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Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 

 

Evaluační zpráva z projektu 

Alkohol pod kontrolou 

 

Evaluace projektu Alkohol pod kontrolou byla provedena v rámci několika dílčích kroků: 

1. Evaluace on-line a mediální kampaně 

Evaluace úspěšnosti kampaně byla provedena prostřednictvím analýzy mediálních výstupů kampaně 

v tradičních i on-line médiích. Byl vyhodnocen kvantitativní dosah kampaně a také její kvalitativní 

mediální obraz. Výstupy mohou umožnit úspěšnější a lépe zacílené šíření kampaně v dalších letech.  

2. Průzkum veřejného mínění 

Nedílnou součástí evaluace mezi cílovou skupinou byl průzkum veřejného mínění realizovaný 

výzkumnou agenturou, pomocí kterého bylo vyhodnoceno zacílení kampaně a její dosah i výstupy. 

Průzkum veřejného mínění byl realizován na reprezentativním vzorku 1017 respondentů dospělé 

populace ČR nad 18 let a byl zaměřen především na zkoumání rozdílů v postojích a motivacích mužů 

a žen k pití alkoholu.  
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3. Evaluace inovativních aktivit projektu 

Projekt testoval některá inovativní řešení zaměřených na prevenci nadměrného užívání alkoholu v ČR 

a také další dílčí aktivity, včetně konkrétních intervencí. Nejvýznamnější testovanou inovací byl 

systém ambasadorů projektu a dále zprovoznění jednoduchého on-line testu na webu suchejunor.cz, 

podle adiktologického nástroje AUDIT C. Evaluací bylo vyhodnoceno, zda se podařilo dosáhnout 

stanovených cílů, zda a jak tyto inovace fungovaly a zda má smysl jejich rozvoj a škálování 

v budoucích letech. 

1. Evaluace on-line a mediální kampaně 

Mediální kampaň 

V rámci kampaně byly vydány 3 tiskové zprávy – 2 u příležitosti akce Suchej únor a 1 u příležitosti 

konání tematické konference. Kampaň zaznamenala celkem 63 mediálních výstupů, všechny 

výhradně kolem akce Suchej únor. Tyto výstupy měly zásah napříč mediálním spektrem. Za výrazný 

úspěch lze považovat tematickou dvoustránku ve všech regionálních mutacích Deníků, díky kterým 

mohla kampaň naplno opustit bezpečné prostředí hlavního města, kde má Suchej únor nejvíce 

fanoušků a vydat se vstříc daleko kritičtější skupině obyvatel.  

Tento trend podpořily i výstupy v hlavních zprávách na FTV Prima nebo v denících Právo a Metro. 

Mezi nejlepší zásahy na druhé straně kulturního spektra, lze počítat rozhovor o kampani v týdeníku 

Respekt nebo výstup Prof. Miovského na ČRo Radiožurnál.  

Původní odhad počítal s 20 mediálními výstupy s celkovým dosahem 200 000 osob. Celkový dosah 

kampaně podle sledovanosti, čtenosti a poslechovosti jednotlivých médiích, lze počítat na miliony 

oslovených osob a několikanásobně tak překročil odhadovaný dosah komunikačních aktivit projektu 

v rámci mediální kampaně.  

On-line kampaň 

Průběžná on-line kampaň na webu a sociálních médiích, jejíž dominantou byla akce Suchej únor, 

počítala s oslovením alespoň 40 tis. uživatelů. Tento cíl se podařil mnohonásobně překročit již v rámci 

prvních dvou měsíců roku 2018. 

Dominantní roli v této věci hrála událost na facebooku – Suchej únor 2017, která zaznamenala 

celkový dosah 333 308 uživatelů (viz. obr.1). Účastníků události na facebooku bylo nakonec 4936, což 

je cca o 3 tis. účastníků více, oproti předchozímu ročníku. Skutečný počet účastníků akce bohužel 

nelze přesněji určit, protože účast je dobrovolná a není třeba se k ní nikde registrovat. 
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Obrázek 1 

Ačkoliv Suchej únor byl hlavní událostí celoroční kampaně a slíbené výstupy se podařilo 

několikanásobně překročit už v průběhu února, kampaň Alkohol pod kontrolou pokračovala i nadále, 

v průběhu roku. Celkem bylo zveřejněno 24 tematických příspěvků na webech www.ilom.cz a 

www.suchejunor.cz a na sociálních sítích. Celkový dosah těchto příspěvků byl 31 970 uživatelů. 

