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ÚVOD 

Život přináší mnoho nástrah. Můžeme prožívat klidné a krásné období bez starostí, bez 

vyústěných konfliktů a špatných nálad, nenudíme se. Tento stav nás psychicky 

naplňuje, cítíme se dobře a máme spoustu energie.  

Dnešní uspěchaná doba a způsob životního stylu přináší nespavost, stres, psychické 

potíže, stavy úzkosti, nutnost sáhnout po lécích, alkoholu, drogách.  

Nevyřešené starosti, které ztrpčují plnohodnotný život, lze utlumit požitím alkoholu  

a drog.  Od návyků nenápadně přecházíme k závislosti a stáváme se pro své nejbližší  

a okolí přítěží. 

Jako téma své absolventské práce jsem si vybrala téma Lidé ve středním věku  

a alkohol. Zúžila jsem problematiku požívání alkoholu a znalost jeho následků na 

období středního věku, kdy je člověk již vyzrálý, má odžité bouřlivé období mládí  

a nabyté zkušenosti. Cílem mé práce je popsat a přiblížit specifika středního věku  

a možnost vzniku závislosti na alkoholu. Zajímá mě, zda se mi podaří nalézt společné 

prvky v požívání alkoholu v produktivním věku.  

Mluvíme-li o závislosti, většině z nás se vybaví závislost na alkoholu a drogách. Lidé od 

pradávna měli sklon vyhledávat chemické sloučeniny a opojné látky, které mění 

vědomí, chování a náladu, ale také v mnoha případech poškozují zdraví.  

Žijeme v době, kdy se od nás očekává skvěle odvedená práce, zaměstnavatelé mají 

vysoké požadavky na výkon, chceme dobře fungující rodiny a skvěle vychované děti. 

Závislost na alkoholu bývá často problém, který má závažné dopady na rodinu, rodinné 

vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, pracovní vztahy.  

Podle různých průzkumů spotřeba alkoholu v České republice stále stoupá. 

Alkoholismus u nás patří k nejrozšířenějším sociálně patologickým jevům. Závislost  

na alkoholu je velmi vážným problémem. Nadměrná konzumace alkoholu se projevuje 

na fyzickém i psychickém zdraví člověka. V krajních případech může alkohol přivodit  

i smrt.  
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Také alkohol v krvi řidičů způsobuje ročně na silnicích mnoho vážných nehod a ani 

zvýšené tresty za jízdu pod vlivem alkoholu nejsou důvodem pro řadu lidí usednout  

za volant.  

Naše společnost alkohol toleruje, bere ji jako běžnou součást života. Drogami  

a alkoholem jsme ohroženi všichni.  

Každý člověk by měl přijmout zodpovědnost za své chování. Se změnou k lepšímu 

životu bez závislosti na alkoholu musíme jednoznačně začít u sebe.  

Dotkly se mě případy, kdy se jednotlivci potýkají s problémem s nadměrným pitím 

alkoholu, jejich vyvinutí z návyku k závislosti, případy rozpadu rodiny následkem 

závislosti a zničení osobních vztahů.  

Práce bude vycházet z teoretických poznatků, průzkum budu provádět zejména  

na pracujících ženách i mužích ve věku mezi třicátým pátým až padesátým rokem, 

jejich názorů na alkohol a zdraví, ale také jejich vlastní zkušenosti s alkoholem pomocí 

dotazníku. Praktická část bude věnována samotnému dotazníkovému šetření, sběru 

dat a práce s nimi. Věřím, že data, která získám, budou relevantní a v něčem nová  

a přínosná. 
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Cílem mé práce je popsat a přiblížit specifika středního věku a možnost vzniku 

závislosti na alkoholu. 

Zajímá mě, zda se mi podaří nalézt společné prvky v požívání alkoholu v produktivním 

věku.  

 

1.2 Dílčí cíle 

 Vyhodnocení dotazníkového šetření na téma alkohol u široké veřejnosti, která 

se pohybuje ve věku od 35 do 50 let. 

 Vyhodnocení průzkumu, zda užívání alkoholu patří v současnosti k běžnému 

životnímu stylu bez ohledu na informovanost o možnosti vzniku zdravotního 

rizika. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Období středního věku 

V této kapitole se pokusím přiblížit období středního věku a různé vývojové změny  

s tímto obdobím spojené. Chtěla bych tím přiblížit specifika týkající se této věkové 

skupiny, se kterou budu dále pracovat.  

Životní období mezi pětatřicátým a padesátým rokem života je výhradně časem 

vrcholného životního rozmachu. Lidé mají většinou za sebou dokončené vzdělání, 

nabyli zkušenosti, které jim pomáhají stoupat na vrchol profesionální kariéry  

i dosahovat osobních cílů.  

Většina lidí očekává v tomto období radostné a zralé prožití, plnohodnotný život  

a stabilitu. Pravda je taková, že současně začínají vznikat pochybnosti o správnosti své 

životní cesty, přicházejí pocity prázdnoty a nejistoty. 

2.1.1 Krize středního věku 

Člověk má tendenci přemýšlet o tom, čeho dosáhl, co se mu povedlo, anebo co zůstalo 

nedokončeno. Pokud se tato myšlenka vrací, přemýšlíte o tom, že nic neumíte, že 

dosavadní život nestál za nic a je vám okolo čtyřiceti let, tak se pravděpodobně 

nacházíte v krizi středního věku.  

 Stárnutí 

Ubývající síly a nástup nemocí je přijímán s velkou nelibostí, mnohem více se lidé 

v tomto věku pozorují a píchnutí, kterého si dříve ani nevšimli, považují za smrtelnou 

nemoc. Neuvědomují si, jak tím znepříjemňují a otravují život všem okolo sebe.              

Nastává období, kdy se růst mění ve stárnutí. Je to doba, kdy člověk dosáhl určitého 

životního postavení a zisků, ale zároveň si začíná klást otázku: „Jak dál?“ 

Lidé si nepřipouští, že vstupují do další etapy svého života, že vstupují do období, kdy je 

dosažení toho, po čem dlouhá léta toužili, nakonec neuspokojuje. Často se potýkají 

s nejrůznějšími typy potíží, úzkostmi, depresí či vztahovými problémy. Děti opustí 

domov, rodiče zůstávají sami, nečekaně není kam se hnát. 

 Krize a druhá míza 
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Krize se projevuje nespokojeností se životem, únavou a nudou, vztekem na partnera či 

partnerku. 

V této etapě života se také hovoří o druhé míze mužů ve středním věku a je typické, že 

část mužské populace navazuje milenecké vztahy. Propadají panice, že si v životě 

neužili, touží po změně v partnerském vztahu nebo i jen po povrchním sexuálním 

zážitku. Muži mládnou po boku mladších partnerek a nejen muži, ale také ženy touží  

po mladistvé image. Začíná to pošilháváním po módních výstřelcích, které jsou 

nakonec zakoupeny.  

Okolí člověka, který je v krizi středních let, začne dávat najevo, že se dotyčný úplně 

zbláznil svými nekompromisními názory na módu, vyhledáváním společnosti mladých 

a používání jejich slovníku, protože vrstevníci - čtyřicátníci jsou nemožně usedlí a staří.  

 Typické bilancování 

Pro střední věk je typické bilancování, rekapitulace a beznaděj z toho, že nám život 

protekl mezi prsty, nacházíme se v období mezi 35. a 50. rokem života. 

Neexistuje návod na překonání krize, záleží na lidském temperamentu, schopnostech, 

motivaci a životních zkušenostech, a dále jakou cestu si vybere.  

[www.mpsv.cz,1] 

 

2.2 Lidé a prostředí 

Vstup do středního věku se ve velké části populace projevuje nápadnou 

bezprostředností a zjevnou sebejistotou. Je to obvykle dáno dobrým fyzickým  

a dušením zdravím, které vytváří i psychické zázemí, v kterém dominuje vlastní 

sebevědomí. Kontakt s alkoholem není cílem, ale spíše prostředkem či příležitostí  

ke zpestření dynamického rytmu společenského i soukromého života. V této době  

se může stát, že se u mnoha příjemných posezení někdo opije, přesto to nemusí 

znamenat stát se alkoholikem na zbytek svého života.  

Na druhé straně nelze zcela vyloučit důsledky negativního vlivu. Jedinec, který 

intenzivně prožívá alkoholické avantýry, začíná hrát svou roli v několika závažných 

životních problémech.  
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Jsou to především finanční příjmy, charakter práce, partnerské vztahy, postoj kolegů  

a přátel. Období mezi třicátým a čtyřicátým rokem života bývá v převažující míře pro 

formování postoje člověka k alkoholu určujícím. Zpravidla to bývá doba, kdy se  

u člověka, v jeho psychice nastartuje trvalejší vztah k pití a vytvoří se závislá 

konzumace. V tomto období se rozhoduje o tom, zda se člověk stane příležitostným 

konzumentem nebo přejde do role alkoholika se vším negativním, co s alkoholem 

souvisí. 

Po čtyřicítce se začínají objevovat životní problémové jevy, které se už nedaří hravě  

a rychle zvládnout jako doposud.    

Obecně lze říci, že vývoji k alkoholismu značně napomáhá benevolentní postoj celé 

společnosti a příznivá cenová dostupnost alkoholických nápojů. Dalším negativním 

postojem je nepatrný vliv osvěty, laxní postoj k projevům alkoholismu. 

