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Úvod 

 

Téma „Alkohol jako sociálně-patologický jev u pubescentů“ jsem si zvolila, 

protože se dlouhodobě užívání alkoholu mezi mládeží velmi rozrůstá. Zároveň ale 

základní školy řeší mnohem více prevenci jiných drog než alkoholu. Alkohol, 

stejně jako ostatní drogy je pro děti a mladistvé mnohem více nebezpečný než pro 

dospělé. Už samotné občasné užívání zvyšuje riziko onemocnění nebo pozdější 

přechod na jiné tvrdší drogy. V současné době je užívání alkoholu velmi 

atraktivní, protože je to zakázané a hlavním důvodem proč dnešní mládež pije je 

jen to, že se nudí a nemají jiné využití svého volného času. Dnes je však velmi 

populární, že outsiderem není ten, kdo pije, ale ten kdo abstinuje. Konflikt se 

společností tedy nemá ten, kdo pije, ale ten kdo nechce pít. 

Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat problematiku užívání 

alkoholu mezi pubescenty a dále také zjistit, jaké jsou postoje dnešních 

pubescentů k užívání alkoholu. Práce je rozdělena na část teoretickou                    

a empirickou. V jednotlivých kapitolách části teoretické jsou popsány základní 

pojmy a teoretická východiska. Jsou zde definovány pojmy generace, pubescenti, 

sociálně-patologické jevy, alkoholismus a závislost na alkoholu.  

Bakalářská práce vychází z hlavního předpokladu, že dnešní pubescenti 

zneužívají alkohol ve velké míře mezi svými vrstevníky. Pro ověření předpokladů 

byla pro předloženou bakalářskou práci zvolena metoda dotazníku vlastní 

konstrukce. Veškeré získané informace jsou z důvodu ochrany dat anonymní        

a zároveň je respektováno přání ředitelky školy, aby nebylo uvedeno její jméno. 

V empirické části je pak popsán postup při výzkumu, zvolená metoda, výzkumný 

vzorek, sběr a zpracování dat, analýza dat a výstup z výzkumu. V závěru jsou 

shrnuty výsledky výzkumného šetření. 

 Smyslem a účelem bakalářské práce je navrhnout opatření či doporučení 

pro rodiče a základní školy, jak zajistit prevenci, aby dnešní pubescenti neužívali 

alkohol mezi svými vrstevníky ve svém volném čase. Práce má převážně 

přehledový charakter a vychází hlavně z odborné literatury. 

 



 11 

Teoretická část 

 

„S dětmi, s nimiž si nedělali rodiče starosti,       

často mívají starosti dějiny.“ 

Brudziński 

 

1 Generace současných pubescentů 

  

Pojem generace je známý hned v několika významech. Jak uvádí Sak (2000, 

s. 245), nejznámější je pojem generace v demografickém významu a tak je 

nejčastěji používán v každodenní  komunikaci. Pojem generace se v demografii 

vztahuje k biologické reprodukci lidského rodu. V tomto smyslu se tedy pak 

mluví o generaci prarodičů, rodičů, dětí. Věkový rozdíl mezi generacemi je dán 

dobou potřebnou k biologickému vývoji od narození po zahájení reprodukce. 

V naší společnosti se jedná zhruba o dvacet let. Pokud mluvíme o generaci 

v oblasti sociologie, potom to jsou „velké sociální skupiny, které spojují určité 

znaky, především sociálního charakteru“ (Sak, Kolerásová-Saková, 2000, s. 42). 

Pojem generace můžeme tedy chápat jako proces, kdy se z věkové skupiny 

stává skupina sociální. Například je to skupina lidí, kteří jsou spjati dobově 

podmíněným stylem myšlení a chování a kteří prožívají velkou část své 

socializace ve stejných historických a kulturních podmínkách (Giddens, 1999,     

s. 113). Vzhledem k tomu, že se prodlužuje průměrná délka lidského života, 

prodlužuje se i délka trvání jedné generace. V současné době se v dnešní 

společnosti potkávají čtyři různé současně žijící generace. Bohužel ale nemají 

dosud ujasněné vzájemné role. „Staří lidé se cítí ohroženi dobou, ve které žijí,      

a upozorňují na nevhodné společenské klima a výchovné vzory pro mladší 

generace“ (Sak, 2000, s. 13).   

Dospívání neboli adolescenci chápeme jako přechodnou dobu mezi dětstvím 

a dospělostí. Je to období mezi 10. až 20. rokem života. První fáze bývá 
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lokalizována mezi 11.-15. rok a toto období bývá označováno jako pubescence. 

Dochází k celkové proměně osobnosti a to ve všech oblastech – psychické, 

somatické a sociální. Většina změn je podmíněna biologicky, ale pokaždé je 

ovlivňují psychické i sociální faktory. „Je to období hledání a přehodnocování, 

v němž má jedinec zvládnout vlastní proměnu, dosáhnout přijatelného sociálního 

postavení a vytvořit si subjektivně uspokojivou, zralejší formu 

identity“(Vágnerová, 2005, s. 321). 

Pubescent se začíná osamostatňovat z vázanosti na rodiče a značný vliv na 

něj mají vrstevníci. Pubescence je období prvních lásek a začínají zkušenosti 

s prvními vztahy. Dochází ke změně uvažování, která ovlivňuje postoj 

k základním psychickým potřebám. Je to potřeba jistoty, seberealizace a potřeba 

otevřené budoucnosti. Změna pohledu na svět vede k posílení poznávacího 

egocentrismu. Dospívající bývají kritičtí a mají sklon polemizovat, zároveň 

podléhají klamu, že pouze jejich úvahy jsou výjimečné. Často nejsou schopni 

porozumět příčině pocitů. Navenek můžou reagovat větší impulzivitou                  

a nedostatkem sebeovládání, protože je u nich typická nechuť projevovat city 

navenek. Jsou nejistí, vztahovační a přecitlivělí na projevy jiných lidí. Ke konci 

období dospívání se však emoční prožívání stabilizuje. Dívky dospívají obvykle 

dříve než chlapci. U chlapců je významný růst a rozvoj svalů, u dívek zase 

sekundární pohlavní znaky, které jsou nápadnější. Zpomalení tělesného růstu bývá 

problémem. Dospívající mají pochybnosti o svém zjevu, tento pocit můžou mít      

i ti, co jsou atraktivní. Vytvářejí si svou identitu úpravou zevnějšku a oblečení 

(Vágnerová, 2005, s. 336).  

Podle Langmeiera a Krejčířové (1998, s. 138) lze dospívání „vymezit jako 

životní úsek ohraničený na jedné straně prvními známkami pohlavního zrání a na 

druhé straně dovršením plné pohlavní zralosti a dokončením tělesného růstu“. 

Dochází k novému sociálnímu zařazení jedince a přichází nový způsob myšlení, 

který s sebou nese časté následky jako je pesimismus, častá kritičnost                    

a nespokojenost. Tělesné, psychické a sociální změny probíhají do jisté míry 

souběžně ale nezávisle. Má-li dospívající řešit nějaký problém nespokojí se 

s jediným řešením, ale uvažuje o jiných možných alternativách řešení. Stejně tak 

jsou pubescenti schopni vytvářet domněnky, které nejsou opřeny o reálnou 

skutečnost a jsou pouze možné. Vývoj vnímání, především vizuálního, dosahuje 
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maxima a představivost bývá méně živá. Vývoj řeči není až tak nápadný, ale roste 

slovní zásoba a dospívající dokáží skládat složité větné vazby. Jsou schopni 

účinněji se učit na základě logických operací. Nejvýznamnějším znakem je 

emancipace od rodiny. Jedinec si hledá nový způsob jak být samostatný, ale chce 

aby jeho vztah k rodičům zůstal pozitivní. Těm, kterým se nepodaří uvolnit ze 

závislosti na rodičích můžou vznikat problémy jako je nenávist a pohrdání rodiči. 

Dospívající rychle získávají dovednosti vyžadující značnou sílu, hbitost, ale          

i jemnou pohybovou koordinaci a smysl pro rovnováhu. U mnoha dospívajících 

roste zájem o sport a z nových aktivit získávají kladné sebehodnocení (Langmeier, 

Krejčířová, 1998, s. 144). 

 

1.1 Pubescenti jako sociální kategorie 

 

Mládeží je označována velká sociální skupina lidí se specifickou pozicí       

a úlohou ve společnosti. Do této skupiny bývají zařazováni jedinci v období ve 

věku od ukončování základní školní docházky do věku ukončení sociální zralosti, 

převzetí všech rolí dospělých a získání plnohodnotného občanského statutu a za 

horní hranici považován věk 26 až 30 let. Do této skupiny patří tedy i pubescenti 

(Sak, 2000, s.13). V naší společnosti neexistuje samostatné období dospívání. 

Pokud budeme charakterizovat dnešní pubescenty, musíme je vnímat v dimenzích 

této doby a společenských poměrů, v nichž tato generace dozrává (Kraus, 1999,   

s. 10). Obvykle se pubescenti vyznačují určitými osobnostními rysy, jako např. 

zvýšená míra kritičnosti, touha po samostatnosti, svobodě myšlení a jednání, mění 

se vztah k autoritě, touha po romantice, citovost, zranitelnost a impulsivnost 

(Semrád, Juráčková, Šíma, 2007). 

Mnozí pubescenti se mimo jiné vyznačují i výjimečnou mluvou, 

extravagantním účesem či odíváním, ale i hudbou, kterou poslouchají. Všechny 

tyto rysy posilují jejich jedinečnost a rozdílnost ve vztahu k dospělým, ale na 

druhé straně mají pocit sounáležitosti ke svým vrstevníkům. Macek uvádí (1999, 

s. 50), že mnoho slov mladých dospívajících jsou zkratkami jejich běžného 

chování a jejich zkušenostmi. Zvláště pak při vyjadřování postojů k ostatním mají 

tendenci používat některé specifické výrazy, které vnímají se svými vrstevníky 
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stejně. Své zkušenosti považují často za jedinečné, a proto se jim běžné 

vyjadřování zdá příliš formální. Jak dále Macek píše, „užívání slangu                     

a specifických výrazů je kritériem pro získání statusu a prestiže ve vrstevnické 

skupině“. Jejich specifický slovník vyjadřuje určitou hodnotovou orientaci a jeho 

využívání se stává důležitou pro hodnocení vztahů, chování, ale i konkrétních 

situací“ (Macek, 1999, s.51). 

 

1.2 Hodnotová orientace pubescentů 

 

Prostřednictvím mládeže dochází k vývoji hodnotového systému 

společnosti. Jak uvádí Sak (2000, s. 21), mládež vnáší do naší společnosti 

inovace. Hodnoty se vytvářejí a mění v průběhu celého života. Některé z nich se 

stávají důležitějšími  a některé naopak na své důležitosti ztrácí. Morální hodnoty     

u pubescentů se vytvářejí pod vlivem rozdílných faktorů. V průběhu dětství          

a dospívání si hodnoty osvojujeme od našich rodičů, později kdy navštěvujeme 

školu od učitelů a samozřejmě významný a nezapomenutelný vliv na utváření 

hodnot má vrstevnická skupina a kamarádi. Sdělovací prostředky a média mají 

také velký vliv na utváření hodnot, protože právě média by nám měla přinášet 

hodnoty, které považuje společnost za důležité. Tím ovlivňují i chování 

současných pubescentů a jejich vrstevnické skupiny. Do komunikace jedince 

s druhým člověkem se stále více vkládá technické médium. I mentální pole 

současného dítěte a mladého člověka nejvýrazněji ovlivňují média, nejvíce osobní 

počítač a televize (Sak, 2000, s.22). 

