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ÚVOD 

 

„Nepokoušej se utopit smutek v alkoholu, umí plavat.“ 

Japonské přísloví 

 

Pro mou absolventskou práci jsem si vybrala mnohokrát diskutované téma 

Závislost na alkoholu a její dopad na českou rodinu.  

 

V České republice je problematika závislosti na alkoholu vysoce bagatelizovaná 

a na rozdíl od problematiky drog se dostává do ústraní. Mnoho lidí si nebezpečí 

alkoholu ani neuvědomuje. Jedním z důvodů můţe být riziko, ţe závislost 

vzniká postupně a především nenápadně. Na začátku ohroţení si člověk 

problém závislosti nepřipouští a v mnoha případech si ho jedinec přizná aţ ve 

chvílích, kdy závislosti propadne. Riziko zvyšuje především snadná dostupnost 

alkoholu, ale také to, ţe není společností chápán jako návyková látka i přesto, 

ţe se řadí mezi drogy. Alkohol se vnímá jako neodmyslitelná součást oslav        

a zábav. Tolerantní postoje dospělého člověka vůči pití alkoholu přebírají 

mladiství, dokonce i děti. V naší republice se věková hranice, kdy se jedinec 

dostane poprvé do kontaktu s alkoholem, neustále sniţuje.  

Hlavním cílem mé absolventské práce je upozornit na závaţnost dopadů 

závislosti na alkoholu, z hlediska zdravotního a sociálního.  

.  

Na úvod teoretické části jsem popsala závislost na alkoholu z pohledu 

historického vývoje, dále jsem vysvětlila pojmy, které jsou s alkoholismem 

spojené. Zabývala jsem se charakteristikou vývojových fází alkoholismu, 

rizikových skupin a rozdělením konzumentů. Dále jsem uvedla znaky 

alkoholismu podle 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), z pohledu 

MUDr. E. M. Jellinka a z pohledu MUDr. Karla Nešpora. V dalších kapitolách 

jsem upozornila na důsledky nadměrné konzumace alkoholu, na souvislosti 

mezi alkoholem a jinými návykovými látkami. Zabývala jsem se také 
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problematikou alkoholu a dětí, alkoholu a ţen, alkoholu a závislého partnera. Ve 

své práci jsem dále popsala moţnosti léčby, recidivu a činnost některých 

svépomocných organizací. Na závěr jsem uvedla některé právní normy.  

 

V praktické části jsem zmapovala činnost Psychiatrické léčebny Bohnice, na 

základě šetření v léčebně během absolvování mé praxe jsem provedla analýzu 

dopadů alkoholismu u klientek léčených ze závislosti a na závěr praktické části 

jsem uvedla několik kazuistik, které o problematice alkoholismu téţ vypovídají. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl  

 Upozornit na závaţnost dopadů závislosti na alkoholu, z hlediska 

zdravotního a sociálního.  

1.2 Dílčí cíle 

 V teoretické části práce vysvětlit základní terminologii, charakterizovat 

vývojové fáze alkoholismu, typy konzumentů, rizikové skupiny. Popsat 

znaky alkoholismu. Uvést druhy léčby a právní normy.  

 Popsat činnost ţenského oddělení následné péče závislosti                     

v Psychiatrické léčebně Bohnice na základě absolvované praxe. 

 Provést šetření mezi klientkami v Psychiatrické léčebně v Bohnicích za 

účelem zjistit, jaké dopady na ně má závislost na alkoholu. 

 Uvést kazuistiky lidí, kteří jsou nebo byli ovlivněné alkoholismem.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie alkoholismu 

Alkohol má v lidské společnosti dávnou minulost, v podstatě je starý jako lidstvo 

samo. Můţeme konstatovat, ţe se jedná o nejstarší a nejrozšířenější drogu 

celého světa.  

 

Jiţ ve starověku národy Středního a Blízkého Východu pouţívaly různé 

substance k výrobě kvašených nápojů. První surovinou, ze které se vyráběl 

poţivatelný etanol, byl pravděpodobně med. V Číně v době starověku se 

nadměrná konzumace trestala smrtí. Zmínky o víně se nachází v Bibli. Nejstarší 

příběh vypráví o Noevi, který byl zaskočen omamnou silou vína. 

 

Další záznamy o opojných nápojích jsou zapsány na egyptských papyrech. Na 

náhrobní desky staří Egypťané znázorňovali postavy ve stavu opilosti.  

 

Ze starověkého Řecka pochází první básně o alkoholu. Poetové v nich opěvují 

vznešené vlastnosti vína. Jako první, kdo stanovil zásady správného pití 

alkoholu, byl Platón. Uţ v šestém století před naším letopočtem si musel 

uvědomit závaţnost problému s nadměrným pitím alkoholu. Lidem do osmnácti 

let konzumaci vína zakazoval, do třiceti povoloval pít umírněně a po čtyřicátém 

roku věku se mohlo pít bez omezení.  

 

V Čechách vznikl protialkoholní zákon za kníţete Břetislava I. v roce 1 039 

našeho letopočtu.  
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Samotný objev alkoholu je připisován Arnaudovi de Villeneuve, který ţil ve      

13. st. Jinou substanci neţ šťávu z vinných hroznů začali pálit jako první 

Holanďané a první pouţití destilačního přístroje se datuje k roku 1496 

(Švédsko). Od roku 1498 byl alkohol prodáván lékárníky jako lék a z důvodu 

zvyšování poptávky začali alkohol prodávat i hostinští.  

 

Na konci 16. st. byly destiláty známy v celé západní Evropě. Pijáctví neustále 

stoupalo a v době osvícenství se začal tento problém řešit. V roce 1784 

americký armádní lékař a válečný hrdina Benjamin Rush konstatoval, ţe pijáctví 

vede k chudobě, bídě a zločinu. Doktor Thomas Trotter jako první prohlásil, ţe 

nadměrné pití vede k šílenství. Termín alkoholismus se poprvé pouţil aţ v roce 

1849. Ve stejném roce švédský lékař Magnus Huss pouţil nový termín -  

chronický alkoholismus. V důsledku nárůstu závislých na alkoholu byly ve        

2. polovině 19. st. v USA zakládány azyly pro zajištění somatické a morální 

péče pro opilé občany. Téţ vznikla řada svépomocných organizací a spolků.  

 

V Čechách se tímto fenoménem zabýval MUDr. E. M. Jellinek v 1. polovině     

20. století. Vysvětlil způsoby naduţívání alkoholu a jeho dopady na lidský 

organismus. Uţ v roce 1908 byl zaloţen Československý abstinenční svaz.       

O rok později vznikla protialkoholní léčebna ve Velkých Kunčicích na Moravě. 

První protialkoholní poradna se usídlila v Brně roku 1910. 

 

Nejznámějším protivníkem alkoholismu v Čechách byl docent MUDr. Jaroslav 

Skála. Celý ţivot zasvětil souboji s urputným nepřítelem, jímţ dozajista 

alkoholismus je. Snaţil se o zviditelnění této problematiky v celé šíři. V roce 

1948 zaloţil Praze Apolinář při Psychiatrické klinice a ve stejném roce vznikl 

klub usilující o střízlivost (KLUS). V roce 1951 přidal ještě záchytnou stanici.  

Vychoval celou řadu svých následovníků. [SOUMIA, 1999] 
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2.2 Základní terminologie 

Alkoholová závislost 

Alkoholová závislost představuje touhu poţívat alkohol, nad kterou závislý 

člověk nemá kontrolu. Ztěţuje mu ţivot, ovlivňuje jeho mezilidské vztahy, práci, 

zájmy a zhoršuje zdravotní stav. Alkoholová závislost oslabuje imunitu, 

způsobuje řadu onemocnění, včetně některých druhů psychóz. Zvyšuje se 

tolerance (pojem je vysvětlen níţ v této kapitole). Alkoholová závislost je 

spojena s odvykacím stavem (abstinenční syndrom), který se projevuje po 

vysazení alkoholu. Dipsomanie nebo impulzivní opíjení jednou za určitou dobu 

se za alkoholovou závislost nepovaţuje. V České republice jde o nejrozšířenější 

typ závislosti. [MATOUŠEK, 2003] 

 

Návyky 

O návyku hovoříme jako o opakovaném, pravidelném nebo nepravidelném 

uţívání psychoaktivních látek, které způsobuje nutkavé opakování intoxikace. 

