, že 

d sledky užívání alkoholu se negativním zp sobem promítají do života mladistvého 

(problémy ve vztazích s rodiči a p áteli, úrazy, snížená výkonnost ve škole atd.)“20
 

Problematika užívání alkoholu mezi mladistvými je tedy velmi vážná, a měly by na ni 

reagovat nejenom rodiče a vláda formou legislativních opat ení, ale taktéž prodejci 

alkoholických nápoj  a p edevším školy. Školský vzdělávací systém by měl být partnerem 

rodič  v prevenci problematiky konzumace alkoholu mladistvých. Český pedagogický p ístup 

se ovšem ve svém pojetí tradiční pedagogiky (tzn. výchova a vzdělávání) a moderní 

pedagogiky (tzn. edukace, kurikulum) neustále nem že jasně vymezit. Tento problém se poté 

odráží i v p ístupech školského vzdělávacího systému k problematice prevence, které sice 

reagují na globalizační tendence, ale jen na některé. „Výchova a vzdělávání se v posledních 

dekádách globalizuje, což se projevuje mimo jiné tlakem na prostupnost vzdělávacích 

systémů, vytvářením evropského trhu kvalifikací či evropského vysokoškolského prostoru. Ve 

vyspělých zemích je patrná tendence k prodlužování povinné školní docházky a posilování 

všeobecně vzdělávací složky přípravy. Výrazně se prosazuje trend integrace znevýhodněných 

                                                           
20ůplikace odok Ú adu vlády České republiky. Důvodová zpráva, s. 4 – 5. 
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jedinců do hlavního vzdělávacího proudu a snaha o redukci nejrůznějších bariér při získávání 

vzdělání a kvalifikace. Dalším trendem je stoupající důraz na jazykové vzdělávání a 

posilování komunikační kompetence obecně. Globalizace společnosti vyžaduje od škol také 

větší pozornost k fenoménu multikulturality a vede k posilování interkulturního vzdělávání. 

V rámci Evropské unie je značná pozornost věnována tzv. evropské dimenzi ve vzdělávání. 

Jde o princip, který ukládá členským zemím vzdělávat žáky v duchu evropanství, podněcovat 

respekt k evropským hodnotám a vést k porozumění mezi národy sjednocené Evropy.“21
 Na 

druhou stranu v těchto globalizačních tendencích není vidět snaha o rozši ování současných 

minimálních preventivních program  ve školách, orientujících se na problematiku konzumace 

alkoholu mladistvých. V současnosti jsou na úrovni českého školství uplatňovány tzv. 

“Minimální preventivní programy“ pro dané školní roky, které zohledňují následující zákony, 

vyhlášky a vycházejí z p íslušných metodických pokyn : 

Zákon č. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákon  

Zákon č. 35ř/1řřřSb., o sociální právní ochraně dětí 

Zákon č. 200/1řř0 Sb., o p estupcích 

Zákon č. 167/1řřŘ Sb., o návykových látkách 

Zákon č. 140/19612009 Sb., trestní zákon 

Zákon č. 37ř/2005 Sb., o opat eních k ochraně p ed škodami p sobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských za ízeních 

Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jev  u dětí, žák  a 

student  ve školách a školských za ízeních, č.: 20 006/2007-51 

Metodický pokyn MŠMT č.j. 2Ř 275/2000–22 k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol 

a školských za ízení 
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 BENDL, S. a kol. Vychovatelství. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 38. 
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Metodický pokyn MŠMT č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu p i uvolňování a 

omlouvání žák  z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

Metodický pokyn MŠMT č.j. 14 423/99-22 k výchově proti projev m rasismu, xenofobie a 

intolerance 

Systém prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvo í jednotlivé instituce a 

organizace ve ejné správy: 

MŠMT 

Odbory školství na krajských ú adech 

Základní, st ední a speciální školy 

Školní družiny, školní kluby a domovy mládeže 

St ediska pro volný čas dětí a mládeže 

Pedagogicko-psychologické poradny a st ediska výchovné péče 

Školská za ízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 

V tomto systému prevence mají významnou úlohu odborní pracovníci MTMŠ, krajský 

školský koordinátor prevence, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, 

editel školy, školní metodik prevence a v neposlední adě i t ídní učitel. 

 Na systému prevence se podílejí i další vládní instituce jako jsou ministerstva vnitra, 

zdravotnictví a další i nevládní organizace, které se vhodnou formou podílejí na činnosti 

institucí ve ejné správy.  

1.5.1    Minimální preventivní program 

Zejména “Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jev  u dětí a mládeže“ upravuje mimo jiné problematiku drogových zavilostí, 

alkoholu a kou ení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje povinnost tvorby 

“Minimálních preventivních program ,“ které mají být komplexním systémovým prvkem 

v realizaci preventivních aktivit v základních školách, st edních školách a speciálních školách, 

ve školských za ízeních pro výchovu mimo vyučování a školských za ízeních pro výkon 

ústavní  
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a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.22
 Tvorba těchto program  je tedy pro 

každou školu povinná a většinou bývají zamě ené na poradenské služby, preventivní aktivity,  

pr běžné sledování výskytu rizik a sociálně patologických jev , či preventivní, právní, 

etickou a zdravou výchovu. 

Minimální preventivní program se zpracovává na jeden rok, měl by být pravidelně upravován 

podle charakteru a analýzy dané školy a výskytu rizikového chování, obsahuje základní 

postupy ešení vzniklých situací včetně preventivních opat ení a použití r zných metod a 

forem umožňující včasné zachycení možných rizik.  Vypracování tohoto dokumentu je 

v kompetenci školního metodika prevence, který má na starosti celou koordinaci, kontrolu i 

realizaci tohoto preventivního programu. Zodpovědnost za funkčnost a vhodné vytvá ení 

podmínek pro p edcházení rizikového chování je na editeli školy, který jmenuje školního 

metodika prevence a podílí se na tvorbě, realizaci, koordinaci i kontrole minimálního 

preventivního programu. Minimální preventivní program je součástí ŠVP a je realizován 

v celém rozsahu vyučování se zapojením celého pedagogického sboru i rodič , podléhá 

kontrole České školní inspekci a jeho vyhodnocení bývá součástí výroční zprávy školy.  

1.6 Rizika spojená s konzumací alkoholu 

Na úvod lze podotknout, že „je nezbytné začít vnímat alkohol jako drogu, byť se jedná o 

drogu legální. Požívání alkoholu může u dětí a mládeže do 18 let významně zvýšit riziko 

pozdějšího užívání nelegálních drog. Alkohol se zdá být podle všech současných dostupných 

evropských studií jednou z nejrizikovějších vstupních drog. Dalšími důsledky jsou při 

konzumaci alkoholu mladistvými v podobě zvýšeného rizika otrav, úrazů a také různých typů 

rizikového chování, ať už v oblasti sexu, tak i v oblasti překračování zákona.“23
 D sledk , 

které jsou spojeny s konzumací alkoholu je velké množství, p ičemž nejvážnějším d sledkem 

je pro lidský život nemoc. Existuje mnoho typ  nemocí, a mnoho stupň  onemocnění 

v závislosti na mnoha faktorech. Nemoc je ve své podstatě poruchou systému a „je to 

                                                           
22

 Viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 

prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, čj.: 14514/2000-51, s. 2. 

23Vláda České republiky [online]. Konzumace alkoholu dětmi a mládeží je u nás častým jevem. [cit. 2016-01-

1ř]. Dostupné z WWW: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/konzumace-alkoholu-detmi-a-

mladezi-je-u-nas-castym-jevem-76255/ 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/konzumace-alkoholu-detmi-a-mladezi-je-u-nas-castym-jevem-76255/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/konzumace-alkoholu-detmi-a-mladezi-je-u-nas-castym-jevem-76255/
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potenciál vlastností organismu, které zmenšují, respektive omezují možnosti organismu 

vyrovnat se v průběhu života s určitými nároky prostředí, v němž člověk žije. Nemoc má stejně 

jako zdraví svůj aspekt biologický, psychický a společenský.“24
 

Za nejzávažnější nemoc bývá považována rakovina. Několik studií se p itom v praxi zabývalo 

vlivem konzumace alkoholu mladistvých i vlivem nadměrné konzumace alkoholu dospělých 

na vznik rakoviny. „Prospektivní studie, kterou v Norsku provedl Heuch se svým kolektivem 

(1983), ukázala, že alkohol byl výrazným rizikovým rakovinovým faktorem ve sledované 

populaci. Porovnáním lidí, kteří byli nealkoholiky, a těmi, kteří „normálně“ pili, bylo 

zjištěno, že u skupiny více holdující alkoholu je pětkrát vyšší riziko onemocnění rakovinou 

pankreatu. Prokázán byl i negativní vliv alkoholu na vzniku rakovin jater.“25
 Velmi 

zajímavým zjištěním je také to, že pokud mladiství spolu s alkoholem užívají tabák, tak se 

možnost vzniku rakoviny dokonce násobí. „Několik studií bylo zaměřeno na výzkum vzniku 

rakoviny v situaci, kde se kouření a konzumace alkoholu spojily. Otázkou bylo, zda se riziko 

kouření sčítá s rizikem alkoholu. Výsledky těchto studii (Flanders a Rothman, 1982) ukazují, 

že nejde o prosté sčítání rizika, ale o jeho násobení (2+3 je 5, ale 2x3 je 6). Tento jev je 

označován termínem synergetické působení několika rizikových faktorů. Dojde – li 

k takovému souběhu kouření a konzumace alkoholu, zvyšuje se riziko rakoviny např. larynxu 

o 50%.“26
 

ůlkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením sacharid , a která se používá pouze jako 

aktivní složka alkoholických nápoj , ale taktéž v oblasti léka ství. Množství alkoholu 

v jednotlivých nápojích se liší, kdy nap íklad piva obsahují 3 – Ř oběhových procent čistého 

alkoholu, vína obsahují Ř – 14%, likéry 20 – 50% a destiláty 40 – 60%, p ičemž tato procenta 

jsou spíše orientačními. P i konzumaci jakéhokoliv alkoholu vždy záleží na metabolizmu 

daného člověka, potažmo mladistvého, který je konzumentem alkoholu. V závislosti na 

metabolizmu se totiž alkohol v těle člověka vst ebává a to v žaludku, tenkém st evě, odkud 

proniká do mozku, plic, jater a ledvin.
27

 „Odbourávání alkoholu se děje v játrech 

                                                           
24

 BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošet ovatelství a neléka ských 

zdravotnických obor , 2003, s. 44. 
25

 K IVOHLůVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002, s. 124. 

