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Anotace
Diplomová práce nesoucí název Alkoholové závislosti a sociální vztahy je rozdělena
na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů
alkohol, alkoholismus, závislost, typy alkoholismu, stádia opilosti, stádia
alkoholismu, nežádoucími somatickými dopady, vlivem alkoholu na lidskou
psychiku, dopady alkoholové závislosti na sociální vztahy, léčbou závislosti, recidiva
a relaps. Praktická část je věnována problematice vlivu alkoholové závislosti na
sociální vztahy. Výzkum je proveden kvalitativní metodou formou zakotvené teorie.
Rozhovory probíhaly v Psychiatrické léčebně PATEB, s. r. o. v Jemnici, kde se
k výzkumu přihlásilo třináct respondentů a to 9 mužů a 4 ženy, kteří se dlouhodobě
účastní léčby alkoholové závislosti.
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Abstract
Thesis named Alcohol dependency and social interactions is divided into theoeretical
and practical part. Theoretical par deals with elucidation of terms alcohol,
alcoholism, alcohol dependency, types of alcoholism, stages of alcohol intoxication
and alcohol dependency, undesirable somatic impacts, influence of alcoholism on
human psyche, impacts of alcohol dependency on social relations, treatment of
dependency, recurrence and relapse. Practical part is dedicated to alcohol
dependence impal on social relations. Research is carried out by quantitative method
in form of grounded theory. Interviews were conducted in Psychiatric Hospital
PATEB, s. r. o. in Jemnice, where 13 respondents, of which 9 where men and 4
women, were treated long-term for alcohol dependency.
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1 Úvod
Téma „Alkoholové závislosti a sociální vztahy“ jsem si zvolil na základě povinné
praxe v rámci studia na PVŠPS absolvované v Psychiatrické léčebně PATEB, s. r. o.
v Jemnici. Měl jsem možnost zde poznat mnoho osob s různými druhy závislostí, přičemž
většina byla závislá právě na alkoholu.
Hlavním důvodem volby tohoto tématu byla skutečnost, že je tato problematika pro
naši zemi velmi příznačná vzhledem ke statistikám týkajících se spotřeby alkoholických
nápojů a zároveň to, jak někteří jedinci berou tuto problematiku na lehkou váhu
a neuvědomují si, že hranice mezi víkendovým popíjením alkoholu a závislostí mnohdy
není příliš velká.
Na nadprůměrnou spotřebu alkoholu v České republice poukazují studie provedené
Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Statistiky řadí ČR na čtvrtou příčku ve spotřebě
alkoholu a na druhé místo v mezinárodním měřítku ve spotřebě čistého lihu v Evropě.
(Fuksová & Boublík, 2019)
Proto jsem se rozhodl tuto problematiku blíže zkoumat a pokusit se pomocí
kvalitativního výzkumu objasnit, jak alkoholová závislost ovlivňuje sociální vztahy.
Hlavním cílem této práce je shrnutí základních v současné době dostupných
teoretických poznatků o alkoholismu a následné objasnění toho, jaký vliv má alkoholová
závislost na sociální vztahy.
Práce na téma „Alkoholové závislosti a sociální vztahy“ se zabývá problematikou
závislosti na alkoholu a s tím souvisejícími sociálními vztahy. Je rozdělena na teoretickou
a praktickou část. Přičemž v teoretické části popisuji alkoholismus a s ním spojené další
podstatné pojmy od závislosti, přes psychické poruchy, somatické dopady, léčbu či relaps
až po jednotlivé sociální vztahy, které ovlivňuje právě nadměrná konzumace alkoholu a to
z teoretického hlediska. V praktické části popisuji a analyzuji osudy třinácti osob závislých
na alkoholu, z nichž jsou 4 ženy a 9 mužů ve věku 28 až 62 let. Cílem práce je objasnění
toho, jak nadměrné požívání alkoholu ovlivňuje samotného alkoholika a zároveň jeho
sociální okolí. Výzkum byl prováděn na půdě Psychiatrické léčebny PATEB, s. r. o.
v Jemnici na základě kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaného rozhovoru,
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který byl doplňován pomocnými otázkami, v případě potřeby byly otázky operativně
upravovány či měněny.
Z mého pohledu je tato práce využitelná především pro osoby, jejichž život se
prolíná s životem osoby, která má problémy s nadužíváním alkoholu a chtěli by této
problematice více porozumět. Nebo v případě, že máme podezření, že se u někoho
blízkého objevují první známky alkoholismu a chtěli bychom mu pomoci se započetím
včasné léčby. Možnost využití ale vidím i pro osoby pracující v sociální sféře a přicházejí
do styku právě se závislými osobami, ale taktéž pro širokou veřejnost pro lepší
informovanost.
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2 Teoretická část
2.1 Základní pojmy
Vymezení základních terminologických pojmů ve vztahu k tématu alkoholismu je
velmi důležité, a to zvláště pro snadnější orientaci v této problematice. V následujících
podkapitolách jsou definovány základní terminologické pojmy, které jsou dále užívány
také v dalším textu.

2.1.1 Alkohol
Alkohol, etanol nebo také etylalkohol je bezbarvá, čirá tekutina s charakteristickým
zápachem, jež doprovází palčivá chuť. Etanol získáme zkvašením cukru za pomoci
působení kvasinek. Oxidací etanolu vzniká acetaldehyd, který nese odpovědnost za
fyziologické účinky alkoholu. Větší koncentrace acetaldehydu může způsobit například
zrychlenou srdeční činnost či zrychlení dechu, návaly horka či rozšíření cév.
Alkoholickými nápoji se označují nápoje s obsahem více než 0,75 ‰ alkoholu. 80 %
požitého alkoholu se vstřebává sliznicí tenkého střeva do krevního oběhu, zbylé množství
sliznicí žaludku. Snadný průnik etylalkoholu do tkání je zajištěn skutečností, že je snadno
rozpustný ve vodě. Největší koncentrace etanolu v krvi je 45 až 75 minut po jeho požití.
Odbourává se metabolizací a to o 0,12-0,20 ‰ za hodinu. Nebezpečí této drogy se ukrývá
v postupné tvorbě návyku. Z počátku je jeho účinek příjemný, ale postupem času má při
pravidelném užívání neblahý vliv na psychiku uživatele a vede k narušení osobnosti
(Fischer & Škoda, 2014; Hosák, Hrdlička, Libiger, & kol., 2015).

2.1.2 Alkoholismus
Jednou z nejrozšířenějších a nejzávažnějších závislostí je právě závislost na
alkoholu neboli „alkoholismus“. Pohnutkou k užívání alkoholu je psychotropní látka
ethylalkohol, která ovlivňuje vyšší nervovou činnost. Opakovaným a častým užíváním
psychotropní látky pak vzniká závislost. Za pomoci alkoholu lidé většinou oslavují různé
životní úspěchy, někomu alkohol pomáhá při navazování kontaktů s ostatními lidmi,
někomu pomáhá fakt, že alkohol v krvi snižuje zábrany a ve většině případů zlepšuje
náladu, jiní pijí alkohol, protože se bez něj nedokážou uvolnit nebo protože v nich
vzbuzuje euforii. Na druhé straně ale také existují lidé, kteří hledají v alkoholu útěchu
12

kvůli nepříznivé životní situaci či neúspěchu, ve většině případů jim ale užívání alkoholu
přivodí ještě větší problémy. V souvislosti s občasným požíváním alkoholu např. při
oslavách či požívání alkoholických nápojů jako pochutiny se používá termín úzus. Naopak
nadměrné užívání alkoholických nápojů je označováno termínem abúzus. Užívání
nadměrného množství alkoholu způsobuje útlum centrálního nervového systému
a důsledkem toho je vznik únavy, ospalosti až spánku (Jandourek, 2012; Nešpor, 2007).
V rámci této práce je problematika alkoholismu pojata v obecné rovině, a to
vymezením základních terminologických pojmů ve vztahu k závislosti na alkoholu
tj. definicemi pojmů závislost, závislost na alkoholu neboli alkoholismus a v neposlední
řadě osoba závislá na alkoholu neboli alkoholik, uvedením typů alkoholismu (tzn.
typologie abúzu alkoholu), specifikací stádií opilosti, jsou zde také popsány psychické
poruchy způsobené nadužíváním alkoholu a v neposlední řadě jsou specifikovány
jednotlivé sociální vztahy ovlivněné alkoholismem.

2.1.3 Závislost
Dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) se hovoří o tzv.
syndromu závislosti.
Syndrom závislosti (označován statistickým kódem FIX.2, na místo x před desetinou
tečku se doplňuje látka): Je to skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních
fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem
větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou
charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát
psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být lékařsky předepsány), alkohol nebo
tabák. Návrat k užívání látky po období abstinence často vede k rychlejšímu
znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedinců, u nichž se závislost
nevyskytuje. (Nešpor, 2007, stránky 9-10)
Dle této klasifikace by k určení konečné diagnózy závislosti mělo dojít pouze
v případech, kdy v průběhu jednoho roku došlo ke třem nebo více z těchto úkazů (Fischer
& Škoda, 2014; Nešpor, 2007):
•

k silné touze či k nutkání užívat látku,

•

k problémům se sebeovládáním v souvislosti s počátkem a koncem užívání
návykové látky či množství látky,
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•

k tělesnému odvykacímu stavu – zcela záměrné užívání látky s cílem zmírnění
symptomů vyvolaných předešlým užíváním této látky či zmírnění odvykacího stavu
typického pro určitou látku, odvykací stav lze zmírnit nahrazováním dané látky
jinou látkou příbuzného charakteru s obdobnými účinky;

•

k prokázání snášenlivosti účinku látky v podobě vyžadování vyšších dávek látky
s cílem dosažení účinku, který byl původně vyvolán nižšími dávkami látky;

•

k progresivnímu zanedbávání dalších zájmů, aktivit či požitků ku prospěchu
užívané látky, čím dál více času potřebného k získávání či užívání látky či více času
stráveného zotavováním se z jejích účinků;

•

k pokračování v užívání látky i přes jasně zřejmý škodlivý dopad na uživatele –
např. poškození orgánů, prožívání depresivních stavů, toxické poškození myšlení
apod.
Dle Diagnostického a statistického manuálu (Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders – DSM) Americké psychiatrické asociace (American Psychological
Association - APA) lze závislost definovat následujícím způsobem. Stejně jako
u předchozí definice by měl pacient během dvanácti po sobě jdoucích měsících vykazovat
nejméně tři ze sedmi uváděných příznaků, jež jsou téměř identické s příznaky podle
MKN-10. Navíc jsou zde uvedeny tyto další možné symptomy (Nešpor, 2000):
•

pokud závislá osoba přestane užívat návykovou látku, objeví se u ní odvykací
příznaky;

•

dlouhodobé snažení či opakované pokusy o omezení či získání sebeovládání
v užívání látky;

•

uživatel nadále užívá látku i přes dlouhodobé či opakující se problémy, které si
uvědomuje a které jsou způsobeny užíváním látky nebo se jím ještě zhoršují.
Pojem závislost je však možné definovat také z hlediska jiných přístupů –

příkladně Matoušek (2008, str. 254) vymezuje pojem závislost jako „stav, v němž se
člověk není schopen obejít bez určité látky, případně činnosti. Má obvykle jak stránku
fyzickou, tak psychickou i sociální“.
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2.1.4 Závislost na alkoholu
Závažnost častého požívání alkoholických nápojů spočívá především v nebezpečí
vzniku závislosti. Typická pro závislost je nepřekonatelná touha po alkoholu, ačkoli je jeho
nadměrné užívání zdraví škodlivé a může vést k negativním následkům. I přes to závislá
osoba alkohol upřednostňuje před jinými aktivitami a svými zájmy. Závislost je mimo jiné
doprovázena neschopností ovládat množství užívaného alkoholu a dobu strávenou
užíváním alkoholu. Počáteční zvýšená tolerance se postupem času snižuje z důvodu
poškození jater (Ehrmann & Hůlek, 2014). Vedle zdravotních problémů týkajících se
vnitřních orgánů, ovlivňuje závislost také psychickou stránku člověka ale i sociální. Dle
Skály (et al., 1987) představuje závislost na alkoholu kombinaci onemocnění
a nedisciplinovanosti. Jedná se o nemoc deformující a zkracující život člověka. Podle
Hartla a Hartlové (2010) je alkoholismus neboli etylismus:
choroba vznikající v důsledku častého, opakovaného a nadměrného požívání
alkoholických nápojů; vzniká chorobný návyk, ztráta kontroly nad pitím, dále poruchy
tělesného i duševního zdraví, mezilidských vztahů, osobnosti, popř. poruchy psychotické;
většina definic dále zahrnuje neschopnost dlouhodobě abstinovat a ztrátu kontroly jako
neschopnost dodržet předsevzetí o množství konzumovaného alkoholu, které si jedinec
před začátkem pití stanovil; může být podmíněn dědičnými předpoklady. (str. 26) Podle již
výše zmiňované MKN-10 je závislost na alkoholu označena kódem F10.2 (Nešpor, 2007).

2.1.5 Osoba závislá na alkoholu
Osoba závislá na alkoholu je současným pojmenováním dřívějšího alkoholika.
Osobu závislou na alkoholu lze definovat různými způsoby. „Člověka závislého na
alkoholu bychom mohli definovat jako člověka, kterému požívání alkoholických nápojů
zaviňuje trvající problém v některé oblasti jeho života“ (Skála, 1988, str. 42). Sournia
uvádí definici dle E. M. Jellineka, který vymezuje alkoholiky následovně.
Alkoholici jsou nadměrní pijáci, jejichž závislost na alkoholu dosáhla takového
stupně, že se u nich projevují značné duševní poruchy nebo jsou patrné následky na
duševním či tělesném zdraví, na mezilidských vztazích, na normálním sociálním
a profesním postavení, nebo u kterých se projevují náznaky uvedených následků. V tom
případě je třeba, aby podstoupili léčbu. (Sournia, 1999, stránky 205-206) Tuto jeho definici
převzala Světová zdravotnická organizace. Světová zdravotnická organizace dále
vymezuje pojem chronického alkoholika – dle jejího názoru se jedná o „jedince
15

s chronickým

onemocněním,

které

se

manifestuje

jako

narušené

chování.

Je

charakterizováno opakovanou konzumací alkoholických nápojů, která překračuje obvyklou
dávku požívání nebo vyhovění společenským zvykům společnosti a projevuje se jako
narušování zdraví pijáků nebo jejich ekonomické a sociální funkce“ (Urban, Dubský, &
Bajura, 2008, str. 100).
Jedince požívající alkoholické nápoje lze obecně klasifikovat do čtyř skupin, a to
do skupiny abstinentů, konzumentů, pijáků a závislých na alkoholu (Kopecká, 2015).

2.1.6 Craving
Craving neboli bažení představuje silnou touhu či nutkání požít alkohol. Nelze jej
jednoznačně označit jako jednu z dalších příčin relapsu, ale spíše jako jeho hybnou sílu.
Právě craving signalizuje nevyváženost životního stylu. Výzkumy prokázaly, že během
prvních měsíců po ukončení léčby téměř každý abstinent prožije craving, nemusí ale nutně
dojít k relapsu. Abstinenti si craving zakazují, ale přesvědčení jim nevydrží věčně. Dříve či
později zákonitě podlehnou některé z nástrah a dostaví se craving. Pokud na to není
připraven, tak ho to zaskočí a obviňuje se, naopak abstinent, který něco podobného
očekával, bere tuto situaci jako varování, že něco není tak, jak má být (Kalina & kol.,
2003b).

2.2 Typy alkoholismu - typologie abúzu alkoholu
Podle Jellineka (z roku 1960) je možné alkoholismus dle stupně závažnosti rozdělit
do několika níže specifikovaných typů. Těchto typů závislosti na alkoholu je užíváno
především v medicíně. Jednotlivé základní typy alkoholismu budou popsány na
následujících řádcích.
a) Typ alfa
Těmto lidem pomáhá etylalkohol k potlačení špatné nálady, stavů úzkosti či
deprese a k navození stavu euforie. Tento typ alkoholismu se vyznačuje tím, že tato osoba
nepopíjí v kolektivu ale o samotě. Alkohol jí usnadňuje sbližování a komunikaci s jinými
lidmi neboť odbourává zábrany a plachost. Alkoholik typu alfa neztrácí kontrolu nad
svými činy.
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b) Typ beta
Do tohoto typu spadají sváteční poživatelé alkoholu. Důležitou roli zde hrají
sociokulturální podmínky, které je výrazně ovlivňují, jako například časté pití alkoholu na
společenských akcích, víkendy nebo prostě nechtějí vyčnívat z davu. Stejně jako tomu je
u typu alfa, nenechá si ani alkoholik typu beta ujít žádnou příležitost vhodnou pro požívání
alkoholu. U těchto osob mnohdy dochází k tělesnému poškození. Tento typ je ještě stále
schopen skončit s pitím.
c) Typ gama
Zde již mluvíme o závislosti na alkoholu. Není u nich úplná absence kontroly, jsou
schopni se na určitou dobu ovládat a abstinovat. Po požití určité dávky alkoholu si uživatel
nemůže být jistý tím, že se ovládne a včas přestane pít. Typ gama ve většině případů
upřednostňuje pivo a destiláty. Tolerance k vypitému množství nadále roste. Závislost
tohoto druhu má dopad na psychiku, somatický stav i ekonomickou situaci.
d) Typ delta
Typ

delta

představuje

konstantní

udržování

hladiny

alkoholu

v krvi.

Charakteristickým nápojem je víno. Takový jedinec neprojevuje výraznější známky
opilosti ani ztrátu kontroly. Pokud se donutí k několikadenní abstinenci, neobejde se bez
abstinenčních příznaků. Je zde větší pravděpodobnost poškození jak orgánů, tak i psychiky
než u předchozího typu.
e) Typ epsilon
Tento typ alkoholismu také označujeme jako epizodický. Po období nadměrné
konzumace alkoholu, která může trvat dny, ale i týdny, následuje období abstinence. Zde je
častý velmi dramatický průběh (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015; Göhlert & Kühn,
2001).
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2.3 Stádia opilosti
Dle koncentrace alkoholu v krvi neboli alkoholemie je možné rozlišit následující
čtyři stádia opilosti:
a) Mírná opilost (1,1 – 1,5 ‰ alkoholu v krvi neboli 1,1 g/kg – 1,5 g/kg)
Pro toto stádium opilosti je charakteristická motorická neohrabanost, ztráta
sebekontroly, zvyšování euforie, pomalejší reakce na sluchové a zrakové podněty, snížená
soustředěnost. Člověk se cítí být uvolněný a zlepšuje se u něj sociální navazování
kontaktů, později ale dochází k útlumu.
b) Střední opilost (1,5 – 2,5 ‰ alkoholu v krvi)
Dochází k narušení rovnováhy a koordinace pohybů, snížení pozornosti
a nesrozumitelné řeči, chůze začíná být potácivá s rizikem pádů na zem, zvyšuje se únava
a malátnost. Projevem chování jsou výkřiky či pláč.
c) Těžká opilost (2,5 – 3 ‰ alkoholu v krvi)
Člověk již není schopen udržet se na nohou. Převládá u něj dezorientace,
zmatenost a zhoršená koordinace. Mohou se objevit poruchy dýchání a vědomí. Jedinci
v tomto stádiu opilosti mají sklony k agresivitě (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015).
Raboch (2013) stádia intoxikace rozšiřuje ještě o čtvrté stádium:
d) Těžká alkoholová intoxikace (nad 3,0 ‰ alkoholu v krvi)
Velkým rizikem je v tomto případě zástava dýchání a krevního oběhu. Člověk ve
stádiu těžké alkoholové intoxikace může upadnout do bezvědomí, v němž se může ocitnout
v hlubokém kómatu. Osoba s 3,5-5 ‰ hladinou alkoholu v krvi pak může být v ohrožení
života.