V historii byly dvě extrémní vývojové cesty spotřeby alkoholických nápojů. Jako první je 

prohibice, tj. totální zákaz výroby a spotřeby alkoholu, druhá cesta je neomezený 

rozvoj průmyslu alkoholických nápojů.  

Autor Jan Hosek ve své knize uvádí: „Je to nesmírně smutné, uvědomíme-li si, že člověk 

převážně ve svém nejproduktivnějším věku koncentruje téměř veškerou energií 

především na to, aby v těle udržel takovou hladinu alkoholu, která ho ochrání před 

krutými důsledky odvykacího syndromu.“[HOSEK, 1998, s. 15]  

  

2.3 Alkohol 

2.3.1 Alkohol z historického pohledu 

Alkohol – etanol – C2H5OH – je jednoduchá a malá molekula, která vzniká kvašením 

cukrů. Podle současných poznatků patří mezi látky ovlivňující nervový systém 

(psychotropní látka). V lidském organismu je alkohol poživatelný jen zředěný v podobě 

alkoholických nápojů jako je víno, pivo, aperitivy, destiláty a další. 

Alkohol a jeho účinky znali lidé již ve starověku. Víno je známo lidstvu více než osm tisíc 

let a čistý alkohol byl poprvé získán v 11. století n. l. v Itálii.  
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Alkohol tehdy vstoupil do lidského života. Lidem vyhovovaly i další vlastnosti alkoholu, 

které byly možné využít také v lékařství. Alkohol se používal při úrazech a chorobách, 

poraněních v boji, v neposledním případě také jako vínové obklady, které přinášely 

pacientovi úlevu.  

Při samotném požití alkoholického nápoje se pacientovi ulevilo a bolest se stala 

snesitelnější.  

 Rok 1908 - Založen Československý abstinenční svaz. 

 Rok 1909 - Založena první protialkoholní léčebna Velké Kunčice na Moravě. 

 Rok 1910 - V Brně došlo k otevření první protialkoholní poradny. 

 Rok 1951 - MUDr. Jaroslav Skála založil první protialkoholní záchytnou stanici 

Alkohol tedy usnadňoval a zpříjemňoval lidem život. V současnosti začíná sloužit 

společnosti jako významný rituální symbol, jako prostředek pro uvolnění psychického 

napětí a usnadnění navázání mezilidských kontaktů. Lidé se pod jeho vlivem dopouštějí 

různých nečestných a nebezpečných činů. Alkohol působí škodlivě na morální 

vlastnosti, rozvrací rodinné soužití, ničí ekonomickou činnost a přispívá k špatnému 

tělesnému i duševnímu zdraví. S požitým alkoholem člověk nezvládne potřebu jednat  

a komunikovat jako by byl střízlivý.  

Lidé dnes mnohem více pracují hlavou než rukama. Škodlivé účinky a důsledky alkoholu 

oslabují nejen svalovou sílu a celkovou tělesnou kondici, ale nejvíce narušují nervovou 

činnost a zhoršují rozumové funkce. Může nastat degenerace mozkových buněk.  

V dnešní době, kdy člověk pracuje se složitou technikou, požití alkoholu je mnohem 

škodlivější.   

2.3.2 Pití alkoholu a zdraví 

Rozvoj alkoholové toxikomanie je podporován snadnou dostupností alkoholu  

a postojem společnosti. 

84% pijáků zahajuje svou kariéru v pijácké partě. Této partě jsou věrní zpravidla delší 

dobu, pro rozvoj závislosti a pijáckých rituálů má většinou každý výčep své normy 

chování.  Je známá zkušenost, že piják v určitém období rozvoje alkoholové závislosti – 
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kdy je již společnost známých náchylná ke kritizování jeho jednání nebo k nabízení 

pomoci – mění pijáckou společnost. Piják nejprve přestává pít se spoluzaměstnanci. 

Závislost na psychotropních látkách není tak společensky tolerovaná jako pití 

alkoholických nápojů.  

 Rizikové pití 

Bylo prokázáno, že požívání alkoholu je rizikový faktor pro vznik rakoviny prsu, tlustého 

střeva, konečníku a rakoviny jater. Hranice relativně bezpečné konzumace alkoholu se 

udává množstvím 24 g u mužů na den a 16 g u žen na den. To odpovídá jednomu 12° 

pivu nebo 2 dl vína či 50 ml destilátu. 

Za rizikové pití považujeme u zdravých osob již dávky mezi 20-40 g čistého alkoholu  

za den. U žen tato dávka odpovídá až dvěma 12° pivům, 2-4 dl vína nebo 0,5 – 1 dl 

destilátu. U muže jde o vypití 2 až 3 kusů 12° piv, 2-6 dl vína nebo 0,5 – 1,5 dl destilátu. 

Tato dávka neznamená vždy vznik zdravotních problémů, ale zvyšuje riziko jejich 

vzniku. Škodlivé pití je u vyšších dávek, kde hranice je také dána zdravotním stavem 

jedince. 

Nikdy nelze odhadnout, kolik kdo může vypít, aby mu to nic „nezpůsobilo“. Platí,  

že nezáleží ani tak na tom, kolik kdo vypije, jako spíše na tom, „co mu to způsobí“. 

Každý máme tu svoji hladinu - míru jinak nastavenou.  

Nejčastěji je konzumace alkoholu spojována s poškozením jaterní tkáně, která poté 

představuje další zdravotní rizika. Dle statistik se vyvine jaterní steatózy u 80-100% 

chronických pijáků alkoholu, u 10-35% se vyvine alkoholická hepatitida a u 8-20% 

alkoholická cirhóza. [www.jatra.cz, 3] 

Citace z knihy Detoxikační program [ALEXANDER, 1999, s. 10]  

„Játra mají co do činění skutečně se vším, co do organismu přichází – očišťují krev  

od jedovatých substancí (všech, počínaje alkoholem až po pesticidy), vychytávají 

toxiny, přeměňují jejich chemickou strukturu tak, že se stávají rozpustné ve vodě,  

a potom je vyměšují do žluče. Žluč (žlutozelená tekutina) potom přenáší odpadní 

produkty z jater do střev, jimiž jsou vylučovány z těla.“ 

 Poškození jater 
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Existuje několik typů poškození jater, a to dle jejich závažnosti.  

[cs.wikipedia.org/wiki/Játra, 6] 

 V první fázi dochází u lidí, užívajících nadměrně alkohol, ke zvětšení jater, které je 

způsobené ztukovatěním jater (nazýváno též jako steatóza jater). Jaterní buňka je 

zachována, onemocnění nevyžaduje léčbu, ale trvalou abstinenci. Pokud člověk trpící 

steatózou jater bude nadále pít alkohol, dojde k dalšímu a vážnějšímu poškození jater 

(viz obrázek č. 2), tedy k alkoholovému chronickému zánětu. Při tomto onemocnění se 

vyskytuje ztukovatění jater a dochází i k rozpadu a degeneraci jaterních buněk (viz 

obrázek č. 1). Tento proces již nelze zcela vyléčit, pouze zpomalit či zcela zastavit další 

jeho vývoj pomocí absolutní abstinence a dietního opatření. Při nedodržení těchto 

podmínek nastává u nemocného člověka jaterní cirhóza. 

Cirhóza jater je nemoc, která nepostihuje pouze alkoholiky. Pokud je včas léčena, lze 

předejít řadě závažných, život ohrožujících komplikací. Nemoc je známá jako tvrdnutí 

jater. Jaterní tkáň se pomalu mění na tuhou a nepotřebnou jizevnatou hmotu. Celý 

proces probíhá dlouho nepozorovaně a játra nebolí, pracují méně. 

 

 

 

Játra 

obrázek č. 1 [ www.celostnimedicina.cz]  

[www.osel.cz] 

https://www.google.cz/url?q=http://www.osel.cz/index.php%3Fclanek%3D597&sa=U&ei=hHB4U4fFM4SJqgaqt4KYDQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGZU3zOmucORflSLseCncPczPwiJw
https://www.google.cz/url?q=http://www.osel.cz/index.php%3Fclanek%3D597&sa=U&ei=hHB4U4fFM4SJqgaqt4KYDQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGZU3zOmucORflSLseCncPczPwiJw
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obrázek č. 2 

[cs.medlicker.com] 

 

 Zhoubné nádory 

Zvýšená spotřeba alkoholu je v současné době spojena se vznikem maligních tumorů 

v ústní dutině, hltanu i hrtanu, jícnu, jater, ale i je spojena s rakovinou prsu, tlustého 

střeva a konečníku. Může se objevit i rakovina plic.  

 Nemoci oběhové soustavy 

Onemocnění srdce a cév patří mezi nejzávažnější a nejčastější onemocnění dnešní 

doby. Vlivem velkého množství tekutiny nacházíme u pijáků piva nebo vína i často 
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změny na srdci, které je zbytnělé; nejde o zvětšení ve smyslu přizpůsobení se větší 

námaze, ale spíše o ztučnění. Při takovém stavu se pijáci zadýchávají a námaha jim dělá 

nemalé potíže. Srdeční sval musí vykonat daleko více práce, než u člověka se zdravou 

životosprávou, může u něj dojít k srdečnímu selhání.  