26
 K IVOHLůVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002, s. 124. 

27
 Viz MůCHOVÁ, J. a kol. Výchova ke zdraví. Grada Publishing, 2009, s. 65. 
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prostřednictvím jaterního enzymu alkoholdehydrogenázy a ladehydehydrogenázy. Většina 

alkoholu se přemění na vodu a oxid uhličitý, malá část se vyloučí nezměněna v potu, moči a 

ve vydechovaném vzduchu. Meziproduktem štěpení je acetaldehyd, který má toxické účinky na 

nervovou soustavu.Odbourávání alkoholu je velkou zátěží pro játra – narušuje základní 

jaterní funkce. Trpí přeměna cukrů a dočasně se tlumí tvorba glukózy. Alkoholem vyvolaná 

poplachová reakce s vyplavováním ketecholamicnů způsobí vyčerpání zásob glykogenu 

v játrech. Tyto poruchy mohou vést až k hypoglikemii. Narušen je také metabolizmus tuků. 

Vysoká hladina ketacholominů uvolňuje z tukových zásob volné mastné kyseliny a v játrech se 

hromadí triglyceridy z nadbytku glycerolu (ztučnění jater).“28
 

Konzumenti alkoholu jej nejčastěji užívají z d vodu jeho p íjemného p sobení na nervovou 

soustavu, které navozuje pocity štěstí a usnadňuje navozování společenských kontakt . 

Kromě těchto účink  na nervovou soustavu „způsobuje alkohol další změny v organismu. 

V důsledku rozšíření vlásečnic zrudne obličej a konzument pociťuje horko, avšak rozšířenými 

kožními cévami se ztrácí teplo. Hlubší cévy se naopak zužují a rychlost průtoku krve věnčitými 

cévami srdce se zpomaluje. Tvorba moči v ledvinách s jejím vylučováním stoupá s narůstající 

hladinou alkoholu v krvi, takže dochází k dehydrataci organizmu a pocitu žízně. Malé dávky 

alkoholu zvyšují sekrecí slin, žaludeční a pankreatické šťávy a tím povzbuzují chuť k jídlu, 

vyšší dávky naopak sekreční činnost snižují, způsobují nekrózu žaludečního a střevní sliznice 

a chuť k jídlu tlumí. Mnoho alkoholiků proto zanedbává jídlo také z toho důvodu, až alkohol 

má velkou energetickou hodnotu (100 g čistého alkoholu poskytuje 2 930kJ) a stačí pokrýt 

část energetické potřeby. Tím se jejich strava stává nevyváženou s karencí živin, vitamínů a 

minerálních látek.“29Kromě p íjemného p sobení alkoholu na nervovou soustavu jej mladiství 

také nejčastěji užívají z toho d vodu, aby byli považováni za dospělé. Je t eba si uvědomit, že 

rizika spojená s konzumací alkoholu lze rozdělit na jednorázová (tzn. akutní intoxikace 

alkoholem a patologická intoxikace alkoholem), a na rizika spojená s dlouhodobou 

konzumací alkoholu. 

Jednorázová rizika se týkají aktuálního požívání alkoholických nápoj , p i kterém by 

mladistvý měl vědět, že účinek alkoholu stoupá s jeho vypitým množstvím. P i 1,5%0 

alkoholu v krvi konzument ztrácí zábrany, má pot ebu sdružovat se a je mnohomluvným. P i 
                                                           

28
 MůCHOVÁ, J. a kol. Výchova ke zdraví. Grada Publishing, 2009, s. 65. 

29
 MůCHOVÁ, J. a kol. Výchova ke zdraví. Grada Publishing, 2009, s. 66. 
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2 – 3 %0 alkoholu v krvi konzument m že ztrácet soudnost, m že být agresivním, nebo 

smutným a ztrácí hybnost. Koncentrace 3 – 4%0 je vážným rizikem, které m že vést 

k bezvědomí a p i koncentraci mezi 4 – 5 %0 m že dojít ke smrti.30
 

V této souvislosti je taktéž t eba rozlišit mezi akutní intoxikací alkoholem a patologickou 

intoxikací alkoholem. P i akutní intoxikaci dochází k tomu, že „opilé osoby se do medicínské 

péče dostávají po úrazech, sebevražedném jednání nebo p i rozvoji bezvědomí. Nemocní s 

intoxikací alkoholem bývají léčeni na jednotce intenzivní péče. Jedinci s nekomplikovanou 

opilostí, kdy se vyskytují poruchy chování stav nevyžaduje aktuální ošet ení, bývají umístěni 

na protialkoholní záchytnou stanici. Psychické vyšet ení pacienta je indikováno až po 

vyst ízlivění. Z aktuálních komplikací hrozí útlum až zástava dýchání a krevního oběhu p i 

otravě alkoholem, dopravní nehody pod vlivem alkoholu (jako idič i chodec), úrazy nebo 

udušení vdechnutím zvratk . Po ústupu akutní intoxikace se běžně rozvine tzv. kocovina a 

dysforickou úzkostnou náladu, hrubou poruchu pozornosti, bolesti hlavy, nevolnosti, 

zvracení, slabostí, pocením a nechutenstvím.“31
 Kdežto patologická intoxikace alkoholem je 

„nosologická jednotka s forenzním významem. Bývá p ítomno vymizení rozpoznávacích a 

ovládacích schopností. Jedná se o kvalitativní poruchu vědomí ve smyslu mrákotného stavu 

(obnubilace). Náhle začíná i končí, podnapilý jedinec se m že zpočátku chovat zdánlivě zcela 

nenápadně a účelně. Jeho výraz je však nep ítomný, bývá bledý obličej, strnulé zornice, 

nálada m že být úzkostná nebo agresivní. Pohybová koordinace a eč nebývají narušeny. 

Jednání nemá srozumitelnou motivaci a m že vést k trestným čin m násilného charakteru. 

Chování, cíl a čin v patické opilosti je naprosto cizí premorbidní struktu e osobnosti 

a dynamice. Chybí zde souvislost motivace a chování postiženého. Dochází k hrubě 

zkreslenému chápání skutečnosti a situace. Okolí m že být vnímáno jako nep átelské. 

Vyskytují se nap íklad iluze, halucinace, úzkost a dezorientace. Stav trvá nejvýše několik 

hodin a končí usnutím, následuje úplná amnézie. K patické ebrietě m že dojít po vypití 

relativně malého množství alkoholu, interakce alkoholu s požitými léky, horko, vyčerpání, 

duševní napětí, organické poškození mozku, infekční onemocnění a jiné organismus 

oslabující procesy.“32
 

                                                           
30

 Viz MůCHOVÁ, J. a kol. Výchova ke zdraví. Grada Publishing, 2009, s. 66. 

31
 HOSÁK, L. a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015, s. 151. 

32
 HOSÁK, L. a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015, s. 151 - 152. 
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Je také nutné zmínit, že rychlost stoupání alkoholu v krvi m že být u mladistvých větší než u 

dospělých konzument , a proto by se tato jednorázová rizika neměla podceňovat. Alkohol je 

pro organizmus adolescenta „ještě nebezpečnější než pro dospělé proto, že při menších 

tělesných rozměrech a malé tělesné hmotnosti mají děti menší objem krve, takže stejné 

množství alkoholu požité dospělým a malým dítětem dosáhne v krvi dítěte vyšší koncentrace 

než u dospělého. Děti také alkohol pomaleji odbourávají. Po požití alkoholu u nich snadno 

nastane prudký pokles hladiny krevního cukru (hypoglikemie), což s sebou nese riziko 

bezvědomí. U dětí a mládeže také snadněji vzniká závislost na alkoholu. Přes tato rizika jsou 

stále dospělí – rodiče, prarodiče – kteří nabídnou dítěti sklenici alkoholu, nejčastěji při 

rodinných oslavách ve falešném přesvědčení, že „ta trocha alkoholu přece nemůže ublížit“. 