Celoroční návštěvnost webu www.suchejunor.cz činila 15 586 uživatelů. Celkový měřitelný dosah on-

line kampaně na webu a sociálních sítích byl na základě dostupných dat vyčíslen na 380 864 

uživatelů. 

Jednoznačně se ukazuje, že formát pozitivní on-line kampaně, které se snaží téma komunikovat 

s nadhledem a humorem, je lidmi velmi vstřícně přijímána. Velkou otázkou bylo, zda již kampaň 

dosáhla nasycení nebo zda má ještě větší potenciál oslovit mnohem širší publikum. Na tuto otázku 

nabízí odpověď průzkum veřejného mínění, který ukázal, že kampaň Suchej únor zná zatím jen 9 % 

populace a prostor pro další rozšíření tu tedy zajisté je. 

Web www.suchejunor.cz 

Web kampaně Suchej únor prošel v lednu zásadním redesignem, který web posunul směrem 

k profesionálnějšímu vzhledu i jednodušší a modernější struktuře. Využity byly profesionálně focené 

vizuály. Na webu byly kromě základních údajů ke kampani a informací k tématu mužů a alkoholu 

k dispozici také rozhovory s některými osobnostmi (Prof. Michal Miovský, Josef Formánek, Michal 

Berg) a také odkazy na web Kliniky adiktologie, a později také autentický on-line test podle vzoru 

AUDIT-C. I podle hodnocení některých uživatelů, udělala kampaň tímto důležitý krok směrem k 

„profesionalizaci“, protože umožnila konverzi uživatelům alkoholu, kteří již překročili rizikovou míru 

konzumace alkoholu. Web během roku navštívilo přes 15. tis. unikátních návštěvníků.  

Podle statistik se největší podíl návštěvníků rekrutoval z organického vyhledávání nebo zadáním 

přímé adresy do internetového prohlížeče (viz. obrázek č.2) , což svědčí o tom, že největší část lidí 

hledala web na základě zmínky o kampani v tradičních médiích. Velkou mezeru má tedy kampaň 

v propojení komunikace přes web a sociální sítě, které tvořili jen asi ¼ akvizic návštěvnosti webu, 

ačkoliv se kampaň odehrává především na nich. Web má přitom bohatší informační hodnotu a bylo 

by jej vhodné v rámci dalších ročníků lépe promovat. 

http://www.ilom.cz/
http://www.suchejunor.cz/
http://www.suchejunor.cz/
http://www.suchejunor.cz/
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Obrázek 2 

Kvalitativní analýza kampaně 
Z kampaně Suchej únor jsou každoročně výstupy v podobě ohlasů mužů, kteří se do ní zapojili, 

svědčící o preventivním efektu kampaně: muži získávají informace o škodlivosti rizikové konzumace 

alkoholu, mění své postoje (např. zjišťují míru své vlastní závislosti a pochopí, že problém alkoholismu 

se týká i jich, a mění i své chování, někteří z nich po skončení abstinence omezí konzumaci alkoholu 

nebo se dokonce rozhodnout nepít alkohol vůbec). Adresáti kampaně si uvědomují, že má 

konzumace alkoholu negativní vliv na jejich profesní život, sociální vazby, rodiny a fyzické a psychické 

zdraví (viz. příklady v obrázku č.4).  

 

Obrázek 3 
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Tyto výstupy byly analyzovány kvalitativní metodou, na jejímž základě byly odhaleny 3 základní 

faktory motivace k účasti. 

1. Dobrý pocit a spokojenost sám se sebou – že jsem „to“ zvládl. Obvykle se ukazuje u 

účastníků s vysokou sounáležitostí s tématem a menší spotřebou alkoholu. 

2. Potřeba reflexe vlastního vztahu s alkoholem a zdolání „výzvy“ – tato motivace často přináší 

velmi výrazné zážitky (typu: „byl jsem na koncertě po 10-ti letech střízlivý a bylo to fajn“)  

3. Symbolická účast – často vyjádření sounáležitosti s tématem ze strany abstinentů. 

Kvalitativní analýza jednotlivých motivátorů (tedy určitých prostředníků pro akceleraci vnitřní 

motivace – přátelé, pracovní kolektiv, doporučení odborníků, účast známých osobností, sounáležitost 

s kampaní apod.), byla také základem jedné z otázek kvantitativního průzkumu veřejného mínění. 