Abstinence je v tomto případě nesnadná. Na návykovou látku se získává 

tolerance a při vysazení se dostavuje odvykací syndrom. [MATOUŠEK, 2003] 

 

Návyková látka  

Jako návykovou látku označujeme látku, která působí na psychiku člověka        

a vyvolává u něho závislost (např. alkohol, léky, potraviny). Rychlost vzniku 

návyku závisí na typu drogy a na individuální vnímavosti člověka. Některé drogy 

společnost toleruje (např. alkohol a tabák) a jiné jsou pro změnu tabuizovány. 

Závislost na návykových látkách vede ke změně osobnosti. Dotyčnou osobu 

můţe přivést na pokraj společnosti, způsobit nenávratné poškození zdraví, 

dokonce zapříčinit i smrt. [MATOUŠEK, 2003] 

 

Abstinence 

Abstinence se projevuje zdrţenlivostí, neuţíváním alkoholu nebo jiných 

návykových látek. Motivem mohou být morální zásady, společenské zvyklosti, 
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obavy z poškození zdraví, náboţenská vyznání apod. Kritériem abstinence je 

neuţívání alkoholu nebo návykových látek po dobu nejméně několika měsíců, 

nebo zcela ojedinělé uţití během jednoho roku. [MATOUŠEK, 2003] 

 

Abúzus 

Abúzus představuje uţívání psychoaktivní látky, které vede ke zdravotnímu 

poškození nebo k nepříjemné psychické reakci. [MATOUŠEK, 2003] 

 

AT-ordinace 

Zdravotnická zařízení, která nabízí sluţby poradenství a léčebnou péči 

v souvislosti uţívání alkoholu, označujeme jako AT-ordinace. Písmena AT           

v názvu znamenají alkoholismus, toxikomanie. [MATOUŠEK, 2003] 

 

Detoxikace 

Cílem detoxikace je zbavit tělo návykové látky bez pouţití léků. K detoxikaci se 

přistupuje například při váţném psychickém či somatickém onemocnění. 

[MATOUŠEK, 2003] 

 

Detoxifikace 

Detoxifikací nazýváme odvykací syndrom (vysvětleno níţ v této kapitole), který 

neohroţuje pacienta na ţivotě. Abstinenční příznaky je moţné zmírňovat. Tento 

proces bývá často podmínkou dalšího soustavného léčení drogové závislosti. 

[MATOUŠEK, 2003] 

 

Odvykací syndrom 

Odvykací neboli abstinenční syndrom představuje soubor příznaků, které se 

objevují u závislých osob po vysazení návykové látky. [MATOUŠEK, 2003] 

 

Tolerance 

V souvislosti se závislostí o toleranci hovoříme jako o zvyšování mnoţství 

alkoholu, z důvodu dosaţení účinků drogy. Po delším uţívání návykové látky 
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její účinek totiţ klesá. V některých případech musí závislý člověk přijímat 

takovou dávku, která by byla pro člověka bez závislosti dávkou smrtelnou. 

[MATOUŠEK, 2003] 

2.3 Vývojové fáze alkoholismu 

V roce 1952 MUDr. E. M. Jellinek zavedl a popsal čtyři vývojová stadia 

alkoholismu. V České republice jsou uţívaná od roku 1957. [SKÁLA, 1986] 

2.3.1 Počáteční stadium   

O počátečním stádiu hovoříme jako o příleţitostném pití, které má pouze 

společenský charakter. Alkohol konzument pije, aby potlačil nepříjemný 

psychický stav. Ale uţ v tomto stadiu vzniká psychická závislost a zvyšuje se 

tolerance. [JANÍK, DUŠEK, 1990] 

2.3.2 Varovné stadium neboli prodromální  

U tohoto stádia dochází z počátku k občasným stavům opilosti, které se stávají 

častějšími. U konzumenta vzniká vazba na alkohol a pocit potřeby alkoholu bez 

ohledu na jeho druh. Plně se rozvíjí psychická závislost a zároveň se začíná 

vytvářet závislost somatická. [JANÍK, DUŠEK, 1990]  

2.3.3 Rozhodné stadium neboli kritické  

V této fází dochází ke sníţení nebo dokonce k celkové ztrátě kontroly v pití. Je 

zde rozvinuta psychická a somatická závislost. Při vysazení alkoholu se často 

objevují abstinenční příznaky. Jedinec v rozhodném stadiu potřebuje 

profesionální péči. [JANÍK, DUŠEK, 1990] 
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2.3.4 Konečné stadium neboli terminální  

Člověk v tomto stádiu neustále zvyšuje dávku alkoholu. Hovoříme o tzv. 

soustavném poţívání alkoholu. Piják začíná pít ráno a pokračuje celý den, opíjí 

se i při nevhodných příleţitostech (např. při pohřbu). Alkohol mění za pití 

technických prostředků, které alkohol obsahují (technický líh, voňavky, okeny). 

Dochází k psychickému a fyzickému chátrání, postupně k celkové změně 

osobnosti. Mohou se projevit příznaky alkoholických psychóz jako je delirium 

tremens apod. [JANÍK, DUŠEK, 1990] 

2.4 Typy konzumentů 

Někteří lidé si vůbec neuvědomují, ţe si pitím alkoholických nápojů mohou 

vypěstovat návyk. Podle toho, co konzumenti od alkoholu očekávají, se dělí do 

čtyř skupin - do skupiny abstinentů, konzumentů, pijáků a do skupiny osob 

závislých na alkoholu. [ZÁŠKODNÁ, 2004]  

2.4.1 Abstinent  

Abstinent odmítá jakékoliv mnoţství alkoholu. Tento typ bývá často posměchem 

společnosti. O abstinentovi se dá hovořit jen v případě, ţe člověk nepoţil 

alkoholický nápoj v jakékoli formě a mnoţství po dobu alespoň tří let. 

[ZÁŠKODNÁ, 2004] 

2.4.2 Konzument 

Konzumenti pijí alkohol příleţitostně, např. při oslavě narozenin, nepijí ho pro 

jeho účinky. Konzumují ho ve vhodnou dobu a vhodné mnoţství. Velká část 

populace se řadí do této skupiny. [ZÁŠKODNÁ, 2004]  
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2.4.3 Piják 

Piják konzumuje alkohol pro jeho účinky (např. pro pocit uvolnění, lepší náladu). 

Alkoholické nápoje mu nestačí jen jako zdroj tekutiny, ani nedokáţou uspokojit 

jeho chuť. [ZÁŠKODNÁ, 2004] 

2.4.4 Závislý 

Tento člověk hledá v alkoholickém nápoji příjemnou změnu nálady, úlevu, 

odstranění potíţí a duševního napětí. Tyto důvody jsou znakem toho, ţe se       

z nevinného pijáka stává závislý na alkoholu. [SKÁLA, 1988] Můţe se jednat     

o kohokoliv kolem nás, a to bez rozdílu věku, sociálního postavení, finančního 

stavu a vzdělání.  

2.5 Rizikové skupiny 

2.5.1 Děti a dospívající 

Děti a dospívající v České republice patří k jedněm z nejohroţenějších. Jsou 

hodně ovlivnitelní. Kolem nich se vyskytuje značné mnoţství rizikových faktorů, 

které můţe být důvodem k vzniku závislosti na alkoholu. Mezi faktory patří 

přátelé, parta, problémy ve škole, zneuţívání, zanedbávání, citová deprivace, 

přísná výchova, ale také závislost u rodičů a mnoho dalších.  