V některých rodinách není neobvyklé, že dítě k obědu dostane pivo. U dětí a mládeže však 

neexistuje žádný bezpečný limit spotřeby alkoholu. Otrava alkoholem vyžaduje nemocniční 

léčení a může u dětí nastat i po požití prostředků obsahující alkohol, jako jsou ústní vody, 

čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která dítě požije nešťastnou náhodou.“33
 

Rizika spojená s dlouhodobou konzumací alkoholu se týkají široké škály zdravotních 

následk , které lze rozdělit do dvou skupin, tedy na somatické a psychické následky (Viz 

Tabulka 3). 
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 MůCHOVÁ, J. a kol. Výchova ke zdraví. Grada Publishing, 2009, s. 66. 
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Tab. 1Zdravotní následky užívání alkoholu 

Somatické Psychické 

infekční onemocnění 

zhoubné nádory 

nemoci žláz s vnit ní sekrecí 

poruchy výživy a p eměny látek 

nemoci krve a krvetvorných orgán  

nemoci nervové 

nemoci oběhové soustavy 

nemoci trávicí soustavy 

nemoci k že a sval  

úrazy a otravy 

fatální alkoholový syndrom 

psychická závislost na alkoholu 

postižení intelektu 

poruchy osobnosti 

syndrom z odnětí 

delirium tremens 

alkoholická halucinóza 

Korsakovova alkoholická psychóza 

paranoidní alkoholická psychóza 

patická opilost 

Zdroj: SOBOTKOVÁ, V. N. Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 

87. Upraveno autorem. 

Za vážné psychotické komplikace jsou považovány alkoholická halucinóza, alkoholická 

paranoidní psychóza, Korsakovova psychóza, Wernickeho encefalopatie, alkoholická 

demence, nebo další psychické komplikace jako alkoholické deprese, alkoholické 

charakteropatie, či fetální alkoholový syndrom (dále jen FůS). Za vážné somatické d sledky 

alkoholismu lze poté považovat následující: 

- gastrointestinální: záněty ezofagu, žaludku, pankreatu, v edová choroba 

gastroduodena, jaterní poškození (steatóza, cirhóza), nádory GIT;  

- kardiovaskulární: hypertenze, kardiomyopatie, poruchy srdečního rytmu; 

- respirační: laryngitidy, edém hlasivek, bronchitidy, pneumonie, tuberkulóza (20 – 25 

% z diagnostikovaných p ípad  tuberkulózy jsou alkoholici), nádory; 

- neurologické: encefalopatie s difuzní atrofií mozku, mozečku, cévní mozkové p íhody 

– hemoragie, epileptické záchvaty, periferní neuropatie; 
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- endokrinnní: poruchy funkce nadledvin (zvýšená plazmatická hladina kortizolu, 

chronická adrenokortiální insuficience), hypothyroidismus, poruchy funkce gonád 

(hypotestosteronismus, hyperestrogenismus), hypofyzární poruchy (inhibice sekrece 

oxytocinu, suprese tvorby ADH);   

- poruchy krvetvorby: anémie (sideropenická, z nedostatku kyseliny listové, 

posthemoragická), makrocytóza, poruchy leukocytárních funkcí, granulocytopenie; 

- poranění a nemoci k že: jizvy po úrazech, oděrky, záněty neht , infekce k že 

hyperpigmentace, Dupuytrenova kontraktura, palmární erytém.34
 

Rizikem spojeným s konzumací alkoholu je ovšem i závislost, která v mladistvém věku 

zp sobuje mnohé zdravotní, psychické i sociální škody. Syndrom závislosti na alkoholu 

„doprovází silná touha po alkoholu, narušená kontrola a pokračující užívání navzdory 

výskytu škodlivých důsledků. Bývá zde vysoká preference konzumování alkoholu před jinými 

aktivitami a povinnostmi, zvýšená tolerance a odvykací příznaky po vysazení alkoholu. U 

chronických etyliků však tolerance alkoholu klesá.“35
 

Tento výčet rizik spojených s konzumací alkoholu je souhrnem informací, se kterými by měli 

být mladiství seznámeni, aby si uvědomovali závažnost d sledk  nadměrné konzumace 

alkoholu. 

1.7 Vliv odborného výcviku na konzumaci alkoholu 

Vykonávání odborného výcviku v provozovnách společného stravování m že mít vliv na 

konzumaci alkoholu mladistvých, jedním všeobecně zmiňovaným faktorem ovlivňujícím 

konzumaci alkoholu je jeho dostupnost. Vždy záleží na osobnosti mladistvého a jeho 

individuálním rozvoji identity. Prvním p ípadem je, že mladistvý m že inklinovat ke 

konzumaci alkoholu již z prost edí rodinného, nebo z prost edí sociálních vztah  a p ítomnost 

alkoholu na odborné praxi touhu po alkoholu jenom umocňuje. Druhým p ípadem je, že 

mladistvý nemusí inklinovat ke konzumaci alkoholu, ale je vyprovokován sociálním 

prost edím svých vrstevník . T etím p ípadem je, že mladistvý m že či nemusí inklinovat ke 

konzumaci alkoholu, ale má natolik silnou v li a uvědomuje si rizika spojená s konzumací 

                                                           
34

 Viz HOSÁK, L. a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015, s. 153 - 154. 

35
 HOSÁK, L. a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015, s. 152. 
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alkoholu, že jeho testování odsouvá do pozdějšího věku. Možností, jestli žáci odborných 

výcvik  inklinují či neinklinují ke konzumaci alkoholu, je celá ada, ovšem snahou každé 

školy, a zejména odborných škol provozujících odborných výcvik, kde je p ítomnost alkoholu 

pro studijní účely nebo pot eby konkrétního pracoviště, by mělo být realizovat pro tyto žáky 

emotivní a vzdělávací preventivní programy, které je odradí od konzumace alkoholu 

v mladistvém věku. Vliv odborného výcviku na konzumaci alkoholu lze těžko takto 

teoreticky posuzovat a proto je mu věnována celá praktická část a kvalitativní výzkumné 

šet ení. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část se věnuje zpracování výzkumného šet ení, které bylo uskutečněno za pomoci 

anketních dotazník  a rozhovor  na dvou vybraných st edních školách. Úkolem výzkumného 

šet ení je zodpovědět na stanovené výzkumné otázky. Úkolem praktické části je stanovit cíl, 

metody výzkumného šet ení a zpracovat výsledky výzkumného šet ení. 

2.1 Cíl a výzkumné otázky 

Cílem je zmapovat znalosti a povědomí žák  oboru kucha -číšník o všech d sledcích 

nadměrné konzumace alkoholu a zjistit, zda studovaný obor  m že p ispívat ke konzumaci 

alkoholu. Cíle bude dosaženo za pomoci několika dílčích cíl  zpracování: 

1. Dílčí cíl – Zpracování teoretických východisek problematiky 

2. Dílčí cíl – Realizace anketních dotazník  

3. Dílčí cíl – Realizace rozhovor  

Výstupem zpracování těchto dílčích cíl  bude vyhodnocení výsledk , které povedou 

k zodpovězení výzkumných otázek. Stanovené výzkumné otázky se p itom opírají o 

následující hlavní výzkumnou otázkou: 

Hlavní výzkumná otázka: 

P ispívá studium oboru kucha -číšník samotné konzumaci alkoholu? 

Obecné výzkumné otázky: 

Obecná výzkumná otázka č. 1- Jsou žáci dostatečně seznámeni se všemi d sledky nadměrné 

konzumace alkoholu? 

Obecná výzkumná otázka č. 2 - Je vztah žák  k alkoholu spíše kladný a chutná jim, nebo 

záporný a nechutná jim? 

Obecná výzkumná otázka č.3 - Ovlivňuje žáky kontakt s alkoholem v rámci odborného 

výcviku a m že podporovat konzumaci alkoholu? 
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Specifické výzkumné otázky: 

Specifická výzkumná otázka č. 1 -Jsou žáci dostatečně seznámeni se všemi d sledky 

nadměrné konzumace alkoholu? 

Specifická výzkumná otázka č. 2 - Konzumovali žáci někdy alkohol v rámci odborného 

výcviku? 

Specifická výzkumná otázka č. 3 - Kdy a kde se poprvé žáci setkali s alkoholem? 

Specifická výzkumná otázka č. 4 - P ispívá p ítomnost alkoholu v odborném výcviku ke 

konzumaci alkoholu? 

2.2 Metoda šetření a cílové skupiny 

Shrnutá výzkumná metoda použitá v rámci anketních dotazník : 

Metoda šet ení – Kvantitativní výzkumná metoda 

Technika sb ru dat – ůnketní dotazníky 

Technika zpracování získaných dat – Popisná a statistická interpretace  

Výzkumné téma – Vliv studovaného oboru kucha -číšník na konzumaci alkoholických 

nápoj  

Časové období výzkumu: 2016 

Subjekt výzkumu - Autor 

P edmět výzkumu – Znalosti a povědomí žák  oboru kucha -číšník o všech d sledcích 

nadměrné konzumace alkoholu 

Objekt výzkumu – Žáci oboru kucha -číšník 1. - 3. ročníku 

Počet respondent  – 30 žák  z jedné školy (tzn. celkem 60 žák ) 

Shrnutá výzkumná metoda použitá v rámci strukturovaných rozhovor : 

Technika sběru dat – Strukturované rozhovory 

Technika zpracování získaných dat – Popisná a statistická interpretace 
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Výzkumné téma – Vliv studovaného oboru kucha -číšník na konzumaci alkoholických 

nápoj  

Časové období výzkumu: 2016 

Subjekt výzkumu - Autor 

P edmět výzkumu – Znalosti a povědomí žák  oboru kucha -číšník o všech d sledcích 

nadměrné konzumace alkoholu 

Objekt výzkumu – Žáci oboru kucha -číšník1-3. ročníku 

Počet respondent  – 3 žáci z jedné školy (tzn. celkem 6 žák )  

 Výzkumným vzorkem jsou tedy žáci dvou vybraných st edních soukromých škol v Praze, 

kte í studují obor kucha -číšník (65-51-H/01). 