2.4 Stádia alkoholismu
U alkoholismu lze rozlišit čtyři vývojová stádia, jež jsou typická množstvím
symptomů, na základě kterých je možné rozpoznat, v jakém vývojovém stádiu závislosti na
alkoholu se člověk nachází. Jednotlivá stádia budou popsána v následujících odstavcích.
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a) První

stádium

alkoholismu:

počáteční,

iniciální,

prealkoholické

neboli

symptomatické
Počáteční fáze většinou souvisí se snazším začleňováním do společnosti. Alkohol
pomáhá odstraňovat strach a stud z lidí, se kterými se jedinec chce seznámit. Alkohol je
pro člověka nositelem dobré nálady. Pro dosažení dobré nálady je však zapotřebí
zvyšování dávek alkoholu. Zvyšováním množství požitého alkoholu se zvyšuje tolerance
alkoholu. Přestávky mezi pitím alkoholických nápojů se postupně zkracují. Jedinec se
neopíjí, naproti tomu užívá pouze takové množství alkoholu postačující k podnapilosti.
Alkohol využívá ke snadnější komunikaci ve společnosti či při potlačování negativních
psychických stavů, ještě ale svou vášeň k alkoholu dokáže ovládat. Toto stádium může
trvat několik měsíců či let.
V prvním, počátečním stádiu se jedinec svým pitím nijak nevymyká běžným
společenským zvyklostem. Pod vlivem alkoholu je mu lépe, než za střízliva. Neví, jak
jinak má řešit své problémy než požíváním alkoholu, hledá v něm útěchu. Alkohol pro něj
představuje ideální cestu k vyřešení problémů rodinného či například pracovního
charakteru, zvyšováním množství vypitého alkoholu si organismus postupně zvyká na jeho
působení. Tím roste tolerance uživatele k jeho účinkům (Hosák et al., 2015; Matějková,
2009).
b) Druhé stádium alkoholismu: varovné neboli prodromální
V tomto stádiu již poměrně často dochází ke skutečné opilosti. Nejedná se však
o varovný signál pro okolí. Jedinci již trvá déle, než se konzumací alkoholických nápojů
propije do stavu dobré nálady, obvykle proto přechází od pití piva k tvrdému alkoholu,
případně pije rychlejším tempem. Snášenlivost množství požitého alkoholu se nadále
zvyšuje a poukazuje na rozvíjející se alkoholovou závislost. S tím souvisejí i objevující se
první somatické problémy.
Tento člověk má buď tendenci vyhledávat společníky, kteří ho v pití podporují
a popíjejí s ním a svou opilost později obvykle svádí na jejich přítomnost, nebo naopak pije
potají, aby o jeho nadměrné konzumaci alkoholu nikdo nevěděl. Jeho problém už se ale
nedá zcela skrývat a okolí ho začíná pozorovat. Narážky od druhých směřované na jeho
problém se závislostí na alkoholu nesnáší příliš dobře, a proto se ve společnosti snaží
kontrolovat, což se mu zcela nedaří. Jeho myšlenky jsou ve velké míře soustředěny na
alkohol. Alkoholické nápoje mají jedinci v tomto stádiu závislosti na alkoholu tendenci
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shromažďovat a dělat si jeho zásoby. První a druhá fáze se ještě nepovažuje za nemoc, ale
odpovídá abúzu. Na konci této fáze už jedinec neumí udržet své pití pod kontrolou. Člověk
mívá ve druhé fázi alkoholismu krátkodobé výpadky paměti (tzv. okénka) a právě tento
okamžik je rozhodující pro stanovení diagnózy alkoholik (Hosák et al., 2015).
c) Třetí stádium alkoholismu: rozhodné, kritické neboli kruciální
Jedná se o stádium, v němž se člověk stává na alkoholu závislý. U tohoto jedince se
často objevují okénka, kdy si po probuzení druhý den některé okamžiky z předešlého dne
nepamatuje. Člověk již ztrácí nad konzumací alkoholu kontrolu. Alkohol jej zcela ovládá.
Ale během popíjení si je stále vědom svého jednání. Tolerance alkoholu se neustále
zvyšuje. Člověk již v souvislosti s konzumací alkoholu nezná žádné hranice. Hranice
příjemné a úplné opilosti splývá. Dochází ale k tomu, že na jedinci po požití velké dávky
alkoholu není opilost patrná, ale v mžiku ho další vypitá sklenička zcela odrovná.
Prostřednictvím alkoholu se udržuje v přijatelném stavu. Pacientovi se však jeho
závislost vymyká z rukou, není schopen udržet pití alkoholu pod kontrolou. Nezvládne se
při konzumaci neopít, protože neví kdy má „dost“. Pije, dokud mu nedojdou finanční
prostředky nebo dokud daný podnik nezavřou. Nenechá si ujít žádnou příležitost opíjení,
ať už jde o událost radostnou či smutnou. Příčiny nadměrného užívání alkoholických
nápojů přisuzuje rodině, partnerovi, partě apod. Umí si své pití u sebe obhájit. Ve
společnosti se projevuje čím dál tím více nevhodně a vyhledává konflikty. Často je
konfrontován s okolím, což je pro něj větší důvod k další konzumaci alkoholu. U jedinců
v tomto stádiu dochází k zužování zájmů a k omezování mezilidských vztahů, postupně
přichází o známé a přátele, nedbá o svůj vzhled, nedá se na něj v ničem spolehnout
a především upadá do depresí a úzkostných stavů kvůli neschopnosti přestat s pitím, vše
nyní přizpůsobuje své oblíbené činnosti. Alkohol problémy v životě člověka v tomto stádiu
komplikuje a znásobuje. Třetí stádium závislosti na alkoholu může trvat několik let až
desítek let. Po určitou dobu je schopen abstinence, což mu ale dokazuje, že může dál pít,
jelikož to umí. Během abstinence se ale objevují stavy úzkosti, nervozity až deprese. Právě
v tomto stádiu přichází změna kontroly pití. Alkohol již neovlivňuje pouze psychické
procesy jedince ale i metabolické pochody v těle, dopad má samozřejmě i na zdravotní stav
celkově (Ehrmann & Hůlek, 2014; Hosák et al., 2015; Matějková, 2009).
Velmi podstatné je v tomto stádiu vyhledat odbornou pomoc, která pacientovi
pomůže překonat problém s pitím alkoholu. Málokdo si ale tento svůj problém připustí
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a pomoc ani v této chvílí nevyhledá, pije dál a dostává se do posledního stádia. (Skála &
kol., 1988)
d) Čtvrté stádium alkoholismu: konečné, terminální neboli chronické
V posledním, čtvrtém, tedy terminálním stádiu se rozvíjí chronická závislost na
alkoholu. Piják už není schopen bez alkoholu fungovat, neobejde se bez něj, ale když se
napije, je jeho stav ještě horší. Celý jeho den se točí jenom kolem toho, kde a jak získá
alkohol. Člověk začíná s konzumací alkoholu ihned po probuzení. Bez tohoto není schopen
dále fungovat. Jedinci se tak v krvi vůbec nesnižuje hladina alkoholu. Nikdy se nedostane
do stavu střízlivosti. Opilost trvá i několik dnů. Dochází tak ke snižování odolnosti vůči
alkoholu, organickému poškození orgánů (slinivka, játra,…) až nakonec zapříčiní nulovou
toleranci alkoholu.
Opilost nastává u člověka v tomto stádiu již při polovičních dávkách. Těžká rána,
kdy mu není dobře, vylepší svou ranní dávkou a pokračuje tak v rytmu předešlých dní
v permanentní intoxikaci. U alkoholika dochází ke zhoršování jeho zdravotního stavu.
Patrný je třes rukou, křeče v lýtkách nebo pomočování. Může se u něj objevit alkoholová
psychóza v podobě deliria tremens. Jedinec si je již vědom bezvýchodnosti situace, v níž se
nachází. Než člověk dospěje do tohoto stádia závislosti na alkoholu, může to trvat 3, 10 až
15 let. Smutným faktem je, že alkoholik ve většině případů vyhledá odbornou pomoc až
v této fázi, kdy už mu většinou není pomoci. Dochází k tak závažnému poškození jak
fyzické, tak duševní stránky, že už následky nejdou odstranit. Je zde pravděpodobnost
zkolabování organismu a končí smrtí (Hosák et al., 2015; Matějková, 2009; Skála, 1988).

2.5 Nežádoucí somatické dopady
Základními krátkodobými nežádoucími účinky intoxikace je narušení rovnováhy,
svalové napětí různých částí těla (hlavně horní a dolní končetiny), zpomalení reakčního
času na podněty v okolí a nevolnost. Objevuje se i agresivní chování provázené
přeceňováním svých sil, což může vést k úrazům (Kalina, 2015).
Požívání alkoholu ve velké míře způsobuje somatické poškození velké části orgánů
v těle. Nejčastější je však postižení zažívacího traktu, které vyvolává vznik průjmů,
narušení zažívání, žaludečních vředů, především ale různých forem rakovin jako následek
usazování toxických látek v organismu. Ženy nejčastěji postihuje rakovina prsu, muže
karcinogen prostaty, zákeřné jsou svou špatnou odhalitelností (Kalina & kol., 2003a).
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Důsledkem dlouhodobého požívání alkoholu je zhoršení celkového zdravotního
stavu, u alkoholiků se vyskytují poruchy somatické i psychické. Následující odstavce se
budou zabývat somatickým poškozením. Symptomů somatických poruch, způsobených
nadměrným užíváním alkoholu, je celá řada. Vážný dopad má alkohol na životně důležité
orgány, jako je mozek, játra a ledviny. Nejcitlivější na alkohol je nervový systém, jeho
poškození se projevuje v psychice i jednání člověka. Působením alkoholu na mozek
dochází k poklesu intelektu, motorických a koordinačních schopností. Prvním a zároveň
nejčastěji postiženým orgánem jsou játra, důvodem je jejich velké zatížení vlivem
odbourávání škodlivých látek. Může dojít k cirhóze jater či k jejich ztukovatění.
Působením alkoholu dochází k odumírání buněk těchto orgánů. Oxidací alkoholu v játrech
vzniká acetaldehyd, v případě jeho vyšší koncentrace dochází k poškozování membrány
jaterních buněk. Pokud jedinec permanentně dlouhodobě požívá alkoholické nápoje, jaterní
buňka musí nepřetržitě odbourávat etanol, což ji velmi zatěžuje. Dochází k přeměně
v metabolismu lipidů, lipidy se hromadí v hepatocytech a játra postupně tukovatí (jaterní
steatóza). Abstinencí a vhodnou výživou lze steatózu vyléčit. Při nadálém pití játra
postupně přestávají stíhat alkohol odbourávat, až dochází k jejich ztvrdnutí neboli cirhóze
jater. Jaterní cirhóza může v nejhorších případech končit jaterním selháním a smrtí. Pro
udržení při životě je nutná trvalá abstinence (Fišer, 2009; Heller & Pecinová, 2011).
Mezi další často postižené orgány patří slinivka břišní neboli pankreas. Nejprve
alkohol sekreci enzymů stimuluje, později ale poškozuje žlázy a sekreci tlumí. Existuje
chronická pankreatitida, projevující se průjmy a jinými zažívacími problémy. Další formou
je akutní pankreatitis, neboli velmi bolestivý zánět slinivky břišní, který může končit smrtí
postiženého jedince. Významně je ovlivněn také kardiovaskulární systém či trávicí trakt,
kde je citlivá sliznice poškozena přímým kontaktem s alkoholem. Z počátku vznikají
záněty, které mohou vést až ke vzniku zhoubného nádoru. Ledviny nejsou alkoholem
přímo poškozovány, ale jeho nadměrné pití má za následek i nadměrné vylučování
kyseliny močové nebo vznik močových kamenů, což ledviny poškodit může. Naopak srdce
a krevní oběh alkohol poškozuje přímo. Ženy pravidelně požívající alkohol často trpí
záněty močových cest. Dále může vyvolat diabetes, hojně se také vyskytují časté těžší
záněty dýchacího ústrojí. Výjimkou není ani alkoholik s vysokým krevním tlakem.
U alkoholika se také zvyšuje riziko infarktu nebo mozkové mrtvice. Narušená hormonální
regulace organismu snižuje u mužů hladinu testosteronu a u žen hladinu estrogenů. Méně
závažným problémem je u mužů snížená pohyblivost spermií a u žen porucha
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menstruačního cyklu, problémy tohoto typu lze u obou pohlaví upravit abstinencí. Závažné
je pití alkoholu v těhotenství, to se projeví nižší porodní váhou dítěte, poruchami vývoje
jeho intelektu či různými poruchami vývoje orgánů. Mezi hematologické poruchy můžeme
zařadit anémii (chudokrevnost), trombocytopenii (úbytek krevních destiček), leukopenii
(úbytek bílých krvinek) nebo hemoragickou diatézu (sklon ke krvácení). Objevit se mohou
i různá kožní onemocnění (např. zarudnutí tváře, stařecká tvář) či respirační onemocnění
(např. bronchitida, tuberkulóza, laryngitida) (Heller & Pecinová, 2011; Hosák et al., 2015).

2.6 Vliv alkoholu na lidskou psychiku
Alkoholem vyvolané psychotické poruchy (alkoholové psychózy) se rozvíjejí
důsledkem dlouhodobě trvajícího chronického abúzu. Mezi tyto psychózy patří alkoholová
halucinóza, alkoholová demence a alkoholová paranoidní psychóza. V minulosti se mezi
ně řadila taktéž Korzakovova psychóza, delirium tremens, patická ebrieta, alkoholová
epilepsie a Wernickeova encefalopatie. Pro léčbu je velmi podstatné včasné odhalení
symptomů psychózy. Snadněji probíhá terapie u pacienta se začínající psychózou. Každá
z psychóz zanechá trvalé následky na psychice postiženého. Nutno také dodat, že
jednorázovou intoxikací můžeme vyvolat prostou či komplikovanou opilost (Raboch &
Pavlovský, 2013).

2.6.1 Alkoholová halucinóza
Pro tuto psychózu jsou charakteristické trvalé jak sluchové, tak zrakové halucinace,
které mohou být doprovázeny pocitem pronásledování. Pacient má například pocit, že za
sebou slyší kroky, jindy slyší v hlavě hádající se hlasy (Heller & Pecinová, 2011; Raboch
& Pavlovský, 2013).
Alkoholová halucinóza se vyskytuje u osob závislých na alkoholu nejméně 10 let
a to po snížení dávky konzumovaného alkoholu. Postižený se snaží halucinaci pochopit,
ale vysvětluje si ji chybně. V některých případech jí předchází hrůzné sny či noční děsy.
Ve srovnání s deliriem tremens má mírnější průběh. Výskyt halucinózy u mužů je čtyřikrát
vyšší než u žen. Ojediněle přechází do chronické podoby podobné schizofrenii (Heller
& Pecinová, 2011; Raboch & Pavlovský, 2013).
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2.6.2 Alkoholová demence
Dle Skály (1987) „jde o konečné vyústění „alkoholické kariéry“, nejčastěji jako
důsledek opakovaných a neúspěšně léčených alkoholických delirií nebo příbuzných
alkoholických psychóz, nezřídka však i jako terminální projev chronického alkoholického
poškození mozku a celého organismu, bez předchozích psychotických epizod“ (str. 72).
Rozdílem mezi alkoholovou a stařeckou demencí je doba jejího nástupu.
Alkoholová demence se projevuje již kolem 50. roku života, ale i ve věku mladším.
U pacienta postupně dochází k otupování, snižují se jeho intelektové schopnosti, zhoršuje
se jeho orientace v novém prostředí, ztrácí schopnost učit se nové věci, pozbývá zájem
o okolní dění. Tuto psychózu nelze ovlivnit pomocí terapie, je nutná celodenní péče
a dohled ve speciálním sociálním zařízení (Heller & Pecinová, 2011; Skála & kol., 1987).

2.6.3 Alkoholová paranoidní psychóza
Pacienta

trpícího

alkoholovou

paranoidní

psychózu

obklopují

bludy

vztahovačnosti, pronásledování či žárlivosti - neustále podezřívá partnera z nevěry. Závislá
osoba je většinou již před vypuknutím nemoci vztahovačná, podezřívavá, nedůvěřivá, tyto
osobnostní rysy se vlivem bludů ještě umocňují. V případě vyhledání odborné pomoci se
od pacienta očekává absolutní dodržování abstinence, dlouhodobé docházení do
psychoterapie. Poblouznění a chování pacienta spojené s touto psychózou se dá částečně
zmírnit vhodnou medikací (Heller & Pecinová, 2011).

2.6.4 Korzakovova psychóza
Ve většině případů navazuje na některou z ostatních psychóz, zvláště na delirium
tremens. Tato psychóza většinou přichází pozvolně, mezi počáteční projevy patří bolesti
různých částí těla. Pro Korzakovu psychózu je příznačná výrazná porucha krátkodobé
paměti, především vštípivost paměti a dezorientace v čase i místě. Starší zážitky a profesní
dovednosti jsou uchovány v paměti, mezery vzniklé v paměti si vyplňuje smyšlenkami
(konfabulace). K hodnocení svého stavu není sebekritický. Pomocí terapie se dají obvykle
upravit polyneuritické projevy, zatímco mnestické poruchy se modifikují podstatně hůře,
většinou se z ní vyvine alkoholová demence (Heller & Pecinová, 2011).
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2.6.5 Delirium tremens
Představuje nejzávažnější stav, který může nastat přerušením konzumace
alkoholických nápojů. Může být ale vyvolána i různými formami oslabení organismu, jako
třeba chřipka, úraz či operace. Tato psychóza postihuje chronické pijáky. Vyznačuje se
typickým třesem celého těla. Osoba prožívající delirium má narušené vědomí, je
dezorientovaná časem i místem, zmatená a trpí poruchou vnímání (sluchovou, hmatovou,
vizuální) či halucinacemi. Četně se objevují optické halucinace neboli mikrozoopsie
(postižený vidí různé malé živočichy). Ojedinělá není ani teplota, zvýšené pocení či
zrychlený tep nebo dýchání. Pacient prožívá stavy úzkosti a strachu, které přecházejí
v euforii, může tak být nebezpečný sobě i druhým lidem. Tato psychóza začíná většinou
třetí den po odnětí alkoholu u dlouhodobě závislých pijáků ve věku 35-40. Zpravidla trvá
dva až pět dní, občas i déle. Končí buďto dlouhým spánkem nebo může pozvolně
odeznívat. Existují lehčí formy deliria tremens v podobě poruchy spánku nebo např.
nechutenství, u nichž není léčba příliš náročná. U forem ve vyšším stádiu je pak nutná
léčba na lůžku a péče psychiatra a internisty. Pro osoby, které pijí tvrdý alkohol ve velkém
množství, např. litr tvrdého alkoholu denně, je lepší začít s terapií preventivně dříve.
Mohou ji doprovázet např. onemocnění jater, hypoglykémie nebo poranění hlavy (Hosák et
al., 2015; Kalina & kol., 2003a).

2.6.6 Patická ebrieta
Jde o okamžitou reakci objevující se po jednorázovém vypití nepatrného množství
alkoholu. Alkohol působí jako provokační činitel. Jak uvádí Kalina „stav se projevuje
kvalitativní poruchou vědomí s nepochopitelným jednáním, netypickým pro dotyčného
jedince ve střízlivém stavu“ (2003a, str. 154). Častým projevem je nekontrolovatelná
agresivita. Tato osoba nemusí na první pohled vypadat opile. Doprovází ji stavy úzkosti,
neklid, strach, poruchy myšlení či zraková i sluchová porucha vnímání. Typickým
doprovodným znakem je i změna výrazu i vzhledu tváře v podobě nepřítomného strnulého
pohledu či pobledlé barvy. Tento stav může trvat v řádech minut ale i hodin, postupně
přejde do terminálního spánku, ze kterého se jedinec probouzí do úplné či částečné
amnézie. Na dobu tohoto stavu se vztahuje totální amnézie (Hosák et al., 2015).
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2.6.7 Alkoholová epilepsie
U alkoholika se mohou i opakovaně objevit epileptické záchvaty doprovázené
křečemi. Dlouhodobou abstinencí většinou odezní, opakují-li se záchvaty i po vysazení
etanolu je nutná léčba neurologem (Kučerová, 2013).

2.6.8 Wernickeova encefalopatie
Vlivem této neurologické poruchy objevující se při nedostatečném množství
vitamínu B1 se může alkoholik ocitnout v ohrožení života. Pacient trpící encefalopatií je
apatický, zmatený, má problémy s udržením rovnováhy, dochází u něj k obrně okohybných
svalů (Kalina & kol., 2003a).

2.6.9 Komorbidita – duální diagnóza
Velké množství psychických poruch doprovázejících alkoholismus odezní samo
v průběhu pár týdnů abstinence. Často ale dochází i ke dvěma duševním poruchám
současně. V tomto případě mluvíme o tzv. duální diagnóze, kdy závislost na alkoholu je
doprovázena například depresí, různými poruchami osobnosti, u žen je častá porucha
příjmu potravin v podobě anorexie nebo bulimie. Častější je výskyt duální diagnózy u žen.
Důležitá je léčba obou poruch. V terapii lze řešit buď to obě poruchy naráz, nebo se lze
nejprve zabývat tou závažnější (Raboch & Pavlovský, 2013).