2.5.2 Pacient s duševním onemocněním 

Člověk s duševním onemocněním sahá po alkoholu proto, aby se jeho 

problémy vyřešily nebo aspoň zmírnily. Bohuţel tímto způsobem dochází pouze 

k rozvoji závislosti a ne k vyřešení neţádoucích problémů. Pacienti s tímto 
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onemocnění si často vůbec rizika alkoholu a neuvědomují. 

2.5.3 Rizikové profese  

Profese jako stavební dělník, lékař, policista, manaţer firmy a mnoho dalších, 

včetně pomáhajících profesí jsou spojená se zátěţí, odpovědností, osamělostí 

nebo směnným provozem. Proto jsou pracovníci těchto rizikových profesí 

ohroţení tím, ţe velmi snadno a hlavně opakovaně sáhnou po alkoholu. 

Nedokáţou jednoduše potlačit touhu. Další riziko představuje snadná 

dostupnost alkoholu (např. profese číšníka, barmana, majitele restaurace). 

2.5.4 Nesprávný ţivotní styl, prázdnota 

Nadměrný a příliš dlouho trvající stres zvyšuje riziko problému s alkoholismem. 

Rizikový a stresující ţivotní styl se týká lidí, kteří se nacházejí v těţkých 

ţivotních situacích. Stejně ohroţena je i skupina lidí, která má svůj ţivot 

naplněn nudou a prázdnotou, např. ztrátou zaměstnání, přátel.  

2.6 Znaky alkoholismu 

Pravidelná a dlouhodobá nadměrná konzumace alkoholu vede k rozvoji 

závislosti, která je charakterizovaná baţením a nutkáním dále pít. Člověk 

závislý na alkoholu není schopen s pitím přestat, touha po alkoholu se u něho 

stále zvyšuje. Dochází k rozvoji psychické a fyzické závislosti. Intenzivním pitím 

se zvyšuje i tolerance. Po vysazení alkoholu se projevují abstinenční příznaky 

(např. úzkost, neklid, třes, křeče, zvracení).  

2.6.1 Syndrom závislosti na alkoholu podle 10. verze MKN 

Podle 10. verze mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) se jedná o skupinu jevů 
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fyziologických, behaviorálních a kognitivních, v nichž přijímání alkoholu má       

u jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. 

Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti na alkoholu je touha 

přijímat alkohol. Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit 

pouze tehdy, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více                

z následujících jevů: 

a) silná touha nebo pocit přijímat alkohol, 

b) potíže v kontrole přijímání alkoholu, a to pokud jde o začátek a ukončení 

nebo množství pití alkoholu, 

c) tělesný odvykací stav, jestliže je alkohol přijímán s úmyslem zmenšit jeho 

příznaky nebo jestliže je přijímána příbuzná látka se záměrem zmenšit nebo 

odstranit odvykací příznaky, 

d) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku 

původně vyvolanými nižšími dávkami alkoholu, 

e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch přijímání 

alkoholu a zvýšené množství času k získání nebo přijímání alkoholu nebo 

zotavení se z jeho účinku, 

f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků jako 

poškození jater nadměrným pitím, depresivní stavy vyplývající z nadměrného 

pití nebo poškození myšlení alkoholem. [www.alkoholik.cz, 1] 

2.6.2 Závislost podle MUDr. E. M. Jellinka  

Podle MUDr. E. M. Jellinka je závislý na alkoholu člověk, kterému dlouhodobé 

poţívání alkoholu přináší problémy, a to v zaměstnání, rodině nebo 

partnerském vztahu. MUDr. Jellinek sepsal čtyřicet nejčastějších znaků 

alkoholismu, mezi které patří např. tajné pití, trvalé myšlenky na alkohol, pocity 

viny, racionalizace pití, a mnoho dalších. [www.alkoholik.cz, 1] 

javascript:void(0)


 

18 

2.6.3 Znaky závislosti na alkoholu podle Dr. Karla Nešpora 

 baţení neboli craving 

 zhoršené sebeovládání 

 odvykací stavy 

 zvyšování tolerance 

 zanedbávání zájmů 

 pokračování v pití navzdory nepříznivým následkům [NEŠPOR, 2007] 

2.7 Rozdělení konzumace alkoholu  

MUDr. Karel Nešpor rozdělil uţívání alkoholu do tří skupin, a to podle jeho 

dopadů.  

2.7.1   Rizikové uţívání alkoholu 

V tomto stadiu nedochází ke zdravotním problémům. Pokud by však člověk 

v konzumaci pokračoval, nejspíš by začal být tělesně i duševně závislý.  

Příklad: konzument, který spadá do této kategorie, je ohroţen na zdraví malými 

úrazy, např. pády v opilosti. [NEŠPOR, 2006] 

2.7.2 Škodlivé uţívání alkoholu 

V této kategorii alkohol způsobuje určité zdravotní nebo duševní problémy. 

Příklad: Lékařská kontrola prokáţe zvýšené jaterní testy, ale v případě 

abstinence dojde ke zlepšení stavu. [NEŠPOR, 2006] 
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2.7.3 Závislost na alkoholu 

MUDr. Karel Nešpor ve své knize Zůstat střízlivý konstatuje, ţe definice 

závislosti na alkoholu je sloţitá, a proto sestavil dotazník, ve kterém dotazovaný 

odpovídá na otázky, např. jestli cítil silnou touhu po alkoholu, nebo zda se 

dokázal ovládat, zda pije alkohol i přes škodlivé následky.  [NEŠPOR, 2006] 

2.8 Důsledky nadměrné konzumace alkoholu  

Česká společnost je vůči konzumaci alkoholických nápojů velmi tolerantní, a to   

i přes jeho negativní působení na člověka. Tyto tolerantní normy dospělých 

vytváří postoje dětí a mladých lidí k alkoholu. Většina konzumentů si 

neuvědomuje, ţe nadměrná konzumace alkoholu nepříznivě ovlivňuje řadu 

aspektů ţivota a především, ţe můţe způsobit závislost. Při dlouhodobém 

uţívání oslabuje imunitu, zvyšuje riziko úrazů, způsobuje jaterní nemoci, 

některé druhy rakoviny, poruchy paměti, některé druhy psychóz. Alkohol a s ním 

spojená závislost narušuje rodinný ţivot, přátelské vztahy, oslabuje nebo aţ 

zcela znemoţňuje ekonomickou činnost, můţe být příčinou dopravních nehod. 

Škody, které působí, představují znatelnou ekonomickou zátěţ pro samotného 

alkoholika, ale také pro jeho rodinu a společnost jako celek. A to jednak 

vzhledem k vyšším nákladům na zdravotní péči a jednak vzhledem ke ztrátě 

produktivity v důsledku zvýšené nemocnosti, ušlému příjmu z důvodu 

předčasných úmrtí. Následkem nadměrné konzumace alkoholu dochází 

k páchání úmyslného násilí, k sebevraţdám, ke kriminálním činům. Nepříznivě 

ovlivňuje nejen osobu, která je závislá, ale i osoby kolem něho. 

2.8.1 Zdravotní důsledky 

V Česku podle odhadů existuje plno závislých na alkoholu, ale těch, co 

závislými nejsou, ale přitom si pitím škodí, je mnohem víc. Spousta lidí se bojí si 

závislost na alkoholu vůbec přiznat. Ta se negativně podílí na celkové úmrtnosti 
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a to nejen s ohledem na souvislost s úrazy, ale také vzhledem k řadě 

onemocnění, na jejichţ vzniku či průběhu se podílí. Jedná se především            

o nádorová onemocnění, onemocnění trávicího systému a dále o onemocnění 

srdce, oběhového systému. Vzhledem k vysoké průměrné spotřebě alkoholu na 

obyvatele je problém alkoholismu v České republice v souvislosti se zdravím 

stále aktuální. Podle statistik je alkohol po kouření a vysokém krevním tlaku 

třetím nejvýznamnějším rizikovým faktorem poškození zdraví. [SOVINOVÁ, 

CSÉMY, 2003] Závislost na alkoholu zapříčiňuje vznik nebo zhoršuje stav níţe 

uvedených chorob.  