Tito žáci jsou adolescenty ve věku 15 až 1Ř let (v některých p ípadech i více) a studují na 

dvou pražských soukromých školách (tzn. SŠ ů a SŠ B).Pro účely výzkumného zpracování 

výsledk  jsou obě st ední školy označeny zkratkami ů, a B. Obě tyto st ední školy nabízí 

t íletý denní učební program Kucha -číšník, kterému odpovídá následující zamě ení ŠVP, a 

které byly účelně vybrány: 

„všeobecně vzdělávací p edměty - český jazyk, cizí jazyky - anglický a německý 

jazyk, matematika, základy p írodních věd,  tělesná výchova, základy společenských 

věd aj. 

odborné p edměty - technologie, stolničení, potraviny a výživa, ekonomika, za ízení 

provozoven, informační a komunikační technologie, ubytovací provoz, speciální 

technologie, základy sommelierství“36
 

Obě st ední školy se nacházejí v Praze a jsou umístěny uprost ed sídliště s velkým výskytem 

mládeže a dětí.  

                                                           
36Soukromá st ední škola gastronomie s. r. o. [online]. T íleté učební obory [cit. 2016-01-04]. Dostupné 

z WWW: http://www.skolagastronomie.cz/denni-studium/trilete-ucebni-obory 

http://www.skolagastronomie.cz/denni-studium/trilete-ucebni-obory
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 Charakteristika SŠ ů poskytuje vzdělání v gastronomických oborech jak v denním    

studiu tak v dálkové formě. V denním studiu jde o obory t íleté   65-51-H/01    Kucha  – 

číšníks dobou studia 3 roky a zakončené výučním listem, nebo čty leté  

65-41-L / 01  Gastronomie s dobou studia 4 roky zakončené maturitní zkouškou, dvou leté 

nástavbové studium  65-41-L/51 Gastronomie a 64-41-L/ 51  Podnikání obě jsou zakončena 

maturitní zkouškou.   V dálkové formě nabízí nástavbové studium stejné možnosti jako u 

denního studia.  

Počet t íd se každoročně mění podle počtu žák , v p ípadě menšího počtu žák  se jednotlivé 

obory spojují nap íklad obor kucha - číšník. Zpravidla jde o 1 t ídu oboru a ročníku, tento rok 

má škola 12 t íd celkem asi cca 200 žák . 

Celkové klima školy je velmi p átelské a klidné, bez výrazných kázeňských p estupk  či 

dalšího sociálně patologického chování. Nemám informace o žádném žákovi, který by měl 

výrazné problémy s alkoholem. Tím, že se škola specializuje na gastronomické obory, žáci 

v rámci odborného výcviku navštěvují i prestižní hotelové a gastronomické provozy, a většina 

žák  má velmi dobré studijní výsledky a projevuje o obor zájem.  

Na celé atmosfé e se projevuje velmi blízký vztah t ídních učitel  ke svým svě eným žák m, 

t ídní učitelé jsou obeznámeni s podrobnými informacemi jak rodinnými tak z oblasti trávení 

volného času svých žák , což p ispívá k ešení a prevenci vzniku r zných výchovných 

problém . Výuka jednotlivých t íd probíhá na jednom pat e školy, proto jsou žáci ve stálém 

kontaktu a pod kontrolou celého učitelského sboru včetně paní editelky. Velmi pozitivně 

p sobí i to,že paní editelka, i p esto, že učí jen několik t íd zná osobně všechny žáky a o 

p estávkách je s nimi v neustálém kontaktu. 

Z hlediska výzkumného vzorku byla zvolena metoda dostupného výběru, byl stanoven pouze 

obor kucha -číšník, zastoupení žák  ze všech ročník ,počet 10 žák  z každého ročníku, šlo o 

žáky, kte í byli ochotni dotazník vyplnit. U rozhovor  byl stanoven počet 3 žák , kte í byli 

ochotni rozhovor poskytnout.  

Charakteristika SŠ BPoskytuje vzdělání zamě ené na služby a obory managementu, jak 

v denní tak dálkové formě. V denním studiu jde o obory t íleté s výučním listem 66-52-H/01 

ůranžér, 6ř-51-H/01 Kade ník a 65-51-H/01 Kucha -číšník. Čty leté obory zakončené 
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maturitní zkouškou nabízí Ř2-41-M/05 Grafický design, 6ř-41-L/01 Kosmetické služby, 65-

42-M/02 Management cestovního ruchu, 63-41-M/01 Management obchodu, 63-41-M/01 

Management sportu a 63-41-M/01 Projektový management. Nástavbové studium je nabízeno 

v dvouleté denní nebo t íleté dálkové 64-41-L/51 Podnikání, 64-41-L/51 Podnikání- Vlasová 

kosmetika a 64-41-L/51- Gastronomie. 

Klima a atmosféra školy není zcela ideální, na tomto faktu má určitý podíl i velký úbytek 

počtu žák  za období asi 6 let, kdy školu navštěvovalo p es ř00 žák  a v současné době je 

jich pouze 300 ve 14 t ídách.  Tento úbytek žák  se projevuje hlavně na p ijímání žák  

s velmi slabým prospěchem a p ijímání těch, kte í prošli i několika p edchozími školami. Tato 

zmíněná fakta ovlivňují i dosahované výsledky v prospěchu. Nejvýraznějším problémem 

popisované školy je tolerance vysoké absence jak v teoretickém vyučování tak, i u učebních 

obor  v odborném výcviku. I p es zmíněné nedostatky je výskyt sociálně patologických jev  

je jen minimální.  Informace se týkají pouze oboru kucha -číšník a v tuto chvíli je znám pouze 

jediný p ípad žáka, který je v současné době v léčbě závislosti na drogách.  

Výzkumný vzorek zahrnoval všechny žáky 1-3. ročníku, 10 žák  1 ročníku, 12 žák  

2.ročníku a Ř žák  3. ročníku. Vzhledem požadavku 30 respondent , bylo díky absenci žák  

nutno vyplňování dotazník  absolvovat ve více termínech, než všichni žáci byli ve škole 

p ítomni. Rozhovor poskytli 3 žáci. 

Dotazník- obsahuje 10 otázek, jsou použity otázky uzav ené dichotomické a otázky 

polouzav ené., vyplnění dotazníku trvalo Ř minut. 

Rozhovor je strukturovaný, počet otázek 6, všechny otázky jsou otev ené, poskytnutí 

rozhovor  trvalo  25-30 minut. 

Pretest u anketních dotazník  byl ově en se 6 žáky, nevyskytly se žádné nedostatky, u 

rozhovoru proběhl u 1 žáka, nep esnost v dotazování se projevila u dvou otázek, které byly 

upraveny do současné podoby. 
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Zn ní čtvrté otázky anketního dotazníku: 

Konzumovali jste vy nebo Vaši spolužáci alkohol nebo alkoholické nápoje během odborného 

výcviku nebo ve škole? 

a) Ano konzumoval/i 

b) Nevím  

c) Ne nekonzumoval/i 

d) Jiná odpověď: …………………………………………………………………. 

Vyhodnocení čtvrté otázky anketního dotazníku: 

Poněkud šokující zjištění p inášejí výsledky čtvrté otázky anketního dotazníku, které 

poukazují na výskyt konzumace alkoholu a alkoholických nápoj  během odborného výcviku. 

Zde lze ovšem podotknout, že mezi respondenty se nachází i část žák , kte í dosáhli 

plnoletosti a podle zákona splňují minimální věkovou hranici pro konzumaci alkoholu a 

alkoholických nápoj . Tedy vyhodnocení výsledk  poukazuje na to, že až 14 oslovených žák  

z obou st edních škol konzumovalo někdy alkohol nebo alkoholické nápoje během odborného 

výcviku nebo ve škole (tzn. ř respondent  ze SŠ B, a 5 respondent  ze SŠ ů). Dalších 16 

oslovených žák  neví, zdali jejich spolužáci konzumovali alkohol nebo alkoholické nápoje 

během odborného výcviku nebo ve škole (tzn. 6 respondent  ze SŠ B, a 10 respondent  ze SŠ 

ů). Polovina oslovených žák , tedy celkem 30 respondent  z obou škol p itom tvrdí, že 

během odborného výcviku nebo ve škole nikdy nekonzumovali alkohol nebo alkoholické 

nápoje (tzn. 15 respondent  ze SŠ B, a 15 respondent  ze SŠ ů). (Viz Obrázek 4). 
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Vyhodnocení sedmé otázky anketního dotazníku: 

Vyhodnocení sedmé otázky p ináší informace o tom, jak adolescenti vnímají konzumaci 

alkoholu a alkoholických nápoj , p edevším o jakých d sledcích spojených s touto 

konzumací mají povědomí. I když oslovení žáci SŠ ů a SŠ B mají poměrně dobré povědomí 

o d sledcích, se kterými se m že konzument alkoholu setkat, tak 7 respondent  z obou škol 

konzumuje alkohol pravidelně a 21 respondent  z obou škol p íležitostně, jak bylo zjištěno 

vyhodnocením t etí otázky anketního dotazníku. Podle žák  školy ů, se konzument alkoholu 

m že setkat se ztrátou kontroly nad svým jednáním (tzn. 25 respondent ), s agresivitou (tzn. 

1ř respondent ), s rizikovým sexuálním chováním (tzn. Ř respondent ), s trvalým tělesným 

poškozením (tzn. 5 respondent ), se všemi d sledky (tzn. 5 respondent ), s úmrtím (tzn. 4 

respondenti), a s dopravními úrazy (tzn. 3 respondenti). Podle žák  školy B, se konzument 

alkoholu m že setkat se ztrátou kontroly nad svým jednáním (tzn. 21 respondent ), 

s agresivitou (tzn. 16 respondent ), s rizikovým sexuálním chováním (tzn. 7 respondent ),  

s úmrtím (tzn. ř respondent ), se všemi d sledky (tzn. 7 respondent ), s dopravními úrazy 

(tzn. 2 respondenti), a s trvalým tělesným poškozením (tzn. 1 respondent).(Viz Obrázek 7). 