2.7 Dopady alkoholové závislosti na sociální vztahy
Osoba závislá na alkoholu postupně ztrácí v důsledku jejího nadměrného užívání
schopnost plnit různé životní role. Jde např. o roli rodiče, partnera, později nedokáže
zajistit rodinu po finanční stránce, jelikož postupem času utápí v alkoholu rozhodující část
svého výdělku, taktéž nedokáže naplnit ani očekávání rodiny a zhoršuje se i v roli milence.
Není v jejích silách plnit ani funkce psychologické a sociální. V důsledku alkoholismu se
postupně snižuje její pracovní výkonnost, dojde ke ztrátě pracovních návyků, časem není
schopna plnit pracovní docházku, až nakonec většinou přijde o zaměstnání a dojde
k přetrhání vztahů s ním spojených (Fischer & Škoda, 2009).
Postupem času přichází i o společenský život. Přátelé a známí se závislé osobě
začínají stranit, protože přichází o společná témata k hovoru, přestávají si rozumět
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a především se nechtějí účastnit jejích opileckých eskapád a přihlížet tomu, jak si ničí
život. Často se také setkává s jejich kritikou a opovrhováním. Změna její osobnosti
způsobená závislostí souvisí se ztrátou porozumění si s přáteli. Hrozí jí celkové vyloučení
ze společnosti, utěšuje se tím, že vyhledává společnost osob se stejnou závislostí a staré
přátele nechává stranou. Vyloučení ze společnosti vede k různým poruchám chování
(Fischer & Škoda, 2009).
Muži – alkoholici tráví velkou část dne v hospodách se svými „parťáky“ na úkor
času tráveného s rodinou a především pak dětí, připravují se tak o společně strávený čas
s rodinou a ochuzují se o společné rodinné zážitky. Oproti tomu ženy alkoholičky pijí
zpravidla samy doma. V alkoholu mnohdy utápí své psychické problémy, pocity
nepochopení okolním světem, ale i celkovou vyčerpanost či vyhoření (Heller & Pecinová,
2011).

2.7.1 Vliv závislosti na rodinu jako celek a jednotlivé členy domácnosti
Z počátku se může alkoholová závislost rozvíjet v utajení i v rámci rodiny. Závislý
člen rodiny se v počátcích svého vznikajícího problému snaží své popíjení skrývat před
zbytkem rodiny. Možná i proto, že si myslí, že pití udrží pod kontrolou v přijatelné míře
a vůbec nebere v úvahu, že by se mu to mohlo vymknout z rukou a z jeho koníčku se tak
mohla stát závislost. Schovává si lahve s alkoholem na různých místech v bytě, kam potají
chodí upíjet, když ho ostatní nevidí (Ühlinger & Tschui, 2009).
Pro celou rodinu představuje alkoholová závislost velmi náročnou a zátěžovou
situaci. Vlivem závislosti dochází nepochybně k narušení celého rodinného systému včetně
narušení vztahů všech jednotlivých členů domácnosti. Až dojde postupně k onemocnění
celé rodiny. Vnáší do rodiny mnoho negativ, přičemž závislost matky má na chod
domácnosti dopady daleko větších rozměrů, než u závislosti otce. Členové domácnosti
spolu přestávají normálně komunikovat, už nenachází společná témata a se závislou
osobou již nelze řešit běžné problémy a nastalé situace. Komunikace většinou začíná
váznout hned z počátku u začínající závislosti, když se rodič snaží svůj problém maskovat
a utajit. Vytrácí se vzájemná důvěra. Závislost vede k neschopnosti plnit funkci
reprodukční, podílet se na výchově dětí, zajistit rodinu po ekonomické stránce, přirozeně
se samostatně rozhodovat, vede to až k tomu, že alkoholik přenechává všechny povinnosti
a rozhodnutí na partnerovi (Heller & Pecinová, 2011).
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a) Dopady na partnera
Muži většinou nestrpí dlouhodobě žít po boku závislé partnerky. Ze strachu, že se
okolí dozví o problému se závislostí jeho partnerky, nechodí raději do společnosti s přáteli,
aby nemusel čelit kritice a vyptávání, zůstává raději doma v izolaci. Do okamžiku
uchování jejich tajemství v rodinném kruhu jsou ochotni závislost partnerky snášet
a pomáhat jí s utajováním, ale jakmile tato informace překročí práh domácnosti a dostane
se na veřejnost např. mezi kolegy v práci, přátelé nebo sousedy, snaží se od partnerky
distancovat. Nezřídka vede prosáknutí informací k rozvodu. Oproti tomu ženy naopak tiše
trpí po boku závislého partnera a jejich snahou je partnera podpořit a pomoci mu překonat
závislost. Často se obviňují ze vzniku partnerovi závislosti. Postupem času začne
partnerovi vadit, že nedokáže dostát tomu, co slíbil. K ovlivnění pití alkoholu bohužel
nestačí dobrá vůle (Ühlinger & Tschui, 2009).
Jak uvádí Ühlinger a Tschui: Můžete slíbit, že nebudete jíst, ale nemůžete se
zavázat, že přestanete mít hlad. V danou chvíli si organismus žádá potravu. Jíst jsme prostě
nuceni. A stejně je na tom i alkoholik. Slibuje, že už nebude pít, ale nemůže zabránit tomu,
aby neměl žízeň. Celé jeho tělo se dožaduje alkoholu a ničím jiným ho nelze utišit. (2009,
stránky 49-50)
Velké množství alkoholiků bere partnerovo tolerantní chování k jeho závislosti
jako samozřejmost. Ovšem, ne každý partner pijáka tento jeho názor vždy sdílí. Ve většině
případů v momentě, kdy se partnerova závislost „provalí“, dojde ke ztrátě důvěry ve
vztahu, vzhledem k dlouhodobému zatajování a lhaní. V důsledku alkoholového opojení se
partneři dostávají čím dál častěji do konfliktu i kvůli banalitám, jejich chování často
přechází k záchvatům nepříčetnosti. Časté hádky se samozřejmě nejvíce dotýkají dětí
a ovlivňují jejich chápání a vnímání rodičů. Problémy běžného života přestávají řešit
společně jako partneři. Opadá také zájem alkoholika o milostný život, vlivem alkoholu
totiž dochází ke snižování libida a tak i k ochuzení intimního vztahu. To potvrdil i výzkum
A. Brzka, jehož výsledky zmiňuje ve své publikaci Skála. Jeho výzkum se zabýval vlivem
alkoholu na sexualitu. Výsledkem bylo zjištění, že dlouhodobé nadměrné užívání alkoholu
poškozuje sexuální funkce, pohlavní styk u těchto jedinců je méně častý, mají snížené
libido, časté je i narušení erektivity. Partnerka by během léčby partnerovi závislosti měla
být trpělivá a pro toto období by měla mít pochopení a nenahlížet na partnera jako na
impotenta, po několikaměsíční abstinenci by se vše mělo vrátit do normálu a to jak jeho
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sexuální apetit, tak i erektivita. Největším úskalím jsou ale osoby, které během abúzu
vykazují agresivní chování ať už vůči sobě, partnerovi nebo nejhůře dětem. Tuto domácí
situaci bohužel nevyřeší ani dočasné odloučení partnerů. Agresivitu může ještě umocnit
žárlivost v kombinaci s alkoholem (Heller & Pecinová, 2011; Skála & kol., 1987).
Ženy většinou vydrží po boku závislého partnera, který je bije roky bez toho, aby
se někomu svěřily. Důvody k tomu mají různé. Můžou se cítit zodpovědné za jeho
nespokojený život a tím částečně i za jeho nadměrné užívání alkoholu, nebo ve vztahu
setrvávají kvůli dětem, protože by je samy nedokázaly finančně zabezpečit nebo se
například mohou obávat, že by život bez partnera nezvládly. Ženy ve srovnání s muži mají
problémy s nadužíváním alkoholu častěji (Ühlinger & Tschui, 2009).
b) Dopady na děti
Alkohol může poznamenat dítě ještě před narozením. V případě nadměrného
požívání alkoholu v těhotenství totiž přechází alkohol z krevního oběhu matky do krevního
oběhu plodu a poškozuje jeho mozkovou tkáň. Důsledkem požívání alkoholu v období
těhotenství pak může být vyvolání předčasného porodu, nižší porodní váha dítěte, různé
porodní komplikace a v nejhorším případě může dojít k samovolnému potratu, náhlému
úmrtí novorozence či k porodu dítěte s poškozeným centrálním nervovým systémem, což
vede ke snížení rozumových schopností dítěte, což ho poznamená do konce života.
Ovlivňuje to jeho začlenění do společnosti a do kolektivu „zdravých“ dětí. Tyto následky
ho provází po celý život, je to i handicapem při vzdělávání a později v dospělosti při volbě
a výkonu zaměstnání (Heller & Pecinová, 2011; Kukla & kol., 2016).
Vedle výše zmíněných možných komplikací způsobených užíváním většího
množství alkoholu během těhotenství je nutné zmínit i sociální faktory ovlivňující životy
dětí alkoholiků. Tyto děti hůře zvládají běžné životní situace. Alkoholismus jednoho
z rodičů se na dítěti podepisuje v nepochopení rodičovských rolí, zvyšuje se také
pravděpodobnost, že v dospělosti také podlehnou závislosti stejného nebo jiného typu. Jak
uvádí Fischer (2009): „americký alkoholog Jellinek zjistil, že potomci alkoholiků mají až
10x vyšší pravděpodobnost, že se alkoholiky stanou také“ (2009, str. 88). Děti neprožívají
šťastné a bezstarostné dětství jako je tomu u dětí v běžných rodinách. Přebírají na sebe
starosti dospělých. Závislost rodičů ovlivňuje celkově psychiku dítěte. Chybí jim pozitivní
rodičovský vzor. Vlivem trvalého napětí v domácnosti bývají častěji nemocné, neví jak
naložit se svým volným časem, to vše se odráží i v jejich společenském životě. Dítě se
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uzavírá do sebe, nemá se komu svěřit a doma raději nemluví vůbec nebo co nejméně, aby
zbytečně nevyvolalo konflikt či podnět k fyzickému trestu. Snaží se být neviditelné
a mladší sourozenec v něm vyvolává ochranářské pudy. Závislý rodič nebo rodiče na dítě
častokrát převádí velké množství domácích povinností na úkor jeho koníčků, mnohdy jim
nezbývá než přebrat i péči o mladšího sourozence. Agresivita osoby v abúzu a neshody
vrcholí mnohdy fyzickým násilím, ať už na partnerovi nebo na dětech. Pokud se dítě
dostane do takovéto složité životní situace, může se v nouzi obrátit na některou
z odpovídajících organizací jako je například Modrý kříž či sdružení Anonymních
alkoholiků, které dětem pomáhají učit vyjadřovat své pocity, city a emoce nebo se snaží
obnovit jejich důvěru ke druhým lidem. „Spousta dětí alkoholiků si vytvoří jakýsi krunýř,
aby příliš netrpěly. Ale právě tento krunýř jim v dospělosti brání navazovat autentické
vztahy, obzvlášť v milostné oblasti“ (Ühlinger & Tschui, 2009, str. 72); (Heller &
Pecinová, 2011).

2.7.2 Negativní dopady na zaměstnání a sociální vztahy s kolegy
Snahou osob závislých na alkoholu je svou závislost v zaměstnání utajit a to jak
před zaměstnavatelem, tak svými kolegy. Není však možné tento problém skrývat věčně.
Kolegové si dříve nebo později začnou všímat příznaků typických pro alkoholiky. Najdou
se i kolegové, kteří se snaží závislého kolegu upozornit na jeho problém a donutit ho jít se
léčit, avšak většinou bez úspěchu. Alkoholik se snaží stranit ostatním zaměstnancům,
vyhledává odlehlá místa v ústraní, aby potají mohl popíjet alkohol během pracovní doby,
vyhýbá se komunikaci, začíná být nespolehlivý, výjimkou nejsou jeho pozdní příchody či
celodenní absence, není schopen plnit své pracovní povinnosti stejným tempem, jako tomu
bylo před jeho onemocněním, snižuje se jeho produktivita práce, čehož si on sám mnohdy
není vědom a naopak si myslí, že podává mnohem větší pracovní výkony než dříve. Žije ve
strachu, že o zaměstnání přijde, ale nedokáže s tím nic dělat. Ovšem ve většině případů je
ztráta zaměstnání nevyhnutelná, neboť se tato informace bezpochyby časem dostane
k nadřízenému a tomu nezbývá než situaci řešit a mnohdy se také pokouší přimět
zaměstnance k léčbě. Ztráta zaměstnání způsobí ztrátu výdělku a tím zhoršenou
ekonomickou situaci jeho rodiny (Ühlinger & Tschui, 2009).
Ranním příchodům do práce v podnapilém stavu se v dnešní době někteří
zaměstnavatelé snaží zamezit namátkovou kontrolou alkoholu v krvi zaměstnanců buď to
ihned při příchodu do práce. Tím se snaží eliminovat množství podnapilých zaměstnanců
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na pracovišti a tím i zajistit bezpečnost práce na pracovišti a omezit pracovní úrazy vlivem
alkoholu. Tato skutečnost alkoholiky nutí pít alkohol až po příchodu do zaměstnání,
v mnoha společnostech už však není výjimkou ani namátková kontrola v průběhu pracovní
doby. Jejich závislost se také projeví na pracovních absencích, které jsou častější než
u ostatních zaměstnanců, také u nich dochází k častějším pracovním úrazům v podnapilém
stavu. Nadužívání alkoholu může mít také vliv na předčasnou invaliditu a tím tedy i na
ztrátu výdělku (Fischer & Škoda, 2014; vlastní zdroj).
V souvislosti s problematikou alkoholu v zaměstnání je v zákoníku práce v zákoně
č. 262/2006 Sb., zakotven §106 odst. 4 pís. e) týkající se práv a povinností zaměstnanců.
Ve zmiňovaném odstavci je mimo jiné zmíněn zákaz požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek na pracovišti v pracovní době, dále také zakazuje příchod
zaměstnance do zaměstnání pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (Česko, 2006).

2.7.3 Negativní dopady na společnost
Požíváním alkoholu závislá osoba bohužel může v nemalé míře negativně
ovlivňovat i svoje okolí. Svým nezodpovědným chováním často ohrožuje život svůj
i životy druhých lidí, když usedají za volant v podnapilém stavu. Vzhledem k jejich
každodennímu popíjení alkoholu je téměř nevyhnutelné, aby neřídili pod vlivem alkoholu.
V takovém případě stačí chvilka a může nevratně změnit život sobě, ale bohužel i druhým.
Lidé pod vlivem alkoholu také přispívají k celkové kriminalitě. Jelikož jak již bylo
zmíněno, alkohol narušuje psychiku a jeho vlivem jsou někteří jedinci agresivní, což jde
ruku v ruce i s kriminalitou. Ojedinělá není ani kriminalita spojená se získáváním
finančních prostředků právě na nákup alkoholu (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015;
vlastní zdroj).
a) Vliv alkoholu na řidičské schopnosti
Na území České republiky není přítomnost alkoholu v krvi při řízení motorového
vozidla akceptována. Dle soudně lékařské praxe řidič není schopný bezpečně řídit vozidlo,
pokud je koncentrace alkoholu v krvi 0,8 ‰ a více. S požitým alkoholem se začíná kromě
zvyšující se euforie, uvolněného chování a ztráty zábran zvyšovat také sebejistota a s tím
související touha riskovat. Řidič se přestává plně soustředit, dochází ke snížení odhadu
vzdáleností, reakční čas se prodlužuje a zhoršuje se vnímání. Zrak se začíná hůře
přizpůsobovat a při jízdě za tmy dochází ke zpomalení reakcí při míjení protijedoucích
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vozidel. Řidič také není schopen vnímat krajnice vozovky, zužuje se také jeho zorné pole,
tento jev se označuje jako „tunelové vidění“. Řidič se rázem stává bezohledným až
agresivním. Alkohol současně negativně ovlivňuje i motoriku. Všechny tyto zmíněné
faktory zvyšují riziko dopravní nehody. Riziko smrtelné nehody je pak u řidiče
motorového vozidla s 0,8-1 ‰ alkoholu v krvi nejméně 11x větší než u řidiče střízlivého.
Pokud má řidič více jak 1 ‰ alkoholu v krve, dopouští se již trestného činu. Následky
dopravních nehod těchto osob pod vlivem alkoholu jsou ještě o to fatálnější, jelikož ve
většině případů nepoužijí bezpečnostní pásy. Neméně bezpečná není pro samotného řidiče
tak i pro celou společnost jízda s „kocovinou“. Skutečnost, že přítomnost alkoholu v krvi
řidiče je již nulová nemění nic na tom, že má stále sníženou soustředěnost řízení. Na
snížené koncentraci má svůj podíl i spánkový deficit z probdělé noci. Nejčastějšími
příčinami nehod řidičů pod vlivem alkoholu je nepřizpůsobení rychlosti, řidič nedá
přednost v jízdě, řidič ignoruje dopravní značení, zpomalené reakce či nebezpečný
riskantní způsob jízdy (Hirt & kol., 2012).
Dle policejních statistik způsobili řidiči pod vlivem alkoholu na pozemních
komunikacích České republiky za rok 2019 celkem 4 627 dopravních nehod. Z celkového
počtu dopravních nehod (107 572) to jsou 4,3 % nehod. Oproti roku 2018 vzrostla
nehodovost o 1 nehodu, co se řízení pod vlivem alkoholu týče. Celkově při těchto
nehodách bylo usmrceno 53 osob, což je o 9 méně oproti předchozímu roku. Z celkového
počtu usmrcených osob během všech dopravních nehod (547) to je 6,69 %. Z celkového
počtu 4 627 bylo 59 řidičů kromě alkoholu navíc zároveň pod vlivem jiné drogy (Policie
ČR, 2019).
b) Vliv alkoholu na kriminalitu
S požitým alkoholem ztrácí člověk zábrany, dochází k útlumu vyšších center, ale
zároveň dochází i ke stimulaci hormonů jako adrenalin, dopamin a noradrenalin.

To

vyvolává agresivní chování, které už je jenom krůček od násilných trestných činů. Ať už
jde o hospodské rvačky, výtržnictví, znásilnění, ublížení na zdraví či vraždy. Vliv alkoholu
na kriminalitu se projevuje jak změnou stavu psychiky při jednorázové intoxikaci, tak
negativním vlivem dlouhodobého abúzu na osobnost. Často dochází ke spáchání trestného
činu závislou osobou při intoxikaci (Skála & kol., 1987).
Dle statistických údajů Policie České republiky došlo v roce 2019 celkově
k 199 221 kriminálním činům, z toho bylo 11 429 činů (tedy 5,74 %) spácháno pod vlivem
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alkoholu. Z celkového počtu 11 429 bylo například spácháno 30 vražd, 1 342 případů
násilné kriminality nebo 301 prostých krádeží pod vlivem alkoholu. Na další straně vidíme
tabulku, kde je kriminalita rozdělena podle jednotlivých činů spáchaných pod vlivem
alkoholu. Můžeme zde vidět, že největší zastoupení má v tabulce řádek označený jako
zbývající kriminalita. Pod tímto souhrnným názvem řádku se skrývá například nedbalostní
silniční dopravní nehody, ublížení na zdraví z nedbalosti, zanedbávání povinné výživy,
týrání zvířat či šíření poplašné zprávy. Ale zastoupení například násilných činů je také
poměrně velké (Policie ČR, 2019).
Tabulka 1: Kriminalita spáchaná pod vlivem alkoholu
klasifikace činu

počet celkem

vraždy

spácháno pod vlivem alkoholu

143

30

13 606

1 342

2 733

62

krádeže vloupáním

22 161

50

krádeže prosté

59 850

301

ostatní majetková kriminalita

20 125

243

102 136

594

ostatní kriminalita

27 354

1 040

obecná kriminalita

145 829

3 038

zbývající kriminalita

28 682

8 355

hospodářská kriminalita

24 589

36

48

0

199 221

11 429

násilná kriminalita
mravnostní kriminalita

majetková kriminalita

vojenské a protiústavní činy
CELKOVÁ KRIMINALITA
Zdroj: (Policie ČR, 2019)