 

Zhoubné nádory 

V řadě případů způsobuje nadměrná konzumace alkoholu nádorová 

onemocnění, nejčastěji se jedná o rakovinu dutiny ústní a nosohltanu, často je 

rakovinou postiţen také jícen, ţaludek, tenké střevo, játra a slinivka břišní. 

Výskyt rakoviny dutiny ústní a nosohltanu je u pijáků alkoholu 2,5 krát vyšší než 

u abstinentů, u těch, kteří kouří, je toto riziko 24 krát vyšší. [SOVINOVÁ, 

CSÉMY, 2003, s. 49]  

 

Nemoci nervové 

Alkohol poškozuje nervový systém, svými účinky zvyšuje práh citlivosti pro 

bolest, ale sniţuje práh křečový. Známý je alkoholický tremor, který se projevuje 

třesem víček, rukou, někdy dokonce celého těla a po odnětí alkoholu se 

zvyšuje. Nadměrná konzumace alkoholu má za následek atrofii mozku, která 

v určitých případech způsobuje demenci. V souvislosti s alkoholem dochází      

k poruše koordinace hybnosti, nejisté chůzi a způsobuje řadu jiných 

neurologických onemocnění. [SOVINOVÁ, CSÉMY, 2003] Alkoholová závislost 

ještě tyto důsledky zhoršuje.  

 

Nemoci oběhové soustavy 

Srdeční a cévní choroby patří mezi nejzávaţnější a nejčastější onemocnění 

vůbec. Pití většího mnoţství alkoholu vyvolává systémovou arteriální 
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hypertenzi. Kombinovaný vliv hypertenze a alkoholu vede k alkoholické 

kardiomyopatii se srdečním selháním. Kardiomyopatie je označení pro 

onemocnění srdeční svaloviny vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečních 

rytmů. [SOVINOVÁ, CSÉMY, 2003] 

 

Nemoci trávicí soustavy 

Nadměrná konzumace alkoholu výrazně ovlivňuje chod trávicího systému. Větší 

mnoţství poţitého alkoholu můţe vyvolat křečovité svírání ţaludku a zvracení. 

Závaţným onemocněním jsou jícnové varixy, které bývají příčinou masivního 

krvácení do zaţívacího traktu. Velmi často se u pijáků alkoholu vyskytuje jaterní 

onemocnění označované souhrnně jako alkoholická choroba jaterní nebo 

alkoholická hepatopatie. Často dochází ke zvětšení jater, způsobené většinou 

jaterní steatózou neboli ztukověním. Jaterní cirhóza můţe být předchůdcem 

rakoviny jater. [SOVINOVÁ, CSÉMY, 2003] 

2.8.2 Psychické důsledky 

V důsledku závislosti na alkoholu dochází k poruchám psychických vlastností, 

někdy aţ ke změně osobnosti člověka. Nejčastější psychická onemocnění 

v souvislosti s alkoholismem jsou níţe uvedená.  

 

Psychická závislost na alkoholu 

Konzument alkoholu se stává na alkoholu somaticky a psychicky závislým. 

Psychická závislost představuje nepřekonatelnou touhu po alkoholu, která 

způsobuje ztrátu kontroly nad pitím. V důsledku závislosti dochází 

k zanedbávání základních povinností, upřednostňování pití alkoholu před 

ostatními zájmy. Zpočátku se tolerance zvyšuje.  [SOVINOVÁ, CSÉMY, 2003] 

 

Syndrom z odnětí 

K syndromu odnětí (odvykací stav) dochází po přerušení konzumace alkoholu. 

Způsobuje somatické a psychické projevy. Nejčastěji se vyskytuje 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/rytmus
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psychomotorický neklid, někdy zrakové, sluchové nebo hmatové halucinace, 

úzkost, poruchy spánku a pocity slabosti. Při progresy příznaků v určitých 

případech přechází odvykací syndrom do stavu deliria tremens. [SOVINOVÁ, 

CSÉMY, 2003] 

 

Delirium tremens 

Delirium tremens je závaţná komplikace, která ohroţuje ţivot pacienta. Jedná 

se o psychické onemocnění, které vzniká u alkoholiků po přerušení uţívání 

alkoholických nápojů. Při deliriu tremens dochází k poruchám vědomí                  

a k poruše poznávacích funkcí. Častými příznaky jsou zrakové halucinace, 

někdy halucinace sluchové a hmatové. [JANÍK, DUŠEK, 1990] Při deliriu 

tremens se objevuje zrychlená srdeční akce, pocení nebo inverze spánku. 

[SOVINOVÁ, CSÉMY, 2003] 

 

Alkoholická halucinóza 

Projevuje se u abuzérů po vypití určitého mnoţství alkoholu a značí se 

výskytem halucinací, kterým člověk věří. Nejčastěji se objevují halucinace 

sluchové. Slyší různé rozhovory, rozmlouvá se svými hlasy, podřizuje se jim. 

Nebezpečné jsou halucinace rozkazujícího charakteru, které pijákovi něco 

určitého přikazují. [SOVINOVÁ, CSÉMY, 2003] 

 

Patická opilost 

K tomuto stavu dochází i po vypití malé dávky alkoholu. V důsledku toho se 

objeví porucha vědomí, pocit strachu, úzkost. Piják se chová odlišným 

způsobem, neţ kdyţ není pod vlivem. Charakteristické pro patickou opilost jsou 

poruchy vnímání, zrakové a sluchové halucinace, paranoidní bludy. 

[SOVINOVÁ, CSÉMY, 2003] 

 

Korzakovova alkoholická psychóza 

Toto psychické onemocnění je pojmenované po ruském psychiatrovi 
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Korsakovovi, který ho v roce 1887 popsal. Vzniká v důsledku dlouhodobého     

a soustavného uţívání alkoholických nápojů. Hlavním příznakem jsou výpadky 

paměti, které si alkoholik vyplňuje smyšlenkami. Tato psychóza můţe způsobit 

demenci. [JANÍK, DUŠEK, 1990] 

2.8.3 Sociální důsledky 

Alkoholismus můţeme chápat jako sociálně patologický jev, který má velmi 

neblahý vliv na jedince, jeho rodinu a celou společnost. Výrazně poškozuje 

celou společnost, zejména ty, kdo jsou problémovým pijákům nejblíţe, tudíţ 

jejich děti a partneři. Problémy dopadající na rodinu způsobují závaţné 

narušení rodinných a pracovních vztahů. Ztráta zaměstnání sebou nese 

finanční problémy, následně i problémy existenční (ztráta bydlení). Kriminální 

činy, násilné jednání, dokonce i vraţdy jsou v důsledku konzumace alkoholu 

častým jevem. Stejně tak krádeţe, které mohou být pro závislého jediným 

zdrojem obţivy.  

2.9 Souvislost mezi alkoholem a jinými návykovými látkami 

Mezi konzumací alkoholu a uţíváním jiných návykových látek existuje těsná 

souvislost a v důsledku jejich uţívání můţe docházet k vzájemnému působení. 

K interakcím dochází bezděčně a nechtěně, ale mohou být také záměrně 

navozovány, aby se zesílil účinek. [NEŠPOR, CSÉMY, 1999, s. 5]. Například              

v kombinaci alkoholu a tlumivých léků. Dalším častým důvodem k interakci je 

snaha mírnit nepříznivé účinky jedné drogy (např. nespavost a neklid 

v souvislosti se zneužíváním pervitinu) jinou látkou. [NEŠPOR, CSÉMY, 1999, 

s. 5] Veškeré interakce mohou být ţivotu nebezpečné, aţ smrtelné. Mezi 

smrtelné kombinace patří např. kombinace alkoholu a těkavých látek. Mezi 

rizikové kombinace patří kombinace alkoholu a marihuany, ta totiţ oslabuje 

zvracivý reflex. [NEŠPOR, CSÉMY, 1999] Kombinace alkoholu a tabáku 

výrazně zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění. V naší společnosti se 
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nejedná o pouhou kombinaci látek, ale přímo o kombinované závislosti.            