Žáci z obou oslovených st edních škol se tedy domnívají, že se konzumentalkoholu m že 

nejvíce setkat se ztrátou kontroly nad svým jednáním, což se domnívá nadpoloviční většina 

respondent , tedy 46 oslovených žák , a hned poté s agresivitou (tzn. 35 respondent  z obou 

škol). Naštěstí se žádný z oslovených žák  nedomnívá, že konzumace alkoholu nemá žádné 

d sledky. 
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Zn ní osmé otázky anketního dotazníku: 

Ke kterým z následujících somatických následk  konzumace alkoholu m že podle Vás 

dojít?(zde lze vícekrát odpovědět) 

a) Infekční nemoci 

b) Zhoubné nádory 

c) Nemoci žláz s vnit ní sekrecí 

d) Poruchy výživy a p eměny látek 

e) Nemoci krve a krvetvorných orgán  

f) Nemoci nervové 

g) Nemoci oběhové soustavy 

h) Nemoci trávící soustavy 

i) Nemoci k že a sval  

j) Úrazy a otravy 

k) Fetální alkoholový syndrom 

l) Ke všem somatickým následk m 

m) K žádným somatickým následk m 

n) Jiné následky: ………………………………………………………………… 

Vyhodnocení osmé otázky anketního dotazníku:  

Vyhodnocení následující otázky anketního dotazníku poukázalo na poněkud horší výsledky, 

neboť oslovení žáci z obou st edních škol již nemají takové znalosti somatických následk  

konzumace alkoholu. Ponejvíce si žáci z obou škol myslí, že z dlouhodobé konzumace 

alkoholu m že dojít k úraz m a otravám. Tuto skutečnost si myslí nadpoloviční většina 

respondent , tedy 51 žák  ze SŠ ů aSŠ B(tzn. 24 respondent  ze SŠ B, a 27 respondent  

ze SŠ ů). Poměrně častou odpovědí taktéž byla odpověď týkající se zhoubných nádor . 

P ičemž je prokázáno, že alkohol je výrazným rizikovým rakovinovým faktorem v populaci, a 

že spolu s užíváním tabáku a tabákových výrobk  se možnost výskytu rakoviny znásobuje. 

Celkem 2Ř žák  z obou st edních škol se tedy domnívá, že rakovina je častým somatickým 
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Zn ní deváté otázky anketního dotazníku: 

Ke kterým z následujících psychických následk  konzumace alkoholu m že podle Vás 

dojít?(zde lze vícekrát odpovědět) 

a) Psychická závislost na alkoholu 

b) Postižení intelektu 

c) Poruchy osobnosti 

d) Paranoidní alkoholická psychóza 

e) Patická opilost 

f) Ke všem psychickým následk m 

g) K žádnýmpsychickým následk m 

h) Jiné následky: …………………………………………………………………. 

Vyhodnocení deváté otázky anketního dotazníku: 

Vyhodnocení v po adí deváté otázky anketního dotazníku také poukázalo na poněkud horší 

výsledky, neboť oslovení žáci z obou st edních škol nemají ani znalosti o psychických 

následcích konzumace alkoholu. Ponejvíce si žáci z obou škol myslí, že z dlouhodobé 

konzumace alkoholu m že dojít k psychické závislosti na alkoholu. Tuto skutečnost si myslí 

nadpoloviční většina respondent , tedy 42 žák  ze SŠ ů a SŠ B(tzn. 18 respondent  ze SŠ B, 

a 24 respondent  ze SŠ ů).Poměrně častou odpovědí taktéž byla odpověď týkající se 

postižení intelektu. Celkem 1Ř žák  z obou st edních škol se tedy domnívá, že postižení 

intelektu je častým psychickým následkem konzumace alkoholu (tzn. 7 respondent  ze SŠ B, 

a 11 respondent  ze SŠ ů). (Viz Obrázek ř). Mnohem méně oslovení žáci považují za 

psychický následek konzumace alkoholu všechny (tzn. 2 respondenti ze SŠ B, a 5 

respondent  ze SŠ ů), poruchy osobnosti (tzn. 1 respondent ze SŠ B, a 3 respondenti ze SŠ 

A), patickou opilost(tzn. 1 respondent ze SŠ B, a 1 respondent ze SŠ ů), a v neposlední adě 

paranoidní alkoholickou psychózu (tzn. 0 respondent  ze SŠ B, a 1 respondent ze SŠ ů). 
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2.4 Rozbor rozhovorů 

Rozbor rozhovor  je realizován popisnou intepretací u každé otázky strukturovaného 

rozhovoru, p ičemž rozhovor obsahuje celkem 6 otázek. 

1. Otázka: Víte o tom, že by vy nebo spolužáci konzumovali alkohol nebo alkoholické 

nápoje během odborného výcviku nebo ve škole? 

Rozbor první otázky: Respondenti z obou st edních škol ponejvíce odpovídali, že během 

odborného výcviku sami někdy zkusili konzumovat alkoholické nápoje, nebo že viděli tyto 

alkoholické nápoje konzumovat své spolužáky. Lze ovšem podotknout, že respondenti vždy 

uvedli, že se jednalo o alkoholické nápoje, nikoliv o alkohol samotný. ůlkoholické nápoje 

tedy konzumovali 2 žáci SŠ B a 1 žák SŠ ů, a to během odborného výcviku, nikoliv ve škole. 

Zbylí 3 žáci z obou škol pouze viděli konzumovat alkoholické nápoje své spolužáky. 

2. Otázka: P ispívá p ítomnost alkoholu v odborném výcviku k tomu, že Vás konzumace 

alkoholu láká, nebo naopak odrazuje?  

Rozbor druhé otázky: Bohužel p ítomnost alkoholu v odborném výcviku respondenty 

strukturovaných rozhovor  více láká, nežli že by je od konzumace odrazovala. P ítomnost 

alkoholu p itom láká až 5 oslovených respondent  (tzn. 3 respondenti ze SŠ B, a 2 

respondenti ze SŠ ů). 

3. Otázka: Kdy a kde jste se poprvé setkali s alkoholem? 

Rozbor t etí otázky: Oslovení žáci se poprvé setkali s alkoholem na festivalu, kde 

respondent m nebylo ani 1Ř let (tzn. 3 respondenti z obou st edních škol), nebo na oslově 

kamaráda, kde jim bylo okolo 15 – 17 roku věku (tzn. 1 respondent z obou st edních škol), 

nebo u rodič , kde jim okolo 14 – 17 roku věku (tzn. 2 respondenti z obou škol). První 

kontakt s alkoholem u rodič  je p itom poměrně častým modelem, a to bohužel i p ed 14 

rokem věku adolescenta. 

4. Otázka: Jaký je Váš názor na konzumaci alkoholu v dospívání? 

Rozbor čtvrté otázky: Oslovení žáci si p evážně myslí, že alkohol a jeho konzumace je 

v dospívání zcela p irozeným jevem, obdobně jako sex nebo maturita. Žáci také za problém 

nepovažují experimentování s alkoholem v dospívání, protože jej nepovažují za drogu. 



58 

 

Někte í ovšem podotýkají, že vážným problémem je sociální kolektiv, který m že svým 

tlakem a vlivem na dospívajícího ovlivnit konzumaci alkoholu, a zp sobit jeho nadměrné 

užívaní.  

5. Otázka: Jaký máte vztah k alkoholu? 

Rozbor páté otázky: Většina oslovených respondent  v rámci strukturovaného rozvoru 

uvedla, že jim alkohol chutná, i když jenom některé druhy. Zhruba dvěma žák m chutná pivo, 

dalším t em žák m víno, a pouze jednomu míchané drinky. Všichni oslovení žáci ovšem 

uvedli, že alkohol požívají p íležitostně, a že si uvědomují, že se na něm mohou stát 

závislými. 

6. Otázka: Kolik je Vám let? 

Rozbor šesté otázky: Strukturovaného rozhovoru se zúčastnilo celkem 6 respondent (tzn. 3 

respondenti ze SŠ B, a 3 respondenti ze SŠ ů), ve věku od 15 do 1Ř let: 

15 let – 1 respondent 

16 let – 2 respondenti 

17 let – 2 respondenti 

18 let – 1 respondent  

2.5 Vyhodnocení výsledků šetření 

Z výzkumného šet ení, které se věnovalo jak anketním dotazník m, tak i strukturovaným 

rozhovor m vyplývají následující výsledky. Žáci oboru kucha -číšník na dvou vybraných 

st edních školách, na SŠ ů a na SŠ B, mají povědomí o d sledcích nadměrné konzumace 

alkoholu, nikoliv širší znalosti o těchto d sledcích. Žáci sice vědí, že alkohol je pro 

organismus dospívajícího nebezpečnější než pro dospělého, a že konzument alkoholu se m že 

setkat p edevším se ztrátou kontroly nad svým jednáním a s projevy agresivity, ale už nemají 

takové znalosti o somatických a psychických následcích konzumace alkoholu. 

V závěru lze také zhodnotit, že studovaný obor spíše p ispívá ke konzumaci alkoholu, neboť 

žáci i mimo školu ve svém volném čase (nap . s kamarády, na festivalech nebo s rodinou) 

poměrně často experimentují s alkoholem nebo alkoholickými nápoji, během odborného 

výcviku někte í žáci konzumují alkoholické nápoje, a kontakt s alkoholem je v rámci 
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odborného výcviku baví. I když žáci uvedli, že kontakt a alkoholem na odborných výcvicích 

spíše nep ispívá k jeho konzumaci, tak některé žáky tato p ítomnost láká. Lze tedy 

podotknout, že studování oboru kucha -číšník 6551H01 / 65-51-H/01 má vliv na samotnou 

konzumaci alkoholu, neboť si to taktéž myslí nadpoloviční většina oslovených žák . 