2.7.4 Dopady na společenský život
Dopady na kulturní a společenský život spočívají v postupné ztrátě zájmu o dříve
oblíbené kulturní a společenské akce, osoba závislá na alkoholu nejeví zájem ani
o koníčky, které mu dříve přinášely radost, přerušuje kontakty se svými přáteli a známými
ze strachu z jejich kritiky a nepochopení, výměnou za popíjení alkoholu. Se svými starými
přáteli si alkoholik postupně přestává rozumět a začíná s nimi omezovat kontakty. Nechce,
aby si všimli jeho problému, z počátku se mu daří jej skrývat, ale později s rostoucí
závislostí se mu to již nedaří. Jeho příznaky časem nezůstávají bez povšimnutí. Začíná
přátele vyměňovat za partnery pro jeho opíjení. Notorický alkoholik raději svůj volný čas
tráví o samotě nebo se sobě rovnými v některém z oblíbených podniků.
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2.8 Léčba alkoholové závislosti
Najít v sobě odhodlání a přesvědčení k vyhledání odborné pomoci a započetí léčby
není pro osobu závislou na alkoholu vůbec jednoduché. Neusnadňuje jim to ani strach
z kritiky jejich blízkého okolí. A jenom hrstka jedinců z mnoha se k léčbě odhodlá. Tento
nelehký úkol na sebe v mnoha případech přebírá nejbližší rodinný kruh závislého člověka.
Není jednoduché alkoholika přesvědčit o tom, že jeho problémy s alkoholem již překračují
meze a je tedy nezbytné se začít léčit. V této chvíli se pozná opravdu pevný fungující
vztah, je zapotřebí velká podpora, trpělivost ale i obětavost všech členů rodiny. Jiným
postiženým nezbývá nic jiného než se jít léčit vzhledem k jejich zdravotním komplikacím
způsobeným závislostí (Fischer & Škoda, 2009).
V horším případě i přes veškeré snažení nejbližších závislost nabude takových
rozměrů, že už není cesty zpět a alkoholismus přejde do neléčitelného chronického stádia.
Chronický alkoholik již není schopen adekvátně posoudit svůj stav. Toto stádium je
zakončeno předčasným úmrtím, což bývá pro něj i rodinu většinou vysvobozením.
Léčba alkoholové závislosti je velmi komplikovaná, během léčby je nutností
sebekázeň a zodpovědný přístup a i přes to nemusí končit vítězstvím. Odvykací léčbu lze
zahájit pouze s pacientem, který s ní dobrovolně, z vlastní vůle souhlasí. Samotnou léčbou,
ale není možné dosáhnout navrácení se do původního zdravotního stavu, ve kterém se
alkoholik nacházel před propuknutím závislosti. Za předpokladu trvalé absolutní
abstinence po zbytek života lze s její pomocí alespoň odstranit symptomy alkoholové
závislosti (Heller & Pecinová, 2011).
Léčba alkoholové závislosti je nepochybně spjata se jménem Jaroslava Skály,
který stanovil principy léčby spočívající v režimové a skupinové terapii. Avšak v léčbě
došlo k posunu a od jím stanovených léčebných metod se již upustilo. Jeho averzivní
terapie založená na podmíněném reflexu (spočívala ve vyvolání negativní reakce na požitý
alkohol) se dnes již nepoužívá. A v případě Disulfiramu (Antabus) se v současnosti
postupuje rovněž jinou metodou (Fischer & Škoda, 2009).
Léčebný postup spočívá v odstranění drogy z organismu (detoxikace), druhým
krokem je samotná léčba (ambulantní, stacionární, ústavní) a jako poslední přichází
doléčovací stadium. V případě potřeby je toto schéma doplněno o další možné metody.
V následujících odstavcích budou jednotlivé kroky léčby popsány (Řehan, 2007).
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Naprosto prvním krokem ještě před započetím detoxikace je samozřejmé
bezpodmínečné vysazení alkoholu. Vhodnější je tento krok provádět za pomoci lékaře,
neboť na náhlé vysazení návykové látky může tělo reagovat negativně. Jakmile tělu
přestaneme ze dne na den dodávat návykovou látku, vyvolá se odvykací stav. Ten může
vyvolat různé abstinenční příznaky jako je nevolnost, podrážděnost, stavy úzkosti, poruchy
spánku, poruchu soustředěnosti či např. třes (psychické příznaky) nebo také nechutenství,
bolesti končetin, hlavy apod. (somatické příznaky). Jak se mozek postupně přizpůsobuje
abstinenci, objevují se emoční i fyzické příznaky různé síly (Ühlinger & Tschui, 2009).
Bohužel ne u všech jedinců probíhá odvykací stav příliš poklidně. U některých
jedinců může v horším případě propuknout delirium nebo delirium tremens. Z počátku se
začnou projevovat výše zmíněné abstinenční symptomy, které začnou přecházet do deliria
s poruchou vědomí. Vývoj deliria je proměnlivý, vyznačuje se zhoršenou orientací,
halucinacemi, zmateností. Častokrát propuká v průběhu noci, případně dochází v noci ke
zhoršení zdravotního stavu. Delirium zpravidla probíhá 3-5 dní a zakončeno bývá dlouhým
spánkem (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015).
„Vzhledem k dlouhodobému procesu regenerace a opětnému uvedení mozku do
biologické rovnováhy se stává, že abstinující pociťuje nejrůznější nepříjemné a přitom
nenápadné symptomy až do 120. dne abstinence.“ Ve většině případů je mozek schopen se
po 120 dnech vrátit zpět do původního stavu před propuknutím závislosti (Ühlinger &
Tschui, 2009, str. 95).

2.8.1 Detoxikace
Prvním krokem léčby závislosti je detoxikace. Tomu předchází samotné zamezení
dalšího požívání alkoholu. Cílem detoxikace je odstranění psychoaktivních látek, v tomto
případě alkoholu, z organismu a zmírnění jejich škodlivého působení. Když účinky
alkoholu pominou a objeví se vážný odvykací stav, nutností je detoxifikace kvůli obnovení
základních funkcí organismu. Jejím účelem je náprava poškození elektrolytové rovnováhy
dostatečnou hydratací a vhodnou farmakoterapií (Raboch & Pavlovský, 2013; Řehan,
2007).

2.8.2 Léčba
Po odstranění všech toxických látek z organismu pacienta lze začít se samotnou
léčbou. Nejúspěšnější léčba rozvinuté závislosti spočívá v kombinaci ústavní léčby,
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stacionární a následného ambulantního doléčení. Ideálně představuje léčba zhruba tříletou
systematickou práci odborníků (Heller & Pecinová, 2011).
a) Ambulantní léčba
Protože existuje více způsobů léčby závislostí, je na lékaři důkladné vyšetření
pacienta a výběr toho nejvhodnějšího typu právě pro něj. V každém případě není vždy
u každého jedince nutná hospitalizace v léčebném zařízení. Kompletní léčbu lze provést
i ambulantně. Výhodou je pokračování v běžném rytmu jeho rodinného i pracovního
života. Snahou ambulantní léčby je vytvořit a posilovat psychické i fyzické schopnosti
jedince, které usnadňují jeho žití bez návykových látek.
Nejnáročnější je překonání prvních tří dnů po vysazování alkoholu, ale za stálého
dohledu lékaře a při odpovídající medikaci zmírňující odvykací příznaky lze tento náročný
týden překonat i v domácím prostředí. Ob den by měl pacient docházet k lékaři na kontrolu
k posouzení jeho aktuálního stavu. Velmi důležitá je vzájemná důvěra mezi pacientem
a lékařem. Následuje fáze zaměřující se na prevenci recidivy za pomoci psychologa či
psychiatra. Odvykání lze usnadnit pomocí léků snižujících chuť na alkohol (Ühlinger &
Tschui, 2009).
Aby byla léčba úspěšná, musí probíhat dlouhodobě. Probíhá formou individuální
nebo skupinové psychoterapie v kombinaci s vhodnými psychofarmaky. Může být prvním
krokem před nastoupením k ústavní léčbě. V každém případě je nezbytná po ukončení
ústavní léčby. Náročnost této léčby spočívá také v sebekontrole pacienta (Hůlek, Urbánek
a kol., 2018).
Pokud není ambulantní léčba úspěšná, přichází na řadu hospitalizace pacienta.
Výhodou hospitalizace je především vytržení pacienta z jeho stereotypního života
a odpoutání od pokušení napít se. Na druhou stranu tato skutečnost přináší stejně tak
nevýhodu v neúčasti na rodinném životě (Ühlinger & Tschui, 2009).
b) Stacionární léčba
Během léčby trvající povětšinou několik týdnů dochází pacient každý den na
celodenní terapii. Abstinenci tak může zahájit ve svém běžném domácím prostředí.
Nutností je plná spolupráce pacienta, pevná vůle a spolehlivost (Heller & Pecinová, 2011).
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c) Ústavní léčba
Pokud jedinec není schopen zvládnout stav po vysazení alkoholu a odolávat
pokušení sám a znovu se opakovaně vrací k požívání alkoholu, je hospitalizace
nevyhnutelná. Ústavní léčba představuje pobyt na lůžku v léčebném zařízení v délce 4-6
týdnů. Její délka je nezbytná k detoxikaci a detoxifikaci a navrácení organismu do
původního stavu. Dle stavu pacienta se stanoví rozsah farmakoterapie. Terapeutický
program v těchto zařízeních sestává z detoxikace, skupinové či individuální psychoterapie,
rehabilitačních a resocializačních technik a farmakoterapie, kvalitní léčebné pobyty mohou
být doplněny o pohybové a sportovní aktivity a pracovní terapii. Právě takto rozsáhlý
léčebný program bývá nejúčinnější. Vhodné je také nastavit pacientovi určitý denní režim.
Po dosažení pokroku v léčbě pacienta a po zlepšení jeho psychického a somatického stavu
je pacientovi umožněna návštěva rodiny. Tato forma léčby je sice finančně náročná, ale
v případě její úspěšnosti se pacientovi to, co do léčby investoval, mnohonásobně vrátí,
nejen v lepší kvalitě života, ale i v napravení a urovnání rodinných vztahů či zlepšení
zdravotního stavu (Heller & Pecinová, 2011).
Co se týče silné závislosti, nejefektivnější je kombinace ústavní léčby a následného
ambulantního doléčovacího systému. Důležitá je také účast rodinných příslušníků na léčbě.

2.8.3 Doléčování
Po úspěšně ukončené ústavní léčbě přichází na řadu následná péče v podobě
doléčovacího programu. Dohlíží na dlouhodobý účinek léčby, a proto se zaměřuje na
prevenci recidivy. Pacient by měl být pod lékařským dohledem alespoň tři roky (Hosák et
al., 2015).

2.9 Recidiva a relaps
Skoncováním s pitím alkoholu začíná osobě závislé na alkoholu první fáze léčby.
Přestat pít je pro alkoholika nepředstavitelné, když už se k abstinenci odhodlá, má před
sebou ještě velmi náročnou cestu. Mnohdy možná netuší, že ta horší část léčby ho teprve
čeká. O mnoho náročnější je zdržet se pití a nevrátit se k závislosti po zbytek života. Strach
z návratu k závislosti zužuje nejenom samotného abstinenta, ale s ním i celou jeho rodinu
a blízké, nemohou si být nikdy jisti, že opět nepodlehne pokušení. Nikdy nelze s jistotou
říci, že nedojde k recidivě (Ühlinger & Tschui, 2009).
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Recidiva představuje tvrdou zkoušku umožňující abstinentovi i jeho nejbližším
osvojit si rizika inklinující k recidivě pro budoucí vyvarování se a ponaučení. Pokud
pacient zná důvod svého selhání, může se příště stejné situaci vyvarovat nebo se připravit
na její překonání. Nedojde-li k včasnému rozpoznání varovných signálů, abstinent
podlehne pokušení a následuje recidiva. Mezi tyto varovné signály řadíme závislostní
chování (styl jednání a postoje, které si osvojil vlivem požívání alkoholu např.
nespolehlivost, lhaní apod.), vystupňování pocitů a citů (nedokáže je ovládat, střídání
úzkosti, deprese, nudy apod.), a závislostní myšlenky (pomocí nich si u sebe obhajuje pití
alkoholu – např. alkohol jako odměna za odvedenou práci). V okamžiku odhalení jednoho
z těchto signálů je důležité oznámit tuto skutečnost svému terapeutovi, svěřit se někomu
z rodiny nebo se zaměstnat nějakou činností, aby zahnal myšlenky a touhu po alkoholu
(Ühlinger & Tschui, 2009).
Recidiva je založena na černobílém přístupu k abstinenci (obrázek č. 1). Tento
model je postaven na bezpodmínečné abstinenci. Recidivu můžeme definovat jako
navrácení se k již vyléčené nemoci nebo u níž se vytratily symptomy. Dojde-li k požití jen
sebemenšího množství alkoholu, bereme to jako návrat k onemocnění. Oproti tomu pod
pojmem relaps si můžeme představit naprosté zmaření veškerého dosavadního snažení, co
se léčby závislosti týče a navrácení k bývalým devastujícím alkoholovým návykům
(Kalina & kol., 2003b).
Obrázek 1: "Černobílý" model abstinence versus relaps

Abstinence

Relaps

zdroj: Kalina a kol., 2003

Příčinou recidivy můžou být i různá onemocnění. V případě oslabení organismu
vlivem nemoci se naruší i psychika. Právě psychika je pro zvládání abstinence velmi
důležitá. Pokud není abstinent v dobré psychické kondici, zvyšuje se riziko dostavení
recidivy. Do životní nepohody může člověka dostat i obyčejná chřipka, předmenstruační
syndrom nebo například bolest zubů a s tím spojená návštěva stomatologa. V důsledku
toho může být narušen preventivní abstinenční program, také to může vést k absenci na
sezení svépomocných skupin, v některých jedincích tato onemocnění vyvolávají
osamělost, další problém vznikne, když se abstinent během odpočinku v rámci uzdravení
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nudí a není schopen vykonávat žádnou činnost, která by ho zabavila, potom je náročné
odprostit se od myšlenek na alkohol, u jiných představuje zase problém nadbytečné užívání
léků během nemoci, což může způsobit další závislost. V těchto okamžicích se každému
hodí pomocná ruka někoho blízkého. I pouhá opora a přítomnost někoho druhého může
pomoci zahnat negativní myšlenky. Aby toho nebylo málo, výjimkou nejsou alkoholici,
kteří trpí ještě některou další závislostí jako třeba gamblerství či nadměrné kouření
(Ühlinger & Tschui, 2009).
Souvislost mezi léčbou závislosti a relapsem je nevyhnutelná. Relaps poskytuje
abstinentovi zpětnou vazbu úspěšnosti jeho léčby. Spouštěčem relapsu je většinou několik
menších lapsů. Laps si můžeme představit jako jedno malé škobrtnutí v abstinenci.
V případě, že abstinent laps dokáže sám překonat a poučit se z něj, či vyhledá odbornou
pomoc, nemusí laps nutně přejít v relaps. Nejvíce rizikovým obdobím, co se relapsu týče,
je pro vyléčeného alkoholika prvních 90 dní po úspěšném ukončení jeho léčby (Kalina,
2015).

2.9.1 Příčiny relapsu
Kalina rozeznává tři oblasti nejrizikovějších situací, které narušují abstinentovo
sebeovládání, snižují schopnost zvládnout abstinenci a tím zvyšují riziko relapsu. První
z těchto skupin jsou negativní emoční stavy. Právě tyto stavy bývají důvodem až 35 %
relapsů. Nejčastějšími projevy těchto pocitů jsou smutek, úzkost, hněv, frustrace, deprese
apod. Důležité pro jejich zvládnutí je uvědomit si z jakého důvodu se tyto emoce dostavily,
aby jim příště mohl abstinent předejít. Pacient se musí snažit pozitivně naladit, udělat si
něčím radost nebo se jít pobavit mezi lidi a neutápět se v samotě. Velký vliv na spuštění
relapsu má také sociální tlak. Sociální tlak můžeme rozdělit na přímý a nepřímý. Přímý
sociální tlak spočívá např. v setkání s osobou, která abstinentovi nabídne alkohol
a nepřímý představuje situaci, kdy se abstinent dostane do společnosti lidí, kteří požívají
alkohol. Je dobré si předem rozmyslet, jak se zachovat v situaci, kdy mu někdo ve
společnosti nabídne alkohol. Měl by se vyhýbat společenským akcím, na kterých by mohl
být konfrontován s alkoholem a přátelům by měl předem vysvětlit, jak se věci mají.
Sociální tlak je příčinou 20 % relapsů. Jako poslední autoři uvádějí mezilidské konflikty.
Do této skupiny se řadí veškeré neshody, spory a hádky, ať už mezi přáteli, v rodině,
s partnerem nebo v práci. Nejlepší je tyto rozbroje ukončit odchodem (Kalina, 2008b;
2015).
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Nepochybně existuje velké množství jiných možných příčin relapsu. Nenaplněná
očekávání, pocity nedocenění, osamělost, deprese nebo například stres, lze sem částečně
zařadit i craving. Jedinci, kteří relabují nemají životní styl zcela v rovnováze. To, co by
měli dělat, se neztotožňuje s tím, co doopravdy dělají. Vlivem toho se stresují a jsou
deprimovaní. Dodává jim to pocit, že si alkohol zaslouží (Kalina, 2015).

2.9.2 Prevence relapsu
Ponaučení z relapsu je sice možné, ale není samozřejmostí. Na základě této
skutečnosti je nutná prevence relapsu. Lze říci, že prevence relapsu je proces posilování
abstinence s cílem předejít relapsu. Jak už bylo výše řečeno, relaps je takřka nedílnou
součástí abstinence. Základním kamenem prevence je udržování kontroly nad svým
jednáním. Někteří autoři prevence relapsu vyvracejí, že by abstinent nedovedl udržet své
jednání pod kontrolou, protože už jenom k tomu, aby s abstinencí vůbec začal, je třeba
notná dávka sebekontroly. Prevence relapsu nemá za cíl pouze odstraňování příznaků
závislosti na alkoholu, ale především posilování kontroly nad vlastním jednáním a naučit
abstinenta jakým způsobem reagovat na eventuální rizikové situace, do kterých se
abstinent může dostat, aby je překonal. Za velmi důležitou je brána účast závislého na
procesu uzdravení (Kalina & kol., 2008a).
Jak uvádí Kalina „prevence relapsu je kognitivně behaviorální přístup, který se
zaměřuje na zvyšování kontroly kombinováním nácviku dovednosti zvládání, kognitivní
restrukturalizace a intervencí zaměřených na stabilizaci životního stylu“ (Kalina & kol.,
2008a, str. 226).
Heller rozděluje prevenci na tři sektory a to primární, sekundární a terciální.
Prevence primární se soustředí na uchování a podporu zdraví jak jedince, tak i společnosti.
Snahou je předejít a zamezit vznik a vývoj závislosti. Cílem je udržet populaci zdravou
a vůbec ji nenechat sklouznout k závislosti. Velmi důležité je soustředit se především na
děti a mládež. Prevence by se měla vyvarovat tomu, aby pouze nezastrašovala
a nepoukazovala na negativa a nesoustředila se jenom na zavrhování a mentorování
jedinců, kteří jsou ohroženi nebo již postiženi. Co se primární prevence týče, nutností je
součinnost ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví, ministerstva hospodářství
a ministerstva obrany. Zvláště na školách je prevence velmi důležitá, větší školy by měly
mít pro tyto preventivní programy speciálně vyškoleného učitele nebo vychovatele. Také
v zaměstnání by měly probíhat preventivní programy zaměřené na aktivní prosazování
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zdravého životního stylu. Sekundární prevence má za úkol zajistit odbornou pomoc
a úzdravu ve smyslu bio-psycho-sociálním. Terciální prevence má zamezit recidivě
a omezit sociální nevýhody postižené osoby na minimum (Heller & Pecinová, 2011).

