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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce bylo zjistit pov domí žák

devátých t íd ZŠ ve Vizovicích o

alkoholu. Teoretická ást práce vychází z odborné literatury vztahující se k problematice
alkoholu, jeho historii, rizikovým vliv m, projev m a možností prevence. Praktická ást je
zam ena na zmapování zneužívání alkoholu t mito žáky.
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ABSTRACT
The aim of the diploma thesis was to do the survey aminy ninth grade basic schoul pupils in
vizovice and to find out thein awarences of alkohol. The theoretical part of the thesis
derives from the non – fiction literature related to probléme of alkohol, its history, risky
factors, incidence and prevention possibilities. The practical part is focused on the
monitoring of alkohol abuse by these pupils.
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ÚVOD
"Lidé rostou, a potom mají t žkosti jako netypi tí."
/ W.L.Brudzinski /
Narození dít te - první plá , slzy št stí, první smích, první starosti, první zoubky,
první kr ky, první slovo, první t ída, volba povolání a první plány do života. Jak
jednoduché a prosté. Jak lidské a složité.
Každá vývojová etapa má v život

lov ka nezastupitelný význam. Jednou z etap je

období dospívání, velmi významná, ne-li st žejní etapa pro formování a rozvoj osobnosti
lov ka.
N které vlastnosti se v této fázi rozvíjejí velmi dynamicky, u jiných dochází
k prom nám a p esunu jejich význam a navíc vzniká i ada vlastností zcela nových. Je
nutné si uv domit, že v nástupu puberty existují zna né individuální rozdíly jak v jejím
nástupu, tak v jejím pr b hu, v etn rozdíl mezi chlapci a d v aty.
Chápeme-li dospívání jako p echod mezi d tstvím a dosp lostí, lze jej
charakterizovat jako p echod od nesamostatnosti k samostatnosti, od závislosti na
dosp lých k nezávislosti, od neodpov dnosti k morální odpov dnosti, tj. p echod od
konzumace spole enských produkt a hodnot k jejich tvorb .
Domnívám se, že lze mluvit také o p echodu od u ení ízeného zevn jšku ke stále
výrazn jší mí e samostatného studia a sebevzd lávání, od "výchovy" k p evaze
"sebevýchovy", od poslušnosti a pod izování se požadavk m k nezávislosti a sebeovládání.
M ní se nejen zjev, ale i kvality duševní innosti a její výkonnost, m ní se však i zájmy,
postoje, hodnoty i sociální vztahy a aspirace, tedy celá osobnost.
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"Dospívání je doba, kdy se lov k diví, jak tak nemožní rodi e mohli mít tak skv lé
dít ."
/ Mark Twain /

Žádný lov k se nesocializuje všeobecn , p ináležitostí k lidstvu a k lidské kultu e
v bec. Rodíme se do konkrétní rodiny, která je situována v konkrétní civilizaci a kultu e,
v konkrétním ase a také klade na dít zcela konkrétní požadavky, vymezuje jeho život
zcela konkrétními okolnostmi.
Význam rodiny pro dospívajícího je klí ový, svým zp sobem ojedin lý, prakticky
nezastupitelný. Je to dáno nacházením uspokojení pot eb, které je pro pr b h dalšího
sociálního za le ování rozhodující. I když dobrý nebo špatný p íklad rodi

má ur itý

význam, není zdaleka jediným vlivem, který na dít p sobí. Proto nelze opomenout nemalý
vliv školy, vrstevník a spole nosti.

"Jen bou e a vlny dávají mo i duši a život"
/ A.Humboldt /

Dít

se postupn

odd luje od rodiny a vytvá í si p edpoklady pro budoucí

samostatný život. Zejména v asném dospívání bývá tento vývoj provázen vzpourou. Rámec
rodiny si dospívající dopl uje dalším rámcem vrstevník a kamarád .
D ležitá skupina vrstevník m že mít proto pro jedince ochranný nebo také rizikový
vliv. Obtíže, které má dospívající sám se sebou, nedorozum ní s okolím, s druhými lidmi,
rozhodování a ešení problém jsou pak pro n j významným podn tem i k zájmu o takové
aktivity, které lze ve svém d sledku za adit mezi sociáln patologické jevy.

V pr b hu svého studia i praxe si stále více uv domuji, že dnešní mládež je široce
obklopena r znými nástrahami, které v n kolika málo okamžicích mohou ovlivnit nebo i
zm nit jejich život. Jednou z takových nástrah je alkohol.
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Bakalá ská práce je rozd lena do dvou ástí: teoretické a výzkumné. V teoretické ásti
jsem se zam ila na objasn ní pojmu alkohol, na jeho historii, rizikové vlivy, projevy,
d sledky a možnou prevenci.
Cílem výzkumné ásti záv re né práce je zmapování zneužívání alkoholu žáky na
2. stupni základní školy.
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ZÁVISLOST
V pov domí lidí se vždy vybaví klasická závislost na drogách, alkoholu nebo cigaretách,

ale závislost nemusí být vázána pouze na n jakou ur itou látku nebo chemikálii. Jsou tu i
závislosti, kterým se d íve nev novalo tolik pozornosti, jako je t eba patologické hrá ství,
závislost na po íta ích a internetu, závislost na sexu, závislost na práci, patologické
nakupování, poruchy p íjmu potravy atd., které ovliv ují lidského jedince.
Dnes už se o t chto pojmech, jako jsou závislostní chování a závislost mnohem více
hovo í a s t mito patologickými jevy se musí vyrovnávat i školní praxe, a to p edevším na
úrovni primární prevence vzniku závislostního chování. Závislost je ur itá porucha chování
asociálního rázu. Z pedagogického hlediska jde o etiologii, projevy, možnosti nápravy i
prevence poruch chování.
Dosp lý lov k si m že vybudovat závislost prakticky na emkoli, a o to více jsou
ohroženy d ti a mladiství. „Období dospívání ili tzv. teenagerovský v k znamená p echod
z d tství do dosp losti. Jde o léta zmatk , v nichž dospívající bytosti usilují o
sebeuv dom ní a nezávislost, kdy hledají vlastní identitu.“(Ho ejší, 1996, s. 18) Jsou
neustále zahrnovány úkoly, p íkazy a nep íjemnými zákazy a sami dospívající mají pocit, že
jim dosp lí nerozumí a neberou je zcela vážn . Jejich touhou je se jim vyrovnat. Období
dospívání je z tohoto hlediska nejvíce rizikové. P sobí na n další vlivy, jako nap íklad
móda, ur itý zp sob oblékání, hudební vkus a hlavn zp sob trávení volného asu.

1.1

Specifika p sobení návykových látek u d tí a dospívajících
Ráda bych popsala specifika p sobení návykových látek u dospívajících, nebo

alkohol je pro dospívající nebezpe n jší než pro dosp lé. I p i ob asném pití alkoholu se
zvyšuje nebezpe í onemocn ní jater a nervového systému.
Existuje zde vyšší riziko t žkých otrav s ohledem na nižší toleranci, menší zkušenost a
sklon k riskování, který je v dospívání astý.
Z podobných d vod je zde i vyšší riziko nebezpe ného jednání pod vlivem návykové
látky.
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U d tí a dospívajících závislých na návykových látkách nebo je masivn zneužívajících
bývá patrné z etelné zaostávání v psychosociálním vývoji (oblast vzd lávání, citového
vyzrávání, sebekontroly, sociálních dovedností atd.).
I pouhé experimentování s návykovými látkami je u d tí a dospívajících spojeno
s v tšími problémy v r zných oblastech života (rodina, škola, trestná innost atd.).
Je zde také ast jší tendence zneužívat širší spektrum návykových látek a p echázet od
jedné ke druhé nebo více látek sou asn . To op t zvyšuje riziko otrav a dalších
komplikací.
Recidivy závislosti jsou u d tí a dospívajících asté, dlouhodobá prognóza však m že
být podstatn p ízniv jší, než jak by nazna oval asto bou livý pr b h. D vodem je
p irozený proces zrání, který je tichým spojencem lé ebných snah.“ (Nešpor, 2000,
s. 54)
I p esto není jednozna né, kdo je a není ohrožen závislostí. Závislostní chování se
nedá jednoduše vztahovat k ur itému druhu sociálního

zázemí, k inteligenci, k profesi,

k v ku, k pohlaví. (Nešpor, 1995) Lze však p edpokládat, že úsp šný žák s dobrým
sociálním zázemím má v tší šanci, že závislosti nepropadne.
Hlavními p í inami závislostí u d tí a mladistvých bývají problémy ve škole, nevyvážené
vztahy v rodin nebo nezájem i konfliktní vztahy s rodi i, kterým chce dít uniknout,
mentalita part (když si nevezmeš, nep ijmeme t ), snaha upozornit na sebe, d sledek
pokusnictví nebo revolta na základ principu zakázaného ovoce, ale také citové strádání,
osam lost a vliv negativních vzor (populární osobnosti, filmy). (Adamová, 1998) Další
p í inou m že být také nezvládnuté lé ení nemocí, kdy se

lov k stává závislý na

barbiturátech, nebo touha po zvýšení pracovní innosti a výkonnosti. Závislost je vždy
reakcí na náro nou situaci, kterou lov k nezvládl b žnými prost edky, a zvolil proto
relativn nejp ístupn jší ešení složitých problém (Elliottová, 1995). Droga samoz ejm
nevy eší

nikdy nic, ale problémy se mohou zdát vzdálen jší, snadn ji snesitelné.