2.6 Zodpovězení výzkumných otázek a diskuse 

Úkolem kvalitativního výzkumného šet ení je zde zodpovědět na stanovené výzkumné 

otázky. 

Hlavní výzkumná otázka: 

P ispívá studium oboru kucha -číšník k samotné konzumaci alkoholu? 

Odpov ď: Studování tohoto oboru podněcuje ty žáky, kte í již p išli do kontaktu s alkoholem 

a chutná jim k jeho konzumaci. P edevším odborné výcviky lákají žáky ke konzumaci 

alkoholických nápoj , neboť žáky kontakt s alkoholem v rámci odborného výcviku baví, i 

když někte í tvrdí, že nep ispívá k jeho konzumaci. Vždy tedy záleží na daném žákovi, jeho 

sociálním, výchovném a morálním prost edím. Je ovšem t eba podotknout, že studování 

tohoto oboru m že některé žáky podnítit ke konzumaci alkoholických nápoj . 

Obecné výzkumné otázky: 

Obecná výzkumná otázka č. 1 - Jsou žáci dostatečně seznámeni se všemi  d sledky nadměrné 

konzumace alkoholu? 

Odpov ď: Žáci mají povědomí o většině d sledcích, ovšem znalosti o somatických a 

psychických d sledcích dlouhodobé konzumace alkoholu již nemají. 

Obecná výzkumná otázka č. 2 –Je vztah žák  k alkoholu spíše kladný a chutná jim, nebo 

záporný a nechutná jim? 

Odpov ď: Některým žák m alkohol chutná, jiným nechutná. Těm, co alkohol chutná, 

konzumují nejraději pivo, víno a míchané alkoholické nápoje, a to ponejvíce p íležitostně. 

Pravidelně poté konzumují alkohol žáci starší 1Ř let. Těm, co alkohol nechutná uvádějí, že jej 

ani nevyhledávají a jeho p ítomnost na odborném výcviku je spíše nepodněcuje k jeho 

konzumaci. Žáci si p itom uvědomují, že se na alkoholu mohou stará závislými. 
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Obecná výzkumná otázka č. 3 - Ovlivňuje žáky kontakt s alkoholem v rámci odborného 

výcviku a m že podporovat konzumaci alkoholu? 

Odpov ď: Kontakt s alkoholem žáky v rámci odborného výcviku ponejvíce baví, ale 

nep ispívá k jeho konzumaci. Ovšem u těch žák , co konzumují alkohol pravidelně, kontakt 

s alkoholem na praxích spíše podněcuje jejich chuť.  

Specifické výzkumné otázky: 

Specifická výzkumná otázka č. 1 - Jaké mají žáci znalosti a povědomí o všech d sledcích 

nadměrné konzumace alkoholu? 

Odpov ď: Žáci mají p edevším povědomí o možné ztrátě kontroly nad svým jednáním, 

agresivitě i rizikovém sexuálním chováním. Ovšem v oblasti znalostí následk  dlouhodobé 

konzumace alkoholu jsou žáci témě  ztraceni a spíše hádají. Jediné,co většina žák  ví je, že 

nadměrná a dlouhodobá konzumace alkoholu m že vést k úraz m, otravám a psychickým 

závislostem. 

Specifická výzkumná otázka č. 2 - Konzumovali žáci někdy alkohol v rámci odborného 

výcviku? 

Odpov ď: Někte í žáci i spolužáci během odborného výcviku někdy konzumovali 

alkoholické nápoje, nikoliv alkohol samotný. 

Specifická výzkumná otázka č. 3 - Kdy a kde se poprvé žáci setkali s alkoholem? 

Odpov ď: Žáci se poprvé setkali s alkoholem nejčastěji na festivalu, u kamarád  nebo 

s rodinou, p ičemž nejmladšímu konzumentovi bylo 14 let. První setkání s alkoholem ovšem 

většinou proběhlo ve věkovém rozmezí mezi 15–17 lety. 

Specifická výzkumná otázka č. 4 - P ispívá p ítomnost alkoholu v odborném výcviku ke 

konzumaci alkoholu ?  

Odpov ď: P ítomnost alkoholu v odborném výcviku spíše p ispívá negativně ke konzumaci 

alkoholu žák , neboť některé podněcuje k jeho konzumaci. 

Na základě p edložených výsledk  výzkumného šet ení, je t eba si položit otázku, jaké jsou 

p íčiny toho, že žáci i p es stanovená pravidla a zákazy, i p es veškerá preventivní opat ení 

konzumují alkohol na odborném výcviku a neznají veškeré d sledky svého chování? 
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V rámci diskuse je nutné zmínit, že faktor , které ovlivňují konzumaci alkoholu je velké 

množství, a je nutné, aby prevence konzumace alkoholu fungovala na všech úrovních jak 

z hlediska státní politiky, v rámci regionu, v rodině, ve škole i v zaměstnání. I p es všechny 

legislativní úpravy se v České republice neda í uspokojivě snižovat množství konzumovaného 

alkoholu, ba naopak statistiky zaznamenávají stále zvyšující se množství konzumovaného 

alkoholu i u mladistvých. P es všechny tyto alarmující informace je stále alkohol velmi 

dostupný. I p es aktuální tvrzení, že dostupnost alkoholu má jen malý vliv na jeho konzumaci, 

které vyplývá z publikace České technologické platformy pro potraviny, které uvádí,že za 

období 10 let se dostupnost alkoholu zvýšila o 40% a konzumace vzrostla jen o Ř%, je velmi 

d ležité tuto dostupnost ještě více omezit a to hlavně pro mladistvé. Z hlediska tradic, které 

jsou v naší společnosti zako eněné, by bylo asi velmi náročné a možná i nereálné, se 

inspirovat v některých severských státech, které mají mimo Dánska velmi p íznivé statistiky 

konzumace alkoholu. Nap íklad ve Švédsku, je konzumace alkoholu velmi regulovaná státem, 

tvrdý alkohol lze zakoupit jen ve specializovaných prodejnách, které mají velmi omezenou 

provozní dobu. Ceny jsou také regulovány a jsou podstatně vyšší než v ČR.  Konzumace 

tvrdého alkoholu v restauračních za ízeních vyžaduje speciální certifikát a prodej je podmíněn 

stanovenými pravidly. 

Mnoho odborník   namítá, že v naší společnosti by takto restriktivní opat ení vyvolala spíše 

podporu černého trhu s alkoholem, nebo výrobu alkoholu doma, což by mělo ještě horší 

dopady. 

Odborníky nejčastěji zmiňovaným nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím konzumaci 

alkoholu je prost edí, a to p edevším rodina. Rodina jako základ společnosti musí mít vhodné 

podmínky pro plnění svých funkcí, bohužel v dnešní společnosti je mnoho rodin neúplných, 

nebo se potýkají s finanční tísní, nebo naopak finanční zabezpečení rodiny p evládá nad 

d ležitostí výchovy a kontroly dětí. Vě ím, že vhodné změny sociální politiky státu a sociální 

podpora rodin, by umožňovala vychovávat vyrovnané jedince, kte í by nemuseli ešit r zné 

frustrace u sklenky alkoholu. Vždy jde v první adě o výchovu ve fungující rodině, pokud 

rodina selže, nastává prostor pro školu, která m že žák m pomoci nasměrovat život správným 

směrem, za p edpokladu, že škola bude fungovat odpovídajícím a podnětným zp sobem. 

Profese kucha e a číšníka je z hlediska konzumace alkoholu azena k těm velmi rizikovým, a 

to z d vod  náročnosti zvládání stresu a právě dostupnosti alkoholu p ímo na pracovišti. 
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V gastronomii se pohybuji p es dvacet pět let a mohu íci, že se situace v pr běhu těchto let 

z hlediska konzumace alkoholu velice pozitivně změnila.  

V tomto oboru hraje velmi významnou roli v konzumaci alkoholu zvládání stresu a také 

nedostatek kvalitních pracovník . Často se setkávám s tím, že zaměstnavatelé z nedostatku 

personálu stávající zaměstnance neúměrně p etěžují jak v množství práce, tak v počtu 

odpracovaných hodin, což m že také vést ke konzumaci alkoholu. 

Diskusi uzav u konstatováním, že stav konzumace alkoholu odráží do určité míry i stav celé 

společnosti.  Pokusme se, všichni tvo it takou společnost, která pomáhá vychovávat zdravě 

sebevědomé, uvědomělé jedince, kte í si váží zdraví, sv j volný čas tráví aktivním zp sobem, 

umí p ekonávat p ekážky a alkohol konzumují jen jako aperitiv p ed jídlem. 

2.7    Návrh zlepšení prevence ve vybraných soukromých školách SŠA a SŠB 

1. Za adit do Minimálního preventivního programu ucelený a konkrétní p ehled učiva, 

znalostí a kompetencí, týkající se konzumace alkoholu, s uvedením p edmětu, ve 

kterém je učivo vyučováno a v jaké hodinové dotaci. 

2. V rámci prevence za adit na toto téma projekt, který je vhodnou a zajímavou formou, 

podporující zájem a aktivitu žák .   

3. V rámci prevence za azovat častěji besedy, interaktivní p ednášky či diskusní fóra 

s odpovídající tématikou. Velmi p ínosné jsou besedy s lidmi, kte í vypráví své vlastní 

p íběhy. 