V některých případech dochází také k přechodu od závislosti na alkoholu           

k závislosti na jiné droze a naopak. Tento přechod se nejčastěji vyskytuje u ţen 

a u dospívajících. Kombinace alkoholu a gamblerství je v České republice 

poměrně častým jevem.  

2.10 Alkohol, děti a dospívající 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů ukládá rodičům 

povinnost důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním 

dohled, aniţ by byla dotčena jeho důstojnost a bylo jakkoliv ohroţeno jeho 

zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Dále jsou povinni být osobním 

ţivotem a chováním příkladem dítěti. Z čehoţ vyplývá, ţe všechny děti              

a mladiství mají právo vyrůstat v prostředí chráněném před negativními 

důsledky konzumu alkoholu a v maximální moţné míře také před reklamou na 

alkoholické nápoje. Bohuţel v mnoha případech se tak neděje. Dost dětí           

a mladistvých musí kaţdý den pohlíţet na svého rodiče, jak se utápí v závislosti 

na alkoholu. Cítí se být beznadějní, protoţe neví, jak jim pomoct.  

 

Mnoho dětí a mladistvých se stává v důsledku alkoholismu jiné osoby 

(především rodičů) obětí špatné výchovy (zanedbávání), týrání, sexuálního 

zneuţívání, rozpadu rodiny, chudoby. To způsobuje jejich větší zranitelnost ve 

vztahu k návykovým látkám i riziko trestné činnosti. U dětí závislých rodičů 

dochází k poruchám chování, mívají tak problémy v rodině, s přáteli, vyznačují 

se školním neprospěchem, niţším vzděláním a později i horším pracovním 

uplatněním. Některé děti, především mladšího věku se domnívají, ţe jeho 

rodiče začali mít problémy s alkoholem z důvodu jejich zlobivého chování, a tak 

na sebe mohou přenášet vinu za jejich pití. 

 

Konzumace alkoholu dětmi a mladistvými ovlivňuje jejich zdraví a ţivotní 

podmínky, ale především jsou ohroţené vznikem závislosti. Hrozivé je, ţe 
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věková hranice spojená s první konzumací alkoholu se u dospívajících (popř.    

u dětí) neustále sniţuje. Závislost na alkoholu vzniká v době dospívání častěji 

neţ v pozdějších letech. Stejně tak u dětí z rodin, ve kterých je rodič závislý na 

alkoholu, se rozvíjí závislost rychleji  a v mladším věku.  

 

Existuje řada důvodů, proč děti a dospívající k alkoholu inklinují. Je to 

především ze zvědavosti zkusit něco nového, z důvodu nevhodné společnosti, 

z touhy patřit do party, nedostatečným dohledem a citové vazby ze strany 

rodičů, neschopností vzdorovat nepříznivému vlivu okolí a spousta dalších. 

 

Děti, jejichţ rodiče jsou závislí na alkoholu, se mohou podle jejich chování 

rozdělit do pěti skupin. Kaţdá skupina značí určitou charakteristiku dítěte.  

 

Rodinný hrdina – nejčastěji to bývá nejstarší sourozenec, který přebírá 

povinnosti a odpovědnost za problémového rodiče. To přesahuje jeho moţnosti 

a v dospělosti můţe trpět pocity méněcennosti.  

Rodinný manaţer – má blízko k hrdinovi, bezděčně usnadňuje pití alkoholu 

rodičům tím, ţe se snaţí mírnit jeho následky. 

Ztracené dítě – bývá uzavřené a staţené do sebe. Málo a obtíţně komunikuje, 

uniká do svého vnitřního světa a do světa fantazií.  

Klaun – záměrně vyvolává veselí, aby odvádělo pozornost od problémů, které 

rodinu ohroţují.  

Černá ovce – tato skupina dětí na sebe upozorňuje zlobením jen proto, aby 

odvedly pozornost od problémů dospělých. [NEŠPOR, CSÉMY, PERNICOVÁ, 

1998] 

 

Při výzkumu Českého výboru pro UNICEF mezi dětmi a mladými lidmi ve věku 

9 aţ 17 let v období od konce dubna do konce června 2008 prohlásilo 63 % 

dětí, ţe se v jejich rodině občas vyskytuje násilné nebo agresivní chování, 13 % 

uvedlo fyzické násilí. Dále pak 67 % dětí uvedlo, ţe jejich kamarádi zkusili 
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alkohol a 22 % dětí má kamarády nebo známé s návykem na alkohol. 

[www.unicef.cz, 5] 

 

Známky zneuţívání alkoholu dítětem 

Rozeznat, zda dítě nebo dospívající zneuţívá alkoholické nápoje, je velmi 

sloţité. Při křivém obvinění ze strany rodičů mohou být dospívající zranitelní      

a mohli by cítit křivdu, ţe mu rodiče nedůvěřují. To celou situaci můţe ještě 

zhoršit. K tomu, aby rodič lépe rozeznal hrozící riziko závislosti, jsou níţe 

uvedené nejčastěji vyskytující se známky, které nasvědčují tomu, ţe by dítě 

mohlo mít problémy s alkoholem.  

 

 Z dechu dítěte jde cítit alkohol, dítě má zarudlé oči, zhoršenou 

pohybovou koordinace, nejistou chůzi. 

 Změna přátel. Dítě se začíná setkávat s přáteli, kteří jiţ závislí jsou.  

 Celkový útlum, dítě nejeví o okolí zájem, nic ho nebaví. 

 V domácnosti dochází k úbytku alkoholu. Dítě se snaţí své uţívání 

alkoholu vysvětlovat, omlouvat. 

 Dítě začíná mít nezvyklé finanční poţadavky, dochází ke ztrátě peněz, 

krádeţím ve třídě. 

 Nadměrné uţívání alkoholu dítětem se můţe projevit v jeho školním 

prospěchu, vysokým počtem neomluvených hodin. [NEŠPOR,       

CSÉMY, 2003] 

2.11 Alkohol a ţeny 

Ve vztahu k alkoholu se ţeny chovají většinou zdrţenlivěji neţ muţi, ale přesto 

v České republice roste počet ţen s návykovým chováním. Podle údajů 

organizace Anonymní alkoholici se počet ţen, které do této organizace přichází, 
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vzrůstá kaţdým dnem. [www.anonymnialkoholici.cz, 4] Na rozdíl od muţů,       

u ţen dochází ke zdravotním škodám po kratší době zneuţívání alkoholu. 

Většinou jim záleţí na tom, jak vypadají a jak působí na své okolí, coţ můţe 

vysvětlovat jejich časté samotářské a tajné pití. Společnost zastává vůči 

závislým ţenám jiný postoj neţ vůči muţům. U ţen nekontrolované uţívání 

alkoholu nese větší znamení hanby. Konzumace alkoholu u ţen je společností 

více odmítaná neţ u muţů i přesto, ţe ţena závislá na alkoholu se na rozdíl od 

muţe dopouští méně často trestných činů a násilného jednání. Většina ţen se 

dokáţe snadněji odpoutat od nevhodné společnosti lidí, kteří pro ni představují 

rizikový faktor. [NEŠPOR, CSÉMY, 2003] 

 

Alkohol a těhotenství 

Alkohol v těhotenství je spojen s riziky, které mohou plod poškodit v mnoha 

směrech. Mezi nejzávaţnější rizika se řadí fetální alkoholový syndrom. Alkohol 

se totiţ prostřednictvím pupeční šňůry dostává do jeho organizmu a tím je plod 

vystaven škodlivým účinkům alkoholu. Z hlediska vývoje je plod nejvíce ohroţen 

v prvním trimestru, tedy často ještě před tím, neţ ţena o těhotenství ví. 