lov k se stává závislým tehdy, když pot ebuje drogu nebo zážitek, který droga
vyvolává, kdy už bez drogy nem že být. V závislosti se ztrácí nad drogou kontrola, nejde
p estat, a postižení ani nev dí, jestli p estat cht jí. Droga se pro n stává vším a v nují sv j
veškerý as, energii i peníze, aby uspokojili svoji pot ebu.
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Ne všichni, kdo jsou závislí na drogách, jsou chudí, bez domova a nezam stnaní,
a koliv tak m že vypadat stereotyp. N kte í mají skv lé zam stnání, žijí své vlastní životy a
skrývají sv j zlozvyk pod pokli kou. Riziko, že si zcela zni í život a že o sebe úpln
p estanou dbát, je sou ástí drogové situace, sou ástí celé scény.

1.2

Definice závislosti
„Závislost je to, co odpovídá definici závislosti podle Mezinárodní klasifikace nemocí

(MKN-10). Syndrom závislosti (statistický kód F1x.2, na místo x p ed desetinnou te ku se
dopl uje látka): Je skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenomén , v nichž
užívání n jaké látky nebo t ídy látek má u daného jedince mnohem v tší p esnost než jiné
jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti
je touha ( asto silná, n kdy p ehán jící) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak
nemusí být léka sky p edepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období
abstinence asto vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rys syndromu, než je tomu u
jedinc , u nichž se závislost nevyskytuje. Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle m la
stanovit pouze tehdy, jestliže b hem jednoho roku došlo ke t em nebo více z následujících
jev :
a) silná touha nebo pocit puzení užívat látku;
b) potíže v sebeovládání p i užívání látky, a to pokud jde o za átek a ukon ení nebo
množství látky;
c) t lesný odvykací stav. Látka je užívána s úmyslem zmenšit p íznaky vyvolané
p edchozím užíváním této látky, p ípadn dochází k odvykacímu stavu, který je
typický pro tu kterou látku. K mírn ní odvykacího stavu se také n kdy používá
p íbuzná látka s podobnými ú inky;
d) pr kaz tolerance k ú inku látky jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se
dosáhlo ú inku p vodn vyvolaného nižšími dávkami (jasné p íklady lze nalézt u
jedinc závislých na alkoholu a opiátech, kte í mohou brát denn takové množství
látky, které by zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance);
e) postupné zanedbávání jiných pot šení nebo zájm

ve prosp ch užívané

psychoaktivní látky a zvýšené množství asu k získání nebo užívání látky, nebo
zotavení se z jejího ú inku;
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f) pokra ování v užívání p es jasný d kaz zjevn škodlivých následk : poškození
jater nadm rným pitím (depresivní stavy, vyplývající z nadm rného užívání látek)
nebo toxické poškození myšlení.

1.3

Rozd lení závislostí
U závislosti rozlišujeme t i základní charakteristické jevy. Závislost psychickou,

závislost fyzickou a toleranci.
Psychická závislost - osoba s psychickou závislostí má nutkavou pot ebu dalšího p ijetí
nového množství drogy. Motivací pro p ijetí jsou po áte ní až velmi p íjemné pocity. Bez
drogy se však u závislých osob dostavují deprese (chorobný smutek), rozlad nost, paranoia
a projevuje se až patologická tendence k získání a p ijetí nové drogy. Závislá osoba žije pro
drogu a ztrácí zájem o cokoli jiného. Závislý lov k je ochoten ob tovat vše pro získání
drogy.
Fyzická závislost - t lesná závislost se projeví r zn

intenzivními abstinen ními

p íznaky p i vysazení drogy (nevolnost, neklid, t es, ale i d s, slabost, zvracení, záchvaty
k e í), které vnímá závislý siln negativn , protikladn a mnohem intenzivn ji ve srovnání
s pocity p i p ijetí drogy.
Tolerance - tolerancí (návykem) rozumíme pomalé snižování ú inku stejn vysokých
dávek drogy, kterou je tak nutno aplikovat ve stále v tších dávkách a v kratších
intervalech.“ (Novotný, Hruška, 2000, s. 123)
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SOCIÁLN PATOLOGICKÉ JEVY
Sociáln patologickým jevem se obecn rozumí takové chování jedince, které je

charakteristické p edevším nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním
sociálních norem, zákon , p edpis , etických hodnot, chování a jednání, které vede
k poškozování zdraví jedince, prost edí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém d sledku pak
k individuálním, skupinovým i celospole enským poruchám a deformacím.
Sociáln patologický jev není nahodilý, ale má svou genezi, dynamiku, p í iny,
d sledky, a vztahuje se k mnoha prvk m prost edí, ve kterém vznikl. Nelze jej tedy od
prost edí odd lovat a pokoušet se jej samostatn
a neefektivní. Zkušenosti ukazují, že v ad
patologického jevu vede pouze k ovlivn ní

ešit – takový postup je kontraproduktivní
p ípad

snaha o zvládnutí sociáln

i ešení jeho d sledk , není v nována

pozornost jeho p í inám. Lidé, kterých se sociáln patologický jev n jak týká, za ínají být
asto inní až tehdy, kdy dochází ke zjevnému poškození jedince i jeho okolí. P íznaky
patologické formy procesu vzniku daného jevu jsou asto zjevné i z ejmé již dávno p ed
tím, než ke škodám dojde. (Pokorný, Telcová, 2003)
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2.1 P ehled vybraných oblastí sociáln patologických jev
Na školách se ve stále hojn jší mí e setkáváme se sociáln patologickými jevy. Mezi
tyto jevy adíme:
Mezilidské vztahy
Kriminalita
Návyky
Hrá ství
Agresivita
Sex
Sekty, kulty a jiná spole enská uskupení
Rasová problematika

2.2 D sledky sociáln patologických jev
Se negativn projevují u jedinc na jejich:
T lesném zdraví
Duševním zdraví
Sociálním odmítnutí
Neschopnosti využití a rozvinutí jejich potenciál
Ochuzením – snížením kvality života

Dále se tyto d sledky mohou projevit v:
Rodinném prost edí
Pracovním prost edí ( na výkonnosti týmu, na tvo ivosti, na poškození vztah )
A p edevším mají tyto d sledky dopad na spole nost samu.
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ALKOHOL
Alkohol – etanol – C2H5OH – je jednoduchá a malá molekula, která vzniká kvašením

cukr . Podle poznatk pat í mezi látky ovliv ující nervový systém. V e p i 77°C a tuhne p i
-117°C. Má adu pozoruhodných vlastností, mimo jiné, že kvasinky, které umožnily jeho
vznik, nechá žít asi jen do koncentrace 14% alkoholu. Vyšší koncentraci kvasinky hubí.
V lidském organismu je alkohol poživatelný z ed ný v podob alkoholických nápoj (pivo,
kvašené mošty, víno, aperitivy, koncentráty, destiláty atp.) (Šedivý, Válková, 1998)
Mezi látkami, které ovliv ují psychické funkce, má alkohol výjime né postavení.
Z hlediska návykového potenciálu se alkohol nachází n kde uprost ed mezi tvrdými
drogami. Proti drogám má mírn jší ú inky, závislost se vyvíjí jenom u ásti subpopulace
konzument , p i trvalém užívání mírných dávek je možno dokázat i pozitivní ú inky na
zdravotní stav, zejména na kardiovaskulární systém. Naopak p i zneužívání se alkohol stává
stejn nebezpe ným jako nejtvrdší drogy. Je o to nebezpe n jší, že jeho zneužívání je
v porovnání s tvrdými drogami mén kontrolované zákonem. Alkohol je bohužel b žn
dostupný za ceny, které naše životní úrove

umož uje tém

každému. Žijeme

v spole nosti, kde je mírná konzumace alkoholu b žná, okolí ji akceptuje. (Be ková,
Viš ovský, 1999)