 Nemoci trávicí soustavy 

V trávicím ústrojí způsobuje alkohol nemalé škody. Dochází jak ke změnám  

na žaludeční a střevní sliznici, tak i ke změnám složení žaludečních šťáv. Piják je často  

v situaci, že dobře ví, že si dopřává, ale že neumí spotřebované, hodnotné jídlo využít 

ve prospěch svého organismu, to si bohužel neuvědomuje. Porucha trávení vede 

později i ke změně chuti, skladbě jídla, až k nechutenství, někdy provázenému zácpou, 

průjmy a ojediněle obojím. [www.celostnimedicina.cz, 2] 

Požití většího množství alkoholu může vyvolat křečové svírání žaludku a následně  

i zvracení a průjmy. U některých alkoholiků způsobuje časté zvracení trhliny mezi 

jícnem a žaludkem, po zvracení žaludečního obsahu následuje zvracení krve. 

Následkem tohoto onemocnění trávicí soustavy může být podvýživa. Naopak příjem 

velkého množství alkoholu může vést i k obezitě.  

 Nemoci nervové soustavy 

Alkohol poškozuje vedení nervového vzruchu, snižuje křečový práh, ale zvyšuje práh 

citlivosti pro bolest. Poškozuje REM spánek. REM spánek s rychlými očními pohyby je 

velmi důležitý v procesu učení.  

Během tohoto spánku úplně spíme a zároveň jsme velmi blízko bdělému stavu. 

Nedochází prakticky k žádnému svalovému napětí, avšak svaly v obličeji se aktivně 

stahují. Oči se velmi rychle pohybují, protože sledují všechno, co se děje ve snech. 

Občas se hýbou i prsty rukou a nohou, zatímco zbytek těla bývá nehybný. Srdečný 

rytmus se zrychluje a dýchání je nepravidelné, činnost pohlavních orgánů se zvyšuje 

a dochází k erekcím a sekrecím.   

Co se týče nervového systému, který je vůči alkoholu nejcitlivější, je určování škod  

a poškození zdraví obtížnější. Patří sem třes prstů, noční pocení, nespavost, celková 

dráždivost, slabost, malátnost a bolesti hlavy.  
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Známý je alkoholický tremor, projevující se třesem víček, rukou a někdy i celého těla, 

který se zvyšuje po odnětí alkoholu. Postihuje i mozeček, což se projevuje poruchou 

koordinace hybnosti, nejistou chůzí a třesem. Alkohol způsobuje řadu dalších 

neurologických onemocnění, z nichž k nejčastějším patří výskyt epileptických záchvatů, 

které mohou být vyvolány jak abúzem alkoholu, tak i jeho náhlým odnětím. 

[www.med.muni.cz, 4] 

Chronický alkoholismus podporuje i vznik různých psychóz. Jedná se například  

o alkoholovou halucinózu neboli sluchové halucinace a silná úzkost, alkoholovou 

paranoiu, která podporuje blud žárlivosti, podezíravosti, nedůvěry a alkoholovou 

demenci, kdy se ztrácí zábrany, snižuje se inteligence. Jinými příznaky mohou být  

tzv. okna - piják nemá vzpomínky na určité časové období v opilosti. V pokročilejších 

stadiích závislosti na alkoholu dochází k zánětům nervů v končetinách, které se mohou 

projevovat mravenčením, křečemi v lýtkách, jejich bolestmi až necitlivostí.  

Mezi další nepřehlédnutelné poruchy nervového systému patří pomočování nebo 

pokálení.   

 Impotence 

Alkohol působí nepříznivě na pohlavní žlázy, dochází ke snížení hodnot testosteronu. 

Po požití alkoholu u žen klesá zájem o sexualitu, u mužů naopak. Alkoholismus u mužů 

může mít dlouhodobým užíváním za následek impotenci.  

[NEŠPOR 2006; ÜHLINGER. TSCHUI, 2009] 

 Fetální alkoholový syndrom (FAS): 

Pití alkoholu během celého těhotenství (viz. obrázek č 3.) může závažně poškodit plod.  

FAS je postižení plodu alkoholem, který těhotná žena vypila především v prvních třech  

měsících těhotenství.  

Znalosti o fetálním alkoholovém syndromu tzv. FAS je charakterizován nápadným 

obličejem dítěte – anomálie obličejové části - úzké rty, úzké oční štěrbiny, široký 

a nízký nosní můstek, nízko položené uši. Děti s tímto syndromem většinou ještě 

mohou mít další jevy, a to nižší porodní váhu, poškození mozku, vadu kostí, poruchu 

tvorby nehtů, vady srdce, ledvin, plic a nižší rozumové schopnosti. U chlapců nedochází  

k poklesu varlat. Průměrné IQ dětí postižených FAS je 65, což znamená výrazné 
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postižení. Syndrom je prokazatelně vyvolán abúzem velkého množství alkoholu matkou 

během gravidity. Děti chronických alkoholiků mají poruchy chování ve škole, krádeže a 

útěky. Obtíže se častěji vyskytují u chlapců. [www.alkoholik.cz, 5] 

Fetální alkoholový syndrom,  anomálie obličejové části:  

 

[www.alkoholik.cz] 

Obrázek č. 3 

Česká republika se umísťuje na prvních místech ve spotřebě alkoholu na jednoho 

obyvatele. Bezpečná dávka alkoholu pro zdravého dospělého člověka je kolem 20g 

100% lihu za den, což představuje okolo půl litru piva nebo 200 ml vína. 

Ve statistikách o spotřebovaném alkoholu je nutné zohledňovat nejen alkohol 

vyráběný legálně, ale také alkohol vyráběný v nezákonné domácí výrobě. Jedná se  

o nedovolené pálení lihu a současně se jedná o trestnou činnost. Cena alkoholu patří 

k důležitým nástrojům ovlivňování množství prodeje a spotřeby. 

 

„Věk, kdy je povolena možnost kupování alkoholu: Česká republika 18 let, USA 21 let, 

Japonsko 21 let, Švédsko 20 let, Norsko 18 let pro pivo a 20 let pro ostatní alkoholické 

nápoje“.[NEŠPOR, 1995, s. 18]  
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2.3.3 Obsah alkoholu:  

o 10° pivo obsahuje okolo 2 % alkoholu,  

o 12°pivo obsahuje okolo 3-4 % alkoholu, 

o víno většinou obsahuje okolo 10-18 % alkoholu, 

o destiláty obsahují 40 % i více alkoholu.  

V půl litru 12°piva je zhruba stejně alkoholu jako ve 200 ml vína nebo 50 ml destilátu. 

[www.med.muni.cz, 4] 

2.3.4 Stadia opilosti 

a) Excitační  

alkohol způsobuje po menších dávkách oslabení opatrnosti, více hovornosti, tendenci 

prosazovat se, slovní nebo fyzickou agresi. 

b) Somnolentní 

alkohol způsobuje útlum, spavost 

c) Komatózní  

stav bezvědomí po požití alkoholu 

d) Asfyktické 

reakcí na alkohol vzniká dušení, a to vlivem zástavy dechového centra v prodloužené 

míše. 

2.3.5. Proč člověk pije 

Důvodů, proč člověk pije, je nepřeberné množství. Většinou házíme závislého člověka 

na jednu hromadu s dalšími alkoholiky. Vznik závislosti na alkoholu spočívá v souhře 

různých faktorů. Jedná se o biologické, psychologické i sociální faktory. Neměli bychom 

zapomínat ani na predispoziční faktory.  

Citace: [MEČÍŘ, 1990, s .41]:  

“Podle Jellineka prochází člověk při vývoji závislosti na alkoholu čtyřmi etapami: 

1.Iniciální etapa rozvoje (prealkoholická, počáteční):  

 



20 

 

Pijící si uvědomí, že mu pití přináší něco příjemného. Nejprve se domnívá, že příjemný 

stav je vyvolán okolnostmi pití, později pozná, že to působí alkohol. Účinek vyhledává 

stále častěji, nemusí však docházet k těžší opilosti. Postupně je zapotřebí stále většího 

množství alkoholu, aby bylo dosaženo stejného účinku. Tolerance stoupá. 

2. Prodromální etapa rozvoje (varovná):  

Člověk již aktivně vyhledává alkohol, kterého se nerad vzdává. Uvědomuje si, že pije 

jinak než druzí. Aby nebyl ve společnosti nápadný zkonzumovaným množstvím, „dává 

si předstih“, tj., napije se dříve, než se sejde se společností. Někdy se objevují 

„okénka“, kdy si druhý den nepamatuje na některé úseky času. Schopnost kontroly 

vlastního požívání alkoholu se začíná ztrácet po několika letech trvání této etapy. 

3. Kruciální etapa rozvoje (rozhodná):  

Ztráta kontroly je již vyjádřená. Jakmile se pacient napije alkoholu, „chytne slinu“  

a musí pít dál. Záležitost končí opilostí. Tyto opilosti se opakují. Nemocný si ještě není 

vědom chorobnosti stavu. Domnívá se, že to byla shoda okolností, které ho svedly 

k opilosti. Vypracovává si systém výkladů, který má příznivě vysvětlit jeho poměr 

k alkoholu jemu samotnému, rodině, přátelům, kritikům. Vinu svádí na druhé. Zkouší 

v určitých obdobích abstinovat, ale k alkoholu se znovu vrací. Objevuje se i známý 

fenomén „ranního doušku“, bez něhož se necítí v kondici. 