4. Nabídnout žák m zajímavé mimoškolní aktivity, nebo alespoň na významné akce 

upozorňovat, nap íklad kulturní a zájmovou nástěnkou. Zajišťovat pro žáky finančně 

zvýhodněné vstupné na kulturní i jiné akce. 

5. Vytvo it podmínky pro práci t ídního učitele, který by se podrobně zajímal o žáky, o 

jejich mimoškolní aktivity, rodinné zázemí a jejich další významné aktivity. 

6. Provádět častější školení pedagog , umožňovat jim další vzdělávání na toto téma. 

7. Zamě it pozornost na žáky, kte í mají nestabilní rodinné zázemí, nebo vykazují změny 

v chování a prospěchu, vhodnou formou jim nabízet pomoc. 

8. Proškolit pracovníky, kte í mají na starosti žáky na odborném výcviku, seznámit je 

s požadavky na prevenci konzumace alkoholu, seznámit je s dodržováním 
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minimálního preventivního programu, seznámit je významnými informacemi, které u 

žák  mohou podmiňovat konzumaci alkoholu. 

9. Opakovaně žák m zd razňovat pravidla BOZP na pracovišti, včetně zákazu 

konzumace alkoholických nápoj , p esně stanovit d sledky porušení, častěji 

kontrolovat dodržování zákazu konzumace alkoholu, u plnoletých žák  nebo se 

souhlasem rodič  použít k namátkové kontrole test na alkohol. V provozovnách 

společného stravování se tyto testy na alkohol velice osvědčují. 

10. Oslovit ke spolupráci obdobné školy i z jiných region m či ze zahraničí, organizovat 

stáže pro učitele, výměnné pobyty pro žáky, spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti 

p i ešení problematiky sociálně patologických jev . 

11.  Sledovat aktuální statistiky a výzkumy, vyhledávat nové informace, aktivně sledovat 

nové p ístupy v ešení dané problematiky, inspirovat se v zahraničí. 

12. Pravidelně provádět analýzu výskytu rizikového chování  na škole a navrhovat vhodná 

preventivní opat ení. 

2.8    Návrh projektu „MY A ALKOHOL“ 

CHARAKTERISTIKA A POPIS PROJEKTU 

Projekt je za azen v rámci primární prevence a je součástí minimálního preventivního 

programu školy, jeho realizace je rozvržena na období jednoho školního roku. Projekt je 

zamě en na konzumaci alkoholu a související témata s alkoholismem, poskytuje široké 

informace o d sledcích konzumace alkoholu na život člověka i celou společnost. Poskytuje 

prostor i pro žáky, kte í se podílí na návrzích prevence a ešení dané problematiky, v rámci 

projektu mohou vyjad ovat své názory, diskutovat a pokládat otázky. Jedním ukazatelem 

účinnosti projektu, by měl být znalostní test, který budou žáci vyplňovat na začátku a po té i 

na konci projektu. Součástí projektu jsou za azeny i besedy, diskuse a promítání film  k dané 

problematice. Tento projekt s drobnými úpravami lze realizovat i na ostatní rizikové chování 

a návykové látky. Celý projekt p ispívá i k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, 

zahrnuje i pr ezová témata.  Žáci budou vyhledávat informace z r zných zdroj , informace 

budou zpracovávat a prezentovat, součástí výstupu je i zpracování návrhu prevence 

konzumace alkoholu obecně, ve škole a na pracovišti. V rámci projektu bude vyhlášena 

soutěž o nejpovedenější nástěnný plakát či tabuli se související tématikou, plakáty se stanou 
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součástí výzdoby školy. Projekt je určen pro všechny obory st edního vzdělání a je vhodný 

za adit alespoň jedenkrát za studium nejlépe v prvním ročníku.   Vyhodnocení projektu by 

mělo obsahovat i návrhy či úpravy projektu pro danou školu či obor vzdělání, za azení 

nabízených program  pro školy v aktuálním školním roce. Na základě vyhodnocení škola 

navrhne i možnosti úpravy minimálního preventivního programu a m že výsledky projektu 

zahrnout do evaluace školy, či do výroční zprávy. 

CÍL 

Cílem projektu je rozší it a prohloubit znalosti a povědomí o konzumaci alkoholu, o 

d sledcích a rizicích nadměrné konzumace alkoholu na fyzické a psychické zdraví, o 

sociálních a právních d sledcích, o dopadech na jedince, rodiny i celou společnost. 

Významným cílem je vyvolat v žácích aktivitu a uvědomění vlastních postoj  k tématu, 

podpo it v žácích rozvoj iniciativy k ešení a prevenci konzumace alkoholu. 

Dílčím cílem projektu je i rozvoj schopností vyhledávat, zpracovávat a prezentovat 

informace, pracovat samostatně i ve skupině, pracovat s ICT i jinými informačními zdroji, 

navrhovat ešení problém , diskutovat a naslouchat jiným názor m. 

OBDOBÍ 

Zá í- červen  

Vždy na začátku měsíce proběhne zadání a rozdělení jednotlivých témat žák m 

(1vyučovací hodina), žáci si během stanoveného období p ipraví pot ebné informační zdroje a 

poslední týden v měsíci proběhne projektový den, kde se budou informace vyhledávat, 

zpracovávat a v závěru dne proběhnou prezentace a diskuse. 
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MÍSTO PROJEKTU 

Budova školy- jednotlivé t ídy, odborné učebny ICT. 

OBSAHOVÁ NÁPL  PROJEKTU 

1. Alkohol- charakteristika, výroba, rozdělení alkoholických nápoj , pozitivní účinky a 

doporučené množství konzumace alkoholu.  

2. P íčiny konzumace alkoholu 

3. D sledky nadměrné konzumace alkoholu- psychické, fyzické, nemoci zap íčiněné 

nadměrnou konzumací alkoholu, sociální d sledky pro jedince- vztahy, rodina, škola, 

zaměstnání, společnost 

4. Projevy a znaky nadměrné konzumace alkoholu- chování jedince, ve škole, v rodině, 

v zaměstnání. 

5. Konzumace alkoholu u dětí, mládeže a dospělých- rozdíly, rizika. 

6. Konzumace alkoholu a rizikové chování- kriminalita, úrazy…. 

7. Alkoholizmus- p íznaky, projevy, stádia, léčba, adiktologické poradny, kdy a kde 

hledat pomoc. 

8. Konzumace alkoholu a legislativa. 

9. Konzumace alkoholu ve statistikách- v rámci ČR a EU. 

10. Prevence konzumace alkoholu- všeobecně, v rodině, ve škole, v zaměstnání. 

11. Náklady spojené s alkoholismem. 

12.  Já a alkohol- zkušenosti, postoje, návrhy prevence. 

DOPL UJÍCÍ ůKTIVITY 

V rámci projektu jsou za azeny p ednášky a besedy (dle možností a nabídky v aktuálním 

roce). 

P ednáška „Démon alkohol“, po ádá Centrum léka ské prevence,  

p ednášející Mudr L. Luhanová ( prezentace- 45 minut) 

P ednáška s diskusí „Závislost? ů co dál…?,“ po ádá Branické sanatorium,  

p ednášející  terapeutka M. Plocová ( 2 vyučovací hodiny) 

Beseda „Život alkoholika“ pravdivý p íběh alkoholika (60 minut). 



66 

 

Beseda s diskusí „Na cestě k abstinenci“  MUDr. K. Nešpor  (60 minut). 

V KOVÉ SKUPINY, T ÍDY 

Všechny t ídy 1.ročník   

METODY 

V rámci projektu jsou zahrnuty metody samostatné práce, vyhledávání a zpracování 

informací, písemná a slovní prezentace, diskuse, beseda, p ednáška, praktické činnosti p i 

výrobě plakát , práce ve dvojici a skupinová práce, práce s ICT, zpracování seminární práce. 

KOMPETENCE, PR EZOVÁ TÉMůTů 

Projekt p ispívá k rozvoji klíčových i odborných kompetencí, zahrnuje i pr ezová témata. 

ORGANIZACE 

Žáci v jednotlivých t ídách jsou rozděleni do dvojic či skupin, podle počtu žák  a rozsahu 

zadaného tématu. Jednotlivá témata se rozdělí na menší části, které jsou p iděleny dvojicím či 

skupinkám. Žáci si vyhledají pot ebné informace a zpracují je v písemné podobě, s uvedením 

informačních zdroj . V den projektu žáci dokončí zpracování zadaného témat a na závěr dne 

se jednotlivá témata p ed t ídou prezentují. Žáci zhodnotí p ínosy a informace, které jsou pro 

ně nové, u vhodných témat se m že diskutovat. 

Vyučující celý pr běh pozoruje, kontroluje a pomáhá žák m, podporuje jejich zájem. Na 

základě pozorování vypracuje zprávu o celém pr běhu projektového dne. Zpráva by měla 

obsahovat i hodnocení p ínosu, hodnocení aktivity žák , p ístupy žák  ke zpracování, 

samostatnost, emoce, které žáci projevovali, úroveň zpracování jak písemného tak ústního 

projevu, jaké problémy se v pr běhu projektu vyskytly. 

SOUT Ž 

V rámci projektu je vyhlášena soutěž o nejlepší plakát, který žáci vytvo í v rámci 

jednotlivých t íd. Plakát má obsahovat obrázky a informace týkající se tématu projektu. 

Hlavní cenou soutěže bude celodenní výlet. 