Alkoholový fetální syndrom se projevuje poruchou mozku, svalového napětí aţ 

ochablostí, malou hlavičkou a změnami v obličeji. [JANÍK, DUŠEK, 1990] 

2.12 Alkohol a závislý partner 

Sdílet společnou domácnost s člověkem, který se stal závislým na alkoholu, je  

velmi náročné a bolestivé. Hodně povinností přechází ze závislého člověka na 

jeho nepijícího partnera nebo dokonce i na děti. Je důleţité si uvědomit, ţe 

pokud se problémy s alkoholem neřeší, mají tendenci narůstat. Partner lţe, 

vymlouvá se a dokonce z jeho strany můţe docházet k týrání. Ale pokud dojde        

k násilnému chování, můţe se od roku 2007 vyuţít práva, které vyplývá ze 

zákona č. 135/2006 Sb., o ochraně proti domácímu násilí. Podle tohoto zákona 

existuje moţnost, aby policista na dobu deseti dnů vykázal útočníka ze 

společných prostor. Oběť se můţe také obrátit na soud a ten můţe vydat 
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předběţné opatření. To útočníkovi uloţí, aby dočasně opustil společně obývaný 

prostor a jeho okolí a nadále do něj nevstupoval a aby se zdrţel setkání s obětí. 

2.13 Léčba 

Závislost na alkoholu je stav léčitelný. Nejdůleţitějším krokem při závislosti je si 

svůj problém s pitím přiznat, teprve pak je vhodné toto chronické onemocnění 

léčit. Problémy s alkoholem mají různou závaţnost. Z toho důvodů si někteří 

pijáci při léčbě nevystačí sami a proto potřebují pomoc specialistů, zejména ti 

pacienti, kteří mají za sebou neúspěšné pokusy o léčbu, při závaţných 

zdravotních komplikacích nebo při psychiatrickém onemocnění.   

 

Linka důvěry 

Výhodu této sluţby lze vidět v okamţité pomoci a anonymitě. Cílem telefonické 

krizové linky je stabilizace psychického stavu uţivatelů, zmírnění potíţí              

a překonání krize. Pracovníky linky jsou většinou psychologové, pedagogové, 

sociální pracovníci a další odborníci se speciálním vzděláním. Existují i linky     

s nepřetrţitým provozem nebo linky, které můţe osoba v krizi osobně navštívit. 

 

Ambulantní péče 

Výhodou ambulantní péče bývá to, ţe závislý zůstává ve svém přirozeném 

prostředí a tento druh léčby nevyţaduje pracovní neschopnost.  Léčba probíhá 

ve specializovaných zařízeních. Ale i tato péče má své negativní stránky – riziko 

prostředí a riziko lidí, kteří můţou fungovat jako spouštěč.  

 

Ústavní léčba 

Během ústavní léčby je poskytovaná nepřetrţitá odborná péče. Potřebná bývá 

zejména u těţkých zdravotních nebo psychiatrických komplikací spojených 

s nadměrnou konzumací alkoholu. U tohoto druhu léčby se uţívá souběţně 

více postupů (např. skupinová terapie, arteterapie, rodinná terapie), a proto je 

na rozdíl od ostatních intenzivnější. 
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Antabus 

Antabus je název léku, tablety rozpustné ve vodě. Při současném podání 

alkoholu a Antabusu dochází k řadě nepříjemných příznaků (např. zarudnutí, 

dechovým obtíţím, bušení srdce, bolestem hlavy, zvracení). Tyto účinky by 

měly alkoholika odradit od další konzumace alkoholu. Antabus není lékem, který 

vyléčí, nevymaţe ani chuť či touhu po napití, ale zvyšuje šanci zůstat 

abstinentem a nepropadnout recidivě. 

2.14 Recidiva 

O recidivě hovoříme v případě opětovného uţití návykové látky. Opětovně 

závislý člověk se při recidivě nemusí domnívat, ţe předchozí snaha, ţít lépe     

a bez alkoholu, byla zbytečná. Právě recidiva napomáhá k tomu, aby se 

závislost brala váţně a pokusila se uţ natrvalo překonat. Samozřejmě ţe je 

lepší recidivě předcházet. Ale toho se dosáhne aţ tehdy, kdy člověk vezme 

problémy s alkoholem dostatečně váţně. NEŠPOR, 2006 

2.15 Svépomocné organizace 

2.15.1 Organizace Anonymních alkoholiků 

Tato organizace vznikla ve třicátých letech v USA. Od svého vzniku se rozšířila 

do mnoha zemí světa. Na setkání není nutné se objednávat, uskutečňuje se 

zadarmo a anonymně. Organizace Anonymních alkoholiků představuje členství 

muţů a ţen, kteří se dělí o své zkušenosti s alkoholismem. 

[www.anonymnialkoholici.cz, 4] 
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2.15.2 Organizace Alma 

Jedná se o centrum sluţeb následné péče pro ţeny. Hlavní motto organizace 

zní: „Maminko, nepij, uzdrav se mi!“ Ţenám nad 18 let ţijícím v Praze, které 

mají problémy se zneuţíváním alkoholu, nabízí komplexní sluţby následné 

doléčovací péče. Jsou určeny především těm ţenám, které jiţ absolvovaly 

léčbu závislosti, mají nezletilé děti nebo ţijí osaměle. Podporuje jejich sociální 

začleňování. Nabízí individuální a skupinové ambulantní poradenství, kreativní 

a vzdělávací dílny, dále pak sociálně právní a pracovní poradenství, podávání 

Antabusu. Sluţby jsou poskytovány bezplatně. [www.almafemina.cz, 2] 

2.15.3 Organizace Al-anon 

Al-Anon je organizace, která umoţňuje příbuzným a přátelům alkoholiků 

navzájem se dělit o své zkušenosti s alkoholismem.  Organizace vykonává svou 

činnost z příspěvků svých členů, které jsou dobrovolné. Cílem organizace je 

pomoct rodinám alkoholiků. www.al-anon.alateen.org 

2.16 Legislativa 

Evropská charta o alkoholu 

Charta byla přijatá zástupci vlád evropských zemí dne 14. 12. 1995 v Paříţi        

a pojednává o následujícím: [NEŠPOR, 2001] 

 Všichni lidé mají právo na život v rodině, společnosti a v pracovním 

prostředí, kde budou chráněni před úrazy, násilím a dalšími negativními 

důsledky konzumu alkoholu.  

 Všichni lidé mají od časného věku právo na nestranné informace            

a vzdělávání, týkající se následků konzumu alkoholu na zdraví, rodinu     

i společnost.  

 Všechny děti a všichni dospívající mají právo vyrůstat v prostředí, které 
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je chráněno před negativními důsledky konzumu alkoholu a pokud 

možno i před propagováním alkoholických nápojů.  

 Všichni lidé, kteří rizikově nebo škodlivě požívají alkoholické nápoje,       

a členové jejich rodin mají právo na dostupnou léčbu a péči.  

 Všichni lidé, kteří si nepřejí požívat alkoholické nápoje, nebo kteří je 

požívat nemohou ze zdravotních nebo jiných důvodů, mají právo být 

chráněni před tlakem alkoholické nápoje pít. Při odmítání alkoholu by se 

jim mělo dostávat podpory. [NEŠPOR, 2001, s. 121] 

 

Mezi další právní normy v souvislosti s alkoholem patří zákon č. 379/2005 Sb.,               

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon          

č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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3 Praktická část 

3.1 Psychiatrická léčebna v Bohnicích 

Nedílnou součástí studia na Vyšší odborné škole Mills, s. r. o. je i praktická část. 

S ohledem na téma mé závěrečné práce, jsem jí absolvovala na ţenském 

oddělení následné péče závislosti v Psychiatrické léčebně Bohnice. 