Dospívající uznávají více hodnoty svých vrstevnických skupin než hodnoty 

převzaté od rodičů, což vyvolává velké konflikty. Zároveň také hodnota jedné 

skupiny nebývá vždy hodnotou druhé vrstevnické skupiny a požadavky dospělých 

nejsou vnímány jako důležité pro dospívající. Ve školním prostředí nejsou 

všechny hodnoty morálně žádoucí, například se uznává opisování nebo pokud má 

někdo připravené domácí úkoly je označován za „šprta“ a je ve své třídě 

zesměšňován. Mezi dnešními pubescenty se celkově vytrácí snaha a do pozadí 

ustupuje také aktivita. Hodnocení pubescentů se  mění  hlavně vzhledem k rozvoji 

rozumových schopností. Pubescenti odmítají podřízenou roli. Neakceptuje názory 
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a rozhodnutí autorit zcela bezvýhradně. Nekonečná polemika s rodiči pubescenta 

uspokojuje, protože potvrzuje hodnotu jeho vlastních schopností (Vágnerová, 

2000, s. 229). Sociální skupina, která vyznává určité hodnoty a formuluje určité,  

obvykle jednoznačné názory, je pro dospívajícího náhražkou ještě nerozvinutých 

vlastních postojů a názorů. Problémem je, když postoje a chování v rámci skupiny 

ohrožují členy na zdraví nebo na psychickém vývoji. Odolat tlaku vrstevníků je 

mnohem těžší než by se na první pohled zdálo. Každý dospívající chlapec nebo 

dívka touží někam patřit. Tato potřeba je součástí hledání nezávislé identity, 

vlastního místa a postavení ve světě (Pöthe, 1999, s. 149). 

 

2 Postoje a jejich charakteristika 

 

Často mluvíme o vlastních i cizích postojích. Již mnoho autorů se pokoušelo 

definovat pojem postoje. Řada postojů je součástí naší sociální výbavy, kterou 

přebíráme v období sociálního zrání od své rodiny a dalších referenčních skupin. 

Míra sociálního ovlivnění postojů není tedy zanedbatelná. Někteří jedinci bývají 

submisivní a jejich postoje jsou především převzaté ze sociálního okolí od 

referenčních skupin. Je těžké předpokládat, že jedinec si utváří postoje bez 

společenského vlivu a naopak, že jedincův postoj je převzat bez jakékoliv účasti 

na jeho tvorbě (Sak, 2000, s. 42). 

Jiné definice pojmu postoj zase zdůrazňují, že nás postoje připravují na 

určitou činnost a způsobují, že se častěji chováme určitým, připraveným 

způsobem. Definice postojů, kterou předložili Krech, Crutchfield a Ballachey 

v roce 1962 zní: „Postoje jsou stabilní systémy pozitivního nebo negativního 

hodnocení, emočních pocitů a technik jednání týkajících se sociálních cílů“ 

(Krech, Crutchfield, Ballachey in Hayesová, 2011, s. 95).  

Dle Saka (2000, s.41) „společenské a politické postoje navazují na 

hodnotovou orientaci a světový názor jedince. Míra obecnosti, stability  a hloubky 

zvnitřnění se u postojů výrazně liší. Postoje jsou zaujímány k podstatným 

problémům života společnosti a jedince, ale i k maličkostem dne.“ Dále uvádí, že 

společenské a politické postoje navazují na hodnotovou orientaci a názor jedince 

na svět. U pojmu postoj se v odborné literatuře uvádějí obvykle tři složky. Složka 
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emotivní je pokud je postoj u člověka spojen s určitými emocemi a silou těchto 

emocí. Konativní složka je složkou druhou, kdy je tendence jedince na základě 

postoje jednat určitým způsobem a třetí složkou je složka kognitivní – postoj 

v sobě implicitně obsahuje poznání předmětu postoje (Sak, 2000, s. 41). 

Postoje mohou být vědomé i nevědomé, přičemž si tyto složky mohou 

vzájemně odporovat. Postoje mohou být však také vědomé a nevědomé, přičemž 

tyto dvě složky si mohou někdy vzájemně odporovat. Postoje také plní řadu 

psychických funkcí. Dle tohoto pohledu rozlišujeme postoje instrumentální, které 

jsou vyvolané naším přáním, aby byly věci uspořádány podle našich potřeb, 

postoje sloužící našemu poznání, které řídíme potřebou porozumět světu a svému 

životu, postoje vyjadřující hodnoty, ty jsou spjaté s naším přesvědčením                

a sebepojetím a postoje sociálně přizpůsobivé, které jsou vytvářeny naším přáním 

cítit se součástí politicko-společenské nebo jiné skupiny (Fontana, 1997, s. 224).  

V současné době se s pojmem „postoj“ setkáváme nejen v psychologii, ale 

v celé řadě jiných vědních oborů. Příčiny hledáme v explanační síle tohoto pojmu 

při vysvětlování příčin jedince a jeho sociálních skupin. Vychází se z předpokladu 

fungování tzv. kauzálního vztahu, tj, že poznání postojů umožňuje zformulovat 

předpoklady o směrech budoucího jednání (Výrost, Slaměník. 1997, s. 237). 

Postoje získáváme během celého života při konfrontaci se sebou samým       

a prostředím. Velkou roli hraje učení a procesy klasického a operantního 

podmiňování. Na vzniku postojů se mohou podílet i kognitivní procesy                 

a potlačené konflikty. Relativně rezistentní jsou postoje vůči změnám, což je vidět 

na předsudcích. V tomto případě jde o velmi rychlé zaujetí hodnotících postojů 

s nedostatečně širokou zásobou zkušeností. Předsudky nám brání ve správném 

hodnocení lidí, situací, objektů a vedou k velmi závažným důsledkům, jako 

například rasové konflikty (Fürst, 1997, s. 223). 

 

2.1 Faktory ovlivňující utváření postojů 

 
Postoje, ale i hodnoty, mají nerůznější původ, a to jak v tradicích, kulturních 

zvyklostech, společenských normách, přesvědčení, ale i v mediích, mezilidských 

vztazích a osobnostních rysech. Rodiče nám tyto postoje a hodnoty předávají 
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výchovou a různými psychologickými prostředky. Předávání postojů se 

neodehrává jen doma, děti se ocitají v různém sociálním, morálním a kulturním 

prostředí, které je opakem domova a jeho zásad. V tomto případě se stávají 

účastníky a bohužel někdy i oběťmi násilí a sociální zkaženosti. Zkoumání 

přenosu postojů, hodnot a ideálů z generaci na generaci je velmi obtížné, protože 

tento proces ovlivňují různé proměnné, které narušují pokusy o analýzu. Zároveň 

výchova dětí k postojům a hodnotám není jednoduchá. Dochází zde k mnoha 

prohrám už jen kvůli současnému vlivu médií. K formování kvalitního charakteru 

by měli přispívat nejen rodiče, ale     i vychovatelé, protože právě ten, poskytuje 

jedincům morální odvahu odolat škodlivým vlivům médií. Jakousi „příručku“ 

člověka, ve které nacházíme ideály dokonalosti, uspokojení a sebeuplatnění nám 

utváří právě výchova, která zahrnuje materiální, psychické, biologické, etické, 

duchovní a sociální hodnoty. Tato výchova sjednocuje hodnoty, postoje a principy 

způsobem, jež posiluje jistotu, klid a sebevědomí mladého člověka. Člověk se pak 

stává jedincem, jehož činy se zakládají na solidaritě a úctě k druhým (Melgossa, 

Posse, s. 173, 2003). 

 

3 Sociálně-patologické jevy 

 

Termín sociální patologie je označení pro všechny nenormální nebo 

všeobecně nežádoucí společenské jevy. Patří sem všechny sankciované formy       

a podoby deviantního chování a studium příčin jejich vzniku. Stanovení, co je 

patologické se odvíjí od norem akceptovaných danou společností. Otázka 

normálnosti byla diskutována již mezi 1. a 2. světovou válkou v Německu, kdy se 

v rámci nauky o konstituci vydělilo několik rozdílných koncepcí normálnosti, 

které neztrácejí na aktuálnosti ani dnes, protože každá z těchto koncepcí obsahuje 

některé racionální prvky z celkového problému (Vykopalová, 2002, s.9). 

Fischer, Škoda (2009, s. 14) popisují termín sociální patologie jako vědní 

obor, kdy se jedná o studium nezdravých, abnormálních a obecně společensky 

nežádoucích jevů. Na tomto studiu se podílí řada vědních disciplín, zejména 

sociologie, psychologie, medicína, etopedie a další. Jednotlivé disciplíny se 

zabývají studiem a rozborem příčin a faktorů, které vedly ke vzniku konkrétních 
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sociálně patologických jevů. Také se ale zabývají analýzou zdrojů a příčin, které 

umožňují jevům jejich existenci ve společnosti. Dále také stanovují a aplikují 

preventivní a korektivní doporučení a postupy, jejich společným cílem je 

eliminace sociálně patologických jevů. Sociální patologie se tedy zabývá 

zákonitostmi takových projevů chování, které společnost hodnotí jako nežádoucí   

a nebezpečné, protože porušují sociální, morální a právní normy dané společnosti. 

„V posledních letech můžeme zaznamenat značný nárůst jevů, které se 

nazývají jako sociálně patologické. Jedná se o variabilní škálu jevů, které 

vnímáme jako nechtěné, nežádoucí až nepřijatelné.“ Každý jev má míru svojí 

společenské nebezpečnosti, čím jsou tyto jevy nebezpečnější tím je i zájem 

společnosti větší na jejich řešení. Problematika takových jevů jako je delikvence, 

prostituce či organizovaný zločin není otázkou jen České republiky je to 

celosvětový problém (Fischer, Škoda, 2009, s. 13)..  

  

3.1 Příčiny vzniku sociálně-patologických jevů 

 

Základní teorie sociální patologie vycházejí z předpokladu existence 

společenských nedostatků, které různým způsobem postihují společnost a její 

členy. Proto jsou hledány prostředky, jak těmto jevům zabránit. Pozornost se tedy 

soustřeďuje na analýzu příčin vzniku patologického chování, terapii, ale také na 

prevenci, jako nejefektivnější prostředek boje proti sociálně patologickým jevům 

(Vykopalová, 2002, s. 9).  

K vysvětlení sociálně patologických jevů se využívá různých přístupů. Tyto 

přístupy jsou psychoanalytické, sociologické, biologické, komplementární či více 

faktorové. Na sociálním selhání se podílí celá řada faktorů, které se navzájem 

podmiňují a působí v určitých souvislostech – individuálních, skupinových, 

osobnostních i makrospolečenských a u jedince vyúsťují v patologické formy 

chování. V této souvislosti je definován pojem sociální deviace, který představuje 

podtřídu sociálního chování a současně je to i termín pro označení odchylky od 

očekávaného standardizovaného a institucionalizovaného chování, které 

předepisuje platná sociální norma daná určitou společností (Vykopalová, 2002,     

s. 10). 
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Základním znakem sociálně patologického jevu je zřetelná odchylka od 

sociálního standardu společnosti. Deviantní a patologické jednání vzniká vždy ve 

vztahu ke společnosti. Sociálně patologické chování je ve skutečnosti důsledkem 

působení řady různých biopsychosociálních faktorů, které působí 

v inkriminovaném čase ve vzájemné interakci. Příčiny vzniku sociálně 

patologických jevů můžeme tedy označit za multifaktoriální (Fischer, Škoda, 

2009, s. 27).  

V souvislosti s tím došlo v teorii příčin vzniku sociální deviace a sociální 

patologie k třem základním přístupům. 

 Teorie, která předpokládá existenci určitých typů lidí, kteří mají 

tendenci volit chování mimo společenské normy. Jde o tzv. teorii Kinds of people. 

 Teorie situační, tato teorie předpokládá, že určitě sociální situace 

navozují možnost vzniku sociální deviace. Tohoto chování se tedy může dopustit 

kdokoliv a kdykoliv. 

 Teorie konjunktivní- v této teorii se jedná o kombinaci dvou 

předchozích přístupů. Východiskem je, že se v určitém čase bude určitý typ lidí 

chovat určitým způsobem. 

 Sociální patologii tvoří závažně asociální a antisociální jevy, mezi které 

patří organizovaný zločin, trestná činnost, prostituce, vandalismus, sekty, drogy    

a sociálně negativní skupiny s antisociálním programem. Pro účely této práce 

bude vymezen alkohol jako sociálně patologický jev, který spadá do skupiny 

drogového závislostního chování.   