Vytvo ené plakáty se stanou součástí výzdoby školy.  
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ZůDÁNÍ SůMOSTůTNÉ PRÁCE 

Žáci v rámci projektu vypracují dvě seminární práce, tématem první práce je „Já a 

alkohol- zkušenosti, postoje“ a druhým tématem, které bude zadáno v závěru celého projektu 

je „Projekt my a alkohol“, tato práce má reflektovat p ínosy žák m realizovaného projektu, 

zadání obsahuje  -co mi projekt p inesl nového, jak mě bavil, co v rámci projektu změnit, co 

p idat, návrh prevence alkoholismu a nadměrné konzumace alkoholu. 

TECHNICKÉ VYBůVENÍ ů POM CKY 

Učebny ICT s p ístupem na internet, čtvrtky ů3,ů2, barevné papíry, n žky, pastelky, 

barevné fixy, pravítka. 

VÝSTUPY 

Vstupní a závěrečný znalostní test, s vyhodnocením výsledk . 

Jednotlivé zprávy vyučujících z pr běhu projektu. 

Seminární práce žák . 

Informační plakáty a tabule vyrobené žáky. 

VYHODNOCENÍ, P ÍNOSY 

Jednotlivý vyučující vyhodnotí závěrečné seminární práce žák , vypracují shrnující 

zprávu z projektu za svě enou t ídu, vyhodnotí výsledky a p ínosy projektu. 

Celkové hodnocení projektu zahrnuje i p ípadné nedostatky, návrhy zlepšení, další možná 

témata, která by se mohla touto formou realizovat. 
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3 Závěr 

Tématem bakalá ské práce byl vliv studovaného oboru kucha -číšník (6551H01 / 65-51-H/01) 

na konzumaci alkoholických nápoj . Za pomoci teoretických východisek a praktického 

šet ení bylo zjištěno, že konzumace alkoholických nápoj  mezi adolescenty je projevem 

rizikového chování, které je podmíněno mnoha faktory.  

Mezi nejvýznamnější považuji všeobecnou toleranci alkoholu naší společností a dostupnost 

alkoholu. I p esto, že velmi výrazný vliv má na konzumaci alkoholu rodinná výchova, 

vrstevnická skupina a trávení volného času, je povinností školského systému, aby vhodnou 

prevencí, zp ístupněním informací, motivací a cíleným p sobením podporoval a formoval 

takové jedince, kte í si uvědomují všechna rizika spojená s konzumací alkoholu, kte í si 

budou uvědomovat význam zdraví a zdravého životního stylu pro kvalitní a plnohodnotný 

život.  

Cílem práce bylo zmapovat znalosti a povědomí žák  oboru kucha -číšník o všech d sledcích 

nadměrné konzumace alkoholu a zjistit, zda studium oboru m že  p ispívat ke konzumaci 

alkoholu. Na základě vyhodnocení výsledk  kvalitativního výzkumného šet ení a 

zodpovězení stanovených výzkumných otázek lze na závěr shrnout, že žáci mají povědomí o 

většině d sledcích, zejména o možné ztrátě kontroly nad svým jednáním, agresivitě i 

rizikovém sexuálním chováním, ovšem znalosti o somatických a psychických d sledcích 

dlouhodobé konzumace alkoholu již nemají. Na druhou stranu si jsou žáci vědomi, že alkohol 

je pro organizmus dospívajícího nebezpečnější než pro dospělého člověka. Žáci si také myslí, 

že alkohol a jeho konzumace je v dospívání zcela p irozeným jevem, obdobně jako sex nebo 

maturita. Za problém nepovažují experimentování s alkoholem v dospívání, protože jej 

nepovažují za drogu. Někte í ovšem podotýkají, že vážným problémem je sociální kolektiv, 

který m že svým tlakem a vlivem na dospívajícího ovlivnit konzumaci alkoholu, a zp sobit 

jeho nadměrné užívaní. Na základě všech výsledk  lze podotknout, že studium oborukucha -

číšník (6551H01 / 65-51-H/01) p ispívá či podněcuje ke konzumaci alkoholu, zp sobuje 

p ípady konzumace alkoholických nápoj  během odborných výcvik , a zároveň p ispívá ke 

konzumaci alkoholu u těch žák , kte í někdy alkohol nebo alkoholické nápoje již ochutnali a 

chutnají jim. Nutné je ovšem íci, že škola nebo odborné výcviky nejsou místem, kde se žáci 
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setkávají poprvé s alkoholem, neboť poprvé se žáci setkávají s alkoholem nejčastěji mezi 14 

až 17 rokem věku na festivalech, u kamarád  nebo v rodinném prost edí.  

Na základě zjištění byla navrhnuta preventivní opat ení jak pro školní výuku, tak i pro 

odborný výcvik, jedním z navrhovaných opat ení je realizace celoročního projektu na téma 

„My a alkohol“, tento projekt by měl žák m umožnit získat ucelené informace o konzumaci 

alkoholu zajímavou a tv rčí formou. 
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5 Přílohy 

P íloha 5. 1. – Dotazník 

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro 

mou bakalá skou práci na téma „Vliv studovaného oboru kucha -číšník na konzumaci 

alkoholických nápoj “.  

Dotazník je určen žák m oboru kucha -číšník, prosím odpovídejte pravdivě, dotazník je 

anonymní.  Odpovídejte zakroužkováním jedné odpovědi nebo vypište jinou odpověď, u 

otázek s více možnostmi označení je to vždy uvedeno.  

1.  Ochutnali jste někdy alkohol nebo alkoholické nápoje? 

d) Ano, a chutná mi to 

e) ůno, ale nechutná mi to 

f) Ne 

 

2. Domníváte se, že má studování oboru kucha -číšník vliv na samotnou konzumaci  

alkoholu? 

e) ůno má vliv 

f) Nevím 

g) Nemá vliv 

h) Jiná odpověď: …………………………………………………………………. 

 

3. Konzumujete ve svém volném čase alkohol nebo alkoholické nápoje? 

e) ůno konzumuji pravidelně 

f) Konzumuji p íležitostně 

g) Nekonzumuji 

h) Jiná odpověď: …………………………………………………………………. 
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4. Konzumovali jste vy nebo Vaši spolužáci alkohol nebo alkoholické nápoje během 

odborného výcviku nebo ve škole? 

e) Ano konzumoval/i 

f) Nevím  

g) Ne nekonzumoval/i 

h) Jiná odpověď: …………………………………………………………………. 

 

5. Jak Vás ovlivňuje kontakt s alkoholem v rámci odborného výcviku? 

e) Kontakt s alkoholem mě v rámci odborného výcviku baví, ale nep ispívá u mě k jeho 

konzumaci 

f) Rád ochutnám alkohol v rámci odborného výcviku i mimo něj 

g) Kontakt s alkoholem mě v rámci odborného výcviku nebaví, a naopak mě odrazuje od 

jeho konzumace 

h) Jinak mě ovlivňuje: …………………………………………………………… 

 

6. Domníváte se, že je alkohol pro organizmus dospívajícího nebezpečnější než pro 

dospělé? 

e) Myslím si, že ano 

f) Nevím 

g) Myslím si, že ne 

h) Jiná odpověď: …………………………………………………………………. 
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7. S jakými následujícími d sledky se podle Vás konzument alkoholu m že setkat? (zde 

lze vícekrát odpovědět) 

j) Se ztrátou kontroly nad svým jednáním 

k) S agresivitou 

l) S rizikovým sexuálním chováním 

m)  S dopravními úrazy 

n) S trvalým tělesným poškozením 

o) S úmrtím 

p) Se všemi d sledky 

q) S žádnými d sledky 

r) S jinými d sledky: ……………………………………………………………. 

 

8. Ke kterým z následujících somatických následk  konzumace alkoholu m že podle Vás 

dojít? (zde lze vícekrát odpovědět) 

o) Infekční nemoci 

p) Zhoubné nádory 

q) Nemoci žláz s vnit ní sekrecí 

r) Poruchy výživy a p eměny látek 

s) Nemoci krve a krvetvorných orgán  

t) Nemoci nervové 

u) Nemoci oběhové soustavy 

v) Nemoci trávící soustavy 

w) Nemoci k že a sval  

x) Úrazy a otravy 

y) Fetální alkoholový syndrom 

z) Ke všem somatickým následk m 

aa) K žádným somatickým následk m 

bb) Jiné následky: ………………………………………………………………… 
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9. Ke kterým z následujících psychických následk  konzumace alkoholu m že podle Vás 

dojít? (zde lze vícekrát odpovědět) 

i) Psychická závislost na alkoholu 

j) Postižení intelektu 

k) Poruchy osobnosti 

l) Paranoidní alkoholická psychóza 

m) Patická opilost 

n) Ke všem psychickým následk m 

o) K žádným psychickým následk m 

p) Jiné následky: …………………………………………………………………. 

 

10. Kolik je Vám let? 

f) 15 let 

g) 16 let  

h) 17 let 

i) 18 let 

j) 1ř a více let 
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P íloha 5.Ň.- Otázky rozhovoru 

Rozhovor Ěstrukturovanýě 

1. Otázka: Víte o tom, že by vy nebo spolužáci konzumovali alkohol nebo alkoholické 

nápoje během odborného výcviku nebo ve škole? 

2. Otázka: P ispívá p ítomnost alkoholu v odborném výcviku k tomu, že Vás konzumace 

alkoholu láká, nebo naopak odrazuje?  

3. Otázka: Kdy a kde jste se poprvé setkali s alkoholem? 

4. Otázka: Jaký je Váš názor na konzumaci alkoholu v dospívání? 

5. Otázka: Jaký máte vztah k alkoholu? 

6. Otázka: Kolik je Vám let? 