 

Své poznatky zhodnotím v této praktické části. Popíšu chod léčebny, aby bylo 

zřejmé, jakým způsobem probíhá léčení pacientů závislých, a to nejen závislých 

na alkoholu, ale také na jiných návykových látkách, včetně závislosti zvané 

gamblerství. Dále na základě poznatků z praxe zkonstatuji, jaké dopady má 

závislost na jednotlivce a jeho rodinu.  

3.1.1 Charakteristika léčebny 

V psychiatrické léčebně v Bohnicích se léčí lidé, kteří si svým stylem ţivota 

vypěstovali závislost na návykové látce a lidé s psychickým onemocněním.  

 

Léčba závislosti na alkoholu je převáţně zaloţená na dobrovolnosti. Úspěšnost 

není zaručená, ale pokud se pro léčbu rozhodne sám postiţený, má mnohem 

větší naději. 

 

Základní léčba ze závislosti trvá tři měsíce. V případě recidivy ji lze zkrátit, nebo 

naopak prodlouţit, pokud nemá klientka jistotu, ţe je vyléčen „úplně“. 

 

Základním léčebným nástrojem je terapeutická komunita. Celý program se tedy 

odehrává v komunitním prostředí – klientky absolvují skupinovou a komunitní 

psychoterapii, pracovní terapii, arteterapii, přednášky, jógu, volnočasové 

aktivity. Lze absolvovat i rodinnou terapii, pokud je moţné začlenit i rodinné 
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příslušníky, coţ je pro léčbu nesmírně důleţité. 

 

Pobyt v komunitě má svá pravidla. Mezi základní, jejichţ porušení není 

slučitelné s pobytem v léčebně, patří udrţování bezdrogového prostředí, 

spolupráce při všech terapeutických aktivitách, zákaz fyzické agrese, 

psychického nátlaku, projevů rasismu, zákaz sexuálních kontaktů v léčebně      

a pouţívání mobilních telefonů bez povolení. Další pravidla léčebny jsou 

upravena systémem bodování. Za zásluhy v komunitě můţe klientka léčebny 

obdrţet body v rozmezí 0,5 – 3 body. A naopak, například za neúčast na 

programu nebo za kouření mimo povolené hodiny je klientka ohodnocena body 

1 – 4 v záporných hodnotách.  

3.1.2 Průběh léčby 

Léčba začíná přijetím na oddělení detoxu, které v Psychiatrické léčebně 

Bohnice není součástí pavilónu pro oddělení následné péče závislosti. Tato fáze 

pobytu slouţí k odstranění drogy z těla a k celkové stabilizaci potřebné k pobytu 

na oddělení následné péče. Slouţí i jako určitý vstupní filtr, který má chránit 

pacienty v léčebně před moţným vstupem drogy do léčebny. Pobytem na 

oddělení detoxu není zaručeno automatické přijetí do další terapie. Uţ tady 

musí klientka uspokojivě spolupracovat. Většině z nich se to podaří. 

 

Během léčby se nesmí opouštět pavilon a kontakt s okolním světem je omezen.  

Teprve získání kladných bodů zaručuje klientkám moţnost návštěv, vycházek    

v areálu a později i mimo něj. 

 

Za pobyt v psychiatrické léčebně se platí regulační poplatek, ale pokud je klient         

v hmotné nouzi a předloţí o této skutečnosti potvrzení, je od poplatků ze 

zákona osvobozen. 
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3.1.3 Cíle léčby 

- připustit si plný rozsah problémů, které vznikly klientce v důsledku závislosti 

- přijmout jako jedinou moţnou cestu důslednou a trvalou abstinenci 

- zřeknout se rizikových známostí a rizikového ţivotního stylu 

- hovořit otevřeně na skupinách o svých problémech 

- přejímat zpět zodpovědnost za své působení ve všech ţivotních situacích 

- začít řešit důsledky a škody vzniklé konzumací alkoholu 

- změnit nebo si znovu vytvořit systém ţivotních hodnot 

- vytvořit si kvalitní výplň volného času 

- vytvořit si jasnou představu budoucího ţivota   

- najít si zpět místo v rodině, ve společnosti  

3.1.4 Terapie tzv. komunita 

Slovo komunita je odvozeno od slova komuna, coţ je termín pro skupinu lidí 

ţijících v komunitě. Jednodušeji tedy společenství. Zde se pracuje se 

společenstvím lidí, které postihl, stejný problém – závislost. Terapie zvaná 

komunita má za úkol jednotlivcům najít řešení z tíţivé situace, a to společnými 

silami, vzájemnou podporou. Proto se klientky kaţdý den scházejí v komunitě.  

 

Práce v komunitě má své odborné vedení v podobě vedoucí lékařky nebo 

terapeutky. Sezení se účastní i zdravotní sestry. Aby společenství fungovalo tak, 

jako v běţném ţivotě, dostávají i klientky své role. 

  

Kněţna je spojovacím článkem mezi komunitou a terapeutickým týmem, sleduje 

veškeré úkoly zadané terapeuty a vede evidenci bodového hodnocení. Kněţnu 

volí komunita, a to maximálně na tři týdny. Má k dispozici 2 zástupkyně. (Další 

role jsou uvedeny v přílohách). 
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Na začátku terapie seznamuje kněţna komunitu s tím, kolikátého je, co je za 

den, jaké je počasí, o počtu klientek, koho vítají (kdo nově nastoupil léčení), 

s kým se loučí (kdo byl propuštěn), kdo je vyhlášen pacientkou dne (vysvětleno 

níţe v této kapitole), kdo má narozeniny nebo svátek. Veškeré tyto skutečnosti 

zapisuje do deníku (sešit k tomu určený). Kaţdá z klientek má šanci povědět 

ostatním o svém trápení, o svém problému. Poté se hodnotí předchozí den, vliv 

jednotlivých terapií a jejich účinek na samotné klientky.  

3.1.5 Pacientka dne 

Pacientku dne vybírá terapeutka. Většinou se jedná o klientku, která nově 

nastoupila. Zdravotnický tým jí klade spoustu příhodných otázek, aby zjistil 

příčiny, které ji svedly k závislosti. Ona sama dostane za úkol písemně 

vypracovat témata, např. „Proč by chtěla přestat pít?“ nebo „Co udělá proto, aby 

ji alkohol neovlivňoval?“  

3.1.6 Šetření v Psychiatrické léčebně Bohnice  

 

Cílová skupina Klientky léčené ze závislosti 

Oblast výzkumu Psychiatrická léčebna Bohnice 

Datum šetření 11. 1. - 24. 1. 2010 

Počet klientek 41 

Věková skupina  19 - 54 let 

 
Účel dotazník Zjištění dopadů  

u alkoholově závislých  

Datum vyhodnocení 28. 1. 2010 
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Během své praxe na oddělení následné péče závislosti jsem byla přítomna na 

sezeních v komunitě (pojem komunita je vysvětlen v kapitole 3.1.4). Klientky na 

sezeních otevřeně vyprávěly o začátcích jejich nevinného pití alkoholu, které 

přešlo v závislost. O problémech, které jim pití způsobovalo, tedy o problémech 

zdravotních, finančních, o problémech v partnerských a rodinných vztazích. Při 

sezení jsem se dále dozvěděla, co je motivovalo k nástupu léčby a čeho chtějí 

léčbou docílit. V podstatě jsem získala přehled o tom, jakým způsobem je 

ovlivněn ţivot závislých na alkoholu v důsledku jeho konzumace.   

 

Z pozorování klientek při různých terapiích jsem došla k závěru, ţe byly 

ovlivněné v důsledku alkoholismu po stránce zdravotní i po stránce sociální.  

 

Klientky, které se v léčebně léčily, měly zdravotní problémy. I přesto, ţe se 

jednalo o oddělení následné péče závislosti, daly se zdravotní problémy 

vypozorovat. (Na oddělení detoxu jsou tyto problémy značně výraznější.) 