 

4  Fenomén alkoholu ve společnosti 

 

Alkohol provází společnost po celou dobu jejího civilizovaného vývoje. Tak 

jak jej známe dnes ho znali již staří Egypťané, ale dokonce i Sumerové. Naši 

předci pili většinou pivo nebo víno. Velkým obratem byl objev destilace, který 

umožnil překročení třinácti až čtrnácti procent koncentrace. Alkohol představoval 

a dodnes představuje drogu, která je nebezpečná především v pozvolné tvorbě 

návyku. V začátcích je alkohol jako droga velmi příjemná, později ale výrazně 
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mění psychiku člověka. Stejně tak ze začátku pije člověk alkohol aby se zbavil 

úzkosti, problémové situace či špatné nálady, později se u něj ale vytvoří závislost 

a špatná nálada se dostavuje, když člověk abstinuje. Odborné prameny odhadují, 

že na alkoholu je závislé více než 1% naší populace. S tím je spojena skutečnost, 

že pokud jde o masovost užívání a tragické důsledky závislosti, tak alkoholu se 

žádná jiná droga nevyrovná (Marhounová, 1995, s. 66). 

Společnost má sklon zužovat alkoholismus na problém zdravotnický             

a zdravotní výchově přičítat i odpovědnost za jeho prevenci. Zodpovědnost za 

rozšíření alkoholismu má však celá naše společnost jako celek. Světová 

zdravotnická organizace (dále jen SZO) věnuje problémům s alkoholem čím dál 

tím větší pozornost a již před lety zavedla do společnosti termín „problémy 

související s alkoholem“. Jde o souhrnný název, který zahrnuje širokou škálu 

negativních důsledků spojených s konzumací alkoholu, s jeho důsledky, které se 

týkají nejen jedince, skupin ale celé společnosti jako celku. SZO se zabývá             

i výrobou a prodejem alkoholu, protože jejich dostupnost na trhu se ukazuje jako 

významný činitel ovlivňující spotřebu, se všemi důsledky včetně těch, které se 

týkají zdraví obyvatelstva (Skála a kol., 1987, s. 11). 

„Náš právní řád za alkoholické nápoje považuje lihoviny, destiláty, víno, 

pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0.75 objemového procenta alkoholu. 

(Zákon ČNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi, §1 odst. 2). Podání alkoholu jakýmkoliv způsobem před 18. 

rokem věku je trestným činem, za který může být potrestán kdokoliv včetně 

rodičů“ (Mlčoch, 2011).  

 

4.1 Vymezení pojmu alkohol 

 

Význam slova alkohol pochází z arabštiny a znamená „nejjemnější 

z jemného“. Jeho objev je přisuzován italským alchymistům již ve 12. století. 

Substance alkoholu je známá již z dob prehistorických, kdy se v době obdělávání 

půdy pěstovaly některé druhy rostlin přímo k výrobě alkoholu. 

Alkohol je chemická látka jejíž základní charakteristikou je bezbarvá, 

průzračná, lehce těkavá, hořlavá a palčivě chutnající tekutina s chemickým 
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vzorcem C2H5OH. Tuto tekutinu je možné mísit v jakémkoliv poměru s vodou. 

Alkoholické nápoje se skládají převážně z vody a ethylalkoholu (etanolu), který 

vzniká kvašením ovoce, zeleniny nebo obilí. Pivo obsahuje kolem jednoho dílu 

etanolu na dvacet dílů vody, víno zhruba dvakrát až čtyřikrát více a destiláty tvoří 

až z padesáti procent etanol a zbytek je pak voda. Jiný druh alkoholu se vyrábí ze 

dřeva (methylalkohol) a používá se v různých technických kapalinách                   

a medicinálním lihu. Tento methylalkohol je ale jedovatý a často vede k oslepnutí, 

bezvědomí a smrti (Shapiro, 2005, s. 67). 

Pojem alkohol vymezuje mnoho definicí. Alkohol je tedy především: 

 potravina s vysokým energetickým obsahem; 

 pochutina jako součást mnoha nápojů; 

 jed, jehož toxický účinek se projevuje při akutním a chronickém 

předávkování; 

 omamný prostředek s vysokým potenciálem ke zneužívání; 

 prostředek na spaní, který uklidňuje a uvolňuje; 

(Kühn, 2001, s. 79) 

Etanol se asi z dvaceti procent vstřebává již v žaludku, hlavní část však až 

v tenkém střevě. Přijímání zažívacím traktem závisí od stavu naplnění. Začíná 

prakticky pitím. Po požití se alkohol rozděluje rovnoměrně ve všech tělesných 

tekutinách. Alkohol se vstřebává do krevního oběhu a začíná působit během pěti 

až deseti minut, jeho účinek přetrvává v závislosti na požitém množství až několik 

hodin. Účinek alkoholického nápoje závisí na jeho koncentraci, na rychlosti pití, 

přítomnosti potravy v žaludku, tělesné hmotnosti a náladě jedince, který alkohol 

užívá. Dochází ale k rozvoji tolerance a účinek závisí na tom, do jaké míry je 

člověk zvyklý pít (Kühn, 2001, s. 81). 

 

4.2 Role alkoholu ve společnosti 

 

„Alkohol se zdá být méně nebezpečnou látkou, než ve skutečnosti je, 

protože  je obecně tolerován, jeho užívání je sice omezeno některými zákonnými 
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úpravami, nicméně je v naší zemi pro většinu populace legálně dostupný“       

(Kol. autorů Sananim, 2007, s. 137). 

Obecně se uvádí, že alkohol má tyto role: 

 výživná- alkohol je součást jídla a je využitelným zdrojem energie; 

 sociální- přispívá k sociální interakci; 

 anxiolytická- snižuje úzkost a napětí; 

 orgastická- slouží jako prostředek k záměrné legální intoxikaci; 

(Marhounová, 1995, s. 68) 

Vliv  a působení alkoholu je nejstarší způsob, jak změnit způsob našeho 

prožívání. Sahá až do prehistorického období k našim předkům, kteří objevili 

potěšení z pojídání zkvašeného ovoce. Alkohol odpovídá za podstatný díl 

zločinnosti. Systém trestního řízení spotřebuje miliony korun na boj proti 

všemožnému výtržnictví způsobeném v opilosti přes domácí násilí a řízení pod 

vlivem alkoholu. Mnohokrát jsme však měli možnost přesvědčit se, že ani 

prohibice, ale ani vysoké tresty nepomohou tento problém vyřešit. Co však může 

rozhodování jednotlivce ovlivnit je objektivní informovanost o alkoholu a jeho 

škodlivých účincích (Kol. autorů Sananim, 2007, s. 138) 

Alkohol uvolňuje, uklidňuje, činí vše snadným, pozvedá náladu, potlačuje 

problémy, podporuje komunikaci, odstraňuje sexuální zábrany a navíc ještě 

mnoha lidem chutná. Přes zvyklosti konzumu se shledávají sociální skupiny                

a identifikují se sounáležitosti. V naší společnosti se požívání alkoholu odehrává 

především na veřejnosti (Kühn, 2001, s. 81). 

 

4.3  Statistiky k užívání alkoholu 

 

Podle posledních výzkumů jsou Češi druhými největšími pijany na světě. 

Každý čtvrtý dospělý obyvatel se alkoholu napije alespoň dvakrát týdně.               

A v průměru každý Čech včetně kojenců konzumuje ročně sto šedesát litrů piva. 

Mezi největší konzumenty alkoholu patří obyvatelé bývalého Sovětského svazu. 

Na prvním místě jsou Moldavané, přičemž jejich spotřeba představuje 18, 2 litrů 
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čistého alkoholu na jednu osobu za rok. Necelých deset litrů z jejich spotřeby 

představuje podomácku vyrobený alkohol. Hned na druhém místě za Moldavany 

jsou Češi, za rok spotřebují o dva litry čistého alkoholu méně než Moldavané.  

Alkohol má na svědomí 2,5 milionů úmrtí ročně, což je více než úmrtí na 

AIDS a tuberkulózu. SZO upozorňuje především na to, že 30% z celkové světové 

produkce alkoholu představují podomácku vyrobené a pašované lihoviny. Podle 

zpráv SZO celkově roste počet úmrtí na nemoci spjaté s užíváním alkoholu, a to 

zejména v zemích, kde se zvyšují příjmy spotřeby alkoholu. Jde hlavně o hustě 

osídlené země Jižní Afriky, Asie a Indie. Oproti tomu je naopak nízká spotřeba 

v zemích severní Afriky, kde žije mnoho muslimů, kterým pití alkoholu zakazuje 

jejich náboženství (Mlčoch, 2011). 

Tab. č. 1- Spotřeba alkoholu na 1 obyvatele ČR v litrech 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, 2012 

Tabulka ukazuje spotřebu alkoholu v České republice na jednoho obyvatele 

v roce 2011, což jsou nejaktuálnější data, kdy Český statistický úřad prováděl 

výzkum na základě produkce potravin, dovozu a vývozu.  

„Statistické údaje uvádějí, že na alkoholu je závislých asi 5 % dospělých 

mužů a asi  2 % žen. Tento jev má však vysokou latenci, neboť jsou registrovány 

pouze ty osoby, které jsou hospitalizovány nebo trestně stíhány následkem 

opilosti v souvislosti s porušením zákona“ (Vykopalová, 2002, s. 61). 

Skleničku alkoholu si čas od času neodřekne 90% obyvatel starších patnácti 

let, a to si přitom 70% populace myslí, že alkohol je droga jako každá jiná. Častěji 

svodům podléhají muži než ženy. Vzdělání u mužů nehraje podstatnou roli 

Spotřeba alkoholu v litrech na 1 obyvatele, a- celkem, b- hodnota čistého lihu 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lihoviny (40%) a 8,4 7,6 7,8 8 8,2 8,1 8,2 7 6,9 
 b 3,4 3 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3 2,8 2,8 
Víno celkem a 16,3 16,5 16,8 17,2 18,5 18,5 18,7 19,4 19,4 
 b 1,9 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 
víno hroznové a 13,9 14,1 14,4 14,8 16,1 16,3 16,5 17,3 17,3 
víno ostatní a 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 
Pivo celkem a 161,7 160,5 163,5 159,1 159,1 156,6 150,7 144,4 142,5 
 b 4,9 4,9 5,2 5 5 5,2 5 4,8 4,8 
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v užívání alkoholu. Z žen mají sklon k užívání především dobře vydělávající 

vysokoškolačky. Nejčastěji konzumují alkohol věkové skupiny 35-44 let. 

Z průzkumů vyplývá, že každý čtvrtý Čech neodolá alkoholu minimálně dvakrát 

týdně a každý druhý Čech se alespoň jednou do měsíce uvede do „mírně 

společenské nálady“. Bezpečná dávka alkoholu pro dospělého člověka na den je ½ 

l piva nebo 2 dl vína či ½ dl destilátu. 

Milion lidí má s alkoholem vážné problémy a dalších více než pět set tisíc je 

na alkoholu závislých.  

 V roce 2002 způsobili Češi pod vlivem alkoholu 9500 dopravních 

nehod, při kterých zemřelo 136 lidí. 

 Pět procent manželství končí rozvodem kvůli opilství. 

 Alkohol stojí v pozadí u většiny případů domácího násilí. 

 Na následky přílišného popíjení umírá více lidí než v důsledku užívání 

ilegálních drog. 

 Stát má z prodeje lihovin ročně kolem dvaceti miliard korun. 

 V České republice se setkávají s alkoholem děti průměrně ve věku 11 

let. 

 Dle výzkumů ve 4. třídách opakovaně požilo alkohol více než 35% 

žáků. 