2.9.3 Základní zásady prevence relapsu
Vždy je dobré, když se jedinec závislý na alkoholu, který se snaží abstinovat, může
obrátit na někoho druhého, kdo mu podá pomocnou ruku a v těžkých chvílích mu pomůže
nebo ho vyslechne, ať už je to některý z členů jeho domácnosti, kolega v práci, terapeut či
lékař. Aby závislá osoba neměla čas přemýšlet nad tím, čeho by se mohla napít, měla by se
umět zabavit různými činnostmi v domácnosti nebo si najít nějaké koníčky a zájmy, aby
měla co nejméně volného času a nenudila se, ale neméně důležitý je i kvalitní odpočinek
(Ühlinger & Tschui, 2009).
Základem prevence je domácnost bez alkoholických nápojů. Je dobré požádat
o pomoc i svého partnera, vyházet společně všechny lahve s alkoholem a domluvit se, aby
se nekupovaly žádné nové lahve (toto preventivní opatření se také nazývá „suchý dům).
Což bude i pro celou domácnost krok ke zdravějšímu životnímu stylu. Pro partnera to
znamená oběť a vzdání se alkoholu ve prospěch úspěšné abstinence. Ačkoli je známo, že
někteří vyléčení alkoholici nemají problém s tím koukat se na druhé lidi požívající alkohol,
ale i tak není dobré to zbytečně pokoušet. Ale jsou samozřejmě i tací, pro které je pohled
na alkohol v rukou někoho jiného nepředstavitelné utrpení a obrovské pokušení. Proto je
nezbytné se vyhýbat místům, kde by se mohl dostat do kontaktu ať už s alkoholem
samotným nebo s osobami konzumujícími alkohol (Ühlinger & Tschui, 2009).
Jak již bylo zmíněno, podstatným úkolem prevence je i posilování sebekontroly
a zvládání rizikových situací. Problém stále představuje účast na večírcích, rodinných
oslavách, svatbách, pracovním víkendovém teambuildingu apod. Nejlepší je se tomuto
rizikovému prostředí a situacím snažit úplně vyhýbat, a když už se do nějakých jedinec
dostane, tak je potřeba, aby se jim uměl postavit a dokázal je vyřešit bez toho, aby
alkoholu podlehl (Kalina & kol., 2008a).
Neměl by si také vytyčovat nedosažitelné cíle, ale stanovit si realistické a pozitivní
cíle. Příliš nedosažitelné cíle by ho mohly na jeho cestě za úplnou úzdravou demotivovat
a dát mu podnět začít znovu pít. Do jednoduché situace ho nestaví ani televizní a jiné
reklamy zaměřující se na alkohol, které vybízejí k jeho pití (Nešpor & Scheansová, 2016).
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Pro setrvání v abstinenci je tedy důležité mít rád sám sebe, předcházet spánkovému
deficitu věnováním dostatečného času odpočinku, pravidelnost stravovacích návyků
a dostatečného pitného režimu, snažit se po celý den zabavit, aby se neměl čas nudit.
Pomocí prevence relapsu by se měl abstinent naučit zvládat a reagovat na nelehké
situace, do kterých se může dostat. Předem si může rozmyslet, jak se zachová, až mu
někdo nabídne sklenku alkoholu nebo až někoho uvidí popíjet alkohol. Bude-li na tuto
situaci připraven, nebude pro něj tak obtížné ji zvládnout. V takto nelehké situace není
dobré jednat bez rozmyslu, ale v klidu se nad svým jednáním zamyslet. K lepšímu
sebeuvědomění dojde pomocí individuální či skupinové psychoterapie, prostřednictvím
relaxace či meditace. Pokud se naučí správně vnímat své emoce, bude snazší zavčas
rozpoznat rizikové duševní stavy a předejít jim (Nešpor & Scheansová, 2016).
Na každého působí alkohol jinak, u mnoha lidí je příčinou depresivních stavů ať při
jeho pití, během ranní „kocoviny“ či morální „kocovině“. Pro udržení psychické pohody je
vhodné se těmto stavům úplně vyhýbat. Existují různá vhodná relaxační cvičení jako
například pozitivní relaxační či meditační nahrávky, jóga, různá dechová cvičení, psaní
deníku nebo třeba vykreslování mandaly. S úsměvem jde ale všechno lépe a tak by se měl
každý umět pořádně od srdce zasmát, protože jak se říká „smích léčí“. K vyvolání
pozitivních emocí si můžeme pomoci například upřednostňováním zábavných knih před
knihami s pochmurným dějem nebo si pustit nějakou úsměvnou komedii, někdy dokonce
stačí i umět se zasmát sám sobě. Protože smích je výborná prevence stresu a úzkosti.
V souvislosti s prevencí relapsu je také zmiňována akupunktura, avšak některé studie
prokázaly její příznivý vliv, co se potřeby pití alkoholu týče a některé studie nikoli (Nešpor
& Scheansová, 2016).
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3 Výzkumná část
První část práce se zabývá teoretickými poznatky týkajícími se problematiky
alkoholové závislosti. Ve výzkumné části je nejprve stanoven výzkumný cíl a dílčí
výzkumné otázky s ním související, následně je zmíněna metodika výzkumu.

3.1 Výzkumný cíl
Cílem výzkumné části práce je prověření a objasnění ovlivňování sociálního okolí
osobami závislými na alkoholu pomocí polostrukturovaného rozhovoru. V návaznosti na
výzkumný cíl jsou stanoveny následující výzkumné otázky.
1) Jaký vliv má alkoholová závislost na vztah s vlastními dětmi?
2) Jaký vliv má alkoholová závislost na partnerské a milostné vztahy?
3) Jaký vliv má alkoholová závislost na společenské a sociální vztahy s přáteli?
4) Jaký vliv má alkoholová závislost na vztahy na pracovišti?

3.2 Metodika výzkumu
Pro účely tohoto výzkumu se mi zdál jako nejvhodnější metoda zpracování
informací kvalitativní výzkum. Jak uvádí Hendl (2005),
kvalitativní výzkum je orientován na explodování a probíhá nejčastěji
v přirozených podmínkách sociálního prostředí. Plán výzkumu má pružný charakter. To
znamená, že plán výzkumu se z daného základu rozvíjí, proměňuje a přizpůsobuje podle
okolností a dosud získaných výsledků. (str. 61)
Proti tomuto rozhodnutí lze sice namítat, že respondenti jsou v současné době
umístěni v psychiatrické léčebně, tedy ne v přirozených podmínkách jejich sociálního
prostředí. Nicméně sociálním prostředím, které je předmětem realizovaného výzkumu, jsou
však právě zařízení pro výkon ochranných opatření, můžeme jej tedy oprávněně
pojmenovat sociálním prostředím pro danou situaci a zkoumanou komunitu zcela
přirozeným.

43

Cílem kvalitativního výzkumu je získat komplexní a podrobná data prostřednictvím
důkladného polostrukturovaného rozhovoru, tedy jak už sám jeho název napovídá
rozhovoru s možností danou otázku v případě potřeby upravit na míru konkrétnímu
respondentovi. Jedná se o metodu, jejímž výsledkem je informace přesahující informace,
kterými jsme disponovali před započetím výzkumu. Z kvalitativního výzkumu lze vyvodit
obecné závěry. Na základě opakování více stejných či podobných odpovědí na kladené
otázky lze vydedukovat určitá obecně platná pravidla. Tato metoda je založena na
usuzování. Klasickým přístupem, co se kvalitativního výzkumu týče, je zakotvená teorie
definovaná Straussem a Corbinovou (1999). Zakotvená teorie využívá tři různé postupy
logického usuzování a to indukci, dedukci a abdukci (Švaříček, Šedová & kol., 2007).
Právě metoda zakotvené teorie byla aplikována v této diplomové práci.

3.3 Etická otázka
K realizaci samotného výzkumu je nezbytné splnit několik níže uvedených zásad
a nezbytných podmínek.
a) Respondenti byli předem seznámeni s tím, jak bude rozhovor probíhat, čeho se bude
týkat a za jakým účelem budou dále získané informace využity.
b) Vzhledem k citlivému charakteru dané problematiky bylo nutné ujištění respondentů
o tom, že jejich jména nebudou nikde zveřejněna a stejně tak jako i všechna další jména
řečená během rozhovoru budou změněna.
c) Dále došlo k seznámení respondentů s možností kdykoli ukončit nebo přerušit rozhovor
a nabídnuta možnost nezodpovězení otázky v případě, že se jim bude zdát příliš osobní.

3.4 Výzkumný vzorek
Pro účely tohoto výzkumu bylo vybráno třináct klientů Psychiatrické léčebny
PATEB, s. r. o. v Jemnici, kteří se v tomto zařízení lečí z alkoholové závislosti.
Dobrovolně se k provedení rozhovoru přihlásilo třináct klientů léčebny, z toho 9 mužů a 4
ženy. Spodní věková hranice respondentů je 28 let, horní hranice 62 let.
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3.5 Použitá metoda sběru dat
Vhodnou metodou pro sběr dat se nepochybně zdál být polostrukturovaný
rozhovor, jelikož jde o techniku velmi přizpůsobivou. Vzhledem k její pružnosti
a otevřenosti neomezuje dotazované v odpovědích. Z odpovědí získaných od respondentů
je snadné vybrat pro nás podstatné informace.
Výzkumného cíle nelze dosáhnout bez předem pečlivě připravených základních
otázek. Jak už z názvu rozhovoru vyplývá, lze jej průběžně v případě potřeby přizpůsobit
nastalé situaci, položit například další upřesňující či doplňující otázky k získání informací
podstatných k danému výzkumu nebo naopak některé vynechat. Samozřejmě je zde riziko
odklonění se od tématu, čemuž se ale tazatel může snadno vyhnout právě pomocí vhodně
zvolených doplňujících otázek podle nastalé situace.
Sběr dat byl po předchozí domluvě uskutečněn v prostorách Psychiatrické léčebny
PATEB, s. r. o. v Jemnici v průběhu měsíce února 2020. Souhlas s poskytnutím rozhovoru
dalo třináct klientů zmiňovaného zařízení. Jeden rozhovor trval v průměru jednu hodinu.
V případě, že otázka nebyla zcela správně respondentem pochopena, byla objasněna, aby
odpověď nebyla zavádějící.

3.6 Shrnutí
V této kapitole byl představen výzkumný záměr, jehož cílem je zkoumat dopady
alkoholové závislosti na sociální vztahy v rodinném, partnerském, společenském
a pracovním životě z pohledu samotných respondentů. Jedná se o kvalitativní výzkum,
jelikož se vzhledem ke zkoumané problematice zdá být nejvhodnější a je zde aplikován
model zakotvené teorie. Data byla získána na základě polostrukturovaných rozhovorů,
tento způsob rozhovorů umožňuje respondentům i výzkumníkovi větší prostor k vyjádření,
než je tomu v případě strukturovaného rozhovoru nebo dotazníkových metod.
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3.7 Analytická část
V analytické části práce jsou nejprve shrnuty základní charakteristické znaky
jednotlivých respondentů. Další podkapitoly se věnují vlivu alkoholové závislosti na
jednotlivé sociální vztahy respondentů.

3.7.1 Charakteristika výběrového souboru
Tato kapitola blíže nastiňuje základní informace týkající se respondentů
představením jejich základních profilů. Demografické údaje slouží pouze k tomu, aby si
čtenář udělal elementární obrázek o výběrovém souboru. V následující tabulce lze nalézt
výběr některých dle mého názoru důležitých údajů o jednotlivých respondentech.
Tabulka 2: Demografická data
Respondent

Pohlaví

Věk

Rodinný
stav

Vzdělání

Zaměstnání

Zájmy,
koníčky

Počet
dětí

R1

muž

42

ženatý

vyučen

svářeč

auta, motorky

2

R2

muž

53

ženatý

středoškolské

OSVČ – byty

cestování

2

R3

muž

32

ženatý

vysokoškolské

OSVČ –
stavební firma

cestování, auta

3

R4

žena

28

svobodná

vysokoškolské

učitelka

práce s dětmi,
móda

0

R5

žena

53

rozvedená

vyučena

recepční

cizí jazyky,
zahrada

2

R6

muž

33

ženatý

středoškolské

OSVČ –
zámečník

cyklistika,
filmy

2

R7

žena

42

vdaná

vyučena

dělnice

přátelé

1

R8

muž

62

rozvedený

vyučen

invalidní
důchodce

rybaření,
zahrada

2

R9

muž

32

svobodný

středoškolské

instalatér

četba, modely

2

R10

muž

35

svobodný

vyučen

zedník

TV, kino

0

R11

muž

38

svobodný

středoškolské

ÚP

auta

2

R12

muž

45

ženatý

vyučen

finanční poradce

rybaření

3

R13

žena

32

vdaná

základní

ÚP

děti, manžel,
domácnost

2

(zdroj: vlastní výzkum)
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3.7.2 Vliv alkoholové závislosti respondentů na jejich děti
Alkohol a děti jsou v dnešní době velmi diskutované téma, a to jak ve směru jejich
samotné konzumace, tak v jeho pasivní přítomnosti. Děti se s alkoholem v naší společnosti
setkávají téměř na každém kroku. A to v televizních reklamách, kde vidí, jak si lidé na
alkoholu pochutnávají a baví se při jeho konzumaci, dále pak také na většině
společenských událostí, kterých se mnohdy také zúčastňují, jako jsou narozeninové oslavy,
večírky, svatby apod. A v mnoha případech to spíše vypadá, jako by je společnost nabádala
k tomu, že alkohol je běžnou součástí jejich života, a že pít je vlastně přirozené, ne-li
správné. Ale pokud mají v rodině jednoho z rodičů alkoholika, jejich pohled na alkohol se
mění ve většině případů negativně, i přes to se ale najde velké množství dětí, které berou
své rodiče jako největší životní vzor, a tak tedy mohou brát pití alkoholu spíše jako to
správné a dobré. V následujících podkapitolách se budu zabývat vlivem alkoholu na změny
psychického stavu dětí respondentů a na fyzické násilí pod vlivem alkoholu a to z pohledu
samotných respondentů tedy závislých na alkoholu.
a) Vliv alkoholové závislosti rodičů na psychickou stránku jejich dětí
Psychika dítěte je velmi křehká a pro zdravý a spokojený život je potřeba, aby dítě
bylo co nejvíce vyrovnané a spokojené a nezažívalo nepřirozené a psychicky extrémně
zatěžující situace. Alkohol může zdravé dětství a psychickou pohodu dětí velmi výrazně
negativně poznamenat. Většina respondentů mi dává za pravdu a přiznává, že cítí, že
alkohol psychickou stránku jejich dětí opravdu poznamenal. Důkazem je i fakt, že u jejich
dětí dochází ke ztrátě zájmu o jakýkoli kontakt, jsou odtažitější a bázlivější.
R1: „To jo, no čím víc jsem pil, tím víc jsem byl nesnesitelnej. Prvně to pro děcka byla
sranda. Víte jak, usměvavej, legrační tatínek, ale když jsem to začal s tím pitím hrotit
a děcka začly chápat, co se děje, začly se mě bát i se přede mnou schovávaly pod postel,
kor když jsem fakt přišel na šrot a nevěděl, co dělám.“
R2: „Čím víc jsem pil, tím byli mlaďoši odtažitější.“
R3: „Děti semnou nechtěly už vůbec nic dělat, i když jsem měl někdy světlou chvilku
a chtěl si jít zakopat ven s míčem, odmítly mě.“
Druhá skupina respondentů brala jejich závislost na alkoholu ve spojení
s psychikou dětí v menší vážnosti než první skupina. Nejvíce to bylo ovlivněno věkem
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dětí. Věk dětí této skupiny respondentů se pohybuje okolo 15 let, tyto děti s nimi žily ve
společné domácnosti, ale měly již vytvořenou ucelenější osobnost než mladší děti, ve směs
chápaly co se děje, ale byly ve věku, kdy měly spoustu jiných zájmů a koníčků a mohly se
při jim nepříjemných situacích z té či oné situace vzdálit nebo utéct.
R8: „No já mám dva 15letý kluky, dvojčata, ti maj ze mě jen srandu. Jenom když jsem
hnusnej na jejich mámu, což se před nima snažím nebejt, tak mi to daj sežrat. Oba maj
holky, sportujou, choděj za kámošema, tak mě ňák moc naštěstí neřešej.“ T: „Takže u nich
změny v chování nepozorujete?“ R8: „No vůbec, ti mě maj na háku.“
Poslední skupina respondentů děti buď to nemá, nebo jsou už dospělé anebo se s nimi
nestýkají.
R4: „Já děti nemám, tahle otázka jde mimo mě.“
R7: „Mým dětem je už 35 a 38 a téměř se nevídáme. Prostě mě neřešijou.“
Na základě výpovědi respondentů lze říci, že na psychiku dětí respondentů má
velký vliv věk dětí. Mladší děti alkoholovou závislost rodičů snáší hůře, jsou více bojácné,
plačtivé, nevyrovnané, odtažité a ustrašené. Zcela nerozumí tomu, co se děje. Starší děti
alkoholovou závislost svých rodičů berou více s nadhledem, mají více utvořenou osobnost,
soustředí se více na své vlastní zájmy a koníčky a mohou z nepříjemných nebo
patologických situací snadněji uniknout. Respondenti, kteří jsou bezdětní nebo mají již děti
dospělé s plnohodnotným vlastním životem a rodinami, svoji závislost s jejich psychickým
stavem vůbec nespojují.
Schéma 1: Alkoholová závislost a vliv na psychiku dětí respondentů

Alkoholová závislost a vliv na psychiku dětí respondentů
velký dopad

mírný dopad

žádný dopad

vystrašenost
ostražitost
ztráta zájmu o respondenta

vyšší věk dětí
utvořená osobnost
životní zkušenosti

bezdětní
dospělé děti
není s dětmi ve styku

(zdroj: vlastní výzkum)
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b) Fyzické násilí na dětech v kontextu alkoholové závislosti
Alkoholová závislost rodičů se jejich dětí nemusí dotýkat pouze po psychické
stránce, ale také po fyzické. Alkohol velmi výrazně nabourává přirozenou a zdravou
osobnost závislých lidí. Existují dva extrémy v chování lidí pod vlivem alkoholu. První typ
jsou lidé, kteří když se „napijí“ jsou společenští, hovorní a dokážou příjemně pobavit celou
společnost. Tento první typ je většinou typický na začátku, když mají alkohol ještě
částečně pod kontrolou. Druhému typu lidí alkohol nabourává jejich osobnost a to
v negativním smyslu. Jsou agresivní, otravní, oplzlí a vyvolávají nesmyslné konflikty.
Právě u tohoto druhého typu dochází častěji k nezvládnutí svých emocí, které mohou
vyústit v agresivitu a fyzické násilí na dětech. Na otázku zda respondenti někdy ublížili
svým dětem po fyzické stránce, odpovídali velmi zdrženlivě a rozpačitě. Bylo vidět, že se
stydí a toto téma nikomu z nich nebylo vůbec příjemné. Po dlouhém a opatrném kladení
otázek vyplynulo, že většina respondentů pod vlivem alkoholu má zkušenost s fyzickým
násilím na vlastních dětech.
R2: „No ze začátku by mě ani nenapadlo vztáhnout ruku na děcka. Ale když jsem byl fakt
na šrot, tak mě dokázalo vytočit cokoli, třeba i bouchnutí dveřma. Tak jsem mu dal facku
nebo pohlavek. Moc mě to teď mrzí.“
R1: „No, já vždycky po tahu byl na sebe ráno naštvanej, kor když jsem šel do herny a tam
prohrál ňáký peníze. Hledal jsem, jak si ulevit, tak jsem kolikrát doma udělal bordel, prvně
šla manželka, pak i kluk no.“ T: „A jak se vaše násilí na synovi projevilo?“ R1: „No dal
jsem mu na zadek i za ňákou blbost. Moc se za to stydím, ale jednou, když jsem měl asi tak
5 promile tak i za to, že bránil mámu. Tohle si nikdy neodpustím.“
R5: „No ňákej ten pohlavek někomu občas přiletěl no.“ T: „A myslíte si, že za to mohl
alkohol?“ R5: „Určitě no, bez něj bych se jak vůl určitě nechoval.“
Jeden z respondentů uvedl, že si násilí na 14leté dceři pouze představoval, a že ho
tyto představy uspokojovaly. Ale vždy se na poslední chvíli ovládl nebo „trochu“
vystřízlivěl.
R3: „Já měl brzdu, protože jsem nechtěl přijít o rodinu, střechu nad hlavou a poslední
ždibec úcty, kterej ke mně chovali. Chodil jsem po tenkým ledě. Věděl jsem, že kdybych na
dceru jen šáh, do minuty by mě s ženou opustily. Ale chtěl jsem, kolikrát jsem si to
představoval a ty představy mi dělaly dobře.“ T: „A měly ty představy i nějaký sexuální
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podtext?“ R3: „To ne, žádný zneužívání nebo tak, to rozhodně ne. Jsem schopnej udělat
hodně blbostí, ale zas i já mám hranice.“
Pouze dva respondenti uvedli, že by je nikdy ani nenapadlo vztáhnout ruku na dítě
a to v jakémkoli stavu, ať už v opilosti nebo za střízliva.
R6: „Nikdy bych dětem nic neudělala, ani kdybych měla 10 promile.“
R5: „Vím, že kdybych na děti šáh, přišel bych i o to poslední dobré, co ke mně cítí.
A určitě i o ně.

