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Demografie 
 Základní demografické údaje: 

◦ Pohlaví 

◦ Věk 

◦ Rodinný stav 

◦ Nejvyšší dokončené vzdělání 

◦ Forma pracovního zařazení 

◦ Ekonomická situace 

◦ Měsíční příjem 



Vlastní hodnocení konzumace alkoholu 
 AUDIT 

 Průměrná denní spotřeba alkoholu 
◦ Pivo 

◦ Víno 

◦ Lihoviny 

◦ Nadměrné dávky alkoholu 

 Odhad finančních dopadů spojené s 
konzumací alkoholu 

  



Výsledky 
Frekvence konzumace alkoholu 

◦ Nízké nebo umírněné pití 

◦ Rizikové nebo škodlivé pití 

◦ Problémové pití 

 Porovnání konzumace s vrstevníky 
◦ Pohlaví 

◦ Věková kategorie 

 Shrnutí průměrné konzumace alkoholu 
◦ Počet zkonzumovaných gramů/den podle typu 

alkoholického nápoje 

◦ Počet kalorií získaných touto konzumací 

◦ Počet nadměrných dávek alkoholu 

  

[HODNOTA]% 

[HODNOTA]% 

[HODNOTA]% 

[HODNOTA]% 

Průměrná denní spotřeba alkoholu v 
gramech (Muži 18 - 34 let) (%) 

Nízké nebo umírněné pití Rizikové pití Škodlivé pití Problémové pití



Výsledky 



Výsledky 
 Finanční stránka 

◦ Respondentův odhad finančních výdajů 
spojených s konzumací alkoholu 

◦ Hrubý odhad podle ekonomické kalkulačky 

◦ Procentuální část příjmu 

 Informativní tabulka  
◦ Hladina alkoholu v krvi, změny pocitů a změny v 

chování 

Hladina alkoholu v krvi, změny pocitů a změny v chování 

Hladina 
alkoholu 

Pocity Chování 

0,4 o/oo Pocit uvolnění Vyšší riziko úrazů 

0,6 o/oo Změny nálady 
Zhoršený úsudek, zhoršená schopnost 
rozhodování 

0,8 o/oo 
Pocity tepla, 
euforie 

oslabení zábran, zhoršené 
sebeovládání, zhoršení postřehu, roste 
riziko úrazů 

1,2 o/oo 
Vzrušení, 
emotivnost 

Povídavost, roste riziko ukvapeného 
(impulzivního) jednání 

1,5 o/oo 
Zpomalenost, 
otupělost 

setřelá řeč, někdy sklon k násilí 

2,0 o/oo Výrazná opilost 
obtížná řeč, dvojité vidění, poruchy 
paměti, případný spánek 

3,0 o/oo 
Možnost 
bezvědomí 

nereaguje na zevní podněty, ohrožen 
vdechnutím zvratků 

4,0 o/oo 
Hluboké 
bezvědomí 

riziko zástavy dechového centra v 
mozku a zadušení, smrtelné ohrožení 
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Motivační Rozhovor 
 Témata otázek: 

◦ Žebříček hodnot 

◦ Důvody nadměrné konzumace 

◦ Pozitivní a negativní zkušenosti s alkoholem 

◦ Dopady nadměrné konzumace v rámci 
každodenního života 

◦ Připravenost a důvěra v omezení nadměrné 
konzumace 

◦ Strategie pro omezení nadměrné konzumace a 
prevence relapsu 

  



Moral Disengagement 
 Morální vyvázání: popisuje tendenci „vyvázat“ se či vnitřně ospravedlnit chování, které 
hodnotíme jako problematické či neetické. 

 Osm mechanismů: 
◦ Morální ospravedlňování 

◦ Eufemistické nálepkování 

◦ Výhodná porovnání 

◦ Přesunutí odpovědnosti 

◦ Rozptylování odpovědnosti 

◦ Překrucování následků 

◦ Odlidšťování 

◦ Přisuzování viny 

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of personality and social psychology, 

71(2), 364. 