3.1 Historie
Alkohol a ú inky poznali lidé z ejm již ve starov ku. Ve form vína je znám lidstvu
více než osm tisíc let. Je o n m zmínka již v Eposu o Gilgamešovi, který pochází z 3.-4.
tisíciletí p . n. l. Také na hlin né tabulce pocházející z roku 2200 p . n. l. je uveden p edpis
léka e na p ípravu medicinálního vína.

istý alkohol byl poprvé získán až v 11. století n. l.

na jihu Itálie. Dostal název „alkuhul“ – což je arabský výraz pro „n co nejlepšího“.
Alkohol vstoupil lehkým krokem do lidského života. Pro ? Protože v prvopo átku
lidem pomáhal a zp íjem oval život. Lidem vyhovovaly p edevším ty vlastnosti alkoholu,
jichž bylo možno využít v léka ství. O blahodárných ú incích alkoholu najdeme sv dectví
v pracích antického léka e Hippokrata a filozofa a léka e Ibn Síny. Proslulé a známé po celé
Evrop byly zejména Avicenovy léka ské spisy, hlavn Kánon medicíny. Jsou známy i další
práce starov kých mistr

léka ství. K emu alkohol používali? P i n kterých úrazech a

chorobách, poran ních v boji a p i práci to byly vínové obklady, které p inášeli pacientovi
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úlevu. Také po samotném požití alkoholického nápoje se pacientovi ulevilo a bolest již byla
snesiteln jší.
D ležitou roli v rozvoji požívání alkoholických nápoj sehráli bylinká i, lidoví fel a i
a arod jové, kte í se p edhán li v p íprav r zných odvar rostlin v jejich lé ebné praxi.
Alkohol usnad oval lidem život a inil jej p íjemn jším. P edstavme si toto jeho
dobrodiní zejména v situacích, kdy lov k ješt nem l dostatek jiných prost edk , aby mu
bylo vždy teplo, nemusel žít ve vlhku a chladu, m l dostatek jídla atp.
Ale již v této dob dokázal alkohol svád t lov ka ze správné cesty. Lidé vítali, že
pod jeho ú inky se m ní jejich psychické vlastnosti. Po požití alkoholu m li lepší náladu,
byli veselejší, snadn ji se sbližovali, r zné osobní problémy a útrapy se jim nejevily již tak
nesnesitelné a nep ekonatelné. (Šedivý, Válková, 1988)

3.2 Po átek návyku
Vznik návyku alkoholismu není jednorázová záležitost. Z pijáka se stává alkoholik
dle jeho v ku za r znou dobu. U patnáctiletého dít te je to
dosp lého trvá v tšinou vznik závislosti roky (až 5 let).

cca p l roku a více. U

ím je lov k mladší, tím vzniká

závislost d íve.
U mladých lidí jde o prost edek zám rné intoxikace. Nej ast ji se opíjejí sami,
málokdy je alkohol podán mládeži dosp lou osobou. D vodem pití alkoholu je nuda a
nedostatek jiného využití volného asu.
Po átek alkoholismu se dá analogizovat se situací, kdy lov k hledá v alkoholu
zdroj euforie – tj. p íjemnou zm nu nálady, obveselení, úlevu, odstran ní potíží a duševního
nap tí, zapomn ní, snaha o to si dodat odvahu. Po átkem uvoln ní v alkoholu mohou vést
problémy ve vztahu, velmi asto také finan ní problémy, pocit nezvládání svých denních
povinností, pocit nespolehlivosti. Alkohol v t chto chvílích ulevuje a je berli kou.

3.3 Genetika a alkoholismus
Je prokázáno, že d ti z rodin, kde je otec alkoholik mívají v porovnání s ostatními
d tmi dvojnásobný po et úraz , mnohem více trpí onemocn ním horních cest dýchacích a
dokonce p tkrát ast ji jsou evidovány v psychiatrickém pracovišti.
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je alkoholik, ale i tím, že druhý

rodi svou roli nezvládá správn a dostate n . Pravd podobnost je u t chto d tí 10x vyšší.
Velmi ohroženou skupinou jsou mladí, jejichž otec je závislý na alkoholu. Rodinná
zát ž se udává na 64% mužských potomk .
Je z ejmé, že d di nost má na vztah k alkoholu mimo ádný vliv.
To jakým zp sobem naše geny ovládají vztah k alkoholu je ješt

tajemstvím.

Nicmén pro ást tohoto mechanismu vysv tlení existuje.
Je to ú ast genu, který v mozku kontroluje receptory pro p íjemný pocit.Alkohol je
jedním z nejsiln jších simulant t chto receptor , které známe. Alkohol zp sobuje pocit
radosti. V tšina lidí, kte í mají problémy s alkoholismem mají defektní formu tohoto genu.
Kv li tomuto mají mén receptor pro radost. Díky tomu musí pít více a m že u
nich vzniknout návyk.
D ti z rodin alkoholik mají pravd podobn sníženou možnost produkce endorfinu,
který zlepšuje nálady a zjas uje náš pohled na sv t. Po alkoholu sahají, protože jim dává
n co, co sami nemají – schopnost pln prožité radosti. (Endorfiny jsou tzv.“hormony
št stí“.)
P i vzniku nového života, kdy dojde k promíchání genetických informací otce a
matky, jsou již na po átku života utvá eny tzv. osobnostní rysy jedince – narozený jedinec
je nap . egocentrický, ve zvýšené mí e náchylný k depresi a smutku, p ecitliv lý, zranitelný a
úzkostný s pocitem vlastní nedostate nosti, neschopný komunikace a navazování kvalitních
partnerských vztah nebo naopak osobnost jedince m že být orientována extrovertn –
obrácen navenek, dráždiv a impulsivn se sníženou schopností koncentrace, nezdrženliv
a nestále. Pokud se shora uvedený jedinec setká v pr b hu života s vhodným typem drogy,
po jejímž požití ustupují do pozadí negativní prvky jeho osobnosti, snadno a velmi rychle
zde m že dojít ke vzniku závislosti.
Jistou roli zde hraje i psychologie. Pokud se dít již od mali ka doma setkává
s pitím, nikdo mu nezakazuje jeho konzumaci, nikdo mu ne íká, aby nepilo, dít to
považuje za normu. Dít pak napodobuje své rodi e.
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Zm ny psychiky a somatiky

3.4.1 Psychika
M žeme sem zahrnout deprese, úzkost, snahu o samotu (vyhýbání se spole nosti –
aby ostatní nepoznali, že piják požívá alkohol), verbální agresivitu, (která se v minulosti
neobjevovala), velmi asto obvi ování druhých. Mezi další zm ny chování pat í duševní
unavenost, nezájem o okolí, snížená v le k jakékoli innosti, ztráta spole enského taktu a
duševní pohotovosti.
Dále sm s sentimentality, zhrub losti a otup losti. M že se dostavit nespavost,
žárlivost, nespolehlivost, egoismus, citová labilita.
Alkoholik zanedbává svou vizáž, nestará se o stav svého bytu, má v n m nepo ádek.
Nezvládá výchovu potomk . Pat í sem i zhoršení úsudku, mají problémy s ešením potíží,
které v minulosti zvládali. Alkoholici mají problém nau it se n co nového.
Alkoholik asto popírá to, že pije, tají to. Ospravedl uje své pití, íká, že pije,
protože má potíže.V tšinou si nep izná, že jeho potíže pramení z jeho pití.
Závislí se pom rn

asto vyzna ují alibismem a racionalizací svého pití. Pijí

soustavn , aby mohli fungovat.
Když ze somatických p íznak

nastupuje t es rukou, alkoholik si za íná

uv domovat, že n co není v po ádku. T es se zmír uje p i požití alkoholu.
Alkoholik v tšinou ztroskotává v partnerských vztazích a to díky nemožnosti pln ní
základních partnerských funkcí. V extrémních, bohužel ne však ídkých p ípadech jsou jimi
týrány, i zneužívány d ti.
Není ni ím