Ukázalo se, že lidé nejčastěji deklarují, že by se do kampaně zapojili, pokud by cítili, že mají 

s alkoholem problém, případně, kdyby jim někdo lépe vysvětlil její smysl nebo na doporučení 

odborníka. Z toho plyne, že největší potenciál pro kampaň je zejména v druhé skupině účastníků. 

 

Obrázek 4 

Focus group 
Již před realizací kampaně proběhla tematická kvalitativní Focus group s ambasadory projektu, kteří 

se rekrutovali z řad spokojených účastníků. Pomáhali ladit kreativní koncept i mechaniku kampaně. 

Tato FG mimo jiné vygenerovala 6 důvodů / motivací pro účast v kampani (viz. obrázek 3), se kterými 

pak bylo dále pracováno na webu a v průběhu kampaně. Tyto důvody / motivátory dobře doplňují 

potřebu lepší informovanosti o benefitech zapojení do akce Suchej únor. 
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Obrázek 5 

Anketa mezi účastníky 
Největším otazníkem zůstával skutečný dopad kampaně na život účastníků. Rozhodli jsme se proto 

udělat mezi účastníky anketu, která by do tohoto tématu mohla vnést trochu světla. Ankety se 

zúčastnilo 138 respondentů a 59 % z nich deklarovalo, že po Suchém únoru s alkoholem „zvolní“. 

Dalších 29 % vyjádřilo motivaci si alkoholový půst prodloužit. 20 % touhu pít jenom kvalitní alkohol. 

Jen 8 % respondentů vyjádřilo, že se po konci února opět naplno oddá alkoholovým radovánkám.  

 

Obrázek 6 

Ukazuje se tedy, že Suchej únor má pro účastníky nejen krátkodobý detoxikační účinek, ale 

pravděpodobně má opravdu potenciál zafungovat jako prostředek změny návyku. V rámci dalšího 

ročníku by bylo dobré, pokusit se tento skutečný dopad kampaně lépe kvantitativně změřit. 
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2. Evaluační průzkum veřejného mínění 

Na podzim byl v rámci projektu realizován průzkum veřejného mínění, jehož výsledky budou využity 

v dalším ročníku kampaně a slouží také k jeho nastavení a zacílení. Z výzkumu vyplývá, že na hraně 

rizikového pití alkoholu se pohybuje 51 % mužů a 44 % žen zapojených do studie. Zcela za hranicí 

rizika se podle výzkumu pohybuje zhruba 20 % mužů a 5 % žen. Dohromady se jedná o více než 

desetinu obyvatel ČR. Tedy přes 1 milion lidí, což korespunduje s jinými studiemi – např. SZÚ, 2016. 

V adiktologickém testu dopadli nejhůře svobodní muži z velkých měst, ve věku 18 – 24 let. Svou roli 

hraje také společenský status. Lidé, kteří jsou výše na společenském žebříčku, pijí v průměru více 

rizikově, než ti, kteří jsou v jeho průměru nebo blíže jeho opačnému konci. Nicméně oba konce jsou si 

víceméně podobné – tedy jsou více rizikové než lidé blíže k průměru příjmů (blíže obr. č. 8).   

 

Obrázek 7 

Průzkum dále obsahoval nezbytné otázky určené pro evaluaci kampaně a její nastavení v budoucnu. 

Kampaň zná podle průzkumu 9 % obyvatel ČR a nejčastěji se o ní lidé dozvídají prostřednictvím 

klasických a internetových médií. Dominantní roli hraje web a sociální sítě, a také osobní doporučení 

od přátel či známých. Analyzovaný vzorek je však příliš malý, aby nešly vyloučit statistické chyby.
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Obrázek 8 

Průzkum dále ukázal celou řadu další zajímavých výstupů a jejich kompletní prezentaci, včetně 

metodologie výzkumu je možné najít na www.suchejunor.cz. Jedním z nejvíce důležitých výstupů 

výzkumu je potenciál jednotlivých cílových skupin pro zapojení do kampaně. Ukázalo se, že největší (a 

zatím nevyužitý) potenciál, dřímá ve věkové kohortě 18 – 24 let, zejména mezi studenty vysokých 

škol, viz. obr. 11. 

 

Obrázek 9 

 

Evaluace inovativních aktivit projektu 

Rozvoj sítě ambasadorů 
Jedná se o pilotní aktivitu se záměrem inovovat kampaň o přesah do přímé intervence v rámci 

prevence. V projektu byla vytvořena skupina mužů zainteresovaných v tématu, kteří byli proškoleni, a 

dále měli za úkol realizovat 10 hodin preventivních intervencí ve svém sociálním kontextu (např. 

vytvoření firemního týmy v rámci kampaně Suchej Únor, beseda ve škole, a další aktivity, které budou 

navrženy ve spolupráci s odbornými garanty projektu - v rámci semináře pro ambasadory).  