(Mlčoch, 2011) 

 

4.3.1 Ženy a alkohol 

 

Někteří autoři tvrdí, že při vzniku závislosti na alkoholu u žen mají ve 

srovnání s muži větší úlohu prožité životní události. U mladších žen jde o rozvod, 

nešťastnou lásku, ztrátu či úmrtí manžela nebo rodičů, které vedou k situaci ztráty, 

představující předstupeň deprese. U starších žen je to pak „syndrom prázdného 

hnízda“. Velký rizikový faktor pro vznik závislosti je zvlášť u žen osamělých, 

opuštěných a společensky izolovaných. Často mohou být z rozvrácených rodin či 

v závěru sociální degradace, ale nemusí to tak být (Skála, 1987, s. 94).  
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Asi 10% žen v Evropě, jejichž věkový průměr je 40-50 let užívá alkohol 

v takové míře, že si zásadním způsobem poškozují zdraví. Velmi často do této 

skupiny spadají ženy samostatné, úspěšné, podnikatelky, lékařky, učitelky, 

zdravotní sestry, reprezentantky společnosti jako například herečky. Ženy 

alkoholičky se snaží svůj návyk nebo závislost tajit. Pijí velmi často v soukromí 

svého obydlí. Vyplývá to z toho, že pití u žen je mnohem méně ve společnosti 

tolerováno než pití u mužů. Prvními příznaky je zanedbávání dříve udržovaného 

zevnějšku jako je oblečení a líčení, zanedbání bytu či domu a nezvládání  výchovy 

potomků, které se později mění ve ztrátu mateřského citu. Pokud najde manžel 

alkohol nebo důkaz o závislosti a chce se s ženou rozvést, tak jej pak paranoidně 

podezírá, že má jinou nebo se snaží jiným způsobem svést myšlenky svého okolí. 

Svého muže psychicky vydírá. Mohou se objevit také stavy pláče, naříkání, útěky 

z domova a vyhrožování sebevraždou. Manžel však nesmí ustoupit a musí si stát 

za svým rozhodnutím rozvodu. To je to jediné, co na ženu  v tomto případě platí. 

Pokud by skutečně došlo k rozvodu, soud by měl děti předat do péče otci. 

V poslední fázi pije žena i na veřejnosti, začíná být vulgární, zesměšňuje 

přítomné, avšak nejvíce manžela. Občas se může chovat hystericky (Mlčoch, 

2011). 

Ženy, které užívají alkohol, lze v podstatě rozdělit na dvě skupiny. V první 

skupině jsou ženy relativně starší, pro ostatní dobré matky a pozorné manželky, 

které však doma potají pijí, aby se zbavily vnitřního napětí vzniklého 

z prohlubující se propasti mezi tím, co by dělat chtěly a tím, co dělat musí. 

Druhou, v malém nepoměru menší skupinou jsou ženy, které jsou 

v adolescenčním věku u nichž, už v převážné většině případů je možno 

zaznamenat vývoj psychopatických rysů (Marhounová, 1996, s. 138). 

Tělo ženy alkohol přijímá jinak než u muže. Ženské tělo obsahuje více tuku, 

kterým alkohol neprostupuje. Alkohol má tedy v těle méně místa a způsobuje 

rychleji opilost. Navíc má žena i menší játra a díky tomu je stav opilosti rychlejší 

(Marhounová, 1995, s. 71). 
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4.3.2 Muži a alkohol 
 

Přiměřené pití muže v České republice je bráno jako „společenská 

povinnost“. V dnešní době se nad tím nikdo nepozastavuje, snad jen rodina 

alkoholika. Muž, který nepije alkohol je ve společnosti méně vítán. Mnoho mužů 

pije kvůli svému zaměstnání, jejich povolání jsou doprovázená stresem, únavou, 

ale také velkou zodpovědností. Patří sem policisté, soudci, lékaři atd. Mimořádně 

ohroženou skupinou jsou mladí muži, jejichž otec je závislý na alkoholu. Mladí 

muži chápou alkoholickou intoxikaci jako neškodnou zábavu. Muži obvykle tvrdí, 

že pijí proto, že mají problémy, ale oni mají problémy právě proto, že pijí. Mladí 

lidé, jak ženy tak muži pijí o samotě velmi málo, obvykle dochází ke konzumaci 

alkoholu ve společnosti (Marhounová, 1995, s. 68). 

U mužů hraje výraznou roli fenomén hospody, potřeba se sdružovat se 

s kamarády. Problém nastává, když je to na úkor rodiny. V takových rodinách 

dochází častěji k citovému či sexuálnímu násilí vůči dětem. Děti často bývají 

svědky domácího násilí. Chování mužů alkoholiků je nepředvídatelné a často 

velmi nebezpečné. Otec může být buď nadměrně přísný nebo naopak 

ochranitelský, což se může střídat. U těchto dětí častěji vznikají poruchy chování 

a mají špatný školní prospěch (Mlčoch, 2011). 

 

4.3.3 Děti a alkohol 

 

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější 

než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí mnoha onemocnění 

jako například poruchy nervového systému či onemocnění jater, protože játra 

nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako játra u dospělých. Čím 

mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je pravděpodobnost a riziko přechodu na jiné 

tvrdší drogy. Naše společnost chrání děti a mladistvé před alkoholem zákonem. 

Věková hranice pro podání alkoholu je 18 let (Mlčoch, 2011). 

Malé i větší dospívající děti jsou požíváním alkoholu ohroženy. Jestliže 

zpočátku své malé dávky pijí pod kontrolou svých rodičů, neznamená to, že se       

s tím spokojí i v budoucnosti. Časem budou pít i větší dávky bez přítomnosti 
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rodičů, ale ve společnosti svých kamarádů. Děti, které žijí s otcem závislým na 

alkoholu a jsou srovnatelné co do inteligence, časné vývojové historie                   

a sociometrických ukazatelů s dětmi bez otce závislého na alkoholu, přinášejí do 

společnosti podstatně vyšší, vyčíslitelnou ekonomickou zátěž. Tyto děti jsou 

mnohem častěji pacienty dětské psychiatrie, pedagogicko-psychologických 

poraden, častěji přicházejí do kojeneckých ústavů, dětských domovů a častěji jsou 

hospitalizovány v ozdravovnách. Děti nevyužívají své inteligence ve škole, 

popřípadě často selhávají. Způsobují další nevyčíslitelné škody nejen společnosti, 

ale i sobě a rodině v rizikovém vývoji své osobnosti. Jsou méně připraveny pro 

pracovní zařazení, stejně tak pro společenské zařazení, vykazují více neurotických 

rysů. V svém chování a postojích vykazují více sociálně nevýhodných krajností 

(Skála, 1987, s. 96). 

Všeobecně rozšířený názor však je, že alkohol slouží jako prostředek 

k dobré náladě, avšak rodiče často zapomínají, že není úplně bez nebezpečí, a pro 

dospívající děti tím víc, že ho mohou hůř snášet nebo mít s pitím méně zkušeností. 

Většina dospívajících dětí alkohol zkusí, ale někdy pijí tak, že se opravdu opijí do 

němoty, protože požijí pět a více panáků za sebou- běžně se o tom mezi sebou 

baví jako o „tahu nebo flámu“. Rozdíl v životní zkušenosti patnáctileté dívky         

a třicetileté ženy je, že žena si zavolá taxi, než by riskovala jízdu s opilým 

přítelem, zatímco zranitelná dospívající dívka, která má strach, že o přítele přijde, 

si na sedadlo spolujezdce klidně sedne (Goodyer, 2001, s. 100).  

Graf č. 1 Celoživotní frekvence užití alkoholu a výskyt opilosti 

  
   

 

 

 

Zdroj: Úřad vlády České republiky, 2004 
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Podle posledních výzkumů v současnosti užívá alkohol více jak 77% 

nezletilých šestnáctiletých dětí, nadměrné dávky pak konzumuje více jak 18% 

dotazovaných. S užitím jakéhokoliv alkoholu má zkušenost 98,4 % dotázaných 

studentů. Mezi chlapci a dívkami nejsou v celoživotní prevalenci žádné rozdíly. 

Rozdíly jsou však mezi pohlavími ve frekvenci užití alkoholu – chlapci významně 

častěji uvedli, že alkohol konzumovali více než 40krát, u dívek převládá méně 

časté užití (viz graf 1). 

 

4.3.3.1 Dítě alkoholičky 

 

„Historické záznamy o škodlivém vlivu alkoholu na plod nacházíme již ve 

starověku. V této době byla dokonce vydávána zákonná opatření na ochranu 

potomstva a novomanželé nesměli o svatební noci požívat ani víno“ (Skála, 1987, 

s. 101).  

V případě, že těhotná žena během těhotenství opakovaně požívá alkohol, 

dochází k nevratnému poškození plodu nazvanému jako Fetální alkoholový 

syndrom FAS. Jedná se především o morfologické a inteligenční změny jako je 

například růstové zpomalení, mentální retardace, pokles víček, nižší porodní 

hmotnost, nezralost a vady srdce, ledvin, plic, někdy až těžké tvarové poškození 

plodu (Mlčoch, 2011).   

 

4.4 Závislost na alkoholu 

 

Obecně – ne každý, kdo pije a má alkoholem problém. Většina lidí, kteří pijí 

alkohol příležitostně, se nazývají konzumenti. Jedná se sporadické a společenské 

občasné pití. Osoba pijící alkohol se nazývá piják, dnes problémový uživatel 

alkoholu a nemusí být závislá. Pije pro účinky alkoholu, především pro pocit 

euforie, ale nemusí být závislá (Mlčoch, 2011). 

Mezinárodní klasifikace nemocí nám říká, že při závislosti má pro jedince 

užívání látky větší význam než jednání, kterého si jedinec cenil dříve. Jako hlavní 

charakteristiku onemocnění označuje touhu užívat látku. Jedinec se její užívání 
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snaží často kontrolovat nebo i zastavit, avšak neúspěšně. K závislosti se jedinec 

dostane přes občasné experimentování k pravidelnému užívání (Kol.autorů 

Sananim, 2007, s. 18). 

Dle Skály (1987, s. 14) je závislost směsí choroby a nedisciplinovanosti. Jde 

o chorobu, která deformuje a zkracuje život. Pokud nedisciplinovanost přetrvává    

i v abstinenci, tak ji současně ohrožuje. Nedisciplinovanost můžeme chápat jako 

deficitní sebeovládání a sebekontrolu. Člověk, který při užívání alkoholu necítí 

alarmující stoupání alkoholu v krvi, pociťuje naopak účinek alkoholu na jeho 

mozek jako určitou odměnu. 

Závislost na účincích je doprovázena i sociální závislostí na skupině lidí ve 

které se droga, za kterou považujeme i alkohol, distribuuje a užívá. K sociální 

závislosti přispívá i izolace od lidí, kteří by mohli dotyčnému závislému jedinci 

pomoct. Mnoho lidí považuje závislost za pouhý zvyk užívat látku. Závislost 

kromě užívání zahrnuje i různé spektrum chování, které je v rozporu s běžným 

fungováním v rodině, škole nebo zaměstnání (Hajný, 2001, s. 14).  

Závislost na alkoholu se tedy nejčastěji vyznačuje:  

 podle množství a způsobu abnormálního pití;  

 vývojem stupňování tolerance a abstinenčním syndromem; 

 soustředěním myšlení na alkohol a trvalou touhou po alkoholu; 

 ztrátou kontroly a chybějícím předjímáním negativních následků pro 

zdraví a sociální situaci; 

(Kühn, 2001, s. 83) 

 

Závislost se dělí na tělesnou neboli fyzickou a psychickou. Nejčastěji jako 

příčinu většiny problémů vnímáme právě složku fyzickou a naopak 

bagatelizujeme psychickou. Jenže je tomu právě naopak. Fyzická složka nutí 

uživatele dodržovat mezi jednotlivými užitími látky časový odstup, aby nedošlo 

k rozvoji odvykacího stavu. Tento stav je sice nepříjemný a v některých případech 

může ohrozit i život jednice, ale odezní během několika dní. Velmi vážný 

odvykací stav můžou vyvolat paradoxně legálně získané látky jako jsou léky nebo 

alkohol. Rozvinutý odvykací stav není prakticky možné řešit bez hospitalizace 
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jedince. Psychická složka závislosti je mnohem hůře ovlivnitelná, protože její 

zvládnutí vyžaduje mnohem více než jen pevnou vůli. Právě proto v dnešní době 

existují léčebná zařízení jako jsou terapeutické komunity, které nabízejí 

dlouhodobou léčbu potřebnou pro zvládnutí psychické složky závislosti 

(Kol.autorů Sananim, 2007, s. 20). 

Užívání alkoholu vede ke vzniku několika problémů, zejména těch 

sociálních. Dochází ke konfliktům v rodině, ale     i na pracovišti. Alkoholik na ně 

reaguje obrannou racionalizací   a dává přednost lidem, kteří rovněž pijí jako on    

a pití mu nevyčítají. Pod vlivem alkoholu se mění i osobností a hodnostové 

charakteristiky. Dochází k přeměně hodnotového žebříčku a vztah k lidem je silně 

oploštělý (Vágnerová, 2004, s. 556). 