výjime ným, že alkoholik

eší rozpad partnerství s manželkou

sexuálním zneužíváním dcery.
3.4.2 Alkohol a mozek
Pomocí po íta ové tomografie (léka ská diagnostická metoda s využitím RTG
paprsk ) se poda ilo prokázat, že postižení závislí mají nejvíce poškozenou elní oblast
mozkové k ry. U dlouholetých piják jde o úmrtí až 20% neuron této oblasti.
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Poškození však není zdaleka úm rné stupni snížení intelektu. Na této metod je
velmi dob e vid t zmenšení a zvrásn ní mozku. Mozek se p i abstinenci ale áste n zv tší.
Odum elé neurony však již nikdy nevzniknou znovu, protože od narození tuto schopnost
nemají.
Bylo také zjišt no, že alkohol likviduje v hypotalamu, v centru pro žíze , senzory
hydratace organismu. Díky tomu mají alkoholici v tší žíze .
Poškození nervových bun k se projevuje parestéziemi (poruchy cít ní – nap . na
rukou), mraven ením, brn ním.
P i d sledné abstinenci od alkoholu je schopnost nápravy mentálních funkcí do jisté
míry vratná. Mozek využije neurony, které byly zatím nevyužité a tyto p eberou funkci
neuron mrtvých. Kompenzace však nikdy není stoprocentní.
asto je vyvolávajícím momentem pití pro nastartování epileptického záchvatu,
který se v pr b hu života neobjevil. Epileptický záchvat se m že také objevit poprvé
v abstinenci u alkoholika.
3.4.3 Somatika aneb zm ny na t le
3.4.3.1

asté sekundární ostatní diagnózy k alkoholismu

epileptické záchvaty u d íve neepileptických osob
nadm rné zatížení jater s jaterní cirhózou(vazivová p estavba jater), zv tšením jater (bez
jater se nedá žít – pokud zcela vypoví,

lov k zem e), eventueln

rakovina jater

z nadm rné intoxikace
p i poškození jater sou asné selhání ledvin
p i poškození m že vzniknout gynekomastie (zv tšení prsu u muž ) v d sledku
nelikvidace pohlavních hormon
velmi asto postižení slinivky b išní
vysoký krevní tlak
srde ní choroby
cévní mozková p íhoda

UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií

23

poruchy srážení krve v d sledku nedostatku srážecích faktor
rakovina dutiny ústní, jazyka, hltanu, hrtanu a jícnu, obzvlášt p i sou asném kou ení
nebo požívání nekvalitních alkoholických nápoj
podvýživa
dyspepsie
gastritidy (zán ty žalude ní sliznice), snížení schopnosti absorbovat výživn
ze stravy st evní st nou
impotence (http://www.alkoholik.cz)

látky
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PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S ALKOHOLEM
Zdravotní, sociální a ekonomické sv tové problémy

4.1

Problémy spojené s alkoholem se v celém sv t hodnotí p edevším jako problémy
zdravotní. Z ejm proto, že škody vznikající p sobením alkoholu na zdraví lidí pat í
k nejv tším. Je to i d vod, pro je na bázi OSN omezování a potla ování pijáctví a
alkoholismu z hlediska ízení sv eno Sv tové zdravotnické organizaci a ve státním m ítku
ídí boj proti škodlivému p sobení alkoholu p evážn ministerstva zdravotnictví. Svým
zp sobem je to ešením ne vždy nejš astn jším, nebo orgány a organizace, které ídí a
ovliv ují kulturní a ostatní život spole nosti a odpovídají v t chto oblastech za vznik
negativních jev , v nichž škodlivý vliv alkoholu má své vlastní p í iny i podmínky pro
rozvíjení, nepoci ují svou p sobnost i odpov dnost v postupu proti neblahým vliv m
alkoholu za svou vlastní v c. To má za následek sníženou efektivnost protialkoholního
snažení. M lo by se proto vždy dbát na to, aby v protialkoholním boji – samoz ejm
s respektováním zdravotních hledisek – nez stávala stranou pozornosti jeho nemén
d ležitá, v ur itých oblastech i d ležit jší hlediska sociální a ekonomická. (Šedivý, Válková,
1988)
4.2

Alkohol kontra lidské zdraví
Požitý alkohol zasahuje do nejr zn jších d j lidského organismu a p i chronickém

zneužívání vyvolává a komplikuje adu onemocn ní.
Syndrom závislosti na alkoholu je sám o sob závažným onemocn ním, které
zahrnuje vedle t lesných aspekt také aspekty psychologické a sociální. Syndrom závislosti
na alkoholu je proto p edm tem intenzivního medicínského, psychologického i
sociologického studia. Škodlivé d sledky požívání alkoholu se neprojevují ovšem jen
v závislosti na alkoholu. K poškozením souvisejícím s alkoholem m že docházet i p i
malých dávkách požívaných pravideln

i ast ji. Podle etných farmakologických výzkum

jsou ú inky alkoholu spoluur ovány také vlastnostmi osobnosti daného jednotlivce.
Nálezy dále potvrzují velký rozptyl poci ovaných ú ink u r zných lidí.
Exaktní zjiš ování poškození souvisících s alkoholem je o to složit jší, že požívání
alkoholu je zabudováno do normálního b hu života spoluur ovaného množstvím faktor ,
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z nichž se nemusí da it samostatn vyjád it škodlivé p sobení alkoholu, zejména p i mírném
dlouhodobém požívání.
Se zvyšující se spot ebou alkoholu a zvýšeným po tem lidí ohrožených poškozením
souvisejícím s alkoholem souvisí zjišt ní, že v d ív jších dobách pily nekontrolovateln
alkoholické nápoje p evážn sociáln slabší vrstvy obyvatelstva, zatímco dnes, pokud jde o
pití, není rozdíl mezi spole enskými vrstvami a pije se všude. P íležitost k pití se najde vždy.
Pije se v part , pije se na radost i starost. V souvislosti s tímto pijáckým trendem se lidé
asto ptají, jaké množství alkoholu ješt nep edstavuje pro zdravého významné zdravotní
riziko.
Lidé, kte í krátké dob požijí více než 15g alkoholu, se nemohou vyhnout jeho
ú inku na nervovou soustavu. Toto množství odpovídá p ibližn 1,5 decilitru p írodnímu
vínu, necelému litru 7 nebo p ibližn p l litru 10 piva, mén než 1 dcl desertního vína i
vermutu a mén než 0,5 dcl 40% koncentrátu (vodka, ko ak, whisky…). Až 10% lidí, kte í
si takto po ínají, se propije k závislosti na alkoholu. (Šedivý, Válková, 1988)
4.3

Alkohol a rodina
Dnes již klasický, bohužel však stále aktuální je vliv alkoholu na charakter rodinného

prost edí, zvlášt pak takového, ve kterém žijí d ti.
Nezvyklým vstupem do této oblasti je citace zákona o rodin , který v §18 ukládá
manžel m – krom dalších povinností – i povinnost vytvá et zdravé rodinné prost edí. By
p edpokladem tvorby zdravého rodinného prost edí je nepochybn pln ní dalších povinností
uvedených zákonem o rodin , tj. zejména žít spolu, být si v rni, vzájemn si pomáhat a
pe ovat o uspokojování pot eb rodiny, neznamená to, že manželé takto automaticky docílí
vytvo ení žádoucího rodinného klimatu. Mezi p ípady, kdy se manželé chovají zp sobem,
který sice není možno jednozna n ozna it jako porušování povinností manželského soužití,
v rnosti, vzájemné pomoci, a p esto vede k závažnému narušení i dokonce k rozpadu
manželství, pat í p edevším požívání alkoholu v mí e, která p esahuje rámec únosné
spole enské konvence. Takové chování je v ostrém rozporu s požadavkem vytvá et zdravé
životní prost edí a vyvolává asto oprávn ný odpor druhého partnera.
Rozvody zavin né holdováním alkoholu celosv tov obsazují v po adí p í in rozpadu
manželství p ední místa. I v p ípadech, kdy se konflikt vyvolaný nadm rným pitím alkoholu
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nevyhrotí v rozchod manžel , trpí d ti v takové domácnosti zp sobem, který si lze se všemi
jeho d sledky – sou asnými i budoucími – jen zt ží p edstavit. (Šedivý, Válková, 1988)
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ALKOHOL A ZÁKONY