 4. Terminální etapa rozvoje (konečná):  

Touha po alkoholu je tak velká, že se nemocný opije třeba během dne a vydrží pít  

i několik dní. Objevují se příznaky „alkoholové abstinence“. To jest, když nemá 

nemocný alkohol, cítí se vysloveně špatně po tělesné a duševní stránce a musí znovu 

pít, aby se cítil lépe. Pije tak dlouho, až již zase vůbec pít nemůže. Tak se průběh 

opakuje. Nyní ho už společnost odsuzuje. Nemocný hledá alkohol v jakémkoli druhu 

alkoholického nápoje. Tolerance se snižuje na méně než polovinu dříve požívané dávky 

alkoholu. Pohybuje se v nejdegradovanější společnosti a sám již pochopí, že je 

nemocný člověk. [www.alkoholik.cz. 7] 

V 1. a 2. etapě ještě může nemocný sám s pomocí okolí svůj stav změnit, v etapě 3. a 4. 

již ne, jde o závislost, může být jen odborně léčen.“ 
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2.4 Dělící hranice 

V konzumaci alkoholu můžeme sledovat dvě varianty, které určují, zda se jedná  

o příležitostného konzumenta nebo již alkoholika. 

 Občasná konzumace 

Specifickými faktory pro příležitostného konzumenta je jeho návrat do výchozí polohy, 

tedy do stavu než požil alkohol, než se napil. Pokud chytil slinu či měl chuť se napít 

nebo opít, neznamená to, že se již stal alkoholikem. Většinou se jedná o oslavu 

narozenin nebo setkání úzké společnosti, kde se opije. Stav blaženosti, později většinou 

přechází ke zvracení, proklínání sebe samého, že se opil. Nepříjemné dozvuky 

kocoviny, bolest hlavy, žízeň. Tato zkušenost pomáhá vytvářet přirozenou a účinnou 

překážku v dalším pití. Průběh je vlastní značné části populace. Občasná přehnaná 

konzumace alkoholu, končící akutní opilostí, bývá u některých lidí po celý život, aniž 

bychom o nich mluvili jako o alkoholicích. Ti, kteří nepijí přes míru, je dle statistik 

pramálo a jsou spíše výjimkou. 

 Závislé pití 

Pro druhou variantu konzumace, tedy alkoholika je charakteristické, jak se jedinec 

chová druhý den, zda má potřebu či nutkání v pití pokračovat. Nezvládne situaci 

nepříjemných dozvuků předchozího dne a znovu sáhne po sklenici piva, vína či vodky. 

Je nucen vše opakovat v různé intenzitě i v několika dnech, někdo po celý zbytek svého 

života. 

 

Dělící hranicí mezi první a druhou variantou konzumace, tj. mezi občasnou konzumací 

a závislým pitím, je jeho postoj k pití v následujících dnech, kdy se vzdává možnosti své 

počínání kontrolovat. Rána alkoholiků jsou plná pocitů trapnosti, marnosti a studu 

z toho, co komu slíbili, co komu napovídali, kolik utratili.  Trvá to léta, než si alkoholik 

zvykne na stereotyp jako na životní úděl, který nemůže ovlivnit, změnit. Na změnu 

svého životního stylu je potřeba mnoha úsilí a odhodlání se vším skončit, vyvinout 

obrovskou sílu i odvahu pustit se za svým cílem.  
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2.4.1 Typy konzumentů 

Autor Jan Hosek „Sám proti alkoholu“ ve své knize uvádí tyto konzumenty: 

 Běžný konzument – využívá příležitostí, které se mu k pití 

naskytnou, popř. své pití vystupňuje a následně si prožije 

kocovinu 

 Iniciativní konzument – záměrně si vyhledává příležitosti 

k požití alkoholu. Jde o bezproblémového konzumenta, 

avšak s rizikovou mírou pití, může takto balancovat dlouhé 

roky. Z iniciativního konzumenta je již jen krůček 

k alkoholismu. 

 Stop alkoholik – již závislý konzument, někdy označený jako 

kvartální piják. Po dnech abstinence, které mohou být  

i několik týdnů či měsíců přichází pijácké tahy, víkendové 

popíjení. 

 Nonstop alkoholik – vyznačuje se permanentním pitím  

do doby, než u něj nenastane překážka v podobě vynucené 

abstinence, např. nedostatek finančních prostředků, pobyt 

v nemocnici, závažné jednání. Denní dávka konzumovaných 

nápojů přesahuje 70 gramů stoprocentního alkoholu, tj. 3 

dvanáctistupňová piva, 3,5 panáka lihoviny.  Samozřejmě je 

nutné přihlížet také na osobní hmotnost, jeho věk, pohlaví, 

způsob stravování atd. [HOSEK, 1998, s .17] 

2.4.2 Návyk 

Návyk začíná tehdy, kdy se člověk vzdá svých původních perspektiv a alkohol nabývá  

na významu. Návyk zaujímá nekontrolovatelně prostor v životě člověka a utváří jeho 

každý den. 
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Člověk má přirozenou potřebu překračovat hranice, vyhledávat neznámé  

a neprobádané cesty, prozkoumávat nové věci. Návyk je jednou z mnoha možností 

variant lidského naučeného chování v konkrétních situacích. [www.alkoholik.cz. 7] 

2.4.3 Psychická a fyzická závislost 

 Psychická závislost 

O psychickou závislost na alkoholu se jedná tehdy, když jeho požití vede k uspokojení  

a navození příjemných duševních stavů. Při prvním doušku alkoholu se objeví psychický 

tlak k opakování. Projevuje se silnou touhou po alkoholu, a to i v případě, kdy je již 

v rozporu se zájmy člověka. Psychická závislost nastává jako první, dříve než fyzická 

závislost a přetrvává mnohem déle. Snaha získat alkohol všemi prostředky a mít 

možnost ho konzumovat, je silná touha, které konzument nemůže odolat. Psychická 

závislost se specifická určitým druhem „návykové paměti“. 

Závislost na návykových látkách včetně alkoholu nebo tabáku je přesně definována. 

Závislý člověk dává přednost návykové látce před hodnotami, které pro něho byly kdysi 

důležitými. Touhu po návykové látce neovládá a pokračuje v užívání.  

 Fyzická závislost  

Lze ji definovat jako stav adaptace organismu na alkohol, který je doprovázen 

potřebou zvyšování dávek. Při vysazení se projevuje abstinenčním syndromem. 

Označuje jako rozvoj nepříjemných tělesných příznaků, např. třesu, pocení, křečí, 

průjmu, a to po vysazení nebo snížení pravidelné dávky alkoholu. [www.alkoholik.cz. 7] 

 

2.5  Individuální sklony a příčiny 

Příčinou vzniku závislosti může být nepříznivé rodinné prostředí a ošklivé zážitky 

z dětství, které následně způsobily nevyrovnanost jedince, který je snáze zranitelný,  

a to se projevuje i vůči alkoholu. V mnoha časopisech se uvádí příběhy rodin, kde 

požívání alkoholických nápojů má za následek napodobování dětí svých rodičů, děti 

vnímají životní vzory a přebírají je za své.  
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Duševní stavy jako je úzkost, napětí, nezdary a časté rozladění lze rychle upravit  

a zmírnit přiměřenou dávkou alkoholu, která postupně stoupá. Alkohol pomáhá unést 

těžké životní situace, někdy dočasně a naopak někdy navždy. Většina konzumentů  

ve společnosti pije alkoholické nápoje pro jejich chuť nebo pro dodání tekutiny.   

Pijáci hledají nápoj, chuť i ovlivnění psychiky, pijí často a často se opíjejí. Lidé  

na alkoholu závislí vidí v alkoholu především prostředek pro pozměnění své psychiky. 

Nastává ztráta kontroly, začnou-li alkoholický nápoj požívat, pijí až do opilosti  

a nemají-li alkohol, objevují se u nich odvykací příznaky, nepříjemné pocity, deprese, 

třes, neklid, které mizí po požití alkoholu a které je nutí k dalšímu vyhledávání 

alkoholu.  

Mezi dětmi osob závislých na alkoholu je o 50% více alkoholiků než v běžné populaci. 

Nepříznivý vliv můžeme hledat v narušení rodinného prostředí. Děti z rodin alkoholiků 

mají trvale horší školní prospěch, méně příznivé hodnocení pracovních a společenských 

vlastností. Jsou méně často voleny za kamarády.  

Matka i otec častěji mění rodinný stav, otec má v průměru nižší vzdělání, rodina má 

nižší příjem. Více těchto dětí bylo psychiatrickými pacienty.  Tyto děti více zatěžují 

společnost, jsou léčeny, nevyužívají své inteligence při školním vzdělávání. Vykazují 

více neurotických rysů, jsou méně připraveny pro pracovní zařazení. V důsledku 

narušených vztahů v rodinném soužití a problematické výchovné atmosféry je 

narušena pozitivní identifikace s rodičovskými modely. Patří sem rodiče úzkostní, 

perfekcionističtí, nevšímaví, kteří používají nepřiměřené tresty a vyjadřují svůj odpor.  