 

4.4.1 Počátek návyku na alkohol 

 

Vágnerová (2004, s. 555) uvádí, že nadměrné užívání alkoholu má sice 

celou řadu negativních důsledků, ale jedinec který užívá alkohol nemusí být 

závislý. Nemá potřebu pít stále a nereaguje abstinenčními příznaky. Závislost 

vzniká až jako následek dlouhodobého a pravidelného nadužívání alkoholu. 

Rozvíjí se zpravidla několik let, protože délka utváření závislosti je individuální.  

Vznik alkoholismu tedy není jednorázová záležitost. U dospělého člověka 

trvá vznik závislosti několik let, odhaduje se kolem čtyř až pěti let.                       

U patnáctiletého jedince je to však pouze půl roku. Čím je tedy člověk mladší, tím 

vniká závislost dříve.  

U mladých lidí jde o prostředek záměrné intoxikace. Nejčastěji se opíjí 

sami, málokdy je první alkohol podán mládeži dospělou osobou. Důvodem k pití 

alkoholu je nuda a nedostatek či špatné využití volného času. U žen pak může být 

podnětem pro počátky návyku „opuštění hnízda“, tzn. že ženy mají pocit 

nepotřebnosti, protože je jejich děti opustí a začnou žít mimo jejich mateřské 

bydliště (Hajný, 2001, s. 15). 

Počátek alkoholismu se tedy dá analogizovat se situací, kdy člověk hledá 

v alkoholu zdroj euforie – příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, odstranění 
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potíží a duševního napětí či zapomnění. Počátkem uvolnění v alkoholu mohou 

vést problémy ve vztahu, velmi často také finanční problémy, pocit nezvládání 

svých denních povinností a pocit nespolehlivosti. Alkohol v těchto chvílích 

ulevuje a pro jedince se stává jakousi „oporou“ (Mlčoch. 2011). 

 

4.4.2 Stádia alkoholismu 

 

Vývoj vzniku závislosti na alkoholu můžeme rozdělit do čtyř fází. Poprvé 

tyto fáze charakterizoval kanadský alkoholog českého původu E.M. Jellinek 

v roce 1952.  

 Fáze iniciační, vstupní neboli fáze občasné konzumace. V této fázi pijí 

lidé alkohol většinou ve společnosti. V určitých sociálních skupinách může být 

požívání alkoholu projevem konformity. Lidé, kteří patří do těchto skupin, jsou 

vystavováni značnému riziku, protože se zvyšuje frekvence požívání alkoholu. 

Konzumace alkoholu v zátěžových situacích slouží k potlačení nepříjemného 

napětí a navození dobré nálady. Rizikovým faktorem však je zafixování 

zkušenosti, že právě alkohol přináší úlevu. Pokud se jedinci nakumulují problémy, 

nedokáže je řešit jiným způsobem, zatímco dávky alkoholu se zvyšují a vzniká 

riziko závislosti.  

 Fáze prodromální, varovná. V této fázi se zvyšuje tolerance k alkoholu. 

Alkohol pomáhá jedinci zvládat stresové   a zátěžové situace a jedince se cítí 

sebejistější. Avšak k tomu aby mohl fungovat, potřebuje neustále se zvyšující 

dávky alkoholu. Jedince často pije sám, případně i tajně. Nad svým pitím ztrácí 

kontrolu a často se opijí. V důsledku silného opití se dostavují alkoholové 

výpadky neboli palimpsesty. Ty naznačují, že jedinec ztrácí nad svým pitím 

kontrolu a nepamatuje si co v době požívání alkoholu dělal. V této fázi si 

uvědomuje svou potřebu alkoholu a vše pociťuje jako varování. 

 Fáze kritická, kruciální neboli rozhodná. V této fázi pokračuje růst 

tolerance k alkoholu v závislosti na stále se zvyšující konzumaci. Jedinec přestává 

být schopen svou konzumaci kontrolovat a stavy opilosti se objevují mnohem 

častěji. Rostoucí frekvence opilostí vede ke konfliktům s okolím. Obvykle si po 
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vystřízlivění dělá jednice výčitky, ale ani poté není schopen se ovládat i když se    

o to v několika případech pokouší. V tomto stádiu nedokáže své pití ovládat          

a ztrácí nad ním kontrolu. Jedinec se stává závislým a alkohol potřebuje denně. 

Alkohol mu však přestává dávat žádoucí pocity, které se dostavovaly dříve, ale 

nedokáže se nenapít, protože by se cítil špatně. Stále je však přesvědčen, že 

dokáže kdykoliv přestat a svou závislost si nedokáže přiznat.  

 Fáze terminální, konečná. Tolerance k alkoholu se v této fázi začíná 

snižovat, protože je zde značné poškození funkce jater. Jedinec bez alkoholu 

nevydrží, pije prakticky nepřetržitě a rychle se opijí. Důsledkem dlouhodobého 

užívání alkoholu se objevují psychické a somatické problémy. Konflikty s lidmi 

jsou stále častější a postoj okolí k jednici začíná být značně negativní a odmítavý. 

Tato fáze je typický stavem bezmocnosti, kdy si jedinec uvědomuje svou 

neschopnost zvládat problém s alkoholem (Vágnerová, 2004, s. 555-556).  

 

4.4.3 Typy alkoholismu 

 

V současné době se v lékařství rozlišuje několik typů neboli fází alkoholové 

závislosti. Tyto typy jsou nazvány podle počátečních písmen řecké abecedy. 

Kühn (2001, s. 84) uvádí základní charakteristiku těchto typů: 

 Typ alfa- u tohoto typu je možná existence psychické závislosti bez 

ztráty kontroly a bez známek zesíleného užívání alkoholu. Obvykle nedochází 

k častým konfliktům v rodině a sociálním prostředí.  

 Typ beta- tento typ se vyznačuje nadměrným, nikoliv však pravidelným 

pitím alkoholu. U jedince dochází k tělesným komplikacím jako je například 

cirhóza jater či zánět nervů. Jedinci, kteří užívají alkohol příležitostně nebo          

o víkendu se řadí do typu beta. 

 Typ gama- důležitým znakem v této skupině je ztráta kontroly nad 

alkoholem. Začíná se objevovat psychická závislost a později se vyvíjí i fyzická. 

Narozdíl od typu delta je jedinec typu gama schopen abstinence. Tyto přestávky 

v konzumaci alkoholu můžou být dlouhé i několik týdnů nebo měsíců, později se 

však zkracují v důsledku větší závislosti. Dalším znakem je zvýšení tolerance 
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k množství alkoholu. Postižený pije stále více, protože jinak je funkce jeho 

organismu ohrožena, ale zároveň vystavuje tuto funkci nebezpečí. Podnětem je 

výskyt velmi nepříjemných abstinenčních příznaků.  

 Typ delta- u tohoto typu už se zřídka kdy vyskytuje abstinence, protože 

jedinec není schopen bez alkoholu vydržet, zároveň je ale dodržována míra 

konzumace alkoholu, a atak nedochází k nadměrnému pití s intoxikací. Jedinci 

umí konzumaci udržet pod kontrolou  a nebývají opilí, alkohol však pijí téměř 

denně a málokdy jsou úplně střízliví. I u tohoto typu se po delší době dostavují 

fyzická i psychická poškození. 

 Typ epsilon- tento typ je velmi vzácný. Pravidelně každých pár měsíců 

zde dochází k vícedenní konzumaci alkoholu, která je spojena se stavy rozladění. 

Jedinci jsou však sociálně nenápadní a občas unikají z normálního života a poté se 

zase vrací. Tyto typy se často překrývají a při klasifikaci je dobré brát ohled na 

historii. Symptomy odvykání jsou méně výrazné než u typu delta, protože u typu 

epsilon se vyskytují velké přestávky u konzumace. Alkoholismus v užším slova 

smyslu znamená typ gama nebo delta, které se vyskytují nejčastěji.   

 

5 Současný pubescent a alkohol 

 

Nikdo neví, zda je dnes výchova dětí těžší než byla dříve. Pomyslná laťka 

pro výchovu dětí se posunula víš a každá generace dospívajících má vlastní 

představu o ideálu krásy, které se chce přiblížit. Generace dospívajících je 

pravděpodobně víc než jakákoliv před ní pod tlakem nutnosti úspěchu. Mladí jsou 

však často terčem kritiky svých rodičů a média mají v dnešní době zájem podávat 

jen negativní informace jako je braní drog a kriminalita mládeže. Spousta 

dospívajících užívá alkohol právě proto, že jim to připadá jako dobrá společenská 

zábava. Alkohol je lehce k dostání a je poměrně levný.  I přestože jsou v dnešní 

době drogy tak rozšířené, tak většina mladých kvůli nim neskončí ve vážných 

problémech, naopak daleko větší škody jsou ty, které jsou způsobené léky, 

alkoholem a cigaretami (Goodyer, 2001, s. 15). 



 34 

 Experimentování a riskování je jedním z nejdůležitějších faktorů a je 

součástí každého dospívání. Mnoho dospívajících zkouší nové věci právě proto, 

aby zjistili nebo ostatním dokázali, kdo vlastně jsou a co chtějí nebo naopak 

nechtějí. Experimentování s alkoholem je v tomto smyslu další nový způsob         

a dopívající ho může, ale nemusí opustit. Výzkumy ukazují, že děti začínají 

s experimenty již okolo dvanáctého roku a bohužel je i častý přechod od drog 

legálních k drogám nelegálním. Největším rizikem při užívání alkoholu bývá fakt, 

že dospívající neznají dostatečně dobře účinky a množství. Prvním zdrojem bývá 

většinou známý nebo přítel či vrstevnická skupina, která je právě v období 

pubescence velmi důležitá při utváření hodnot a postojů. Pubescenti mají často 

pocit, že se nacházejí v situaci, kdy vše vypadá černě, dohadují se s rodiči nebo 

s učiteli a konzumací alkoholu odstraní pocit strachu z boje proti zlozvyku (Hajný, 

2001, s. 10). 
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Empirická část 

 

6 Úvod do empirické části 

 

Výzkum rozšiřuje hranice lidského poznání, jde o systematickou a pečlivě 

naplánovanou činnost, která je vedena snahou zodpovědět výzkumné otázky a přispět 

k rozvoji daného oboru. Jedná se o systematické, kontrolované, empirické a kritické 

zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy. 

Vědecké bádání je uspořádané a badatelé mají kritickou důvěru ve výzkumné 

výsledky. Subjektivní názor je tedy kontrolován objektivní skutečností (Skutil, 2011, 

s. 13). 

Empirický výzkum v pedagogice je součást vědy a řídí se určitými pravidly      

a normami. Je to činnost zaměřená na řešení edukačních problémů. Normy jsou 

vymezovány především vědeckou metodologií, která zabezpečuje, aby výzkum 

splňoval kritéria kladená na vědeckou věrohodnost (Skutil, 2011, s. 23).   

 

6.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem výzkumu není shromažďovat jakákoli fakta a údaje, ale údaje, které 

vysvětlují určitý výsek reality, jde tedy o vytvoření teorie o určitém jevu. Vědecká 

teorie je abstraktní výrok, který shrnuje ověřený, ucelený a koherentní systém 

poznatků. Výzkum má své výzkumné nástroje, tj. dotazníky, testy či pozorovací 

schémata (Gavora, 2010, s. 13). 

Cílem této bakalářské práce je popsat a charakterizovat stav zneužívání 

alkoholu u věkové kategorie pubescentů.  

Dílčími cíli výzkumného šetření bylo zjištění a zmapování, jaké jsou postoje     

a zkušenosti současných pubescentů k alkoholu a jak vnímá současná mládež roli 

alkoholu ve společnosti.  
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6.2 Základní východiska 

 

Na základě již uskutečněných výzkumů, dostupné literatury a vlastní 

zkušenosti lze předpokládat, že postoje současných českých pubescentů k alkoholu 

jsou spíše pozitivní než negativní. Postoje pubescentů velmi výrazně ovlivňují média 

a snadná dostupnost legální drogy jako je alkohol.  