5.1

Trestní zákon a d ti nebo mladiství
Zneužívání alkoholu a drog není samo o sob trestné. K trestné innosti však m že

vést. Pro posuzování trestné innosti d tí a mladistvých platí zvláštní p episy. Nap . kdo
v dob spáchání trestného inu nedovršil 15. rok v ku, není podle § 11 tr. zák. trestn
odpov dný. P i posuzování trestných in u mladistvých (tedy osob, které v dob spáchání
trestného inu dovršily patnáctý, ale nep ekro ily osmnáctý rok), se postupuje zpravidla
shovívav ji, než v podobných p ípadech u lidí vyššího v ku. Mladistvým je také možno
uložit ochrannou výchovu.
5.1.1

Zákon 37/89 o ochran p ed alkoholismem a jinými toxikomániemi

§4
1)Zakazuje se
a) prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, aneb jinak umož ovat jejich požívání osobám
mladším osmnácti let.
§5
1) Každý, kdo prodává nebo podává alkoholické nápoje, jiné návykové látky a výrobky je
obsahující nebo tabákové výrobky, na n ž se vztahují zákazy v §4 odst. 1 písm. a) . 1 písm.
e) a v §4 odst. 3 písm. c), je povinen odep ít jejich podání nebo prodej osob , o níž lze mít
pochybnost, že spl uje podmínku v ku, pokud ji neprokáže ú edním dokladem.
2) Zákonní zástupci nezletilých a osoby, do jejichž pé e byli nezletilí sv eni, jsou povinni
dbát dodržování zákaz týkajících se nezletilých obsažených v §4.
§12
Ukládání pokut
1) Organizace, která porušila zákaz, omezení nebo povinnosti uvedené v §4 odst. 1 písm.
a),c), odst. a),f) a g), v §4 odst. 3 a v §7 odst. 1 písm. c), odst. 2,3, uloží okresní ú ady
pokutu až do výše 50 000 K .
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2) Ob an m prodávajícím zboží nebo poskytujícím jiné služby, kte í porušili zákaz, omezení
nebo povinnost uvedené v §4 odst. 1 písm. a),c),e) a f) .6 v §4 odst. 3 a v §7 odst. 3, uloží
obecní ú ady pokutu až do výše 5 000 K .
3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zákaz, omezení nebo povinnost byly
porušeny.
4) Uložením pokuty podle odst. 1 a 2 z stává nedot ena odpov dnost organizace,
pop ípad jejich pracovník , a ob an prodávajících zboží nebo poskytujících jiné služby
vyplývající ze zvláštních p edpis .
(V ková hranice 18 let, od kdy je povoleno prodávat alkoholické nápoje, není podle m
rozhodn p ehnaná. V USA je tato hranice 21 let, v Japonsku 21 let, ve Švédsku 20 let).
Zákon 37/89 stanoví, kdy je možno na ídit nedobrovolné ambulantní nebo ústavní
lé ení. U d tí a mladistvých se ustanovení zákona 37/89 prakticky užívá z ídka. V zákon
37/89 však žádná v ková hranice uvedena není, a je tedy možné ho k na ízení nucené lé by
použít i u nezletilého. V takovém p ípad se doporu uje kontaktovat ordinaci AT podle
místa bydlišt . Pokud by byla pot ebná ústavní lé ba,je možné se i p ímo obrátit na odbor
zdravotnictví a sociálních v cí okresního nebo obvodního ú adu.
§9
Lé ebn preventivní pé e
1) Osobám závislým na alkoholu nebo na jiné návykové látce, v etn osob závislých na
nikotinu, se poskytuje lé ebn preventivní pé e ve zdravotnických za ízeních, jestliže to
vyžaduje jejich zdravotní stav.
2) Osobám závislým na alkoholu, nebo na jiné návykové látce, které se lé ebn preventivní
pé i dobrovoln nepodrobí, nebo ji odmítají, nebo poskytovanou pé i zt žují,se uloží
povinnost podrobit se ambulantní pé i: jestliže by tato pé e nebyla ú elná, nebo se ukázala
neú innou anebo, jestliže se tyto osoby odmítají dobrovoln

podrobit ústavní pé i

opakovan lze uložit jen tehdy, nejde – li o stav trvalý, lé ením neovlivnitelný.
3) O povinnosti podrobit se ambulantní pé i rozhoduje ústav národního zdraví, do n hož je
zdravotnické za ízení poskytující tuto pé i za len no.
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4) O povinnosti podrobit se ústavní pé i, o jejím ukon ení, pop ípad o následné ambulantní
pé i, rozhoduje okresní ú ad:
rozhodnutí o povinnosti podrobit se ústavní pé i p ezkoumá soud na návrh osoby, jíž se
rozhodnutí týká, jejího opatrovníka nebo osoby blízké.
5.1.2

Zákon o rodin

. 94 Sb. Z r. 1963 ve zn ní pozd jších p edpis

ást druhá tohoto zákona se týká vztahu mezi rodi i a d tmi. Krom povinnosti rodi
ukládá v §35 následující:
§ 35
Dít je povinno své rodi e ctít a respektovat.
§ 43
1) Vyžaduje – li to zájem na ádné výchov dít te, m že soud, neu iní – li tak orgán
sociáln -právní ochrany d tí, u init tato opat ení:
a) napomene vhodným zp sobem nezletilého, jeho rodi e a osoby, kte í narušují jeho
ádnou výchovu.
b) stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za sou innosti školy, ob anských sdružení
v míst bydlišt nebo na pracovišti.
c) uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vliv m na jeho výchovu, zejména
návšt vu podnik a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osob nevhodných.
2) U iní – li orgán sociáln -právní ochrany d tí opat ení uvedené v odstavci 1, nepot ebuje
schválení soudu. M nit nebo rušit taková opat ení m že orgán, který jej u inil. (Nešpor,
Csémy, 2003)
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PREVENCE SOCIÁLN PATOLOGICKÝCH JEV
Cílem primární prevence je cílev domým, plánovitým a komplexním posilováním

forem zdravého životního stylu minimalizovat výskyt a d sledky sociáln patologických
jev .

6.1 Obsah a len ní prevence sociáln patologických jev
6.1.1 Primární prevence
Primární prevence je prvotní, základní, p ední. Jde o p edcházení ohrožujícím
situacím v celé sledované populaci. Primární prevenci d líme na nespecifickou a specifickou
prevenci.
A) Nespecifická prevence je obecná. Podporuje a rozvíjí sociáln žádoucí formy p irozen .
Zahrnujeme zde výchovu v rodin , výchovu ve škole (besedy, p ednášky), výchovu a
vzd lání ve spole nosti, systém sociální pé e, sociální politiku, pé e o zam stnance a jejich
rodiny.
B) Specifická prevence je zam ená na konkrétní rizikovou oblast. Nap íklad p edcházení
prvnímu setkání d tí a mladistvých lidí s drogami. Specifická prevence dopl uje a cílen
rozvíjí prevenci nespecifickou.
6.1.2 Sekundární prevence
Sekundární prevence se zam uje na rizikovou skupinu zvláš ohroženou negativním
jevem – nap íklad prevence AIDS mezi prostitutkami a prostituty.
6.1.3

Terciární prevence
Tato prevence je zam ena na jedince, u nichž se již negativní jev projevil. Jde zde o

snahu

zmírn ní následk

problémového

jevu. Nap íklad snah zabránit

recidiv

protizákonného jednání u mladistvých delikvent . Nebo metadonový program, vým ny
st íka ek… (Nešpor, Csémy, 1997)
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ZÁSADY PREVENCE
D v ra je velice d ležitá. Dít , které ví, že m že v it tátovi i mám , snadn ji p íjme i

jejich radu. Naopak, když mu chce radit n kdo, o kom dít pochybuje, jeho slova ho jist
nep esv d í.. Aby dít mohlo rodi m d v ovat, musí v d t, že mu rodi e rozumí, nebo,
že se aspo snaží mu porozum t. Zde je n kolik praktických rad:

7.1 Jak získat d v ru dít te
Když dít za ne rodi m n co vypráv t, m li by vypnout televizi, odložit asopis a
v novat se mu.
Dít nemluví jen slovy, ale také výrazem tvá e, gesty, tónem hlasu. Porovnávat, co íká
dít mimoslovn . Mimoslovní sd lení bývá asto významn jší.
Dít

povzbuzovat, aby s rodi i mluvilo, ale naopak ho neodrazovat p ílišným

vyptáváním.Neocenitelnou službu mohou prokázat sl vka jako „hm“, „aha“, „skute n ?“.
Sd luje se tím dít ti, že to, co íká, nás zajímá.
Dát si pozor na tón hlasu. T eba jen sl vko „hm“ se dá íci takovým zp sobem, že dít
povzbudí v jeho povídání. Dá se ale také íct tak, že ho zmrazí v p lce v ty. Zvlášt dít
v období puberty velmi špatn snáší jízlivý tón.
Dít ti m žeme odpovídat nejen slovy. Pokud se nám sv í s n ím d ležitým, m že být
pro n j laskavý úsm v tou nejsprávn jší odpov dí.
M la by se na dít denn vyhradit aspo chvilka asu, kdy se bude v novat jen jemu.
Sta í i p t minut m že vzájemné dorozum ní velmi usnadnit.
Pokud je to možné nelhat dít ti. Um t íct nevím, pokud rodi e n co neví a taky
promi , když v n em chybují. Tím se posílí vztah mezi rodi i a dít tem.