Ale nikdy jsem ani nechtěl, jsou to jediné dobré, co se mi v životě

povedlo.“
Poslední skupina respondentů děti nemá, nebo v době, kdy ještě nebyly plnoleté
a žily s nimi pod jednou střechou, ještě respondent problémy s nadměrnou konzumací
alkoholu neměl.
R9: „Děti nemám, takže na tuto otázku nemám odpověď. Ale snad, i kdybych je měl, tak
bych je nemlátil.“
R10: „Moje děti jsou dospělé a s pitím jsem začal, až když jim bylo přes 30 let, to už měly
vlastní rodiny a děti. A 30letý smrady nebudu mlátit (pousmání) to spíš oni by v tom mým
stavu zmlátili mě. Kluk je totiž kulturista.“
Na základě výpovědi respondentů bylo zjištěno, že většina z nich má zkušenost
s fyzickým násilím na dětech pod vlivem alkoholu a to hlavně v podobě pohlavků, facek či
výprasků na zadek. Jeden z respondentů si „pouze“ představoval, jak svoji 14letou dceru
fyzicky týrá a velmi zajímavé a znepokojující v tomto případě bylo, že ho to psychicky
ukájelo a uspokojovalo. Otázky zda mu tyto představy dělaly dobře i po fyzické a sexuální
stránce negoval. Na otázku v jakém smyslu ho ty představy uspokojovaly, nedokázal
konkrétně odpovědět, tento jev popisoval pouze jako vnitřní uspokojení. Další menší
skupina respondentů se bála dopadů, které by tyto jejich činy v rodině způsobily, takže je
to ani nenapadlo. Respondenti, kteří děti neměli nebo jejichž děti už byly dospělé
a nebydlely s nimi v jedné domácnosti, neznali na tuto otázku odpověď, ale hypoteticky
odpovídali, že by na děti nikdy ruku nevztáhli, ale bez zkušeností s dětmi (v době
závislosti) je toto tvrzení neprůkazné, pouze hypotetické.
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Schéma 2: Alkoholová závislost a fyzické násilí na dětech respondentů

Alkoholová závislost a fyzické násilí na dětech respondentů
fyzické násilí

představy o fyzickém násilí

žádné fyzické násilí
strach z následků
bezdětní
odrostlé děti

facky
pohlavky
výprask na zadek
(zdroj: vlastní výzkum)

c) Vliv alkoholové závislosti rodičů na finanční zabezpečení dětí
Dopad alkoholové závislosti na finanční prostředky, které je závislý rodič schopen
a ochoten poskytovat svým dětem, je velmi různý a záleží na mnoha přidružených
faktorech. Dítě je v rodině tzv.: nevýdělečná jednotka pokud opomineme příspěvky na dítě,
které nejsou schopny pokrýt ani jeho základní životní potřeby, dá se říci, že je finančním
zatížením rodiny. Každé dítě potřebuje zajistit alespoň základní životní potřeby jako je
bydlení, jídlo, hygienické potřeby, ošacení apod., ale také potřeby pro zdravý
a plnohodnotný život jako jsou školní pomůcky a pomůcky potřebné ke vzdělávání. Škola
celkově není nijak levná záležitost, děti potřebují finanční prostředky i na různé školní
kroužky, výlety a kulturní akce. V dnešní době je již nepostradatelná i elektronika, dítě se
také samozřejmě neobejde bez hraček atd. Na druhou stranu ani alkohol, pokud je na něm
člověk závislý, není levná záležitost. Existují lidé, kteří dokážou propít svoji výplatu nebo
sociální dávky během jednoho víkendu a když ještě musí platit náklady spojené s bydlením
a základními životními potřebami, mnohdy nezbývá na uspokojování potřeb dětí dostatek
finančních prostředků. Děti jsou potom zanedbané, strádají a mnohdy jsou vyloučené ze
společnosti. V krajních případech může zasáhnout Orgán sociálně právní ochrany dětí
(OSPOD), který může na základě soudního rozhodnutí děti z patologického prostředí
rodiny i odebrat.
Při otázce na schopnosti a možnosti finančního zajištění dětí se ukázalo, že ne ve
všech případech platí, že čím má člověk více peněz, tak jich tím více může nebo chce
věnovat svým dětem.
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R2: „Já měl v životě trochu štěstí v tom, že jsem po nevlastním tátovi v centru Prahy zdědil
čtyři byty a ty mi měsíčně hoděj rentu kolem šedesáti tisíc. A teď bydlím v takový prdeli,
v malým baráku, že moje životní náklady jsou minimální. Nic mě nebaví, žádný koníčky
kromě teda hospody nemám, tak mi zbývá dost. Mně vlastně stačí denně chleba a rum za
150 Kč a to v těch 50 tisících, co mi zbejvaj, nic moc nedělá. T: „A kolik peněz z této
nemalé sumy věnujete dětem?“ R2: „No já jsem spořivej, takže moc ne. Jsem rozvedenej,
děcka bydlej s mámou, tak platím alimenty něco takhle k vánocům nebo tak, ale že bych jim
dal tablet kdykoli je vidím to ne. Já jim to vynahradím, až zdechnu a ty byty zděděj zas oni
no. Aspoň něco dobrýho ze mě budou mít.“
Ve zkoumaném výzkumném vzorku se neobjevil ani jeden respondent, který by se
dětí úplně vzdal nebo je finančně absolutně zanedbával. Pouze jeden respondent měl
soudní zákaz styku s rodinou a tím pádem platil „pouze“ výživné na děti, ale s jinými
hmotnými prostředky týkajícími se dětí se nechtěl ani nemohl zatěžovat, protože díky
soudnímu příkazu by dárky apod. neměl ani jak předat. Jeho soudní zákaz byl
i nejsilnějším motivačním impulsem podstoupit protialkoholní léčbu.
R7: „No u mě je to složitější. Já to s tím vínem tak přehnala, že díky mé agresivitě
a nesnesitelnosti jsem dostala dočasný zákaz styku s rodinou, který je podmíněn
protialkoholní léčbou a úplnou abstinencí. Takže teď se z toho snažím vymotat no. Takže
na děti přispívám to, co ze zákona musím, ale jinak mi nic nezbývá, vše jde do ubytovny,
jídla a pití no.“ T: „Ani na vánoce jste dětem nic neposlala?“ R7: „Ne no, oni by to stejně
nechtěly.“ T: „Kde teď žijí vaše děti?“ R7: „S otcem a prej si teď našel ňákou známost,
tak asi i s ní, radši se mi o tom teď nechce ani přemýšlet.“
Respondenti, kteří žili v úplné rodině, uváděli, že jsou schopni své děti zaopatřit.
Největší roli však hrál dvojí příjem (plat muže i ženy).
R1: „No ten alkohol něco stojí no, ale i po odečtení všech nákladů na bydlení, jídlo a to
pití mi vždycky zbývalo na uspokojivý chod rodiny. A i to kindrvajíčko jsem moh Petrušce
při nákupu koupit.“ T: „Bral jste to i jako odpustek?“ R1: No, kolikrát se přiznám, že i jo.“
R9: „Naštěstí partnerka má ve fabrice docela solidní příjem, tak když jsem přišel o práci,
snažila se mi pomoct. Do doby než teda řekla dost, běž se léčit.“ T: „Tou pomocí myslíte
co?“ R9: „No všechny složenky atd. platila ona a mě zbývalo jen na pití, a co mi z toho
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zbylo, tak jsem vložil do kluků.“ T: „S jakými úmysly jste jim ty věci kupoval?“ R9: „No
hlavně, aby mě měli rádi, nevím jak to říct jinak.“
Na základě získaných informací lze konstatovat, že množství peněz, které je
schopen závislý člověk na alkoholu poskytovat svým dětem se neodvíjí od jejich množství,
ale od toho jak s nimi umí hospodařit a kolik je schopen a ochoten si sám upřít. Většina
respondentů přiznává, že si věcnými dárky, sladkostmi apod. kupují u dětí lásku a v mnoha
případech i odpuštění. Většina respondentů se snaží v rámci svých možností své děti
plnohodnotně zaopatřit.
Schéma 3: Alkoholová závislost a finanční zabezpečení dětí alkoholiků

Alkoholová závislost a finanční zabezpečení dětí alkoholiků
rodiče s dobrým finančním
zázemím

neochota vzdát se peněz
kupování si lásky
kupování si odpuštění
láska k dítěti

rodiče s nižšími příjmy
finančně zajištěné děti

finančně nezajištěné děti

kupování lásky
bezpodmínečná láska
k dětem
strach z OSPOD

zákaz styku
nulové finanční prostředky

(zdroj: vlastní výzkum)

3.7.3 Vliv alkoholové závislosti na partnerský život
Dlouhodobé pití alkoholu v nekontrolovaném množství a při propuknutí
alkoholové závislosti má ve většině případů významný vliv také na partnerské nebo
manželské vztahy. Projevy alkoholové závislosti jako jsou hádky, změny nálad, změny
v chování, psychické a fyzické násilí či změny zaběhnutých zvyků v rodině jako jsou
společné večeře, trávení času s dětmi, výlety, společné navštěvování kulturních akcí,
navštěvování rodinných příslušníků a přátel mohou vést k odloučení či rozvodu partnerů.
V České republice se rozvodovost pohybuje kolem 72 % a z toho je 40 % případů, ve
kterých sehrála významnou roli v rozhodnutí partnerů/manželů alkoholová závislost. Na
druhou stranu alkohol je v naší společnosti i jedním z největších „pomocníčků“ pro
navázání partnerských vztahů, jelikož pokud člověk pije v rozumné míře tak mu alkohol
negativně nenabourává osobnost (oplzlost, rvačky, nechutné sexuální narážky). Alkohol se
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mnohdy stává i příčinou vzniku partnerského vztahu i u zcela introvertního člověka,
kterého dokáže rozmluvit, odstraňuje zábrany, dodává odvahu a sebevědomí a odstraňuje
ostych. Je také zřejmé, že v restauračních zařízeních, nálevnách, na diskotékách, v klubech
či na festivalech apod. je možnost seznámení se větší než doma u televize. Na druhou
stranu pravdou je, že navazování známostí pod vlivem alkoholu má i určitá úskalí. Může
nastat mnoho nežádoucích jevů jako třeba ztráta úsudku (po několika vypitých pivech
mohou být představy například o ženách zkreslené – mohou podnapilé osobě připadat
atraktivnější, než ve skutečnosti jsou). To už ale neplatí druhý den po vystřízlivění a může
to potom vést například ke zlomenému srdci, stolkingu či psychickým újmám. Alkohol
v mnoha případech zvyšuje sexuální libido, což může mít za následek nechráněný sexuální
styk, který může vyvrcholit nechtěným těhotenstvím, pohlavní chorobou či úmyslným
nebo neúmyslným fyzickým či psychickým ublížením protějšku během vášnivé alkoholové
noci. Následující podkapitoly se budou zabývat dopady alkoholové závislosti na partnerské
soužití, na milostný život partnerů a psychické a fyzické týrání partnera/partnerky osobou
závislou na alkoholu z pohledu samotného alkoholika.
a) Vliv alkoholové závislosti na partnerské soužití
Každý partnerský vztah je jiný. Existují různé typy rodin, jako jsou sportovně
založené rodiny, rodiny plně zaměřené na děti nebo naopak páry, které se soustředí pouze
na kariérní růst. Alkoholová závislost jednoho z partnerů má vždy negativní vliv na
zaběhnutý životní styl a chod celé domácnosti. Během rozhovorů s respondenty se ukázalo,
že úplně jinak na svoji závislost a její vliv na svého partnera pohlížejí muži a jinak ženy.
Muži svoji závislost brali na lehčí váhu a méně se báli důsledků alkoholové závislosti
spojených s partnerským soužitím.
R3: „Ženská musí něco vydržet, co by prosím vás beze mě dělala (povznesené pousmání).“
Za to u žen se více objevovaly pocity viny a sebelítosti.
R6: „Já tu abstinenci teď fakt zvládnu, bez manžela bych byla vyřízená a on říkal, že pokud
si ještě někdy líznu vína, tak mi jednu vrazí, sbalí děcka a vypadne.“
Podle výpovědí respondentů se ukázalo, že alkoholovou závislostí nejvíce
v partnerských vztazích respondentů utrpěla komunikace, společné trávení času, nevěra
a samozřejmě láska.
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R12: „Moje žena se semnou už skoro vůbec nebaví, jen tak vedle mě žije. Jediný o čem se
ještě bavíme tak jsou finance. Máme společnou stavební firmu, tak řešíme různé zakázky,
nákupy strojů atd., ale je fakt že to teď spíš už dělala ona, protože jsem upřednostňoval jen
to pití a pro ostatní věci jsem neměl žádný zápal.“
R5: „Náš vztah šel do kopru, už ani nikoho nenavštěvujem, nikam nechodíme, nespíme
spolu už dávno, už spolu jen bydlíme.“ T: „Myslíte si, že vás žena miluje?“ R5: „No
kolikrát mi řekla, že ne a že jde za Karlem.“ T: „Karel je její přítel?“ R5: „Spíš milenec.“
R11: „No bydlí ještě se mnou, ale má novýho chlapa, takže naše soužití se točí pouze
kolem dětí.“
Výjimkou byl případ, kdy žena svého „alkoholička“ tak milovala, že její pohled byl
láskou natolik zkreslen, že jeho závislost na alkoholu byla schopna snášet až do smrti. Jeho
alkoholovou závislost spíše podporovala přidáváním peněz z vlastních prostředků
a v ujišťování, že je to v pořádku, že muž se má umět napít, odreagovat a umět si udělat
čas pouze sám pro sebe.
R5: „No moje žena je v pohodě, říká mi dokonce miluju tě, ty můj alkoholičku (hrdý
pohled). Žijem úplně v pohodě, někdy jdem spolu, jako ona se nezmasí, ale když já jo, jen
se tomu směje a když dělám bordel, tak se mě zastává. Děti nemáme, takže má jen mě
a nechce mě ztratit. Občas mám pocit, že mě bere jako Boha. Ale je pravda, že jsem jí
nikdy ňák fyzicky neublížil.“ T: „A mohu se v souvislosti s touto vaší výpovědí zeptat, proč
jste se šel léčit?“ R5: „No, mám to nařízený soudně, ale nezlobte se, to už je moc osobní.“
Poslední skupina respondentů trvalý partnerský vztah nikdy neměla, nebo při
propuknutí závislosti v žádném partnerském vztahu nebyli.
R10: „Já žiju sám, takže ňáký jestli můžu, nemůžu na pivo, vůbec neřeším.“ T: „A chtěl
byste partnerku?“ R10: „No, já si občas takhle vrznu v ňákým podniku, víte, co myslím,
tak mi to ani nechybí a ňákou semetriku, která mi bude říkat, co můžu a co ne taky
nechci.“ T: „Myslíte si, že by se tenhle váš názor mohl někdy v budoucnu změnit?“ R10:
„No, myslím, že ne, ale kdo ví.“
R9: „Já měl pět let přítelkyni, ale já právě začal pít potom, co mě nechala, takže nevím, jak
bych se choval teď.“
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Většina respondentů vnímá změny v partnerském soužití po vypuknutí jejich
závislosti negativně a svoji vinu ve zhoršení partnerského života přiznává a to hlavně
v rámci zhoršení komunikace, projevů citů, lásky, společného trávení času a vzájemného
psychického oddálení. Pouze jedna z respondentů je se svým partnerem závislým na
alkoholu spokojená a nic by neměnila a tento jejich vztah (závislý, abstinující) jí vyhovuje.
Poslední skupina v partnerském vztahu nežila, tudíž na otázky týkající se partnerského
života neznali odpověď.
Schéma 4: Alkoholová závislost a vliv na partnerské soužití

Alkoholová závislost a vliv na partnerské soužití
pozitivní dopad

negativní dopad

lidé bez trvalého vztahu

obdiv k alkoholikovi
finanční podpora

ztráta komunikace
nevěra
nespolečenský život
ztráta lásky
ztráta společně tráveného času

nikdy žádný vážný vztah
rozchod před vypuknutím
alkoholové závislosti

(zdroj: vlastní výzkum)

b) Vliv alkoholové závislosti na sexuální život
Dlouhodobé pití alkoholu má nepříznivý vliv na sexuální výkonnost, plodnost,
erekci a chuť do intimností, může také způsobit předčasnou ejakulaci. Nejprve požitý
alkohol jedinci zvedne sebevědomí a dodá mu veselou náladu a dojde k poklesu
sebeovládání, což nejprve vyvolá u druhého pohlaví obdiv, následně ale dojde k utlumení
mozkové kůry. Alkoholické nápoje z počátku zvýší touhu a chtíč, ale zároveň mužům
brání v kvalitním pohlavním styku. Nemalé množství lidí se domnívá, že alkohol požívaný
v malém množství zlepšuje erekci a zvyšuje sexuální výkonnost, tato domněnka je však
prokazatelná pouze u nepatrného množství osob. U osob závislých na alkoholu bývá ve
většině případů pravidlem, že se počáteční zvýšená výkonnost v zápětí snižuje. U části
alkoholiků také opadá potřeba fyzického kontaktu se svým partnerem, ale zároveň v něm
alkohol vzbuzuje chorobnou žárlivost.
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Alkohol pouze odbourává zábrany, předsudky a zkresluje pohled na intimnosti. Po
větším množství vypitého alkoholu dochází k poruše nervového systému, což může vést
k předčasnému nebo naopak potlačenému vyvrcholení např. věci, které ve střízlivém stavu
někoho vzrušují, v opilosti nemusí vůbec cítit, což vede k potlačení vyvrcholení. Závislost
na alkoholu také zhoršuje kvalitu spermatu. Sex v opilosti je ale nebezpečný i po fyzické
stránce tím, jak se odbourávají zábrany, lidé mají potřebu zkoušet jiné mnohdy brutálnější
věci jako mučení, svazování, bdsm a to může mít za následek fyzické zranění (Šácha,
2015).
U všech dotázaných respondentů se ukázalo, že mají negativní zkušenosti
s požíváním alkoholu během aktivního sexuálního života. Skutečnost, že by alkohol
působil jako afrodisiakum, zvyšoval sexuální výdrž, napomáhal erekci a vyvrcholení, se
nepotvrdila. Problémem první skupiny bylo, že buď to neměli vůbec pomyšlení na jakékoli
sexuální hrátky a nemohli se dostat do té správné nálady nebo naopak chuť měli, ale
nadměrné množství požitého alkoholu jim jakýkoliv sexuální kontakt znemožnilo.
R1: „No, náš sexuální život velice mým pitím trpěl. Z 99 % případů, když jsem přišel domů
opilej, tak žena se mnou nic nechtěla mít a spal jsem v obýváku“ T: „A v tom 1 % to
probíhalo jak?“ R1: „No bylo to po ňákejch slibech a přemlouvání a i přes to, že jsem byl
nadrženej jak stepní koza, tak se mi ani nepostavil a ještě jsem u toho usnul.“
R6: „Těžko se mi o tom mluví, ale měla jsem naprosto suchou vagínu a nulovou chuť na
sex i přes to, že přítel mě sváděl a snažil se předehrou navodit atmosféru.“
R2: „Já většinou nebyl schopnej stát ani na nohou, natož aby mi stálo něco jinýho.“
Druhá, méně početná skupina respondentů, měla opačný problém. Jejich chuť na
sex se s požíváním alkoholu natolik zvyšovala, že jejich sexuální výkon byl oproti
střízlivému stavu velmi slabý a docházelo u nich mnohdy k předčasnému vyvrcholení
a druhý den po vystřízlivění měli pocity hanby a ponížení.
R5: „Na mě alkohol působí jako viagra, mám na to doopravdy chuť, a čím víc vypiju, tím
je ta chuť větší“. T: „Takže jste během sexu v opilosti se sebou spokojen?“ R5: „No, to
právě že vůbec, hned se udělám a žena z toho nic nemá, jen je mnou pak znechucená.“
R7: „No, já když se miluju pod vlivem alkoholu, stačí málo a vyvrcholím. Když je to už po
třetí během 5 minut začíná to být i nepříjemné.“
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Poslední skupina respondentů neměla trvalý partnerský vztah. Jejich odpovědi na
moje otázky byly ale ve směs stejné, většinu z nich samota natolik tíží a i proto se jejich
libido zvyšuje. Tito respondenti přiznávali, že se v opilosti častěji ukájejí a jeden
z respondentů přiznal, že v tomto stavu často navštěvuje erotické podniky.
R8: „Já ženu nemám a pod vlivem mám na to vždycky větší chuť, tak hned, jak přijdu
domů, masturbuji.“
R10: „Já si už dlouho nemůžu najít partnerku a ten sex mi často chybí.“ T: „Chybí vám
více pod vlivem alkoholu?“ R10: „Ano, jsem pak i odvážnější a zajdu i do bordelu.“
Na základě výpovědí respondentů lze odpovědi týkající se milostného a sexuálního
života respondentů rozdělit do dvou skupin a to na ty, kteří mají trvalý partnerský vztah
a na ty bez trvalého partnerského vztahu. Respondenti žijící v trvalém partnerském vztahu
měli problém s vyvrcholením, se zhoršením sexuálního výkonu a koordinací vlastního těla
během sexu. Druhá méně početná skupina měla opačný problém a to s přehnaným libidem,
které vedlo k předčasnému vyvrcholení, které mělo za následek neuspokojení
partnera/partnerky následované tzv. ranní morální kocovinou. Ti z dotazovaných, kteří
nežijí v partnerském vztahu, pociťovali návaly sexuální chtivosti při konzumaci alkoholu,
které řešili masturbací nebo návštěvou erotických podniků.