 

6.3 Metody tvorby a analýzy dat 

 

K řešení výzkumného problému byl zvolen kvantitativní výzkum, metoda 

dotazování. Jedním z hlavních rysů kvantitativního výzkumu je numerické měření 

specifických aspektů sledovaného jevu. Dá se říci, že se jedná o systematickou           

a záměrnou činnost, při které se výzkumnými metodami zkoumají a ověřují předem 

stanovené hypotézy. Často se řeší jeden nebo více problémů, které mezi sebou 

navzájem souvisejí. Výzkumník definuje proměnné a formuluje hypotézu, kterou  

pak při vlastním průzkumu ověřuje, vyvrací nebo potvrzuje. Kvantitativní  výzkum  

se opírá a určitou vědeckou teorii, která je východiskem pro řešení problému (Skutil, 

2011, s. 59). 

Pro zjišťování potřebných dat byla zvolena metoda dotazníku vlastní 

konstrukce. Slovo dotazník je spojováno s dotazováním, s otázkami. Je to způsob 

písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Dotazník je 

nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů. Je určen především pro hromadné 

získávání údajů. Považuje se za ekonomický výzkumný nástroj, protože  můžeme 

získat velké množství informací při malé investici času. 

Osoba, která vyplňuje dotazník se jmenuje respondent. Jednotlivé prvky 

dotazníku se nazývají otázky, které se někdy označují jako položky. Zadávání 

dotazníku se nazývá administrace. Každý dobře zkonstruovaný dotazník má jasně 

stanovený cíl. To je základní podmínka racionálně plánovaného výzkumu. Dotazník 

má mít promyšlenou strukturu, základní otázka se musí rozdělit do několika okruhu   

a každý z nich se pak konkretizuje položkami (Gavora, 2010, s. 122). 
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V přípravné fázi bakalářské práce byl proveden předvýzkum, který měl ověřit 

srozumitelnost otázek – položek v dotazníku. Osobně za přítomnosti učitele bylo 

respondentům rozdáno 15 dotazníků. Bylo zjištěno, že dotazníky jsou koncipovány 

vhodně a obsahují jasné a respondentům srozumitelné položky. 

Poté bylo osobně, či prostřednictvím učitelů rozdáno 45 dotazníků. Z toho bylo 

odevzdáno 38 (84%) dotazníků, ze kterých 8 (17%) bylo vyřazeno pro chybné či 

nesprávné vyplnění. To znamená že 67% z celkového počtu dotazníků bylo 

přijatelných ke zpracování, což předpokládá dostatečnou reliabilitu výzkumného 

šetření. Na konci průzkumu byly získané údaje převedeny do číselných dat                 

a výsledky byly porovnány s hypotézami. 

Dotazník byl vytvořen na základě vlastní konstrukce a skládá se z 12 otázek, ze 

kterých je 10 otázek uzavřených a 2 otázky otevřené.  

 

6.4 Popis a charakteristika výzkumného vzorku 

 

 Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 45 respondentů, z toho 30 dotazníků 

bylo vyplněno relevantně a bylo dále zpracováno. Z uvedeného počtu bylo 14 dívek 

(47%) a 16 chlapců (53%). Údaje vyjadřuje graf č. 1. Průměrný věk respondentů byl 

13 let. Ve struktuře respondentů byli žáci 7. ročníků základní školy ve středočeském 

kraji. Procentuální shrnutí obsahuje graf č. 2. Všichni zúčastnění žijí ve 

středočeském kraji. Škola ve které bylo průzkumné šetření prováděno, byla vybrána 

náhodně a třídy byly vybrány ředitelkou školy. Tyto údaje opět vyjadřuje graf č. 2. 

Graf č.2 Struktura respondentů dle pohlaví

53%
47% Clapci

Dívky
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Tab. č. 2–Struktura respondentů podle věku (v letech) 

 

 

 

 

Z následující tabulky č. 2 lze vyčíst věkové zastoupení respondentů členěných dle 

pohlaví. 

  

6.5 Etické principy výzkumu 

 

Základem každého výzkumu jsou postupy a metody, které jsou 

kodifikovány v metodologii. Kromě těchto postupů a instrukcí existují ještě jiné 

méně známé předpoklady vědeckého výzkumu. Jsou to etické principy, které by 

měl každý, kdo nějaký výzkum provádí, respektovat (Skutil, 2011, s. 24). 

 

6.5.1 Anonymita 

 

V některých typech výzkumu se pracuje často s metodou dotazníku či 

rozhovoru, při nichž se výzkumník snaží získat co nejvěrohodnější informace od 

určitých subjektů. V takovém výzkumu je obvykle zaručena anonymita. Předtím 

než respondenti začnou sdělovat své odpovědi, jsou výzkumníkem informováni, 

že jejich identita nebude žádným způsobem odhalována a že jejich odpovědi 

slouží pouze k výzkumným účelům.  

K nechtěnému porušení etického principu zachování anonymity 

zkoumaných subjektů může dojít tehdy když výzkumník ve své zprávě či 

publikaci s dobrým úmyslem děkuje příslušné škole nebo řediteli za ochotu 

podílet se na výzkumu (Skutil, 2011, s. 25). 

Věk 12 13 14 Celkem 
Chlapci 2 11 3 16 
Dívky 3 7 4 14 
Celkem 5 18 7 30 
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V rozboru obsahové analýzy dotazníků na které odpovídali žáci, byla 

zachována anonymita osobních údajů, nebyly uvedeny místní ani časové údaje, 

aby se zabránilo případné identifikaci. 

 

6.5.2 Informovaný souhlas 

 

Jedním z dalších problémů při výzkumu, při němž je  nutné respektovat 

etické principy, je získání a respektování souhlasu subjektů se začleněním do 

výzkumu. Nejde ale jen o všeobecný souhlas, nýbrž o informovaný či poučený 

souhlas. To znamená, že zkoumané subjekty dobrovolně souhlasí se svým 

začleněním do výzkumu a jsou ze strany výzkumníka seznámeni s tím, jaký je cíl 

výzkumu a využití výsledků (Skutil, 2011, s. 27).  

Před realizací výzkumu a před samotným rozdáním dotazníků byli žáci          

a současně jejich rodiče seznámeni s výzkumem a jeho realizací, tak byl v této 

bakalářské práci zachován etický princip informovaného souhlasu.  

 

6.5.3 Dobrovolnost 

 

Etický princip informovaného souhlasu obsahuje i rovinu dobrovolnosti 

subjektů v účasti ve výzkumu. Bylo by neetické zkoumat nějaké subjekty bez 

jejich souhlasu nebo dokonce bez vědomí, proto nelze z tohoto principu za 

žádných okolností ustoupit (Skutil, 2011, s. 28).  

 

6.6 Výzkumná otázka a stanovení hypotéz  

 

V následující kapitole je formulována základní výzkumná otázka a předmět 

zkoumání. Hlavním cílem výzkumného šetření za použití dotazníkové metody 

bylo zjistit, jaké jsou postoje současných pubescentů k alkoholu jako sociálně 

patologickému jevů. Předmětem zkoumání bakalářské práce bylo zjistit zkušenost 

pubescentů s alkoholem.  
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Na základě uvedených cílů  a výzkumné otázky byly stanoveny tyto 

hypotézy: 

 Chlapci zneužívají alkoholové nápoje častěji než dívky. 

 Na pubescenty zneužívající alkohol mají větší vliv vrstevníci než rodina. 

 

6.7 Vyhodnocení a interpretace výzkumného šetření 

 
V této kapitole bakalářské práce budou představeny odpovědi respondentů. 

Následně budou dány do souvislosti s metodikou šetření, na jejichž základě bude 

vyhodnocena platnost stanovených hypotéz a zodpovězena výzkumná otázka. 

Otázka č. 1 

Otázka č. 1 zkoumá zkušenost současných pubescentů s alkoholem. K této 

otázce se váže první hypotéza, ve které je stanoveno, že chlapci mají větší 

zkušenost s alkoholem než dívky. Zkušenost pubescentů s alkoholem je 

znázorněna na grafu č. 3. 
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Tab. č. 3–Zkušenost pubescentů s alkoholem 

Zkušenost s alkoholem chlapci dívky celkem 
Žádná 0 1 1 
Vyzkoušel/a jsem 16 13 29 
Piji pravidelně 0 0 0 
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Z tabulky vyplývá, že 29 (97%) respondentů již má zkušenost s alkoholem. 

Pouhá jedna dívka nemá žádnou zkušenost s alkoholem. Dalších 13 (43%) dívek  

a všech 16 (54%) chlapců už alkohol vyzkoušelo. Tento ne příliš pozitivní 

výsledek bychom mohli odůvodnit trávením volného času současné mládeže. 

Avšak pozitivním zůstává, že nikdo z dotazovaných pubescentů zatím nepije 

pravidelně.   

 

Otázka č. 2 

V této otázce se budeme zabývat tím, s kým dotazovaní respondenti poprvé 

vyzkoušeli alkohol. Z následujícího grafu  č. 4 je zřejmé, že pubescenti poprvé 

vyzkoušeli alkohol se svými rodiči či jinými příbuznými. V této otázce se 

objevuje druhá hypotéza. 

 

Graf č. 4 Vliv na první užití alkoholu
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Následující tabulka č. 4 nám ukazuje počet pubescentů, kteří poprvé 

vyzkoušeli alkohol se svými rodiči. Z dotazovaných respondentů poprvé 

vyzkoušelo alkohol 16 (55%) žáků se svými rodiči, z toho bylo 11 (69%) dívek    

a 5 (31%) chlapců. Se svými vrstevníky vyzkoušelo alkohol 10 (35%) 

dotazovaných respondentů, z toho bylo 8 (80%) chlapců a 2 (20%) dívky. Tento 
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výsledek si můžeme odůvodnit tím, že obvykle při nějaké oslavě dají rodiče svým 

dětem do sklenky trošku alkoholu na ochutnání. Rodiče obvykle raději zastávají 

názor, že je lepší vyzkoušet alkohol s nimi doma než někde potají.  

Z následující tabulky je ale možné také usuzovat, že většina chlapců 

vyzkoušela raději alkohol ve svém volném čase se svými vrstevníky než s rodiči.  

 

Tab. č. 4–Vliv na první užití alkoholu 

 

 
 

 
 

 

Otázka č. 3 

Následující otázka se zabývá důvodem, proč pubescenti poprvé užili 

alkohol. Na tabulce č. 5 jsou znázorněny důvody, proč pubescenti poprvé užili 

alkohol. Z tabulky vyplývá, že pubescenti poprvé užili alkohol spíše ze 

zvědavosti. Jak je uvedeno v otázce č. 1, tak opět jen jedna dívka nemá žádnou 

zkušenost a alkoholem žádnou. 24 (83%) dotazovaných odpovědělo, že alkohol 

vyzkoušeli ze zvědavosti, poměr dívek a chlapců je velmi podobný, a to 13 (54%) 

chlapců a 11 (46%) dívek. 5 (17%) respondentů odpovědělo, že alkohol 

vyzkoušeli z nudy, i zde je velmi podobný poměr jako u první odpovědi. Tyto 

odpovědi jsou znázorněné graficky v grafu č. 5. Výsledek opět můžeme odůvodnit 

tím, že právě experimentování je velmi významný faktor v dospívání a u dnešních 

pubescentů hraje velkou roli.  

 

Tab. č. 5–Důvod prvního užití alkoholu 

Důvod prvního užití alkoholu chlapci dívky celkem 
Ze zvědavosti 13 11 24 

Z nudy 3 2 5 
Nevyzkoušel/a jsem 0 1 1 

 

Vliv na první užití alkoholu chlapci dívky celkem 
Se svými vrstevníky 8 2 10 

Doma s rodiči 5 11 16 
Sám/sama 3 0 3 

Jiným způsobem 0 0 0 
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Graf č. 5 Důvod prvního užití alkoholu
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Otázka č. 4 

V otázce č. 4 se budeme zabývat místem, kde pubescenti poprvé  vyzkoušeli 

alkohol. Jak ukazuje tabulka č. 6, nejvíce dotazovaných, celkem 14 (48%) z nichž 

je 9 (64%) dívek a 5 (36%) chlapců vyzkoušelo alkohol doma s rodiči. I v této 

otázce se objevuje druhá hypotéza. U těchto odpovědí se můžeme domnívat, že 

rodiče svým dětem dali ochutnat alkohol na nějaké z oslav narozenin či výročí. 