U velkého množství synů alkoholiků otcovo pijáctví nepůsobí odstrašujícím příkladem, 

může vyvolat kladnou identifikaci. U dětí rodičů závislých na alkoholu je 4 x vyšší riziko 

rozvoje závislosti. Stávají se závislými v 20-25%. 

Problémy rodičů ztěžují a komplikují výchovu jejich dětí, včetně prevence problémů 

s návykovými látkami.  Rodiče, kteří se dokážou se svými problémy vypořádat, tím 

pomáhají sobě a zároveň i svým dětem. Říká se, že nemůže být štěstí bez životní víry, 

že při troše štěstí najdete něco lepšího, co jste vůbec neměli v úmyslu hledat. Život se 

nedá svázat do plánů a předsevzetí. Podstatné je, že se snažíte se svým životem něco 

dělat. 
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2.5.1 Příčiny psychické  

Psychické problémy, jako například deprese a stres jsou jedním z nejčastějších důvodů, 

proč lidé sahají po alkoholu. Člověk s duševním onemocněním pije alkohol především 

proto, aby se mu ulevilo a aby dle něj zmírnil či vyřešil své problémy. Ovšem 

skutečnost je zcela jiná, alkohol rozvíjí psychickou závislost a k vyřešení situace, která 

způsobila psychické problémy, nedojde. Lidé s psychickým onemocněním si málokdy 

uvědomují skutečná rizika alkoholu. 

2.5.2 Příčiny sociální  

Jednou z možných a velice častých příčin zneužívání alkoholu a závislosti na něm jsou 

nepříznivé životní a sociální události, jako například ztráta blízké osoby, rozvod či 

rozchod, nezaměstnanost a s tím související nadmíra volného času, který lidé neumí 

správně využít. Mezi sociální příčiny lze zařadit i touhu po rovnosti (např. žen a mužů, 

dětí a dospělých). Na zneužívání alkoholu má vliv i prostředí, v němž člověk vyrůstal, 

nebo v němž se pohybuje. Jde především o rodinu, kamarády a známé. 

2.5.3 Příčiny biologické  

Mezi příčiny biologické se řadí různé zdravotní problémy, jakož i problémy v oblasti 

sexuální. Špatný zdravotní stav člověka má vliv na jeho psychiku a člověk pak řeší tyto 

problémy alkoholem. 

2.5.4 Příčiny genetické  

Přímá genetická souvislost není zcela prokázaná. Závislost u rodičů ještě neznamená, 

že se vytvoří automaticky i u jejich dětí. Jde zde spíše o to, že alkoholismus v rodině má  

neblahý vliv na funkčnost celé rodiny a dochází tím k vytvoření špatných podmínek pro 

výchovu a vývoj dítěte. Pokud má dítě rodiče alkoholika, působí to negativně nejen  

na jeho psychiku, ale v podstatě i na celou osobnost. I proto se pak dítě stává  

k alkoholismu (a k užívání i jiných návykových látek) náchylnějším. [NEŠPOR, 2001] 
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2.5.5 Craving neboli bažení  

Craving pochází z anglického výkladu a jedná se o velmi silnou touhu. Nejvýstižněji lze 

toto slovo přeložit jako „bažení“. Jedná se o silnou touhu nebo puzení a je jedním  

ze znaků návykových nemocí a ztěžuje a komplikuje léčbu závislosti. Craving je nutkavá 

touha po droze, např. po alkoholu, které lidé se závislostí podléhají.  

2.6. Dopady a konečná fáze 

Lidský mozek neustále přijímá informace. Zpracovává a třídí je tak, aby člověk dospěl 

ke správnému rozhodnutí. Požitím alkoholu jsou tyto vlastnosti negativně ovlivněny. 

Ještě větší riziko nastává, když si jedinec myslí, že požitím alkoholu pracuje lépe.  

Ve smyslovém vnímání je narušena rozlišovací schopnost, např. zraková a sluchová.  

I malé dávky alkoholu narušují a zpomalují reakce. Reakční doba se zpomaluje  

od hladiny alkoholu v krvi a alkohol působí více na sluchové než zrakové podněty.  

Požitý alkohol zasahuje do různých dějů lidského organismu a vyvolává a komplikuje 

řadu onemocnění, takřka 70% pacientů léčených pro syndrom závislosti na alkoholu 

trpí tělesným onemocněním.  Syndrom závislosti na alkoholu je také závažným 

onemocněním.  

K poškozením souvisejícím s alkoholem může docházet i při menších dávkách, které se 

požívají pravidelně nebo často. Požívání alkoholu je zabudováno do normálního běhu 

života. Se zvyšující spotřebou alkoholu a zvýšeným počtem lidí ohrožených poškozením 

alkoholem bylo zjištěno, že dnes není rozdíl mezi společenskými vrstvami.  

Lidé se tedy často ptají, jaké množství alkoholu ještě nepředstavuje pro zdravého 

člověka zdravotní riziko. Lidé, kteří konzumují více než 15 g alkoholu, se nemohou 

vyhnout jeho účinku na nervovou soustavu. Toto množství je přibližně 1,5 decilitru 

přírodního vína. Až 10% takto jednajících lidí se propije k závislosti na alkoholu.  

S pokračující závislostí na alkoholu nastává citová labilita, ochuzení citového života, 

snadná únavnost a četné psychosomatické obtíže, jako je bolest hlavy, nespavost  

a malátnost. Nejčastější psychické poruchy jsou alkoholické psychózy, ze somatických 

poškození například poškození žaludku, jater, srdce a mozku. Alkoholik se může propít 

až k demenci, požívá-li pravidelně alkohol mnoho let.   
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Tvrdí se, že alkohol dělá dobře na srdce. Kladný vliv je přisuzován vínu, které má vliv  

na hladinu cholesterolu. Obecně ovocné šťávy mají vliv na snížení cholesterolu a z toho 

vyplývá, že pro jeho snížení není nutné pít jen alkohol.  

Soužití s alkoholikem znamená akceptovat jeho pití nebo ho opustit. Jsou ženy ale  

i muži, pro které má partner takovou cenu, že ho berou i s jeho alkoholismem. 

Důvodem může být postavení ve společnosti, milionář, jejich osudový partner. Ti se 

s jeho pitím naučí žít a minimalizují následky. Pro většinu partnerů je alkoholik ale  

po čase nesnesitelný. Partneři, kteří opustili alkoholiky, obvykle později nelitují toho, že 

je opustili, že odešli, ale toho, že to neudělali daleko dříve. Jejich náhled a postoj je 

stejný i u dětí, pro které je vhodnější vyrůstat v klidu než uprostřed dysfunkční rodiny. 

 

V teoretické části jsem se zabývala tématem Lidé středního věku a alkohol. Popsala 

jsem generaci středního věku, tj. od 35 – 50 let, která dosahuje naplnění životních 

plánů a předsevzetí, kdy dochází k bilancování, oceňování majetkových, rodinných  

i finančních hodnot. Zajímala mě také krize středního věku a její charakteristické 

projevy. V souvislosti s touto generací jsem současně popsala alkohol, závislost  

na alkoholu, zdravotní rizika a možnost překročení hranic mezi běžným konzumentem 

na konzumenta závislého.  Alkohol patří k životu lidí od nepaměti, jeho požívání, vznik 

závislosti a návyků budu vyhodnocovat ve své praktické části. Cílem bude zjištění, zda 

současný životní trend má společné prvky a vede k nekontrolovanému pití a možnosti 

vzniku závislosti na alkoholu bez znalosti na vznik zdravotních rizik. 

Cílem tohoto průzkumu bude zjistit společné prvky důvodu požívání alkoholu, který 

z druhů alkoholických nápojů a jaké množství zastává nejdůležitější místo v životě lidí 

ve věku 35-50 let. Dále pak zjištění povědomí veřejnosti o zdravotním riziku, které 

přináší dlouhodobé pití alkoholu.  

 

 

 

 

 



28 

 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Průzkum 

Pro průzkum byla použita kvantitativní výzkumná metoda. Byl vytvořen 1 typ dotazníků 

pro náhodné respondenty. Předpoklad: neinformovanost a neznalost respondentů 

ohledně vzniku zdravotních rizik při dlouhodobém užívání alkoholu. 

 

3.2. Stanovení cíle průzkumu 

Získaná data by se měla stát podkladem pro zodpovězení, zda současný životní trend  

má společné prvky a vede k nekontrolovanému pití a možnosti vzniku závislosti  

na alkoholu bez znalosti na vznik zdravotních rizik. 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit společné prvky důvodu požívání alkoholu, který 

z druhů alkoholických nápojů a jaké množství zastává nejdůležitější místo v životě lidí 

ve věku 35-50 let. Dále pak zjistit povědomí veřejnosti o zdravotním riziku, které 

přináší dlouhodobé pití alkoholu.  

Při sestavení dotazníku jsem se snažila soustředit na data, která by měla do budoucna 

přidanou hodnotu a vedla k větší osvětě a prevenci alkoholismu a současně jsem se 

snažila soustředit na určité životní období člověka, a to od 35 -50ti let věku.  

