
 

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce „Alkohol a studenti 

středních škol“ se zabývá problematikou pití 

alkoholických nápojů u žáků střední odborné 

školy stavebního zaměření.  Bakalářská práce 

je koncipována jako teoreticko-empirická. 

V první části práce je uveden přehled 

odborných poznatků na dané téma, kdy 
autor čerpal z prací tuzemských autorů.  V 

empirické části jsou prezentovány výsledky 

dotazníkové sondy žáků 1. a 4. ročníků 

střední odborné školy ve středních Čechách a 

jejich analýza. Jako doplňující metoda byl 
použit rozhovor s výchovným poradcem a 

metodikem prevence sledované střední školy, 

kdy oba komentovali výsledky dotazníkového 

šetření a konfrontovali je se svými 

zkušenostmi.  

Abstract 

The Bachelor thesis  "Alcoholism  among 

High School Students" deals with the  alcohol  

misuse among secondary school students. 

The thesis is divided into two parts, the 

theoretical   and  empirical one. Introductory 

chapters of the thesis present the theoretical 

background of the topic. The second part - 

empirical one - discusses results of a survey 

focused on occurance, frequency and 

motivation of student behaviour as reflected 

in a questionnaire. Research sample 

included the first and the fourth school-year 

students. Opinions of two teachers involved 

in student guidance service and preventive 

activities were also analyzed in the text. 

Předložená Bakalářská práce se 

věnuje především problematice 

požívání alkoholických nápojů 

studenty středních škol, ale i 

majoritní společností České 

republiky a občany Evropské 

unie. 

Cílem zde prezentované bakalářské práce je zjistit 
a popsat vznik návyku na alkohol u dospívající 
generace, jeho motivaci a další okolnosti, které 
vedou mladého člověka – zde studujícího na střední 
škole- k tomu, aby poprvé a posléze opakovaně 
okusil alkoholový nápoj.  Zaměřil jsem se na 
postojové orientace k alkoholu u žákyň a žáků 
prvních a čtvrtých ročníků na střední škole 

stavebního zaměření ve středočeském kraji.  
Bakalářskou práci jsem rozčlenil do dvou částí. 
První je teoretická: zde jsem shromáždil poznatky 
odborné literatury, doplněné o údaje, jaká je 
politika ČR k řešení problému alkoholismu, 
včetně porovnání s dalšími členskými státy EU. 
Charakterizoval jsem možnosti prevence zneužívání 
alkoholu na střední škole.  
 
V empirické části prezentuji data získaná pomocí 
dotazníku. Zajímalo mě, kdy žáci s příležitostným, 
případně pravidelným pitím začínají, co je k tomu 
vede, jaké jsou jejich názory na pití, zda liší u žáků 
prvních ročníků a čtvrtých ročníků střední školy. 
Zaměřil jsem se také na prevenci, zda je součástí 
výuky na střední odborné škole a zda na škole 
existují mechanismy, které by k prevenci 
alkoholismu u středoškoláků přispívaly. 
Výsledky výzkumu na střední škole byly předloženy 

výchovnému poradci školy a školnímu metodikovi 

prevence. Následně s nimi proběhl rozhovor. Byli 

překvapeni, kolik studentů zastává názor, že jim 

alkohol nemůže v žádném ohledu uškodit. 
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