Aktivita s ambasadory se nakonec i přes obtíže podařila realizovat, ale ukázala se jako potenciálně 

málo efektivní cestou k dosažení prevence nadměrné konzumace alkoholu. Jednotlivé aktivity 

ambasadorů (viz. Tabulka 1), proběhly úspěšně a ukázaly se jako smysluplné. Celý systém práce 

s ambasadory se však ukázal být příliš náročným a dlouhodobě neudržitelným. Doporučením 

evaluace je tedy transformovat tento systém do podpory spontánních aktivit intervenčního 

charakteru nebo nabídnout vlastní sadu intervencí v rámci prevence (např. besedy pro školy se 

http://www.suchejunor.cz/
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zkušeným lektorem) nebo fyzické setkání / koncert / happening v rámci kampaně, která umožní její 

další přesah z on-line prostoru. 

 

 No. Akce Popis 

1 Suché koncerty 
Propagace myšlenky zábavy bez alkoholu na koncertech hudebně-

divadelní skupiny 

2 Propagace na zážitkové akci  Letní camp Uvnitř pohybu 2017 + víkend 

3 Suchej únor - Plzeň 
Akce zaměřená jak na úklid podél řeky Radbuzy, tak na neformální 

diskuzi o smyslu  

4 
Workshopy Suchej únor pro studenty obchodní 

akademie 
Studenti vytvářeli plakáty, slogany s tematikou Suchýho února.  

5 Alkohol pod kontrolou 
Propagace akce pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál na 

večírku soukromé zdravotnické kliniky.  

 6 Setkání na téma „Alkohol pod kontrolou“  
Realizace setkání věnovaných tématu „Alkohol pod kontrolou“ na 

svém pracovišti. 

 7 Jakou roli hraje gender v otázce užívání alkoholu? 
Menší „ženské kruhy“, zaměření na otázku, zda hraje v problematice 

závislosti či inklinaci k alkoholu roli pohlaví. 

 8 Anti alkohol - vliv abstinence na fyzické výkony Post-tréninkové besedy při škole tradičních čínských bojových umění. 

 9 Setkání na téma Suchej únor 
Setkání s kolegy z Činoherního klubu v divadelní kavárně na téma 

konzumace alkoholu. 

 10 Vliv alkoholu na výkon služby 
Sezení s kolegy ze Záchranného hasičského sboru hl. m. Prahy - 

debata  nad otázkami vlivu alkoholu na profesi hasiče 

Tabulka 1 

On-line test 
On-line test byl naprogramován v průběhu léta a na www.suchejunor.cz spuštěn na začátku září 

2017. Byl naprogramován podle doporučení adiktologů – v jednoduchém formátu tří otázkového 

vstupního testu AUDIT-C, který byl mimo jiné využit i v rámci výzkumu veřejného mínění.  

Do konce roku jsme zaznamenali vyplnění testu 122 unikátními návštěvníky webu. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o období, kdy už byl vrchol kampaně dávno za námi, jedná se o poměrně jasné 

znamení, že tato forma jednoduché sebe-evaluace pomocí on-line nástroje je účinná a je o ní zájem. 

Výsledky testu byly obohaceny o odkaz na web www.alkoholpodkontrolou.cz.  

Závěry a doporučení pro další ročník projektu: 

- Soustředit se na skutečný dopad kampaně – změna návyku v užívání alkoholu u účastníků. 

- Lépe promyslet propojení on-line a mediálních kanálů 

- Soustředit se na mladé lidi ve věkové kohortě 18-24 let / studenty vysokých škol. 

- Redesignovat systém intervencí v rámci prevence – např. nabídka tematických besed nebo 

vlastní happening místo systému ambasadorů. 

http://www.suchejunor.cz/
http://www.alkoholpodkontrolou.cz/
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- Promovat on-line test a pokračovat v prohlubování konverzí na Kliniku adiktologie, pro 

návštěvníky webu, kteří překročili rizikovou míru užívání alkoholu. 

- Zopakovat průzkum veřejného mínění, jehož výstupy přinesly celou řadu zajímavých 

informací, jak o tématu, tak o kampani. 

 

Zpracoval: Mgr. Josef Petr 

Dne 20. 12. 2017 