Další Informace 
 Odkazy na instituce poskytující pomoc pro 
problémovou konzumaci alkoholu 

 Letáček s tipy na snížení rizikové konzumace 
alkoholu 

 Sledování konzumace alkoholu v průběhu 
posledního týdne 

 Odkazy na aplikace měřící orientační hladinu 
alkoholu v krvi 

Cíl: Nedám si více, než ______ skleniček alkoholu za den a ______ skleniček alkoholu za týden 

  
Typ 

alkoholu 

Počet 
vypitých 
sklenic 

Alkohol jsem konzumoval/a 
Důsledek 

konzumace alkoholu 

Ospravedlňoval/a 
jsem si své pití? Jak? 

      
Sám 

S 
ostatními 

Doma/ 
V soukromí 

Venku/ 
Veřejně 

    

Pondělí 
                

Úterý 
                

Středa 
                

Čtvrtek 
                

Pátek 
                

Sobota 
                

Neděle 
                



Data z 
pilotního 
spuštění 
webové 
aplikace 



Pilotní Data 
 N = 181 Věkové skupiny 

 Pohlaví:  
◦ 45,3% muži (82 respondentů) 

◦ 54,7% ženy (99 respondentů) 

 Vzdělání: 
◦ 2,2% ZŠ 

◦ 1,7% SŠ bez maturity, vyučen/a 

◦ 34,8% SŠ s maturitou, VOŠ 

◦ 61,3% VŠ 

  

  
Průměrný věk všech 

respondentů (SD) 

Věkové kategorie (%) 

18 – 34 let 35 – 49 let 50 let a více 

Muži 
31,9 (6,68) 62,2 36,6 1,2 

(N = 82) 

Ženy 
31,2 (7,12) 69,4 30,6 0 

(N = 99) 

Celkem 
31,5 (6,91) 66,1 33,3 0,6 

(N =181) 



Průměrná denní spotřeba alkoholu g/den 
Ženy Muži 

Nízké nebo umírněné pití 
30,3% 

Nízké nebo umírněné pití 
37,8% 

(0 – 9,99 g) (0 – 19,99g) 

Rizikové pití 
20,2% 

Rizikové pití 
28% 

(10 – 19,99 g) (20 – 39,99 g) 

Škodlivé pití 
26,3% 

Škodlivé pití 
22% 

(20 – 39,99 g) (40 – 59,99 g) 

Problémové pití 
23,2% 

Problémové pití 
12,2% 

(40 g a více) (60 g a více) 



AUDIT 
Ženy Muži 

Abstinenti + umírnění konzumenti 
34,3% 

Abstinenti + umírnění konzumenti 
23,2% 

(0 - 6 bodů) (0 - 7 bodů) 

Konzumenti s nízkým rizikem 
47,5% 

Konzumenti s nízkým rizikem 
52,4% 

(7 - 15 bodů) (8 - 15 bodů) 

Konzumenti s vysokým rizikem 
9,1% 

Konzumenti s vysokým rizikem 
17,1% 

(16 -19 bodů) (16 -19 bodů) 

Problémoví konzumenti 
9,1% 

Problémoví konzumenti 
7,3% 

(20 a více bodů) (20 a více bodů) 



Pilotní Data 
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Pilotní Data 
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Pilotní data motivačního rozhovoru 
 Motivační rozhovor 

◦ Započalo: 11 respondentů 

◦ Dokončilo: 4 respondenti 

 Možné příčiny 
◦ V rámci zhodnocení efektivity aplikace se před vstupem do motivačního rozhovoru respondentů ptáme: 

Jste ochotný/á zapřemýšlet o své konzumaci alkoholu a zkusit změnit své konzumní návyky? ANO/NE 

 Alternativní řešení 
◦ Přidání odměny respondentům za dokončení celé aplikace 

◦ Zobrazení stránky výsledků na konci aplikace (případně zobrazení dílčích výsledků po vlastním 
hodnocení konzumace alkoholu a finálních výsledků na konci programu) 

◦ Zvýšit míru interaktivity 

  



Děkuji za pozornost! 

www.nudz-snasa.cz 
 

http://www.nudz-snasa.cz/
http://www.nudz-snasa.cz/
http://www.nudz-snasa.cz/