7.2 Rodi jako nositel hodnot a vzor pro dít
D ti jsou ovliv ovány hodnotami, které ctí jejich rodi e. Není to vliv jediný, ale velice
d ležitý. Následují n které hodnoty v rodin , které pomáhají dít ti odmítat alkohol:
Pravdivé, t eba r zn zd vodn né p esv d ení o nevhodnosti alkoholu.
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Klást d raz na svobodu, nezávislé rozhodování a originalitu tam, kde je pití alkoholu
rozší eno.
Schopnost se ovládat a být odpov dný za své chování za všech okolností jsou d ležité
hodnoty. Pomáhají odmítat látky, které tyto schopnosti oslabují. D ti se od rodi

neu í jen

ze slov, ale i z jiných in . Ve výhod jsou rodi e, kte í:
Rodi e nepijí alkohol nebezpe ným zp sobem, neopíjejí se.
Rodi e d sledn odmítají u sebe i u jiných vysoce rizikové chování jako ízení pod
vlivem alkoholu.
Rodi e umož ují dít ti setkání s jinými dosp lými, kde alkohol není tím podstatným.
Ukazují tak, že je možné se bavit bez alkoholu.
Rodi e slouží dít ti jako vzor hledání východiska ve složitých situacích. P i
rozhodování a plánování st ízlivým zp sobem.

7.3 Zdravé sebev domí dít te
Velice d ležité je, aby dít m lo zdravé sebev domí. Pom že mu odmítat alkohol a
bude mu v život užite né i jinak. Lidé, kte í mají problémy s alkoholem a drogami, mívají
asto problémy i se svým sebev domím. Proto se rodi m doporu uje:
Chválit dít ! Chválit dít i tehdy, pokud nedosáhne úsp chu, ale vyvinulo poctivou a
up ímnou snahu. Všímat si i malých úsp ch .
Pomáhat dít ti dávat si rozumné cíle. Uv domit si, na dít má a na ne. Zklamání
z neuskute nitelného cíle by pro sebev domí dít te byla rána.
Pokud dít ud lá n co špatn , kritizovat konkrétní chování, ne samotné dít .
Neslibovat dít ti vzdušné zámky, nevychovávat z n j absolutní jedni ku.Pomoci mu
laskav poznat i jeho slabiny a chyby.
Dávat dít ti najevo, že ho máte rádi, Vztah rodi
samému. (Nešpor, Csémy, 1997)

k dít ti utvá í jeho vztah k sob
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ÚVOD
Ve svém volném ase navšt vuji nízkoprahové st edisko volného

asu VÍTEK

ve Vizovicích, kde pomáhám pracovat s mladistvými. Tudíž mám velmi blízko
k adolescent m. Rozhodla jsem se zabývat prací a otázkami, jaké zkušenosti mají mladiství
ve Vizovicích s alkoholem, jak asto alkohol užívají, kde jej užívají, jaký mají tito mladí
rodinný život, jak p istupují ke škole.
Na výše uvedené otázky jsem se ptala formou dotazníku a jeho vyhodnocením jsem
se pokusila zjistit, jaký postoj zaujímají mladiství k alkoholu.
Sou ástí mého výzkumu bylo také stanovení cíl , které budou v této práci
ov ovány. Obecným cílem mého výzkumu bylo zmapování zneužívání alkoholu žáky na 2.
stupni základní školy. Dále byly stanoveny tyto cíle:
1) Zjistit, zda k alkoholu více inklinují chlapci než dívky.
2) Zjistit, jestli k alkoholu více inklinují d ti z neúplných rodin, než ty z rodin úplných.
3) Prokázat, zda – li na rozhodnutí pít alkohol má vliv parta, nebo individuelní rozhodnutí
jedinc .
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VÝZKUMNÁ SONDA
V pr b hu m síce b ezna 2007 byla provedena výzkumná sonda mezi žáky devátých

t íd Základní školy ve Vizovicích. Zvolena byla forma primárního výzkumu – šet ení
pomocí dotazníku. Tato metoda má

adu výhod – rychlost, dostupnost, možnost

statistického a grafického znázorn ní.
Cílem této sondy bylo potvrdit nebo vyvrátit stanovené cíle.
Za ú elem výzkumné sondy bylo osloveno 100 žák

ty devátých t íd na Základní

škole ve Vizovicích. Jedna z t chto t íd je výb rová. Výzkum byl zvolen kvantitativní
s prom nnými vztahujícími se k jedinci ( subjektu – jeho individuelní zkušenosti, názory,
pojetí, atd.) a s m itelnými prom nnými (kdy je možné ur it po et nebo míru, stupe jevu
nebo vlastností).
Žák m ne inilo vypl ování problémy. Žáci výb rové t ídy vyplnili dotazníky pe liv ji a
s v tší sv domitostí.
Odpov di na otázky byly vyhodnoceny pomocí graf .

9.1 Vzor dotazníku
Viz. P íloha . 1
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10 VÝSLEDKY VÝZKUMU
10.1 Otázka . 1
Jsi dívka nebo chlapec?
Na dotazníky odpovídalo celkem 100 respondent . Z toho 50 chlapc a 50 dívek.

50%

50%

Chlapci

Dívky

Graf . 1

10.2 Otázka . 2
Kolik máš let?
Nejvíce respondent bylo ve v ku 15 let.

11%

16%

73%

14 let

15 let

15 a více let

Graf . 2
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10.3 Otázka . 3
Jakým koní k m se v nuješ?
Nej ast ji odpov d li respondenti na tuto otázku takto: ve svém volném ase se tém
polovina respondent v nuje sportu, dále pak hraní PC her, poslechu hudby, sledování TV.
P ekvapující bylo, že tém

5% respondent neuvedlo žádnou volno asovou aktivitu.

10.4 Otázka . 4
Máš vlastní zkušenost s pitím alkoholu?
Na tuto otázku odpov d lo 90% respondent , že zkušenost s pitím alkoholu má. Jen 10%
žák žádnou zkušenost nemá.

10%

90%

Ano

Ne

Graf . 3

10.5 Otázka . 5
Jaký alkohol máš nejrad ji?
Nej ast jší odpov dí bylo pivo(30% dotázaných), 24% respondent
nejrad ji mají tvrdý alkohol, 20% žák

odpov d lo, že

má nejrad ji jiný typ alkoholu, 14% žák

odpov d lo, že nemají rádi žádný alkohol a 12% odpov d lo, že oblíbeným alkoholem je
víno.
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14%
30%
20%

12%
24%

Pivo

Víno

Tvrdý alkohol

Jiný typ alkoholu

Žádný

Graf . 4

10.6 Otázka . 6
Kolik Ti bylo let, když jsi poprvé (pokud v bec n kdy) ud lal/a následující:
a)Dal/l jsem si pivo(alespo jednu sklenici).
Co se týká piva, nikdy si ho nedalo 12% dotazovaných, 23% poprvé vypilo pivo, když jim
bylo 11 let, 47% první sklenici piva vypili ve v ku 12/13 let a 18% dotázaných poprvé pilo
pivo v 15ti letech.

12%

18%

23%

47%

Nikdy

11 a mén let

12 - 13 let

Graf . 5

14 - 15 let
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b)Dal/a jsem si víno(alespo jednu sklenici).
Sklenici vína nikdy nepilo 9% žák , 14% poprvé víno pilo, když m li 11 let, 40% žák m lo
12/13 let, když si dali první sklenici vína a 27% až v 15ti letech.