Méně pozitivní byl počet u poslední odpovědi, kdy respondenti poprvé vyzkoušeli 

alkohol venku s kamarády. Celkem to je 10 (34%) dotázaných z nichž je                

7 (70%)chlapců a 3 (30%) dívek. Opět zde hraje velkou roli volný čas, ale 

zároveň i zmíněné experimentování. Graf č. 6 znázorňuje počty pubescentů 

k jednotlivým odpovědím. Obvykle mládež zkouší alkohol právě proto, že to 

dělají ostatní a oni nechtějí být v něčem „pozadu“. 

Tab. č. 6–Místo prvního užití alkoholu 

Místo první zkušenosti s alkoholem chlapci dívky celkem 
Doma s rodiči 5 9 14 

V restauraci / v baru 2 1 3 
Tajně doma 2 0 2 

Venku s kamarády 7 3 10 
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Graf č. 6 Místo prvního užití alkoholu
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Otázka č. 5 

Následující otázka je první otevřenou otázkou v dotazníku. Respondenti 

odpovídali na otázku: „V kolika letech jsi poprvé vyzkoušel/a alkohol?“ Jak 

můžeme vidět v tabulce č. 7 nejvíce dotazovaných odpovědělo, že alkohol poprvé 

vyzkoušeli ve 12 letech. Z 29 dotazovaných vyzkoušelo alkohol 11 (38%) chlapců 

a dívek, z toho bylo 7 (64%) dívek a 4 (36%) chlapci. Avšak 10 (34%) 

dotazovaných vyzkoušelo alkohol už v 10 letech a bylo tomu přesně naopak, kdy 

chlapců bylo 8 (80%) a dívky pouze 2 (20%). Mládež si obvykle myslí, že o něco 

přichází a proto i experimentování s alkoholem začíná již v nízkém věku.  

 

Tab. č. 7–Zkušenost s alkoholem podle věku 

Věk 10 11 12 Celkem 
Chlapci 8 4 4 16 
Dívky 2 4 7 13 
Celkem 10 8 11 29 

 

Otázka č. 6 

Tato otázka se zabývala tím, jak často se v domácím prostředí                      

u dotazovaných užívá alkohol. Protože naše společnost v jisté míře alkohol 

toleruje a bere ho součást ve společnosti, tak i podle toho odpovídali naši 

respondenti. Alkohol v domácnosti se často užívá pouze u 4 (13%) dotazovaných 
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chlapců a příležitostně u 12 (40%) chlapců a 14 (47%) dívek, což je celkový počet 

dívek. V této otázce odpovídala i dívka, která sice alkohol nevyzkoušela, u nich 

doma se však užívá.   

Dotazník byl rozdán ještě před začátkem alkoholové prohibice, která 

proběhla na přelomu září a října roku 2012, takže ani nelze porovnat zda by měla 

nějaký vliv na užívání alkoholu v domácnosti. Tabulka č. 8 ukazuje počet 

respondentů a graf č. 8 graficky vyjadřuje četnost užívání alkoholu v domácnosti 

u dotazovaných respondentů.  

Jak již bylo uvedeno společnost alkohol v jisté míře toleruje a připouští. 

V této otázce bychom se mohli domnívat, že občas se alkohol užívá                        

i v domácnosti, když přijde návštěva nebo se oslavuje nějaké výročí, narozeniny 

atd. 

Tab. č. 8–Četnost užívání alkoholu  

Četnost užívání alkoholu v domácnosti chlapci dívky celkem 
Vůbec  0 0 0 

Příležitostně 12 14 26 
Často 4 0 4 
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Otázka č. 7 

V této otázce jsme zjišťovali názor pubescentů na to, zda si myslí, že se lidé 

dokážou bavit i bez alkoholu. Většinou rozumíme nadpoloviční počet 

respondentů, přičemž 21 (70%) dotazovaných odpovědělo, že lidé se dokážou 

bavit i bez alkoholu,  z tohoto počtu bylo 12 (57%) dívek a 9 (43%) chlapců, ale 5 

(17%) chlapců se domnívá, že to nelze. Tuto otázku si můžeme odůvodnit 

poměrně nízkým věkem respondentů, kteří zatím ještě nenavštěvují diskotéky        

a nemají možnost je posoudit. Zároveň by zde ale mohl být velký vliv médií, kdy 

reklamy ukazují na alkohol jako na neškodný. Tento vliv se  v  otázce ale naštěstí 

neukázal. Graf č. 8 ukazuje názor pubescentů na zábavu bez alkoholu. 

 

Tab. č. 9–Dokáží se lidé bavit i bez alkoholu?  

Dokáží se lidé bavit i bez alkoholu? chlapci dívky celkem 
Ano 9 12 21 

Spíše ano 2 1 3 
Ne 0 0 0 

Spíše ne 5 1 6 
Celkem 16 14 30 
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Otázka č. 8 

Otázka se zabývala důvodem, proč pubescenti užívají alkohol. V této otázce 

V období pubescence je důležité utváření postojů a hodnot a mládež ráda zkouší    

a experimentuje s věcmi, které nezná, jako je i alkohol. Z odpovědí je zřejmé, že 

právě experimentování má velký význam, tuto odpověď označilo celkem 10 

(34%) respondentů, z nichž je 7 dívek (70%) a 3 (30%) chlapců. Nejvíce 

dotazovaných 13 (45%) odpovědělo, že alkohol užívají protože to dělají ostatní, 

zde bylo 9 (69%) a 4 (31%) dívek.   
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Tab. č. 10–Důvod užívání alkoholu pubescenty 

Důvod užívání alkoholu chlapci dívky celkem 
Experimentování 3 7 10 
Navození opilosti 1 0 1 

Za zábavou 3 2 5 
Protože to dělají ostatní 9 4 13 

Z jiného důvodu 0 0 0 

 

Otázka č. 9 

Tato otázka zjišťovala, jaký druh alkoholu vyzkoušeli dotazovaní. Z údajů 

uvedených v tabulce č. 11 vyplývá, že nejvíce zkušeností mají s „lehčím“ 

alkoholem jakým je pivo, zde odpovídalo 15 (52%) respondentů. 
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 Tabulka č. 11–Druh vyzkoušeného alkoholu 

Druh vyzkoušeného alkoholu chlapci dívky celkem 
Pivo 8 7 15 
Víno 4 6 10 

Tvrdý alkohol (destiláty) 4 0 4 
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Jak můžeme vidět v grafu č. 10 počet respondentů, kteří vyzkoušeli pivo je 

celkem vyrovnaný. Chlapců je 8 a dívek 7, což je 53% a 47%. Tvrdý alkohol 

nevyzkoušela žádná dívka z dotazovaných, avšak 4 (14%) chlapci tuto zkušenost 

mají, což je v 7. třídě celkem varovné číslo. Naopak s vínem mají větší zkušenost 

dívky, kterých je 6 (60%) což je o 2 více než chlapců, kterých je 4 (40%). 

Pozitivní na těchto odpovědích je to, že odpovídající mají menší zkušenost 

s tvrdým alkoholem než s pivem a vínem. Důvodem by opět mohl být vliv 

vrstevnické skupiny, kdy pubescenti experimentují a chtějí toho vyzkoušet co 

nejvíce.   

 

Otázka č. 10 

V této otázce jsme zkoumali místo, kde pubescenti užívají alkohol. Opět se 

v této otázce objevuje druhá hypotéza: „Na pubescenty zneužívající alkohol 

mají větší vliv vrstevníci než rodina.“ Opět je zde velmi vyrovnaný počet 

odpovědí u možnosti „s rodiči“ a „venku s kamarády“. Podle odpovědí se můžeme 

domnívat, že dívky se k alkoholu dostávají spíš doma u oslav a naopak chlapci 
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venku s kamarády. Současná mládež mnohdy nemá ve své vrstevnické skupině 

jinou zábavu a alkohol si někde obstarají.  

 
Tab. č. 12–Místo, kde užívají alkohol 

Místo, kde užívají alkohol chlapci dívky celkem 
Doma s rodiči 5 9 14 

Venku s kamarády 9 4 13 
V restauraci / v baru 2 0 2 

 

Z tabulky vyplývá, že celkem 14 (48%) respondentů z nichž je 9 (64%) 

dívek a 5 (36%) chlapců užívá alkohol doma s rodiči. Naopak je tomu u druhé 

odpovědi, kdy stejný počet tedy 9 (69%) chlapců a 4 (31%) dívky pijí alkohol 

venku s kamarády. Jedna dívka na tuto otázku neodpovídala, protože zkušenost 

s alkoholem nemá žádnou. 

V grafu č. 11 můžeme vidět znázorněný celkový počet dotazovaných a i zde 

je zřejmé, že počet u chlapců a dívek je téměř stejný jak u první odpovědi, tak        

i u druhé odpovědi.  
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Otázka č. 11 

Tato otázka se zabývá tím, kde si pubescenti obstarávají alkohol. V České 

republice pořád platí zákon, že mládež do 18 let má do vybraných podniků vstup 

zakázán. I kdyby se do těchto podniků dostali, vědí, že další překážkou je pro ně 

obstarání si alkoholu na baru, protože i zde platí zákaz prodeje do 18 let. Bohužel 

si většina dokáže alkohol obstarat jiným způsobem jako například, že si ho koupí 

v obchodě a říkají, že je to pro rodiče nebo pokud mají možnost, tak si ho vezmou 

doma.  

 

Tab. č. 13–Místo, kde si obstarají alkohol 

Místo, kde si obstarají alkohol chlapci dívky celkem 
Tajně doma 1 1 2 
U kamaráda 3 2 5 

Koupím si ho v obchodě 4 1 5 
V restauraci / v baru 2 4 6 

Při oslavě mi dají trošku napít rodiče 6 5 11 
Nijak, nepiji alkohol 0 1 1 

Celkem 16 14 30 

 

Z tabulky vyplývá, že 11 (37%) respondentů, z nichž je 6 (55%) chlapců a 5 

(45%) dívek užívá alkohol doma při nějaké oslavě, ale bohužel je zde i 5 (17%) 

odpovídajících kteří si dokáží obstarat alkohol v obchodě a dokonce 6 (20%) 

odpovídajících, kteří užívají alkohol v restauraci či v baru. Zde jsou to 4 (67%) 

dívky a 2 (33%) chlapci. Dívky jsou v tomto věku vyspělejší a do restaurace se 

dostanou snadněji ještě když jsou v doprovodu svých starších kamarádů. Tento 

počet je ale na malém městě, kde byl prováděn výzkum celkem velký, protože jak 

je zde zvykem, probíhají tu celkem často kontroly od Policie ČR na kontrolu 

mladistvých. U dnešní mládeže, ale platí, že co je pro ně zakázané to je pro ně 

mnohem více lákavé. Jsou tu ale i rodiče, kteří své děti o víkendu večer do 

restaurace pouští a věří jim, že alkohol neužijí. V grafu č. 12 můžeme vidět 

celkový počet odpovědí v procentech u chlapců, dívek ale i celkový počet 

respondentů. 
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Graf č. 12 Místo, kde si obstarávají alkohol
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Otázka č. 12 

Poslední otázka v dotazníku se zabývala informovaností dotazovaných         

o problémech s alkoholem. Zde se jednalo o otevřenou otázku: „Znáš a můžeš 

napsat nějaké problémy, které člověku způsobuje alkohol?“. Překvapivým 

zjištěním bylo, že dotazovaní mají o tomto problému poměrně velké znalosti. Z 30 

dotazovaných odpověděli na tuto otázku všichni a celkem 56% vědělo více jak tři 

problémy. Mezi nejčastější odpovědi patřila „Můžou jim odumírat mozkové 

buňky“ tuto odpověď uvedlo celkem 15 chlapců a dívek, kdy u dívek byla 

informovanost jen o trochu větší a bylo jednalo se tedy o 9 dívek a 6 chlapců. 

Odpověď „Můžou mít nemoc jater“ odpovědělo shodně 5 dívek a 5 chlapců. 