 

3.3 Dotazníkové šetření 

Průzkum byl proveden dotazníkovým šetřením celkového počtu 44 respondentů, 

přičemž 42 respondentů splnilo kritérium věkové hranice 35 – 50 let, 36 respondentů 

byly ženy a 6 respondentů byli muži. Šetření bylo zaměřeno na alkoholové návyky, 

podněty, četnost, prostředí  a  informovanost o možnosti vzniku poškození zdraví. 

Předpokládala jsem, že ve většině případech požívání alkoholu je odstranění stresu  

a různých životních problémů dnešní hektické doby. 

Snažila jsem se svými otázkami a strukturou dotazníku zjistit, jaké místo zaujímá 

v životě alkohol, aby respondenti odpovídali podle skutečnosti, jejich cítění a prožívání.  

      



29 

 

3.4 Vyhodnocení a interpretace dat 

Údaje jsou zpracovány do přehledných grafů /Grafy viz. praktická část absolvenstské 

práce/. Každý graf je detailně slovně okomentován tím, jaké poznatky z dané otázky 

vyplynuly. Vyhodnocení proběhlo ručně a pomocí aplikace Microsoft Office Excel, která 

umožňuje provádět výpočty a analyzovat informace pomocí tabulek a grafů.  

 

Počet respondentů – 44 

Šetření: 01. 03. – 15. 04. 2014 

Počet otázek: 16 

Návratnost dotazníků: 88% 

 

Odpovědi respondentů – vyhodnocení v grafické části 

Graf č. 1 - Pohlaví 

Otázka č. 1:  Pohlaví  

  počet absolutní hodnota 

muži  6 14% 

ženy  38 86% 

celkem 44 100% 
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Ze zjištěných podkladů vyplynulo, že na dotazníky odpovídají spíše ženy. Dotazník byl 

rozeslán e-mailem i rozdán v tištěné formě. Dotazníků bylo celkem 50 ks a návratnost 

44 ks, tj. 88%. 

 

    Graf č. 2 – Věk 

Otázka č. 2:  Věk od 35 do 50let 

  
ano ne 

 Absolutní 

hodnota – ano 

muži  6 0 14% 

Ženy 36 2 82% 

Celkem 42 2 

                      

96%             

 

 

 

Další poznatky, které vyplynuly: 4% ostatní – tito 2 respondenti nesplňují věk od 35 do 

50 let a dále nebudou zařazeni do průzkumu.  
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Graf č. 3 – Dosažené vzdělání 

Otázka č. 3:  Jaké máte dosažené vzdělání? 

  muži ženy absolutní hodnota 

vyučen 3 0 7% 

střední 1 34 83% 

vysokoškolské 2 2 10% 

Jiné 0 0 0% 

 

     

Poznatky, které vyplynuly:  

a) oslovené ženy dosahují minimální úrovně středoškolského vzdělání, 2 respondentky 

vysokoškolské.  

b) 3 oslovení muži mají vzdělání – vyučen, 2 vysokoškolské a 1 střední vzdělání 
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Graf č. 4 – Zaměstnanost 

Otázka č. 4: Pracujete 

  muži ženy absolutní hodnota 

v zaměst. poměru 4 34 90% 

OSVČ 2 2 10% 

nemám práci 0 0                         0%                               

 

 

Poznatky, které dále vyplynuly:  

90% respondentů je v zaměstnaneckém poměru, lidé ve středním věku jsou aktivními 

v pracovním procesu, bez práce nebyl nikdo z respondentů.  

4 lidé, tj. 10% z respondentů se živí jako podnikatel - osoba soukromě výdělečně činná.   
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Graf č. 5 – Jak často požíváte alkohol 

Otázka č. 5: Jak často požíváte alkohol? 

  
muži ženy 

absolutní 

hodnota 

Denně 0 0 0% 

několikrát v týdnu 2 11 31% 

1 x týdně 0 7 17% 

1 x v měsíci 3 16 45% 

Nikdy 1 2 7% 

 

 

Poznatky, které vyplynuly:  

a) respondenti pijí nejčastěji několikrát v týdnu, a to 31% dotázaných, 45% jednou 

měsíčně a jen 7% nikdo.  

b) trend obou pohlaví je shodný.  
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Graf č. 6 – Který alkohol pijete nejčastěji 

Otázka č. 6: Který alkohol pijete nejčastěji? 

  muži ženy absolutní hodnota 

pivo 2 2 10% 

víno 1 22 55% 

destiláty 1 2 7% 

smíšené 1 8 21% 

žádný 1 2 7% 

 

 

Poznatky, které vyplynuly: 

a)u 55% respondentů je nejčastěji požívání alkoholu – vína,  u 21% respondentů 

převládá požívání alkoholu - smíšené – kombinace vyjmenovaných.  

b) vzhledem k malému počtu respondentů mužů – nelze přesně určit, který z druhu 

alkoholu je dominantní, přesto pivo má vyšší hodnotu. Dle grafu u mužů je vidět 

rovnoměrné požívání.  

c) u žen je dominantní alkohol – víno, a to u 22 respondentek z 36.  

U žen převládá víno, poté smíšené – kombinace vyjmenovaných.  
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Graf č. 7 – Jaké množství vína vypijete např. při oslavě 

Otázka č. 7: Jaké množství vína pijete např. při oslavě? 

  muži ženy absolutní hodnota 

1-2 dcl 0 9 21% 

do 0,5l 1 10 26% 

do 1l 1 12 31% 

více než 1l 1 1 5% 

Žádné 2 2 10% 

piji jiný alkohol 1 2 7% 

Nevím 0 0 0% 

 

 

Poznatky, které vyplynuly:  

31% respondentů odpovědělo, že pijí alkohol do 1 l. Převážná většina byla žen. 24 

respondentů pije množství od 3 dl do 1 l, 2 respondenti pijí více než 1 l.  

 

 

 

 

 

 



36 

 

Graf č. 8 – Kde pijete alkohol nejčastěji? 

Otázka č. 8: Kde pijete alkohol nejčastěji? 

  muži ženy absolutní hodnota 

v restauraci 1 8 21% 

Doma 3 19 53% 

v hospodě 1 1 5% 

v práci 0 0 0% 

Jiné 1 8 21% 

 

 

Poznatky, které vyplynuly:  

Zde je patrné, že více než polovina respondentů dává přednost soukromí domova a 

diskrétnosti respondentům. Anonymita soužití ve společnosti zaručuje 

neinformovanost okolí o vzniku alkoholismu jednotlivců.  
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Graf č. 9 – Zanedbáváte svou práci z důvodu pití alkoholických nápojů? 

Otázka č. 9: Zanedbáváte svou práci z důvodu pití 

alkoholických nápojů? 

  muži ženy absolutní hodnota 

Ano 1 0 2% 

Ne 5 36 98% 

někdy 0 0 0% 

 

Poznatky, které vyplynuly:  

a) Riziko možnosti ztráty práce nebo zaměstnání z důvodu požívájí alkoholu je 

minimální.  

Zdroj příjmů je prioritou lidí středního věku, nevystavují se riziku ztráty zaměstnání 

z důvodu abstinencí nebo požívání alkoholu v práci. 

b) Graf č. 8 – respondenti v práci nepožívají alkohol. 

 

 

Otázka č. 10 

Dokážete pokazit svým pitím atmosféru ve společnosti nebo doma? 

100% respondentů odpovědělo NE   
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Graf č. 10 – Pijete, když máte těžkosti, starosti, zlost nebo obavy? 

Otázka č.11: Pijete, když máte těžkosti, starosti, zlost nebo 

obavy? 

  muži ženy absolutní hodnota 

Ano 0 1 2% 

Ne 5 28 79% 

Někdy 1 7 19% 

 

 

Poznatky, které vyplynuly:  

Alkoholem respondenti z převážné většiny neřeší zátěž a problémy se současným 

životním stylem.  

8 respondentů uvedlo, že starosti jsou zapíjeny alkoholem, a to někdy. 
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Graf č. 11 – Míváte po požití alkoholu tzv. okno? 

Otázka č.12: Míváte po požití alkoholu tzv. okno? 

  muži ženy absolutní hodnota 

Ano 1 0 2% 

Ne 5 30 83% 

Někdy 0 6 15% 

 

 

Poznatky, které vyplynuly:  

83% respondentů má své pití pod kontrolou a tzv. „okno“ nepotvrdilo.  

15% respondentů zažívá tzv. okno, potvrzují větší množství vypitého alkoholu. 
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Graf č. 12 – Při jaké příležitosti nejčastěji pijete alkohol 

 

Otázka č.13: Při jaké příležitosti nejčastěji pijete alkohol? 

  
muži ženy 

absolutní 

hodnota 

při oslavě 0 6 14% 

bez příležitosti, jen tak, a sám 1 3 10% 

posezení s partnerem, přáteli 3 24 64% 

po dobrém jídle 1 1 5% 

Nevím 0 0 0% 

Nepiji 1 2 7% 

 

 

 

Poznatky, které vyplynuly: 

64% respondentů požívá alkohol při posezení s přáteli, partnerem 

14% respondentů požívá alkohol při oslavě 

10% respondentů pije jen tak, a sám 
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Graf č. 13 – Máte nepříjemné zkušenosti s požíváním alkoholu v rámci své rodiny? 