Schéma 5: Alkoholová závislost a vliv na sexuální život

Alkoholová závislost a vliv na sexuální život
ztráta chuti na sex
s partnerem pod vlivem
alkoholu
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partnerovi

poruchy erekce
vaginální suchost
poškození nervového
systému

předčasné vyvrcholení
neschopnost uspokojit
partnera

lidé bez trvalého
partnerského vztahu

zvýšená potřeba
masturbace
návštěva erotických
podniků
prohloubení touhy po
sexuálním uspokojení

(zdroj: vlastní výzkum)
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c) Vliv alkoholové závislosti na domácí násilí na partnerovi
V 80 % případů domácího násilí v České republice hraje roli nadměrné pití
alkoholu. Domácí násilí je zpravidla mířeno od muže k ženě, opačné případy jsou
výjimkou a to hlavně proto, že muži mají většinou daleko větší fyzickou zdatnost než
jejich partnerky a to i pod vlivem alkoholu a díky vyšší tvorbě adrenalinu bývají po požití
alkoholu ještě o to agresivnější. 5 z 8 respondentů mužského pohlaví přiznalo, že mají
zkušenosti s domácím násilím na své partnerce, které vedlo k pocitům hanby, odloučení
partnerů, nutnost vyhledat lékařskou pomoc, až k rozvodu.
R8: „Stalo se mi kolikrát, že jsem přišel napitej, žena mi začla hubovat a řvát na mě, tak
jsem ji praštil.“ T: „A jaké to mělo dopady?“ R8: „No u mě, že jsem se po vystřízlivění
málem hanbou propad do země a u ní, že když se to už po několikátý opakovalo, tak si
sbalila věci, odešla k rodičům a už se nevrátila.“
R1: „Vůbec na to nejsem pyšnej, ale při jedný alkoholový hádce jsem partnerce zlomil
ruku a musel pro ni přijet její otec, který mi dal tak přes držku, že jsem si to příště moc
dobře rozmyslel.“ T: „A jaké to mělo dopady?“ R1: „Takový, že její rodiče mě nesnášej,
bydlela asi týden u nich, pak se vrátila, ale má ze mě strach a kdybych se nešel léčit,
odešla by nadobro.“
Jeden z respondentů (R3) si násilí na své partnerce pouze představoval (ten samý
jako si představoval, že fyzicky napadá svoji náctiletou dceru). Na jeho výpovědi bylo
znát, že představy týrání druhých osob ho velmi uspokojují a psychicky ho ukájejí
a v případě partnerky také sexuálně stimulují.
R3: „No, já když piju, tak mám agresivní touhy. Představuju si , jak svojí ženě
ubližuju.“ T: „A mohu se zeptat, mají tyto vaše představy konkrétní podobu?“ R3:
(respondent se na chvíli zamyslel, než začal mluvit) „Tak teda jo, řeknu vám to. Hlavně mě
bere pásek, svazování a škrcení.“ T: „U vaší dcery jste uvedl, že vaše násilnické představy
nemají sexuální kontext. Jak je to u vaší ženy?“ R3: „No tam jsou, ona je taková hodně
stydlivá a nic si nenechá dělat a po celou dobu našeho vztahu mě to štve, tak když se
napiju, chci to ještě víc, ale ona se nenechá. Tak si to aspoň představuju.“
Tři respondenti uvedli, že s domácím násilím zkušenost nemají. Zde se nejvíce
objevoval strach z možnosti, že je rodina opustí. Nebo charakter respondentů, který nemá
agresivní rysy, nebo ze svých osobních zásad jsou proti bití něžného pohlaví.
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R12: „No, mě to nikdy ani nenapadlo. Když si představím ty důsledky, tak vůbec.“
T: „Jaké důsledky?“ R12: „No, hned by se sbalila i s dětma a byla by pryč.“
R8: „Kdo mlátí ženský je u mě ubožák, ani s 10 promilema bych na ženu ruku nevztáhl.“
Poslední skupina respondentů v partnerském vztahu během své závislosti na
alkoholu není/nebyla, a proto na tuto otázku mohli odpovídat pouze hypoteticky. Všichni
respondenti uvedli, že pod vlivem alkoholu jsou schopni téměř všeho. Ve směs odpovídali
„těžko říct, co by, kdyby“.
Respondenti ženského pohlaví v sobě svoje choutky fyzicky ublížit svému
partnerovi dusili a pouze si je představovali, důvodem byla právě fyzická převaha svého
partnera a pocity viny.
R6: „No, to bych si jen zkusila mu něco udělat, už takhle chodím po tenkém ledě, tak já
nevím, kdybych mu dala jen facku, tak mi urazí palici.“
R13: „Já si spíš zalezu někam do kouta a chci, aby mě takhle partner s dětma pokud možno
vůbec neviděli.“
Skutečnost, že domácí násilí je doménou spíše alkoholiků mužského pohlaví, se
potvrdila. To je zapříčiněno především větší fyzickou zdatností mužského pohlaví a vyšší
mírou produkce testosteronu, který vyvolává agresi, která se v podnapilém stavu stupňuje.
Méně početná skupina respondentů má k domácímu násilí zakotvený negativní vztah, zde
se hlavně objevuje princip „ ženu ani květinou neuhodíš“. Jeden z respondentů si násilí na
své partnerce „pouze“ představoval, tyto představy ho duševně i sexuálně ukájely.
U respondentů ženského pohlaví docházelo pouze k představám fyzického násilí na svém
partnerovi. Šlo pouze o představy právě díky vědomí partnerovi fyzické převahy a studu za
své nadměrné pití alkoholu.
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Schéma 6: Alkoholová závislost a fyzické násilí na partnerovi
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bití partnera
mučení partnera

strach z opuštění
strach ze své síly
vnitřní přesvědčení
morální zásady

(zdroj: vlastní výzkum)

3.7.4 Vliv alkoholové závislosti na společenské vztahy
Alkohol je droga, která působí na každého jedince jinak. Někdo je pod vlivem
alkoholu veselý, hravý, společenský, přátelský a plný lásky oproti tomu někdo je naopak
agresivní, nepříjemný, nevypočitatelný a protivný. Tento stav se také mění v průběhu
„pijatyky“ a to především s mírou množství požitého alkoholu, někdy také i dle druhu
vypitého alkoholu. Jeden z dotázaných respondentů uvedl: R3: „Já dokud piju pivo,
a můžu si ho dát, kolik chci, tak jsem v pohodě, ale když začnu s panákama, tak se chovám
jak prase.“
Česká republika je na třetím místě v konzumaci alkoholických nápojů v Evropě
a i díky přednímu místu v této statistice lze říci, že jsme ke konzumaci alkoholu a s ní
spojenými projevy, jako je pití na veřejnosti, popíjení na společenských či kulturních
akcích, velmi tolerantní. Ale to neplatí vždy a u každého, například pokud pije přítel naší
kamarádky a dělá ze sebe „šaška“ přijde nám to úsměvnější, než když to samé pod vlivem
alkoholu dělá náš přítel nebo přítelkyně, to je většinou každému nepříjemné. U někoho
druhého nám to nevadí, naopak se tímto chováním pobavíme. Alkohol člověka mění
a s ním se mění i pohled jeho přátel, známých, kolegů a širší rodiny na něj samotného.
V této kapitole se budu zabývat tím, jak alkoholová závislost změnila společenský status
respondentů a jak se konkrétně projevuje jejich chování ve společnosti pod vlivem
alkoholu.
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a) Vliv alkoholové závislosti na společenský status
Člověk je společenský tvor, už od pravěku se sdružoval v tlupách, protože zjistil,
že v množství je větší síla. Určitě bylo lepší jít na lov mamuta ve více lidech, než sám.
Z jiného pohledu to platí i dnes. Přátelé nám dnes nenabízí pouze „pomocnou ruku“, ale
také zábavu, rozptýlení, psychickou oporu a porozumění. Alkoholová závislost jedince ale
v komunitě přátel dělá nežádoucí vlny. Na otázku zda alkohol ovlivnil společenský status
respondentů, odpovídali respondenti velmi váhavě, v mnoha případech tuto otázku správně
nepochopili, a proto se jim musela dovysvětlit. Cílem této otázky týkající se společenského
statusu bylo zjistit, jaké změny vidí ve svém společenském životě, jak se k nim chovají
přátelé, zda nedošlo ke změně intervalů setkávání s nimi, jestli jsou jejich vztahy stále tak
přátelské apod. Nejvíce respondentů uvedlo, že jejich závislost jejich společenský status
ovlivnila nejvíce tím, že je jejich blízcí lidé přesunuli na druhou kolej, nebo se s nimi zcela
přestali vídat.
R1: „Já měl strašně moc kamarádů, často jsem střídal práci a všude jsem si byl schopen
rychle udělat přátele. Ale kdykoli jsme s kolegama někam šli, všichni se bavili normálně
a já do sebe házel panáky jednoho za druhým, a když semnou nebyly na stejný vlně, tak je
to štvalo.“ T: „A jaké to mělo následky?“ R1: „To, že se semnou přestali bavit, přestali mi
volat a zvát mě na takový akce a nakonec se na mě vykašlali úplně.“
R4: „Měli jsme s holkama ze střední fakt super partu. Hodně jsme pařily, chodily po
zábavách, diskotékách a tak, ale pak se holky začly vdávat, mít děti a hodně se toho
změnilo.“ T: „Tím myslíte co?“ R4: „Když jsme se sešly, tak se bavily jen o tom, co si
pořídily domů a kolik stojíjou plínky, jaký dělaj jejich děcka pokroky, a mě to nudilo.“
T: „Takže jste se s nima přestala stýkat?“ R4: „To ne, já jsem s nima byla ráda ale ony
semnou pak už ne, právě jak jsem říkala, bavily se jen o pro mě nezajímavých věcech, já
popíjela víno, žvatlala kraviny a jim to lezlo na nervy hlavně, když třeba s sebou měly děti
nebo tak.“ T: „A jak to máte tedy dnes?“ R4: „No, už mi nevolaj a nic.“
Druhá skupina respondentů uvedla, že se jejich společenský status nezměnil, a to
protože se už od náctiletého věku pohybují v prostředí, kde alkohol „teče proudem“
a nikdo je za jejich nadměrné pití neodsuzuje a pokud se chovají nepatřičně, je jim hned
druhý den odpuštěno.
R2: „Já se od mala pohybuju v prostředí, kde se pije a vždy se opije (pousmátí). Mě za to
nikdo neodsuzuje a všem je to jedno a s kamarádama, i když se vožralý porvem, druhý den
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je vše ok. Ale právě tohle mě po čase přestalo bavit, sám jsem pochopil, že je to špatně, tak
jsem se šel léčit.“
R3: „Mě do toho dostali kamarádi, kteří pijou víc a dýl než já a těm je to jedno, těm se to
spíš líbí, jak se chovám.“
Dva z respondentů pili tajně, tzv. „kredenčáci“ a dělali vše pro to, aby se jejich
nadměrná konzumace alkoholu na veřejnosti neprojevovala a nikdo si jí nevšiml.
R4: „Já pila vždy po práci, večer u televize, prvně jednu skleničku, pak dvě a nakonec až
do bezvědomí. Ale když jsem někam šla, což moc nechodím, tak jsem se neopíjela a snažila
si zachovat důstojnost, a to i proto, že jsem učitelka a měla jsem strach, že se na to přijde
a vyhodí mě ze školy.“ T: „A co vás motivovalo jít se léčit?“ R4: „No, měla jsem na to čím
dál větší chuť, a když jsem se už po obědě těšila domů na to víno ve skříni, řekla jsem si
a dost.“
Fakt, že alkoholová závislost nabourává společenský status, se potvrdil. U většiny
respondentů mělo jejich nadměrné konzumování alkoholu ve společenských vztazích
negativní vliv. Projevilo se to tím, že s nimi přátelé díky jejich opileckému chování omezili
kontakt nebo se s nimi přestali stýkat úplně. Druhá, méně početná skupina respondentů, se
pohybuje v komunitě lidí, kde je alkohol a jeho nadměrná konzumace jako tzv. místní
folklor a je tedy naprosto přirozené a spíše žádoucí k udržení „normálního“ společenského
statusu. Dva dotázaní respondenti pili tajně a svoji závislost se společenským statusem
nespojují.
Schéma 7: Alkoholová závislost a vliv na společenský status

Alkoholová závislost a vliv na společenský status
zhoršení společenského statusu

beze změny společenského statusu

odcizení přátel
ignorace závislého přáteli
zánik společných zájmů s přáteli
zánik společného stylu života s přáteli

popíjení alkoholu i s přáteli
tolerance přátel k podnapilému stavu
pití tajně v soukromí

(zdroj: vlastní výzkum)
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b) Chování pod vlivem alkoholu
Jak již bylo zmíněno, alkohol na každého působí jinak a to buď kladně, nebo
záporně. V této podkapitole jsou respondenti tázáni na jejich konkrétní chování pod vlivem
alkoholu. Téměř všichni přiznávají, že pod vlivem alkoholu se vždy nechovali zrovna
podle společenské etikety a norem. Nejvíce se projevovalo vulgární a agresivní chování
spojené s vandalismem.
R2: „Já těsně před tím než jsem nastoupil do léčebny, já byl schopen všeho.“ T: „A můžete
mi říct nějaký konkrétní příklad?“ R2: „No, nejhorší bylo, když jsem šel nalitej po městě,
ruplo mi v bedně a úplně bezdůvodně jsem začal napadat policajty. Ovšem pak
následovala záchytka, pokuta a jen tak, tak hlavně díky známý na policajtech, jsem z toho
vyváz.“
R7: „Já když se napiju tak na všechny řvu, házím kolem sebe skleničky, dělám brajgl
a druhý den se za sebe stydím.“
R9: „To jsem jednou byl u kamaráda na chatě a byl jsem tak moc, že jsem vzal klacek
z ohniště a zapálil záclony. Jen tak, tak, že to neshořelo.“
Respondenti, kteří pili tajně doma, měli spíše velké deprese spojené se sebelítostí
a i to uvádějí jako svoji osobní ostudu. Jeden z respondentů uvedl, že když doma pije, má
nutkání v noci volat svým známým, kteří mu telefon ve většině případů neberou, a pokud
ano, říká jim nesmysly, které si druhý den pouští ze záznamu a za to se velmi stydí.
R4: „Já piju sama doma a jen se vždycky lituju a je mi ze mě špatně.“
R8: „Já do společnosti moc pít nechodím a snažím se spíše ovládnout, když už jdu, ale
doma, když piju, musím pořád někomu volat hlavně ženským a mám na ně takový ty oplzlý
řečičky, jak to vím já i ony mi to říkaj, když už mi to vezmou.“
To, že alkohol mění lidi k horšímu, se potvrdilo. Alkohol z lidí může udělat
zábavná a společenská stvoření, ale také o ničem nepřemýšlící neandrtálce, vyvolávající
pouze problémy. Všichni respondenti mají se svým chováním pod vlivem alkoholu
negativní zkušenosti v podobě agresivity, vandalismu, oplzlého chování se sexuálním
podtextem nebo vlastní psychické destrukce.
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Schéma 8: Chování pod vlivem alkoholu

Chování pod vlivem alkoholu
lidé požívající alkohol ve společnosti

lidé požívající alkohol v soukromí

agresivita
vandalismus
sexistické chování
žhářství

depresivní až sebevražedné myšlenky
sebelítost
sebenenávist

(zdroj: vlastní výzkum)

3.7.5 Vliv alkoholové závislosti na sociální vztahy na pracovišti
Pokud je člověk závislý na alkoholických látkách, je velmi pravděpodobné, že se
jeho závislost úzce propojí s jeho pracovními výkony, pracovním nasazením, pracovním
tempem a vztahy s nadřízenými, podřízenými a kolegy na pracovišti. Na otázky ohledně
zaměstnání a vztahů s ostatními osobami na pracovišti odpovídala většina respondentů
velmi rozdílně, ale během rozvíjejících a rozšiřujících otázek se u všech projevil podobný
patologický dopad alkoholové závislosti na jejich zaměstnání a nemožnost zkoordinování
pití alkoholu a požadovaných pracovních výkonů včetně dochvilnosti a množství
požadované odvedené práce a s tím související zhoršující se vztahy s ostatními
zaměstnanci na pracovišti. Respondenty lze rozdělit na tři skupiny, první, nejpočetnější
skupina byla v zaměstnaneckém poměru a měla nad sebou nadřízené, fixně určenou
pracovní dobu a jasně určený pracovní řád a stanovené požadované pracovní výkony.
Těmto respondentům dělalo největší problém zkoordinování pracovních výkonů s jejich
alkoholovou závislostí. Nejčastějším jevem se ukázalo nezvládnutí uspořádání si času na
pití alkoholu a následné vystřízlivění spojené s odpočinkem před odchodem do zaměstnání,
což mělo za následek zhoršení vztahů na pracovišti.
R1: „Ještě než jsem to rozjel do extrémů, tak jsem chodil večer na pivo a ráno v práci jsem
byl úplně k hovnu.“ T: „Tím myslíte co?“ R1: „Nic jsem neudělal, (myšleno množství
požadované denní kvóty) jen jsem chodil na pauzy, protože jsem byl unavenej a měl
kocovinu, takže kolega musel dělat pomalu za dva, až jednoho dne ho to naštvalo, udal mě,
dali mi dýchnout a na hodinu mě vyhodili.“
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R13: „Já jsem plně upřednostňovala alkohol před prací. Nepřišla jsem jednou, dvakrát,
pak jednou jo, pak zase ne. A samozřejmě jak kolegové, kteří museli dělat za mě, tak šéfka,
ta úplně, na mě byli naštvaný.“ T: „A v současnosti jste v té firmě stále zaměstnaná?“
R13: „No, tak na půl, i to pro mě byl jeden z největších motivačních aspektů jít se léčit,
řekla jsem jim to a oni mi řekli, že mi budou držet pěsti, ale hlavně i místo a pokud
doopravdy s pitím přestanu a začnu plnit pracovní povinnosti, tak mě zaměstnají.“
Tři respondenti jsou OSVČ, těch se jejich alkoholová závislost nejvíce dotkla ve
zhoršení pracovních výkonů a tím spojeným finančním ohodnocením. Dva respondenti pod
sebou měli zaměstnance, kterých se jejich alkoholová závislost také dotkla a to v podobě
zhoršené komunikace, která vedla k výpovědím a zneužívání situace ve svůj prospěch.
R5: „Já mám malou firmu, mám 3 zaměstnance. Obchodní zástupce, ten si z toho dělá
srandu, ale dost mě, co jsem tak slyšel, pomlouvá, ale jsem s ním spokojenej, prodává jak
divej, tak radši mlčím a dělám mrtvýho brouka, ale už dvě sekretářky mi daly výpověď
a jen taktak, že z toho nebylo nic víc.“ V tuto chvíli se respondent ujistil, zda je tento
rozhovor skutečně anonymní. R5: „Já kolikrát i přišel a něco na tu jednu zkoušel a choval
se jak hulvát.“
R2: „Já zdědil poměrně velký majetek, několik bytů, a co jsem předtím neřek, tak penzion
v Beskydech. Mám vlastně dva zaměstnance, jedna slečna se mi stará o chod bytů.“
T: „A jaký spolu máte vztah?“ R2: „Popravdě několikrát mi chtěla dát výpověď kůli
špatné komunikaci a že neberu telefon nebo se mnou není řeč.“ T: „Jak to myslíte, není
řeč?“ R2: „Kolikrát jsem jim to vzal, když jsem byl na sračku nebo s kocovinou a nic
kloudnýho ze mě při vážné situaci jako třeba prasklý topení v penzionu nevypadlo.“
T: „A v tom penzionu je to teda s tím zaměstnancem podobný?“ R2: „Jo, tam mi dělá
správce mladej týpek, úplně v pohodě, všichni si ho tam chválej, ale kolikrát už mi řek, že
toho má dost.“
Poslední skupina se již delší dobu pohybovala na úřadu práce, kde brali podporu.
Tito respondenti se nejvíce potýkali s nechutí a strachem začít znovu pracovat a s tím
spojenou zhoršenou komunikací se zaměstnanci na úřadu práce.
R11: „Já bych to nezvlád skloubit.“ T: „Co byste nezvládl skloubit?“ R11: „No pití
a práci, i na ten pracák mi dělá problém se dostavit, ale jestli se z toho teď dostanu, tak
začnu normálně fungovat a pracovat.“
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R13: „Já jsem teď na pracáku a snad už nebudu, až odsud vypadnu. Radši než se tam
s nima dohadovat a čekat mezi těma cikánama, tak bych radši kopala krompáčem.“
Respondenty lze rozdělit do tří skupin, první skupina jsou lidé v trvalém
zaměstnaneckém poměru. Těmto lidem dělalo největší problém skloubení alkoholové
závislosti a povinností spojených se zaměstnáním jako dochvilnost, uspokojivé pracovní
výkony a nasazení, což mělo za následek zhoršení vztahů se zaměstnanci především proto,
že ostatní zaměstnanci museli dělat jejich práci za ně, což eskalovalo až v udání a to mělo
za následek okamžitou výpověď ze zaměstnání za hrubé porušování předpisu.
Respondenti, kteří vykonávají samostatně výdělečnou činnost přes to, že ve svých firmách
byli na nejvyšším místě, jejich chování pod vlivem alkoholu jejich firmy rozvracelo,
jelikož zaměstnanci nebyli schopni jejich chování spojené s alkoholovou závislostí a jejími
projevy tolerovat a snášet. Poslední skupina respondentů je registrována na úřadě práce
a i když nejsou přímo v zaměstnaneckém poměru, ale svým způsobem jsou stejně jako do
zaměstnání povinni docházet na příslušný úřad práce, aby jim mimo jiné byly přiděleny
finanční prostředky. Tito respondenti měli stejně jako respondenti v zaměstnaneckém
poměru největší problém se skloubením pití alkoholu a hledáním nového zaměstnání,
dochvilností a s komunikací se zaměstnanci na úřadě práce.