Dívky byly v této otevřené otázce více sdílnější a znaly více problémů než 

chlapci. Jak již bylo uvedeno, některé dívky a chlapci dokázali vypsat několik 

problémů najednou a jiní měli ve svém dotazníku vypsaných problémů málo.  

Tento výsledek bychom mohli odůvodnit tím v jaké míře jsou dnešní 

pubescenti ze svého rodinného prostředí, ale i ze školy informování o problémech, 

které můžou nastat při užívání alkoholu. Dívky jsou v tomto věku více 

vnímavější, proto nejčastěji uváděly problémy spojené se zdravím a naopak 

chlapci mají větší přehled co se týče problémů spojených s alkoholem                    

a prostředím. 
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Tabulka č. 14 ukazuje odpovědi, které uváděli dotazovaní a je rozdělena 

podle jednotlivých odpovědí u chlapců a dívek. 

 

Tab. č. 14–Problémy, které způsobuje alkohol 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1 Vyhodnocení hypotéz 

 

 Chlapci zneužívají alkoholové nápoje častěji než dívky. 

 
Tato hypotéza byla obsažena v otázce číslo 1 v dotazníku a doplněna byla 

otázkami č. 3 a 5.  Tabulka č. 3 a graf č. 3 znázorňuje, zkušenost pubescentů          

a alkoholem. Z odpovědí vyplývá, že téměř každý pubescent má zkušenost 

s alkoholem. Pouze jedna dívka nemá žádnou zkušenost s alkoholem. Dalších 13 

(43%) dívek  a všech 16 (54%) chlapců už alkohol vyzkoušelo. V dalších 

otázkách se objevovala zdůvodnění, že alkohol vyzkoušeli ze zvědavosti s cílem 

experimentování. Poslední otázka vztahující se k první hypotéze byla otázka č. 5  

a je znázorněna v tabulce č. 7, kde je znázorněn věk pubescentů. Z 29 

dotazovaných vyzkoušelo alkohol 11 (38%) chlapců a dívek, z toho bylo 7 (64%) 

dívek a 4 (36%) chlapci. Avšak 10 (34%) dotazovaných vyzkoušelo alkohol už 

v 10 letech a bylo tomu přesně naopak, kdy chlapců bylo 8 (80%) a dívky pouze 2 

(20%). Chlapci mají zkušenost v mladším věku zatímco dívky ve věku starším. 

Tato hypotéza je přijata jako platná. Hypotézu můžeme potvrdit na 

základě vyhodnocených a ověřených otázek v dotazníku. Překvapivým 

Problémy, které způsobuje alkohol chlapci dívky 
Zvracení a opilost 6 7 

Rvačky a dopravní nehody 5 2 
Kocovina 4 3 

Agresivita a závislost 1 2 
Odumírání mozkových buněk 6 9 

Otrava alkoholem 2 3 
Nemoci jater 5 5 

Celkem 29 31 
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zjištěním ale je, že dívky nezůstávají moc pozadu a s alkoholem také rády 

experimentují. 

 

 Na pubescenty zneužívající alkohol mají větší vliv vrstevníci než 

rodina. 

 
Na základě zjištěných údajů, je tato hypotéza přijata jako neplatná. To 

znamená, že ačkoliv je patrný vliv vrstevníků a vrstevnické skupiny na utváření 

postojů mládeže, rodiče mají stále větší vliv a v tomto směru ovlivňují mládež 

více. Na základě výše uvedených poznatků je však třeba říci, že ani rodiče 

mládeže nevnímají alkohol negativně a příležitostně se u nich doma také užívá. 

Z vyhodnocených otázek této hypotéze odpovídá otázka č. 2, kde jsme zjišťovali    

s kým pubescenti poprvé  vyzkoušeli alkohol , nejvíce odpovědí bylo doma 

s rodiči, celkem tedy 16 (55%)  z toho bylo 11 (69%) dívek a 5 (31%) chlapců. 

Další otázkou vztahující se k hypotéze byla otázka č. 4. Jak ukazuje tabulka č. 6, 

nejvíce dotazovaných, celkem 14 (48%) z nichž je 9 (64%) dívek a 5 (36%) 

chlapců vyzkoušelo alkohol doma s rodiči. U otázky č. 10 jsou odpovědi 

vyrovnané, ale na užití alkohol má pořád větší vliv rodina. Poslední otázkou je 

otázka č. 11. Pubescenti tedy užívají alkohol více doma se svými rodiči či jinými 

příbuznými než venku s kamarády.  
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Závěr  

 
Problematika užívání alkoholu současnými pubescenty se stává velkou 

výzvou pro sociální a drogovou problematiku. Alkohol hraje v životě pubescentů 

stále větší roli a v některých případech se stává i součástí jejich zábavy. Vidí ho 

všude kolem sebe a je pro ně lákavý, media navíc neustále podporují mladé lidi     

a zábavu s alkoholem. Přebírání norem od dospělých, vzdor, odmlouvání a hlavně 

experimentování je pro období pubescence obvyklé.  Mládež si bohužel vůbec 

neuvědomuje, že předčasné dospívání je úplně zbytečné a není vlastně „kam 

spěchat“.  

Pubescenti jen těžko odolávají vlivům, které na ně působí. Ať už jsou to 

reklamy, televize či plakáty, které na ně při cestě do školy působí. Jsou to ale         

i party a vrstevnické skupiny, které tomuto vlivu už dávno podlehly a snaží se 

stáhnout na svou stranu i dosud „nezkažené“ kamarády. Je zde ale i velký vliv 

rodičů, kteří doma pijí alkohol např. pivo při obědě či víno večer k televizi a právě 

tohle dnešní mládež vidí.  

Již od útlého věku děti napodobují rodiče a ostatní příbuzné kolem sebe. 

Proč by se tedy v období pubescence měli chovat jinak. Naopak se sami cítí 

dospělými a myslí si, že zvládnou vše a hlavně, že si můžou dovolit vše, co chtějí. 

Alkohol je v dnešní době prezentován téměř všude, v literatuře, v médiích              

a i v mnoha filmech, jako něco zábavného a dospělého. Hlavní aktéři se většinou 

uvolní a  dostanou do dobré nálady, a to samozřejmě láká i naší mládež. 

Je nutné říci, že chyba není jen u mládeže. Při hledání příčin, proč se dnešní 

mládež chová k alkoholu velmi pozitivně, bychom měli začít v první řadě od nás 

dospělých, pokud se podíváme, co vlastně dnešní společnost mládeži nabízíme      

a jak dnes naši mládež vychováváme. 
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Návrh opatření 

 
1. V seminářích o závislostech se zabývat nejen drogami, ale                       

i alkoholem. 

V první řadě je na tomto místě třeba zmínit návrh, který by obecně mohl 

předcházet sociálně-patologickým jevům. Návrhem, který by mohl předcházet 

experimentování a užívání alkoholu na základních školách, by mohla být změna 

seminářů, které žáci absolvují během 2. stupně základní školy. Na základě 

osobního zjištění mnohé základní školy pořádají pro své žáky pouze prevenci 

proti drogám, nikoliv proti alkoholu. Rozšíření této prevence, o semináře 

zabývající se problémy vyplývajícími z užívání alkoholu, by mohlo být velkým 

přínosem. 

 

2. Nabídka volnočasových aktivit by mohla být více finančně přístupná. 

Zároveň je zde třeba také zmínit trávení volného času mnohých pubescentů. 

V menších městech nenacházejí lepší vyžití než „toulání se v parku s kamarády“.    

I když je ve většině měst nabídka volnočasových aktivit velmi pestrá, bohužel si 

je mnozí rodiče nemohou dovolit pro své děti hradit. Nabídka těchto aktivit by 

tedy mohla být více finančně přístupná a děti by pak dle zájmu mohly svůj čas 

věnovat aktivitám, které je baví a zajímají se o ně.  

 

3. Kontrola rodičů nad trávením volného času svých dětí a jeho vhodné 

využití. 

Na třetím místě bychom mohli ještě zmínit kontrolu nad dětmi rodičů, kteří 

pracují mimo město. Mnozí rodiče dnes dojíždějí za prací mimo své bydliště         

a děti zůstávají dlouhodobě samy bez dozoru. Je ale také běžné, že dnešní mládež 

vlastní mobilní telefony, avšak rodičům se mnohdy nechtějí ozývat, co dělají. Ti, 

co mají „čisté svědomí“ nemají problém rodičům odpovědět, ale ostatní se tomu 

samozřejmě vyhýbají. Pokud budou mít děti dostatek vyžití v jiných aktivitách, 

jak je uvedeno výše, nebudou mít muset rodiče strach, že se jejich děti potulují 

v parku a experimentují s drogami či alkoholem.  
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Seznam příloh 

 

 

Příloha A — Dotazník 



 Příloha A – Dotazník 

 i 

Dotazník 

Technická univerzita v Liberci 

Dotazník pro bakalářskou práci na téma: Alkohol jako sociálně-

patologický jev u pubescentů 

 

Vážení žáci, 

jsem studentkou posledního ročníku Technické univerzity v Liberci. Tento 

dotazník bude použit jako podklad pro zpracování mojí bakalářské práce, 

která zkoumá zneužívání alkoholu dětmi na základní škole. Jak vidíte, není 

nikde místo na podpis, dotazník je anonymní, a proto se nikam 

nepodepisujte. Pokud budete ochotni odpovídat, zakroužkujte nebo dopište 

příslušnou odpověď. Prosím vás o co největší upřímnost při jeho 

vyplňování, Vaše odpovědi budou sloužit pouze pro mě. Děkuji 

 

Jsem:    chlapec      děvče  

Věk: 

Třída: 

Dále se věnujte samotnému dotazníku. Postup při vyplňování dotazníku je 

jednoduchý. Zakroužkujte vždy jednu odpověď. Tam, kde je to napsáno, 

můžete odpověď vypsat na vymezené místo. U odpovědí, kde místo na 

vypsání vymezeno není, to prosím nedělejte.   

 

1. Napil/a jsi se už někdy alkoholického nápoje (pivo, víno, tvrdý 

alkohol)? 

 Žádná zkušenost 

 Vyzkoušel/a jsem 
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 ii 

 Piji pravidelně 

2. Alkohol jsem poprvé vyzkoušel/a? 

 Se stejně starými kamarády (vrstevníky) 

 Doma s rodiči 

 Sám / sama 

 Jiným způsobem, jakým? ............................ 

3. Proč jsi poprvé vyzkoušel/a alkohol? 

 Ze zvědavosti 

 Z nudy 

 Nevyzkoušel/a jsem 

4. Kde jsi poprvé vyzkoušel/a alkohol? 

 Doma s rodiči (nebo s babičkou, či ostatními příbuznými) 

 V restauraci / v baru 

 Tajně doma 

 Venku s kamarády 

5. V kolika letech jsi poprvé vyzkoušel/a alkohol? 

 ................................. 

6. Jak často se u Vás doma pije alkohol? 

 Vůbec 

 Příležitostně (jen když přijde návštěva, nebo pokud má někdo narozeniny, 

svátek) 

 Často 
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 iii 

7. Myslíš si, že se lidé dokážou bavit i bez alkoholu? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

8. Pokud piješ alkohol, tak z jakého důvodu? 

 Experimentování (pouze jsem to zkoušel/a) 

 Navození opilosti 

 Za zábavou 

 Protože to dělají ostatní 

 Z jiného důvodu, jakého? ....................................... 

9. Jaký druh alkoholu jsi vyzkoušel/a? 

 Pivo 

 Víno 

 Tvrdý alkohol (destiláty) 

10. Pokud piješ alkohol, tak většinou kde? 

 Doma s rodiči (nebo s babičkou či jinými příbuznými) 

 Venku s kamarády 

 V restauraci / v baru 

11. Jakým způsobem se k alkoholu dostáváš?  

 Tajně doma 

 U kamaráda 

 Koupím si ho v obchodě 

 V restauraci / v baru 
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 iv 

 Při oslavě mi dají trošku napít rodiče nebo jiní příbuzní 

 Nijak, nepiji alkohol 

12. Znáš a můžeš napsat nějaké problémy, které člověku způsobuje 

alkohol? 

 ........................................................................................................ 

 