Otázka č.14: Máte nepříjemné zkušenosti s požíváním 

alkoholu v rámci své rodiny? 

  muži ženy absolutní hodnota 

ano 3 12 36% 

ne 3 24 64% 

 

 

Další poznatky, které vyplynuly:  

více než třetina respondentů odpověděla, že v jejich rodině je člověk, který má nebo 

měl problémy s alkoholem. 
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Graf č. 14 – Cítil jste během posledního měsíce silnou touhu nebo nutkání požívat 

alkohol 

Otázka č.15: Cítil jste během posledního měsíce silnou 

touhu nebo nutkání požívat alkohol? 

  muži ženy absolutní hodnota 

ano 1 2 7% 

Ne 5 34 93% 

 

 

Poznatky, které vyplynuly: 

3 respondenti, tj. 7% může být alkoholově závislým člověkem.  

 

Graf č. 15 Považujete za zdravotní riziko požití 2-4dl vína nebo dvou 12° piv denně při 

dlouhodobém požívání? 

Otázka č.16: Považujete za zdravotní riziko požití 2-4dl vína 

nebo dvou 12°piv denně při dlouhodobém požívání? 

  Muži ženy absolutní hodnota 

ano 3 22 60% 

ne 3 14 40% 
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Poznatky, které vyplynuly: 

a) zdravotní riziko podceňuje 40% respondentů 

b) požívání alkoholu může být již standard společnosti a uvedené množství je běžná 

konzumace 

c) ženy více vnímají zdravotní rizika  

 

 

3.5 Ověření cíle a zhodnocení výsledku průzkumu 

Po vyhodnocení dotazníku, musím zkonstatovat, že se zcela neprokázal můj 

předpoklad o neinformovanosti a neznalosti vzniku zdravotních rizik při dlouhodobém 

užívání alkoholu. Jak je z grafu č. 5, 6 a 7 patrné, alkohol je nedílnou součástí 

současného života generace středního věku. Muži i ženy uvedli ve svém dotazníku 

četnost, množství a druh alkoholu. 

Vyhodnocením jsem zjistila společné prvky, a to, že nejvíce se v současné době požívá 

víno, zejména u žen. Dalším společným rysem je požívání zejména v prostředí svého 

domova, nejvíce ve společnosti přátel nebo partnera. Dále je zajímavé, že střední 

generace, kterou jsem oslovila, byli všichni respondenti v pracovním procesu  

a  dle grafu č. 9 je patrné, že není podceněno riziko dnešní doby, a to přijít kdykoliv  

o svou práci, zejména z důvodu alkoholu. 

Také mě překvapilo, že občasným pitím není řešen stres, těžkosti nebo starosti. Jen 

část respondentů odpověděla, že někdy potřebuje stres potlačit pitím alkoholu. 
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Při vyplňování dotazníku byl malý počet respondentů mužů – tudíž vyhodnocení může 

být zkreslující a nelze závěry zcela zkonstatovat. Zjistila jsem, že až jedna třetina 

dotázaných požívá až 1 l vína, a to několikrát v týdnu a nejvíce pije v domácím 

prostředí. Posedět se svými přáteli nebo partnerem několikrát v týdnu se sklenkou vína 

není výjimkou. Jak se ukázalo, všichni respondenti neznají zdravotní rizika pravidelného 

pití alkoholu, a to 40% respondentů.  

Dále se mi podařilo zjistit, zda mají respondenti nepříjemné zkušenosti s požíváním 

alkoholu v rámci své rodiny a zda to pro ně znamená, že nepijí. Tento předpoklad se 

nenaplnil. Jak se ukázalo, abstinujících lidí bylo velmi málo, 3 respondenti a jen 60% 

respondentů potvrdili znalost hranice množství alkoholu, které již může způsobit 

zdravotní problémy.  
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DISKUZE 

V teoretické části své absolventské práce jsem popsala, jak alkohol působí v našem 

společenství na jednotlivce, kteří postaví alkohol na důležité místo ve svém životě,  

na každodenní potřebu, vznik závislosti. Uvedla jsem zdravotní rizika a popsala 

generaci středního věku, tj. od 35 – 50 let, která v tomto období provádí své 

bilancování o naplněném nebo nenaplněném životě. Oceňované jsou rodinné, finanční, 

majetkové hodnoty. Současně jsou již vybudovány návyky. Alkohol je součástí života 

lidí od nepaměti a patří k návykům, kdy se člověk vzdá svých původních perspektiv  

a alkohol nabývá na významu. Návyk zaujímá nekontrolovatelně prostor v životě 

člověka a utváří jeho každý den. 

Jak z průzkumu vyplynulo, 64% (27) dotázaných odpověděli na otázku při jaké 

příležitosti nejčastěji pijete alkohol, že při posezení s partnerem, přáteli a současně 

vyvrátili 79% (33) dotázaných diskusi o tom, že by řešilo alkoholem stres, starosti či 

zlost. Tento jev naznačuje, že většina lidí ve středním věku má vybudované dlouholeté 

vztahy s přáteli nebo s partnerem, s kterými si ráda posedí a současně nikdy nechybí 

při setkání alkohol, zejména víno. Průzkum prokázal, že četnost požívání alkoholu je 

několikrát v týdnu a to u více než 1/3 respondentů. Také průzkum ukázal, že přichází 

chvíle, kdy vyhledáváme domácí prostředí anonymity. Právě v těchto chvílích může 

u běžného konzumenta vzniknout návyk na alkoholu, který není nijak řešen, dokonce 

se o něm nemusí okolí dozvědět. Z 53% (22) respondentů uvádí, že nejčastěji požívá 

alkohol právě doma a jen 21% (9) navštěvuje restauraci. Jak průzkum dále prokázal, 

nepříjemné zkušenosti s požíváním alkoholu v rámci své rodiny v zásadě neovlivňují 

postoj dotázaných k alkoholu, za abstinenta se považují 3 respondenti.   V průzkumu 

jsem také chtěla zjistit, zda současný životní trend vede k nekontrolovanému pití  

a možnosti vzniku závislosti na alkoholu bez znalosti na vznik zdravotních rizik. Toto se 

nepotvrdilo. K tomuto účelu jsem vytvořila otázky, které se týkaly množství, druhu 

alkoholu, dále cítění nutkání požít alkohol a ověření znalostí ohledně možného vzniku 

zdravotních potíží. Lidé jsou informováni o tom, kdy vzniká zdravotní riziko.  

Nutkání požití alkoholu potvrdilo 7% (3) respondentů, lze tedy předpokládat 

překročení hranice z běžného konzumenta alkoholu na konzumenta s návykem.   
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Návyk je jednou z mnoha možností variant lidského naučeného chování v konkrétních 

situacích. Sada mých otázek byla směrována na stanovení společných jevů střední 

generace. Vyhodnocením bylo zjištěno několik společných prvků, a to, že nejvíce se 

v současné době požívá víno, zejména u žen. Dalším společným rysem je požívání  

v prostředí svého domova, nejvíce ve společnosti přátel nebo partnera, že střední 

generace, kterou jsem oslovila, byli všichni respondenti v pracovním procesu. 

Generace středního věku je plná života, z průzkumu vyplývá, že pitím není nijak 

narušena oslava či setkávání s přáteli a alkohol je vždy nedílnou součástí pohoštění. 
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ZÁVĚR 

Téma mé absolventské práce mi pomohlo rozšířit si vědomosti v oblasti vzniku 

alkoholismu a také ve znalostech lidských etap života, která patří k střední věkové 

generaci. Měla jsem možnost seznámit se s následky alkoholismu, ale také jsem zjistila, 

že současná střední generace je stále plná energie, své návyky a rituály má zabudované 

hluboko ve svých činnostech i projevech.  

Příznaky závislosti na alkoholu, aneb jak poznáme, že má někdo problém s alkoholem: 

Převážná většina závislých osob své pití dlouhodobě tají, proto není zcela jednoduché 

poznat, zda má člověk skutečně s alkoholem problém. Dalším negativním postojem je 

nepatrný vliv osvěty, laxní postoj k projevům alkoholismu. 

Existuje spousta varovných signálů, které ohlašují problémy s konzumací alkoholu, 

ovšem musí se vyskytovat alespoň z části společně. Některé příznaky samy o sobě 

nemusí být známkou toho, že se jedná o člověka závislého na alkoholu. 

• ztráta spolehlivosti 

• pozdní příchody 

• zmeškané schůzky 

• snížený zájem o rodinu a práci 

• neplnění slibů 

• nevysvětlené výdaje, problémy s financemi 

• zanedbaný zevnějšek 

• nedostatečná péče o domácnost 

• izolace 

• výkyvy v pracovním nasazení 

• pokles výkonnosti 

• změna chování (tzn. neuvážené jednání, agresivní chování, hádky...atd.) 

Partneři a lidé, kteří žijí ve společné domácnosti s alkoholikem mohou být těmi, kdo 

pomohou zvládnout celou životní situaci alkoholika. Uvádím několik možností, ale také 

zásad, kterými se lze řídit. 