Schéma 9: Alkoholová závislost a vliv na sociální vztahy na pracovišti

Alkoholová závislost a vliv na sociální vztahy na pracovišti
zaměstnanecký poměr

OSVČ

nedochvilnost
zhoršení pracovních výkonů

sexistické chování

přesunutí pracovních
povinností na
spolupracovníky

špatná komunikace se
zaměstnanci
neschopnost řešení
problémů

(zdroj: vlastní výzkum)
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pracovní úřad
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3.8 Reflexe vlastních pocitů
Při zkoumání životní cesty třinácti lidí závislých na alkoholických látkách se
můj pohled na alkohol a celkově všechny závislosti velmi měnil. Dříve jsem měl pocit,
že lidé pijí jen proto, že příliš neoplývají rozumem, ale při rozhovorech, ve kterých se
neprojevoval pouze mluvený projev, ale i celkové vystupování respondentů jako
gestikulace, fyzický vzhled, mimika ale například i styl oblékání, mi došlo, že ne každý
do závislosti spadne zcela svojí vinou, ale že ho k závislosti mohou dohnat nepříjemné
a patologické životní události jako je ztráta zaměstnání, rozvod, úmrtí někoho velmi
blízkého nebo třeba depresivní nebo posttraumatický syndrom.
U dotázaných respondentů velmi obdivuji jejich snahu se svými problémy, do
kterých se dostali a které jejich pití alkoholu nevyřešilo, ale spíše podtrhlo (na své
problémy si navalili další spojené se závislostí na alkoholu), něco dělat. U všech
zmiňovaných bylo prvním krokem vyhledat odbornou pomoc, která vedla k nástupu do
protialkoholní léčebny.
Alkoholová závislost a zdravé vztahy nejdou dohromady. Vždy někdo
nadměrným pitím alkoholu trpí, většinou je to sám alkoholik, který za sebou veze
i ostatní členy rodiny, přátele, kolegy a užší okruh rodinných příslušníků. Může se ale
objevit i výjimka jako u respondenta R5, kterého jeho manželka v pití podporovala
a přišel jí velmi roztomilý a přitažlivý když pije, ale myslím si, že tento model je velmi
ojedinělý.
Ne nadarmo se říká, že alkohol je metla lidstva a mým přáním je, aby naše
společnost byla více důsledná, co se týče tolerance k pití alkoholu u mladistvých, kteří
s alkoholem většinou začínají již na základní škole, kdy ještě nejsou fyzicky ani
psychicky přizpůsobeni k tomu se vlastně otrávit alkoholem. Při studování literatury mi
došla jedna jasná, ale těžce uvědomitelná věc a to, proč člověk po požití většího
množství alkoholu zvrací a je mu špatně. Je to vyvoláno tím, že se vlastně otráví a tělo
se snaží této intoxikace způsobené alkoholickými nápoji zbavit. Vím, že alkohol se
v České republice nikdy nevymýtí, ale přeji si, aby byl pouze občasným zpestřením
zdravého životního stylu, jelikož je dokázáno, že malá sklenička vína plná antioxidantů
a vitamínů je zdraví prospěšná. Pokud ale někdo den, co den pije jednu lahev za druhou
nebo jedno krabicové víno za druhým až do bezvědomí, tak to lidskému organismu
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škodí a hrozí propuknutí nádorových onemocnění, propuknutí závislosti a problémů na
sociální a společenské rovině. Osud třinácti dotazovaných respondentů je zatím ve
hvězdách, ale při jejich snaze znovu nastartovat zdravý životní styl a zpět se začlenit do
společnosti jim přeji hodně štěstí, v souvislosti s tím mě napadá citát
„Uprostřed zimy jsem se konečně naučil, že uvnitř mě je neporazitelné léto.“
Albert Camuse

3.9 Shrnutí

výsledků

analytické

části

a

zodpovězení

výzkumných otázek
Vliv alkoholové závislosti na děti osob závislých na alkoholu
První kapitola je zaměřena na vztah dětí s rodiči závislými na alkoholu.
Předmětem zkoumání je jakým způsobem se alkoholová závislost rodičů projevuje na
psychické stránce jejich dětí. U respondentů, kteří měli vlastní děti v domácnosti, se na
dětech nejvíce projevovalo ustrašené a zakřiknuté chování, které vedlo ke zhoršení vztahů
mezi nimi a závislým rodičem. Ve vztahu rodič-dítě lze tedy říci, že domněnka, že alkohol
negativně působí na psychickou stránku dětí v rodině, kde je jeden z rodičů závislý na
alkoholu, se potvrdila.
Respondenti, kteří mají již starší děti, nevěnují vztahu s nimi příliš pozornosti
a času, děti mají spoustu školních a mimoškolních aktivit a nezbývá jim čas na to, aby si
komplikovaly životy „starostí“ o své rodiče. Respondenti, kteří již měli dospělé děti, na
otázky týkající se dětí odpovídali pouze hypoteticky nebo odpověď neznali, tyto děti již
mají své vlastní životy.
Ke vztahu dětí a respondentů závislých na alkoholu nepatří pouze psychický, ale
i fyzický dopad na děti. Dále jsem se tedy zaměřil na to, zda se v rodinách se závislým na
alkoholu více objevuje týrání a násilí na dětech, tato skutečnost se bohužel také potvrdila
a to v podobě bezdůvodných pohlavků, fackování a celkově ve větší míře agresivního
chování způsobeného požíváním alkoholu rodičem či rodiči.
Pouze 5 ze 13 respondentů, přičemž z tohoto počtu byly 3 ženy, uvedlo, že ze
strachu ze ztráty rodiny a partnerského vztahu nebo vztahu s dětmi, by na dítě ruku
nevztáhli. Jeden respondent, který se dá považovat za výjimku, si násilí na své 14leté dceři
„pouze“ představoval. Lze tedy říci, že fyzické násilí na vlastních dětech pod vlivem
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alkoholu je spíše doménou mužů a že alkohol prohlubuje agresi na dětech osob závislých
na alkoholu.
K otázkám týkajícím se vztahu mezi dětmi a rodiči závislými na alkoholu jsem
ještě zkoumal, jak jsou schopni a ochotni své děti finančně zaopatřit. Lze konstatovat, že
alkohol finanční situaci rodiny vždy nabourá. Pouze jeden respondent se tomuto predikátu
vymykal a to, protože byl velmi dobře finančně zajištěn v podobě měsíčních rent a své
životní náklady měl velmi nízké. Respondenti, kteří měli uspokojivé finanční prostředky,
své děti rozmazlovali kvůli odpuštění a kupovali si tak jejich lásku. Ve zkoumaném vzorku
se objevili pouze 4 respondenti, kterým jejich alkoholová závislost znemožňovala řádně
zaopatřit své děti. Lze tedy konstatovat, že alkohol děti a to jak po psychické tak fyzické
stránce velmi poznamenává a mohou si následky z patologického prostředí rodiny, kde je
jeden z rodičů či oba závislí na alkoholu poznamenat na celý život.
Vliv alkoholové závislosti na partnerský život
Druhá kapitola se věnuje vlivu alkoholové závislosti na partnerský život. První, na
co jsem se zaměřil, bylo, jak spolu žijí partnerské nebo manželské páry. Agresivita
k partnerovi je převážně mířena od muže k ženě a to hlavně díky fyzickým predispozicím
mužského pohlaví.
Až na jednu ojedinělou výjimku se alkohol na partnerských vztazích projevil
negativně a to především zhoršenou nebo úplnou ztrátou komunikace mezi partnery,
nevěrou, odcizením až celkovou ztrátou lásky a toho, co v partnerském nebo manželském
soužití bylo to hezké, příjemné a krásné. Pouze respondent R5 uvedl, že ho za jeho způsob
chování a výstřelky pod vlivem alkoholu jeho žena obdivuje a připadá jí v podnapilém
stavu příjemný a přitažlivý a dokonce ho v pití i finančně podporuje. Ale jak jsem uvedl,
tento případ je velmi ojedinělý.
Respondenti, kteří v partnerském nebo manželském stavu nebyli, neznali na otázky
týkající se partnerských vztahů odpovědi a to ani hypoteticky. Lze tedy konstatovat, že
alkohol se až na pár ojedinělých, spíše jedinečných výjimek v kontextu s partnerskými
vztahy projevuje negativně.
K partnerskému soužití patří nepochybně i sexuální život partnerů. Na otázky
o sexuálním životě nebylo pro respondenty jednoduché odpovídat, výpovědi se velmi
lišily, na někoho působil alkohol jako afrodisiakum, které ho v milostném životě
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povzbuzovalo, na někoho zase naopak. Na základě výsledku výzkumu lze říci, že alkohol
na každého jedince ve spojitosti se sexuálním životem působí odlišně, jsou zde vidět velké
rozdíly, někdo je přítulný, druhý je hrubý, u někoho dojde k rychlému vyvrcholení,
někomu alkohol pomáhá jeho výkon prodloužit a oddálit tak vyvrcholení nebo k němu
nedojde vůbec, na někoho působí alkohol v podobě rychlého nástupu erekce, jiní nejsou
v opilosti erekce schopni, někteří jedinci mají zvýšenou chuť na sex, jiní mají nulovou
chuť na sex, výjimkou nejsou ani projevy agresivního chování během sexu, ale
samozřejmě jsou i tací, jejichž chovaní během sexu není agresivní.
Výsledky se natolik lišily, že nelze strukturovat konkrétní působení alkoholu
typické pro většinu jedinců během sexu, ale lze říci, že alkohol milostnému životu vždy
ubírá na kráse a intenzitě.
Alkohol umí lidi velmi změnit, dokáže i z mírumilovného člověka udělat hrubého
agresora. Při zkoumání zda alkoholová závislost zvyšuje pravděpodobnost, intenzitu
a eskalaci domácího násilí se ukázalo, že ve většině případů tomu tak je. Většina
respondentů přiznává, že během požívání alkoholu svoji partnerku fyzicky napadli. Jeden
z dotázaných uvedl, že si násilí na své ženě (stejně jako na dceři viz kapitola týkající se
domácího násilí na dětech) „pouze“ představoval, ale zde jeho představy byly daleko
brutálnější a měly sexuální podtext. Pouze 4 ze 13 dotázaných respondentů uvedli, že buď
z morálních zásad, nebo strachu z následků, by své ženě nikdy fyzicky neublížili. Výsledek
je takový, že alkoholová závislost jednoho z partnerů umí i krásný milostný vztah plný
lásky a porozumění změnit v „peklo“ plné násilí, nevěry a hádek.
Vliv alkoholové závislosti na společenské vztahy
Ve třetí kapitole se zaměřuji na to, jak alkoholová závislost zhoršuje společenské
postavení závislých lidí ve společnosti. První, čím se zabývám, je dopad alkoholové
závislosti na společenský status alkoholika. Zde se potvrdilo, že alkohol velmi zhoršuje
postavení lidí v běžné společnosti a narušuje vztah mezi přáteli a to formou odcizení přátel,
ignorace závislého přáteli, zánikem společných zájmů a stylu života s přáteli. Výjimkou
byli respondenti, u kterých je alkohol v jejich prostředí tzv. životním stylem a za pití je
nikdo neodsuzuje, ale spíše naopak. U těchto respondentů je velmi obdivuhodné
a chvályhodné, že se rozhodli jít se léčit se svojí závislostí na alkoholu. Dále jsem se
zaměřil na to, jak se lidé chovají pod vlivem alkoholu. Myšlenka, že alkohol mění lidi, se
potvrdila. U dotázaných respondentů se, jak již byl zmíněno, pod vlivem alkoholu objevuje
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zvýšená agresivita, vandalismus, sexistické chování, žhářství a tzv. oplzlé a jinak nevhodné
chování. Respondenti, kteří pili v soukromí a tajně, trpěli depresivními až sebevražednými
myšlenkami spojenými se sebelítostí a sebenenávistí. Lze tedy konstatovat, že pokud
alkohol není stylem života i blízkých a přátel, velmi výrazně nabourává společenské
vztahy a postavení v komunitě, což může mít za následek vyloučení osoby závislé na
alkoholu z prostředí, ve kterém se před propuknutím závislosti běžně pohybovala.
Vliv alkoholové závislosti na sociální vztahy na pracovišti
Poslední, čtvrtá kapitola se zabývá tím, jak samotná osoba závislá na alkoholu
pohlíží na své profesní výkony a s nimi spojené vztahy na pracovišti. Většina respondentů
byla v zaměstnaneckém poměru, právě u nich se nejvíce projevila nedochvilnost
v příchodech do zaměstnání, zhoršení pracovních výkonů, neplnění stanovených kvót
a především přesunutí své práce na ostatní zaměstnance, kteří díky tomu nebyli schopni
zvládat své pracovní povinnosti, což vedlo k udání od kolegů, které mělo za následek
postih až výpověď. I u lidí, kteří pracovali jako OSVČ se jejich profesní život s jejich
alkoholovou závislostí negativně proplétal a to převážně neplněním svých pracovních
povinností, neschopností řešit problémy a závazky spojené s podnikáním a v neposlední
řadě zhoršenými vztahy a komunikací se zaměstnanci. Do této kapitoly jsem ještě zařadil
osoby, které byly v době prováděného výzkumu registrovány na úřadě práce. Pro tuto
skupinu byla příznačná hlavně neschopnost a neochota spolupráce se zaměstnanci úřadu
práce. Lze tedy potvrdit, že alkohol zhoršuje pracovní nasazení a vztahy na pracovišti.
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4 Závěr
Alkoholová závislost je jednou z nejrozšířenějších forem zneužívání návykových
látek na světě, postihuje různé typy osob bez ohledu na jejich pohlaví, povahu, osobnost,
vzdělání, zaměstnání či věk. Závislost je definována jako nekontrolovatelné nutkání
opakovat určitý vzorec chování, bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky.
Tématem této práce zpracované formou literární rešerše byly „Alkoholové
závislosti a sociální vztahy“. Její zpracování si žádalo využití odpovídajících odborných
literárních zdrojů. Cílem této diplomové práce bylo objasnění toho, jakým způsobem
alkoholová závislost ovlivňuje sociální vztahy. Práce sestává ze dvou stěžejních částí a to
teoretické a výzkumné.
Podstatou první části práce bylo seznámení se základními teoretickými pojmy
týkajícími se dané problematiky. Počínaje základními pojmy jako je alkohol, závislost,
dále nechybí definice osoby závislé na alkoholu, popis jednotlivých psychických poruch
způsobených nadměrným užíváním alkoholu, neméně důležitých je několik stran
věnovaných možným dopadům na sociální okolí osoby závislé na alkoholu.
Velmi přínosná, co se nově získaných informací týče, byla tvorba výzkumné části.
Výzkum probíhal za použití kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaného
rozhovoru. Zaměřen je na důsledky alkoholové závislosti, co se sociálních vztahů týká a to
z pohledu samotné osoby závislé na alkoholových látkách. Konkrétně zkoumá dopad
alkoholové závislosti respondentů na vztah s jejich vlastními dětmi, změny v partnerském
a milostném životě, změny ve společenských vztazích a vztazích v zaměstnání a to
z pohledu samotných osob závislých na alkoholu. Rozhovory vedené s respondenty byly
velice obohacující. Je velmi zajímavé setkat se s více lidmi s takovýmto problémem
a podobným životním osudem.
Na základě shrnutí výsledků analytické části uvedeného ve schématech č. 1 až č. 9
lze tvrdit, že cíl práce byl naplněn. Informace obsažené v této práci lze využít především
pro osoby, které mají ve svém blízkém okolí osobu závislou na alkoholových látkách
a chtějí se dozvědět více informací o tom, jak sám alkoholik svoji závislost a s ní i změny
v sociálních vztazích cítí, prožívá a jaký má jeho alkoholová závislost dopad na jeho
sociální vztahy a okolní prostředí. Přínosem může být i pro sociální pracovníky a další
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osoby vykonávající činnosti spojené s péčí o osoby závislé na alkoholu a taktéž jako zdroj
informací o dané problematice pro širokou veřejnost.
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Přílohy
Příloha č. 1: Otázky týkající se sběru dat
1) Demografické údaje pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, koníčky
2) Milostný život je důležitou součástí života každého z nás. Vyprávějte mi prosím
o vlivu alkoholu na Váš milostný život a sexualitu.
3) Alkohol se dotýká celé rodiny i vašich blízkých. Chtěl bych se zeptat, zda i vy
pociťujete změny v chování svých dětí a partnera/ky po tom, co jste začal
nadměrně užívat alkohol?
4) Rodina je v naší společnosti nejdůležitější vzájemné společenství. Myslíte si, že
vaše závislost ovlivnila soužití ve vaší rodině? Pokud ano, v jakém smyslu? Máte
pocit, že je vaše rodina šťastná? Co se od propuknutí vaší alkoholové závislosti
změnilo ve vašem blízkém a širším rodinném kruhu?
5) Jako i jiné konzumní věci ani alkohol není zadarmo a pokud člověk není příliš
dobře finančně zajištěn, může alkoholová závislost velmi významně ovlivnit
finanční situaci v rodině. Ovlivnila vaše závislost finanční situaci vaší rodiny a vás
samotných?
6) Alkoholová závislost se ve většině případů vylučuje s plným pracovním nasazením
a s maximálními nebo alespoň s požadovanými pracovními výkony. Jak alkohol
ovlivnil vaše pracovní výkony v zaměstnání? Opil jste se někdy v pracovní době?
Poznali vaši kolegové, spolupracovníci, nadřízení atd. že užíváte alkohol nebo jste
pod jeho vlivem? Alkohol se také podepisuje na psychickém a fyzickém stavu
závislého a to jak v soukromém životě, tak v zaměstnání. Pociťoval jste někdy
psychickou nebo fyzickou slabost při výkonu vašeho zaměstnání?
7) Většina lidí žije společenským životem, někdo chodí do kina, někdo do restaurací,
jiní navštěvují různé kulturní akce jako festivaly, divadla, koncerty nebo si jdou jen
tak „sednout“ s přáteli. Jak vy se bavíte s přáteli? Pozorujete nějakou změnu oproti
dřívějšku? Myslíte si, že právě některá z těchto vašich kulturně aktivizačních
činností měla za následek propuknutí vaší závislosti?
I

8) Máte nějaké zájmy nebo koníčky? Jste schopen se jim věnovat i při své závislosti
na alkoholu, pokud ano, tak v jaké míře? (sport, domácí mazlíček, divadlo,…)
9) Jak se říká každý člověk má své místo na světě a alkohol toto místo může velmi
radikálně změnit. Alkoholik může udělat „ostudu“ sobě i svým nejbližším, alkohol
způsobuje psychickou a fyzickou nepohodu a to se zcela jistě projeví na jeho
společenském statusu. Máte pocit, že vaše alkoholová závislost zhoršila vaše
společenské postavení? A pokud ano, co vidíte jako hlavní příčinu?
10) Psychika je pro každého z nás velmi důležitá, už od pradávna platí, že psychika je
půl zdraví. Co vy a psychická stránka vaší osobnosti?
11) Jak je všeobecně známo alkohol unavuje organismus a obsahuje velké množství
„prázdných“ kalorií. Ovlivnil alkohol vaši fyzickou zdatnost? Pokud ano, v jakých
situacích nejvíce pociťujete zhoršení vaší fyzické zdatnosti?
12) Alkohol umí razantně změnit osobnost lidí a to hlavně pokud jsou pod jeho
přímým vlivem (opilost). Jaké změny ve svém chování pozorujete pod vlivem
alkoholu? Jste si nějakých změn vůbec vědom?
13) Pod vlivem alkoholu se dá zažít legrace, alkohol umí rozpovídat i méně
společenského člověka, ale také umí i ve slušných lidech probudit toho „čerta“ co
mají v sobě skrytého a ten je může dostat do velmi nepříjemných, ponižujících
a nekomfortních situací. Jaké eskapády pod vlivem alkoholu máte za sebou?
14) Jaká je vaše současná osobní finanční situace? Jste ještě schopen zajistit běžné
životní potřeby?
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