19%

27%

14%

40%

Nikdy

11 a mén let

12 - 13 let

14 - 15 let

Graf . 6

c)Dal/a jsem si tvrdý alkohol (alespo jednu sklenici).
Tvrdý alkohol nepilo nikdy 17% d tí, 7% už m la první zkušenost s tvrdým alkoholem
v 11ti letech, 25% dotázaných vypila tvrdý alkohol v 12/13 letech a 51% až v 15ti letech.

17%
7%

51%
25%

Nikdy

11 a mén let

12 - 13 let

Graf . 7

14 - 15 let
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d)Opil/a jsem se.
1/3 dotazovaných se ješt nikdy neopilo, 4% respondent se poprvé opilo v 11ti letech,
17% žák se opilo ve 12/13ti letech a 46% se opilo v 15ti letech.

33%
46%

4%
17%

Nikdy

11 a mén let

12 - 13 let

14 - 15 let

Graf . 8

10.7 Otázka . 7
Myslíš, že by pro tebe bylo obtížné sehnat n kterou z následujících látek, kdybys cht l/a?
a) Pivo
Pivo je pro 11% dotazovaných pom rn obtížné sehnat, 31% odpov d lo, že je to pom rn
snadné pivo sehnat a 58% napsalo, že je to velice snadné.

0%

11%

31%

58%

Nemožné

Velmi obtížné

Pom rn obtížné

Graf . 9

Pom rn snadné

Velmi snadné
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b) Víno
U vína již 1% napsalo, že je nemožné ho sehnat, 3%, že je to velmi obtížné, 9%odpov d lo,
že je to pom rn obtížné, 40% napsalo, že je to pro n pom rn snadné víno sehnat a 47%
napsalo, že je velmi snadné víno sehnat.

1% 3%

9%

47%

40%

Nemožné

Velmi obtížné

Pom rn obtížné

Pom rn snadné

Velmi snadné

Graf . 10
c) Tvrdý alkohol
Velice m zaujaly odpov di, které se týkaly dostupnosti tvrdého alkoholu. 4% napsali, že je
nemožné ho sehnat, 10% odpov d lo, že je to velmi obtížné, 20% napsalo, že je to pom rn
obtížné, 40% žák si myslí, že je to pom rn snadné a 26% nevidí problém sehnat tvrdý
alkohol.

4%
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Pom rn obtížné

Graf . 11
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10.8 Otázka . 8
Vypil/a jsi n kdy tolik alkoholu, že jsi byl/a opravdu opilý/á ?
Rovná 1/3 respondent se ješt nikdy neopila, 18% žák se jednou opilo, 33% se opilo
dvakrát i t ikrát a p ekvapivé pro m je odpov

, že 16% se opilo více než desetkrát.

16%
33%

33%
18%

Nikdy

1x

2x - 3x

Více než 10x

Graf . 12

10.9 Otázka . 9
Jak asto obvykle užíváš alkohol?
12% žák nepije alkohol nikdy, 43% jich pije mén než jednou za m síc, 38% respondent
pije jednou m sí n až jednou týdn a 7% pije každý týden nebo ast ji.

7%

12%

38%
43%

Nikdy

Mén než 1x m sí n

1x za m síc až 1x týdn

Graf . 13

Každý týden nebo ast ji
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10.10 Otázka . 10
V jakém prost edí jej obvykle užíváš?
11% dotázaných p iznalo, že alkohol užívají doma, 13% uvedlo, že na diskotéce, 49%
odpov d lo, že venku a 27% pije alkohol jinde.

11%
27%

13%

49%

Doma

Na diskotéce

Venku

Jinde

Graf . 14

10.11 Otázka . 11
Kolik sklenic alkoholu obvykle vypiješ, pokud piješ alkohol? (Sklenice znamená sklenku
vína (cca 1dcl), láhev piva (cca 05l), skleni ku tvrdého alkoholu (cca 05dcl).
9% dotázaných nepije ani jednu sklenku, 27% pr m rn vypije 1-2 sklenky, 30% pije
obvykle 3-5 sklenek, 27% vypije 6-9 sklenek a celých 7% vypije více jak 10 sklenek, což je
dost zarážející zjišt ní.
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Graf . 15

10.12 Otázka . 12
Je pravd podobné nebo nepravd podobné, že by se Ti stalo n co podobného, kdybys pil/a
alkohol?
Vyhodnocení odpov dí na otázku . 12
Pravd podobné
(%)
Cítil/a bych se uvoln n .
83
M l/a bych problémy s policií.
55
Ublížil/a bych si na zdraví.
45
Cítil/a bych se š astný/á.
63
Zapomn l/a bych na své problémy.
69
Odvážil/a bych se být sama sebou.
69
Užil/a bych si hodn legrace.
93
Bylo by mi špatn .
73
Tabulka . 1
Varianta

Nepravd podobné
(%)
17
45
55
37
31
31
7
27

10.13 Otázka . 13
Žiji v rodin úplné – neúplné.
80% žák pochází z úplné rodiny, 20% žák pochází z rodiny neúplné.
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20%

80%

Úplná

Neúplná

Graf . 16

10.14 Otázka . 14
Jak p esn vystihují následující v ty tv j rodinný život?
Úpln
(%)

V ty
asto si s rodi i povídám o tom, co m
zajímá.
Mí rodi e obvykle ví, kde jsem a co d lám
ve svém volném ase.

Docela dob e Ne moc dob e V bec
(%)
(%)
(%)

22

67

10

1

33

52

12

3

Mí rodi e se zajímají o mou práci ve škole.

44

47

9

0

Mí rodi e se zajímají o mé aktivity ve
volném ase.

31

56

12

1

Tabulka . 2

10.15 Otázka . 15
Na rozhodnutí pít alkohol má u m vliv parta nebo je to mé individuelní rozhodnutí.
Tyto odpov di m p ekvapily, nebo 29% d tí uvedlo, že má na n vliv parta a 71% uvedlo,
že je to jejich individuelní rozhodnutí.
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29%

71%

Parta

Individuelní rozhodnutí

Graf . 17

10.16 Otázka . 16
Je v tvé rodin n kdo, kdo pije asto alkohol?
Zde odpov d lo 40% dotázaných, že je v rodin

len, který pije asto alkohol, u 60% nikdo

takový v rodin není.

40%

60%

Ano

Ne

Graf . 18

10.17 Otázka . 17
Chodíš za školu?
Zde uvedlo 85% dotázaných, že za školu nechodí v bec, 4% za školu chodí mén než
jednou za m síc a 11% nechodí do školy pr m rn jednou za m síc.
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Graf . 19

10.18 Otázka . 18
Souhlasíš s následujícími výroky o tvé škole?
Varianta
Škola m baví.
S u iteli vycházím dob e.
Ve škole je dobrá atmosféra.
Ve škole mi naslouchají.
Ve škole m žu svobodn vyjad ovat sv j názor.
Se studenty se ve škole jedná p íliš p ísn .
Tabulka . 3

Souhlasím
51
67
76
43
55
43

Nesouhlasím
49
33
24
57
45
57

10.19 Otázka . 19
M li jste letos (tj. v prvním nebo druhém pololetí) ve škole n jaké hodiny o alkoholu?
24% d tí odpov d lo, že nem lo ani jednu hodinu, 1/4 opov d la, že m la jednu hodinu,
45% udalo, že jich bylo 2-5 a 6% udalo, že m lo více jak 5 hodin o problematice alkoholu.
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45%
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1 hodinu
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Graf . 20

10.20 Otázka . 20
Víš, jaké problémy zp sobuje nadm rné pití alkoholu? (Pokud ano, jaké?)
Nej ast jší odpov dí bylo, že nadm rným pitím alkoholu dochází k odumírání mozkových
bun k, k otravám, k úraz m.
11% d tí odpov d lo, že neví, jaké problémy nadužívání zp sobuje.