Možnosti pomoci od partnerů, blízkých: 

- zjištění možnosti léčby, které jsou k dispozici 
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- odměňování za střízlivost 

- hledání vlastních koníčků a zájmů, které zajistí výhodu a zázemí 

- budování finanční nezávislosti na alkoholikovi 

- zvládání situací, kdy partner pije a přijde domů opilý 

- nepřebírání zodpovědnosti za partnera, nese si důsledky svého 

jednání, pokud usne na podlaze, není nutné obkládat ho 

polštáři, omlouvat ho v práci 

- nezajišťování komfortu - jestliže se pozvracel, měl by se sám dát 

do pořádku 

- člověk pod vlivem alkoholu nebo drog může být nebezpečný 

sobě i druhým a odchod ze společné domácnosti je jediné 

řešení 

V dnešní době není nutné stavět alkoholika do postavení odepsané bytosti, neschopné 

vzít osud do vlastních rukou. Každý člověk může změnit svůj život, abstinovat, 

důležitým předpokladem je také vůle alkoholika nepít, jeho připravenost k realizaci 

svého předsevzetí. Podaří-li se alkoholikovi překonat svou závislost mimoústavním 

nebo mimoambulantním způsobem léčby, má docílená abstinence větší naději trvale 

obstát.  

Většina konzumentů ve společnosti pije alkoholické nápoje pro jejich chuť nebo pro 

dodání tekutiny.   

Ve srovnání s jinými závislostmi má alkoholismus poněkud zvláštní postavení, k návyku 

na heroin může dojít již za několik týdnů a závislými se stane 100% osob, které ho 

vydrží užívat. Než se však plně rozvine alkoholová závislost, uplyne zpravidla 3-15 let  

a závislými se stane jen asi 10% pijáků.   

Lidé, kteří jsou na alkoholu závislí, i jejich okolí se za alkoholismus stydí. Alkoholismus 

často zůstává skrytou chorobou se všemi svými nepříznivými důsledky.  

Alkoholismus je nemoc trvalá, od prvních příznaků typických pro alkoholismus až do 

konce života. Člověk žije a musí žít v prostředí, které se této chorobě přizpůsobí, 

v prostředí, v kterém se nenaleznou alkoholické nápoje. Alkoholik musí znát sebe, 

přijímat svou chorobu a pravidla, která z nich plynou.  
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Alkohol se řadí k nejnebezpečnějším drogám vůbec. Nemáme jej spojený s ohrožením 

života, a proto alkohol nevnímáme jako škodlivý. Navíc si lidé při pití alkoholu 

zdůvodňují tím, že své pití mají pod kontrolou.  

Z důvodu alkoholické závislosti dochází k rozvratům osobních vztahů. Z pracovitého  

a milého manžela se stává nerudný, nespolehlivý, neupřímný a agresivní člověk, který 

napadá své okolí, něco neustále slibuje, nebo se na něco vymlouvá.  

Po čtyřicítce se objevují životní situace, které se už nedají hravě zvládnout, patří sem 

například tíha stereotypu se svým partnerem, narušení partnerského klidu selháním, 

neshoda s nadřízeným nebo s kolegy v práci, pracovní zatížení, pocit neuznání, vážné 

obavy z budoucnosti. Toto období je specifické druhým dechem. Stejně tak se může 

stát motivem pití alkoholu nečekaný úspěch v zaměstnání, nepohoda v rodinném 

životě nebo jen hledání nějakého vzrušení v rámci stereotypu. Vytvářejí se podmínky 

k překročení hranice, kdy se z konzumenta stává alkoholik. Označení pro člověka, který 

měl problémy s alkoholem, ale svým nebo cizím přičiněním dnes nepije, je abstinující 

alkoholik.  

Říká se, že nemůže být štěstí bez životní víry, že při troše štěstí najdete něco lepšího,  

co jste vůbec neměli v úmyslu hledat. Život se nedá svázat do plánů a předsevzetí. 

Podstatné je, že se snažíte se svým životem něco dělat. 

Alkoholismus je nevyléčitelná nemoc, kterou lze držet ve svých rukách a pokud se to 

podaří, tak lze žít bohatý a krásný život. 

 

 

 

 

Citace: [HOSEK, 1998, s .45]: 

„Těžko byste hledali alkoholika, který by vás přesvědčil, že on je proti depresím zcela 

imunní. Skutečnost, že mnoho alkoholiků končí svůj život sebevraždou, jen potvrzuje 

vážnost krizových psychických stavů ve spojení s alkoholem.“  
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REZUME 

Тему своей выпускной работы - Люди среднего возраста и алкоголь я выбрала, 

так как эта проблема очень широкая и больная. Она меня интересовала уже 

давно. В современное время  эту тему  считаю  большой проблемой общества.  Я 

уже давно думала о ней. 

Алкоголь в современное время элементом  жизни. Люди его используют,  как 

инструмент  развлечения, к справлению со стресом, к чествованию со своими 

друзьями.    

Алкоголизм это наркотическая зависимость, сильная психическая и физическая 

зависимость – болезнь. 

Зависимость человека на алкоголе, прежде всего у челоека  стреднего возроста 

(35 - 50 лет) это очень интересная тема, по причине его уже зрелого вида и его 

способностей. 

Целью моей работы было описать зависимость людей на алкоголе и специфика 

стреднего возроста, обнаружить  знания людей о риске зависимости, узнать 

более разширенные виды алкоголя. 

Свою выпускную работу я разделила на две части, теоретическую и практическую.  

В теоретической части я направила внимание на медицинский риск, 

наследственность, на количество ежедневного употребления алкоголя, когда 

возникает, когда уже говорится о зависимости у людей среднего возроста, если 

количество выпитого алкоголя уже у них стандарт.  

Здесь я исходила с подытоживания прожитых опытов, с ответов на вопросы, если  

жизненные планы и  намерения были наполнены.  

Дальше я занималась причинами алкоголизма у людей среднего возроста и  

общими понятиями: психической а физиеской зависимостью от алкоголя,  

этапами алкоголя. 

В практической части я сосредоточилась на людей в возросте с 35 до 50 лет и их  

запой алкогола.  

Я использовала метод анкеты, я спрашивала  сорока  респондентов. Результатом 

стало  Обнаружение  того, что люди пьют прежде всего  вино, и спирного пьют 
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очень мало. Меня тоже удивилось и то, что зависимость на алкоголе часто не 

является результатом стресса или тяжёлой жизненной ситуации, но что люди 

пьют просто так, что пьют. Часто  питьё имеет своё основание в обшестве 

употребляют алкоголь, как инструмент  развлечения,  к чествованию со своими 

друзьями.    
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Příloha č. 1 

 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás zdvořile požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Ráda bych zjistila, zda 

požívání alkoholu je jako uklidňující lék v těžkých životních situacích, v období stresu 

nebo jen jako příjemné zpestření při posezení s přáteli. Cílem je získání informace 

závislosti na alkoholu ve středním věku, její specifika a také získání přehledu o znalosti 

možnosti poškození zdraví. 

Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné a anonymní, data budou použita pro přípravu 

absolventské práce a bude s nimi důvěrně nakládáno. 

Děkuji Vám za spolupráci 

                                                                                                          Eva Dzurňáková 

 

   

Dotazníkové šetření pro vybrané osoby ve věku 35 až 50 let, různého dosaženého 

vzdělání a bez nutnosti pracovního poměru. 

(odpovědi prosím zakroužkovat) 

1. Jste: 

a) žena                              

b) muž 

2. Věk od 35 do 50 let: 

a) ano 

b) ne 

3. Jaké máte dosažené vzdělání? 

a) vyučen 

b) střední 

c) vysokoškolské 

d) jiné 

4. Pracujete: 

a) v zaměstnaneckém poměru 
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b) OSVČ 

c) nemám práci 

5. Jak často požíváte alkohol? 

a) denně 

b) několikrát v týdnu 

c) 1 x týdně 

d) 1 x v měsíci 

e) nikdy 

6. Který alkohol pijete nejčastěji? 

a) pivo 

b) víno 

c) destiláty 

d) smíšené – kombinace vyjmenovaných 

e) žádný 

7. Jaké množství vína vypijete např. při oslavě? 

a) 1-2 dcl 

b) do 0,5l 

c) do 1l 

d) více než 1l 

e) žádné 

f) piji jiný alkohol 

g) nevím 

8. Kde pijete alkohol nejčastěji? 

a) v restauraci 

b) doma 

c) v hospodě 

d) v práci 

e) jiné 

9. Zanedbáváte svou práci z důvodu pití alkoholických nápojů? 

a) ano  
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b) ne 

c) někdy   

10. Dokážete pokazit svým pitím atmosféru ve společnosti nebo doma? 

a) ano 

b) ne 

c) někdy 

d) nepiji 

11. Pijete, když máte těžkosti, starosti, zlost nebo obavy? 

a) ano 

b) ne 

c) někdy 

12. Míváte po požití alkoholu tzv. „okno“?  

a) ano 

b) ne 

c) někdy 

13. Při jaké příležitosti nejčastěji pijete alkohol? 

a) při oslavě  

b) bez příležitosti, jen tak, a sám 

c) posezení s partnerem, přáteli 

d) po dobrém jídle 

e) nevím 

f) nepiji 

14. Máte nepříjemné zkušenosti s požíváním alkoholu v rámci své rodiny? 

a) ano 

b) ne 

15. Cítil jste během posledního měsíce silnou touhu nebo nutkání požívat alkohol? 

a) ano 

b) ne 

16. Považujete za zdravotní riziko požití 2-4dl vína nebo dvou 12° piv denně při 

dlouhodobém užívání? 
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a) ano 

b) ne 

 

Děkuji za vyplnění a spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


