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Kontext a jeho význam 

• Kdo říká co a proč. 

• Čí peníze jsou ve hře a jakým způsobem je s nimi nakládáno   

a jak transparentně. 

• Cílové skupiny a manipulace s nimi: kdo jsou to abstinenti        

a do jaké míry je možné tuto skupinu srovnávat s jinými 

skupinami. 

• Definice nízkorizikového pití (národní vodítka). 

• Střet zájmů: znamená vstup jakýchkoli benefitů (nejen přímá 

finanční platba) ve prospěch účastníků nebo na nich vázaných 

struktur ve vztahu k tématu (vč. benefitů jako je příspěvek      

na publikaci, na instituci, na studenty, na cesty atd.) 
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A/Procentuální změna relativního rizika předčasného úmrtí u mužů (pod 

70 let) v dlouhodobé perspektivě ve vztahu k pravidelné denní spotřebě 

alkoholu převedené na standardní drinky (Butt et al., 2011. Str. 29)  

19/4/17 strana 3 GPS ČR 2008 



 
B/Procentuální změna relativního rizika předčasného úmrtí u žen (pod 70 

let) v dlouhodobé perspektivě ve vztahu k pravidelné denní spotřebě 

alkoholu převedené na standardní drinky (Butt et al., 2011. Str. 30)  
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C/Práh relativního rizika pro muže a ženy (porovnávané s celoživotními 

abstinenty) z hlediska vlivu alkoholu (údaje v tabulce jsou ve 

standardních drincích dle kanadských vodítek, tj. 13,45g etanolu)  

(Butt et al., 2011. Str. 31)  
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Co na to národní vodítka? 

• Vodítka upozorňují a to zcela explicitně a 

obvykle na více místech, že ani tzv. umírněné, 

nízkorizikové pití, neznamená pití bez rizika a 

nejlepší způsob jak se potenciálním (i když 

v tomto případě nízkým) rizikům vyhnout, je 

nepít alkohol.  

• V žádném případě však vodítka spotřebitele 

nenabádají a neobhajují konzumaci alkoholu 

ani na úrovni tzv. umírněného/nízkorizikového 

pití. Viz např. naše domácí národní vodítka ve 

svých závěrech (Ruprich et al., 2016. Str. 9). 
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Co je tedy řešením? 

• Současná evidence důkazů ukazuje, že 

doporučovat „preventivní“ užívání alkoholu není 

odborně ani eticky správné. Alkohol zcela 

jednoznačně způsobuje více úmrtí, než kolika 

může předejít.  

• Doporučením mírného pití alkoholu s poukazem 

na jeho preventivní účinek pro některou diagnózu 

(např. diskutovaný kardioprotektivní účinek) 

znamená současné ignorování faktu, že tím dojde 

k významnému zvýšení rizika pro jinou diagnózu 

jinou (např. cirhóza jater nebo rakovina).  
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Děkuji za 

pozornost 