10.21 Otázka . 21
Vím, na koho se mohu ve škole obrátit s žádostí o radu. (Pokud ano, na koho).
Nej ast jší odpov dí bylo, že se s žádostí o radu obrátí na t ídního u itele, kamarádku.
Velice m p ekvapilo, že respondenti neví o možnosti konzultace problému s výchovným
poradcem.
46% d tí uvedlo, že neví, na koho se mohou obrátit.
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ZÁV R

Spokojenost v život

osobním, spole enském i pracovním závisí v mnohém na naší

schopnosti jasn a p esn vyjád it kdo jsme, co si p ejeme, kam sm ujeme, ale i naší
schopnosti porozum t druhým lidem a bezkonfliktn se sžít se spole ností a jejími pravidly.
Alkoholismus pat í k nejv tším problém m v bec. U adolescent je o to závažn jší,
že závislost na návykových látkách se vytvá í podstatn rychleji (to, k emu pot ebuje
dosp lý asto roky nebo desítky let, stihne dospívající i ádov b hem m síc ).
Není v lidských sílách zabránit mladým lidem, aby se p estali scházet a užívat si
zábavu. Práv z tohoto d vodu je velice d ležité upozornit mladistvé na problémy, které
mohou nastat dlouhodobou konzumací alkoholu. Díky tomuto by se mohlo p edejít etným
zdravotním i sociálním problém m.
Cílem mé bakalá ské práce bylo prozkoumat a zhodnotit zkušenosti adolescent
s užíváním alkoholu.
V teoretické

ásti jsem psala o alkoholu z historického hlediska, o tom, jaké

somatické a psychické zm ny alkohol zp sobuje, jaké problémy souvisejí s užíváním
alkoholu.
Téma jsem si vybrala na základ mého p sobení ve volno asovém centru pro mládež
ve Vizovicích.
Svým výzkumem jsem se zam ila na otázku postoje žák

devátých t íd v i

alkoholu. Podle shromážd ných dat a jejich vyhodnocení se ukazuje, že mladiství mají
bohužel velmi kladný vztah k alkoholu. Za ínají pít alkohol již v patnácti letech a množství
alkoholu, které vypijí není zrovna malé. Alarmující je zjišt ní, že pro tyto mladistvé není
problém alkohol sehnat. Dalším závažným zjišt ním bylo, že 38% dotázaných alkohol pije
až jednou týdn . Odpov

, že žáci m li ve škole tak málo hodin o alkoholu m p ekvapila.

Myslím si, že by jich m li mít daleko víc a taky by m li víc v d t o prevenci. Možná by se
tím zabránilo tomu, že tolik mladistvých alkohol užívá.
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Stanovila jsem si t i cíle, které jsem cht la potvrdit.
Prvním cílem bylo zjistit, zda - li k alkoholu inklinují více chlapci než dívky. Šet ením
se zjistilo, že chlapci alkohol užívají ast ji než dívky a taky ve v tším množství.
Dalším cílem bylo zjistit, zda k alkoholu více inklinují d ti z neúplných rodin, než d ti
z rodin úplných. Výsledek šet ení prokázal skute nost, že k alkoholu více inklinují d ti
z neúplných rodin než d ti z rodin úplných.
Posledním cílem bylo zjistit, jestli na rozhodnutí pít alkohol má u jednice vliv parta
nebo je to jeho individuelní rozhodnutí. Šet ení poukázalo na skute nost, že je to jejich
individuelní rozhodnutí.
Na základ výzkumu se lze domnívat, že ve v tšin p ípad mají mladiství kladný postoj
k alkoholu. Domnívám se, že n které postoje mladistvých k alkoholu by se daly korigovat
promyšlenou osv tou a prevencí. Hlavním nástrojem prevence však nadále z stává rodina a
její výchovný vliv.
Protože je pé e o mládež vizitkou vysp losti každé spole nosti a státu, je dob e, že
v dnešní dob se spole nost i u nás zam uje více na problematickou mládež, více o
problému nejen hovo í, ale i koná. P estože snahy o zmírn ní sociáln patologických jev
narážejí na p ekážky r zného charakteru, p ece jen se da í ve v tšin p ípad tyto p edstavy
realizovat.
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P I: Dotazník………………………………………………………………………….…s. 56

P ÍLOHA P I: DOTAZNÍK

Vážení respondenti,

Jsem studentkou UTB ve Zlín , oboru sociální pedagogika. Do rukou se Vám práv
dostává dotazník .Prosím Vás tímto o jeho seriózní vypln ní. Vypl ování Vám nezabere
více jak 15 minut a anketa je zcela anonymní. Údaje, které poskytnete, pot ebuji pro
zpracování své bakalá ské práce.

P edem d kuji za vypln ní.

S pozdravem
Jana Zatloukalová

1) Jsi
a) dívka

b) chlapec

2) Kolik máš let?
a) 14
b) 15
c) 16

3) Jakým koní k m se v nuješ?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

4) Máš vlastní zkušenost s pitím alkoholu?
a) ano

5) Jaký alkohol máš nejrad ji?
a) pivo
b) víno
c)tvrdý alkohol
d) jiný typ alkoholu
e) žádný

b) ne

6) Kolik Ti bylo let, když jsi poprvé (pokud v bec n kdy) ud lal/a následující?
NIKDY

11/ mén

12/13

14/15

a) dal/a jsem si pivo (alespo jednu sklenici)
b) Dal/a jsem si víno (alespo jednu sklenici)
c) Dala jsem si tvrdý alkohol (alespo jednu sklenici)
d) Opil/a jsem se

7) Myslíš, že by pro tebe bylo obtížné sehnat n kterou z následujících látek, kdybys
cht l/a?
nemožné velmi obtížné pom rn obtížn

pom rn snadn

a) pivo
b) víno
c) tvrdý alkohol

8) Vypil/a jsi n kdy tolik alkoholu, že jsi byl/a opravdu opilý/á?
a) nikdy
b) ano, jednou
c) ano, dvakrát nebo t ikrát
d) ano, více než desetkrát

9) Jak asto obvykle užíváš alkohol?
a) nikdy
b) mén než jednou za m síc
c) jednou za m síc až jednou týdn
d) každý týden nebo ast ji

velmi snadné

10) V jakém prost edí jej obvykle užíváš?
a) doma
b) na diskotéce
c) venku
d) jinde

11)

Kolik

sklenic

alkoholu

obvykle

vypiješ,

pokud

piješ

alkohol?

(Sklenice znamená sklenku vína (cca 1 dcl), láhev nebo plechovku piva (cca 0,5l),
skleni ku tvrdého alkoholu (cca 0,5 dcl)
a) ani jednu
b) 1 – 2 sklenky
c) 3 – 5 sklenek
d) 6 – 9 sklenek
e) 10 sklenek a více

12) je pravd podobné, nebo nepravd podobné, že by se Ti stalo n co podobného,
kdybys pil/a alkohol?
Pravd podobné
a) cítil/a bych se uvoln n
b) m l/a bych problémy s policií
c) ublížil/a bych si na zdraví
d) zapomn l/a bych na své problémy
f) odvážil/a bych se být sama sebou
g) užil/a bych si hodn legrace
h) bylo by mi špatn

Nepravd podobné

13) Žiji v rodin :
a) úplné
b) neúplné ( žiji v rodin s jedním rodi em, rodi e jsou rozvedeni, atd.)

14) Jak p esn vystihují v ty tv j rodinný život?
Úpln
v bec
a) asto si s rodi i povídám o tom, co m zajímá
b) mí rodi e obvykle ví, co d lám ve svém volném ase
c) mí rodi e se zajímají o mou práci ve škole

15) Na rozhodnutí pít alkohol má u m vliv:
a) parta
b) je to mé individuelní rozhodnutí

16) Je v tvé rodin n kdo, kdo pije asto alkohol?
a) ano

17) Chodíš za školu?
a) v bec
b) ano, ale mén než jednou za m síc
c) ano, tak jednou za m síc

b) ne

docela dob e ne moc dob e

18) Souhlasíš s následujícími výroky o tvé škole?
Souhlasím

Nesouhlasím

a) škola m baví
b) s u iteli vycházím dob e
c) ve škole je dobrá atmosféra
d) ve škole mi naslouchají
e) ve škole m žu svobodn vyjad ovat sv j názor
f) se studenty se ve škole jedná p íliš p ísn

19) M li jste letos (tj. v prvním nebo druhém pololetí) ve škole n jaké hodiny o
alkoholu?
a) ne
b) jednu hodinu
c) 2-5 hodin
d) více než p t hodin

20) Víš, jaké problémy zp sobuje nadm rné pití alkoholu? (Pokud ano, napiš jaké)
a) ano ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
b) ne

21) Vím, na koho se mohu ve škole obrátit s žádostí o radu. (Pokud ano, napiš na
koho)
a) ano ……………………………………………………………….
………………………………………………………………...
b ne