Vypovídaly o nich výsledky krevních testů, ale i subjektivní problémy, které se 

projevovaly např. tím, ţe některé klientky nemohly při komunitě z důvodu bolesti 

v klidu sedět. Třásly se jim ruce a špatnému zdravotnímu stavu nasvědčovaly 

také jejich obličeje, které vypadaly ztrhaně a unaveně.  

 

Klientky hovořily o jejich manţelských (partnerských) sporech. Řada z nich byla 

nezaměstnaná a některé z nich nebyly ani v evidenci Úřadu práce. Teprve při 

hospitalizaci se snaţily ochotně hledat novou práci. Bohuţel se spíš setkávaly 

s neúspěchem, coţ jim bránilo v další motivaci k léčbě. Pokud zaměstnavatel 

slyšel zmínku o tom, ţe by měl být jeho budoucí zaměstnanec vyléčený 

alkoholik, změnil pohled a zájemkyni nedal šanci ukázat, ţe umí být pracovitá, 

svědomitá, ţe představuje vhodného kandidáta na vybranou pracovní pozici.  

 

Veřejnost pití alkoholu sice toleruje, ale při pomoci s opětovnou integrací 

vyléčeného alkoholika do běţného ţivota je shovívavá a odmítavá, málokdy dá 

této osobě šanci ukázat svoje dobré stránky.  

 

Většina klientek byla rozvedených a bez partnerů. V mnoha případech přišly       

i o děti, které byly svěřené do péče otců nebo prarodičů. Děti byly často svými 
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matkami zanedbávané, psychicky a citově týrané, nedostávalo se jim od nich 

tolik lásky, kolik děti pro svůj zdravý vývoj potřebují. Některé klientky přiznaly, ţe 

ke svému dítěti nezaujaly správný výchovný postoj. Ve chvílích opilosti byly na 

dítě přísné, nebylo jim cizí ani to, aby dítě uhodily. Ve chvílích, kdy byly střízlivé, 

se snaţily svoje dítě rozmazlovat a hýčkat, čímţ se pokoušely napravovat svoje 

nesprávné chování ve chvílích opilosti. Osamocení jejich stav ještě zhoršovalo, 

zůstaly na všechno samy, ve své blízkosti neměly blízkou osobu, která by pro 

ně představovala podporu. A pokud ve svém okolí přeci jenom nějakou blízkou 

osobu měly, byli to většinou lidé se stejnými problémy. Konstatuji, ţe s těmito 

„přáteli“ musí člověk, který se léčí ze závislosti, „přátelské“ vztahy ukončit. Pro 

klientku představují riziko tzv. spouštěče. Po návratu z léčebny si musí hledat 

nové přátele, pokusit se obnovit partnerské a rodinné vztahy.  

 

Téměř všechny klientky otevřeně přiznaly, ţe se bojí návratu zpět do 

společnosti, bály se hrozící recidivy. Charakteristika recidivy je uvedena 

v kapitole 2.16. Bály se, ţe nedokáţou v běţném ţivotě abstinovat. Upozorňuji, 

ţe jejich obava z recidivy není neoprávněná. V léčebně bylo totiţ 

hospitalizováno více klientek, které byly jiţ jednou nebo i vícekrát propuštěné 

z léčení, ale v běţném ţivotě neobstály. Začaly znovu nadměrně uţívat alkohol 

a zpátky propadly oné propasti závislosti. Z důvodu recidivy nastoupily k další 

hospitalizaci.  

 

Klientky měly strach i z důvodu, ţe se nemají kam vrátit. Před nástupem léčby 

většinou ţily v ubytovnách, ale z finančních problémů, které jim způsobil nákup 

alkoholických nápojů, nebylo v jejich silách hradit poplatky za bydlení. Úkolem 

klientky při propuštění není jen tedy najít si nové přátele, obnovit partnerské      

a rodinné vztahy, najít si novou práci, jako svůj zdroj financí, ale také nové 

bydlení. Pro tento účel jsou klientkám umoţňované tzv. sociální vycházky. Před 

první vycházkou, musí klientka na komunitě uvést důvody, proč ţádá o povolení 

vycházky a musí upřesnit, jak by se zachovala, kdyby dostala chuť na alkohol.  

 

Při účasti na různých terapiích jsem se dále dozvěděla, jak závislost klientek 
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ovlivnila jejich blízké. Klientky, na které jejich rodina a blízcí nezanevřeli, se 

účastnily rodinných terapií. Rodina tuto terapii podstupuje, aby klientce 

pomohla, věří totiţ v lepší budoucnost. Klientky, které mají svoje rodiny, uznaly, 

ţe konzumace alkoholu měla na jejich rodinné souţití především negativní 

dopad. Za pozitivní dopad se dá povaţovat snad jen to, ţe se rodina „stmelila“ 

a náročnou ţivotní situaci se snaţila překonat společnými silami. Však ne ve 

všech případech tuto zkoušku rodina ustála. Negativní dopad klientky viděly      

v tom, ţe jejich povinnosti, které jsou s rodinnou (dětmi) spojené, musel převzít 

partner. Klientka pro svou závislost nebyla schopna se o rodinu starat                

a zajišťovat její základní potřeby. V důsledku ztráty zaměstnání klientky, musel 

finančně zajistit rodinu sám partner. V mnoha případech byly děti svědky hádek. 

Partner se snaţil klientku motivovat, aby přestala úplně konzumovat alkohol 

nebo, aby pití aspoň omezila. Zanedbával tím své zájmy, někdy i péči o děti. Ve 

snaze pomoct partnerce vynakládal spoustu úsilí, jen aby alkohol nezasahoval 

do jejich ţivota. Marně, jeho vlastní síly k tomu nestačily. Byla zapotřebí péče 

profesionálů – tedy hospitalizace v léčebně.  

 

Z výše uvedených poznatků z praxe v Psychiatrické léčebně v Bohnicích mohu 

konstatovat, ţe s alkoholismem jsou spojena závaţná rizika. Nese sebou 

zdravotní i sociální následky a na rodinu má značný negativní dopad, ohroţuje 

jí spousty riziky, např. finanční tísní, ztrátou bydlení. Nadměrné poţívání 

alkoholu je stejně nebezpečné a sebezničující jako uţívání tzv. tvrdých drog. 

3.2 Kazuistika 

V této kapitole uvádím pět kazuistik, příběhy lidí, které závislost na alkoholu 

značně ovlivnila. V kazuistikách jsou u jednotlivých osudů, kromě jiného 

popsány příčiny vzniku alkoholismu, dopady závislosti a motivace k léčbě. 

Někteří z uvedených jedinců patří jiţ mezi vyléčené alkoholiky, někteří jsou ve 

stadiu, kdy léčbu podstoupili. Jedna kazuistika vypráví o ţeně, která má typické 

znaky alkoholismu, ale k léčbě se ještě nerozhodla a dál propadá síle alkoholu. 
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3.2.1 Kazuistika č. 1 

JMÉNO: Kateřina 

VĚK: 42 

MÍSTO BYDLIŠTĚ: Hradec Králové 

BYDLENÍ: S přítelem 

RODINNÝ STAV: Rozvedená 

DĚTI: 1 dcera 

SOUROZENCI 1 sestra, 1 bratr 
 
DOSAŢENÉ VZDĚLÁNÍ:  Střední odborné učiliště, obor kuchařka 
 
ZAMĚSTNÁNÍ: Nezaměstnaná 

ZÁJMY: Ţádné 

PŘÁTELE Ţádné 

VLASTNOSTI Uzavřená, tichá, nízké sebevědomí 

 

 

PŘÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTI 

 Závislost na alkoholu u matky 

 Zanedbávání v dětství, včetně citové deprivace v dětství 

 Ztráta zaměstnání v důsledku alkoholu 

 Samota 

 

MOTIVACE 

 Obnovit vztah s dcerou a s vnučkou 

 Obnovit vztah s přítelem 

 Touha najít si novou práci 

 Zlepšení zdravotního stavu 
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RODINNÁ ANAMNÉZA: 

Matka  

Matka zemřela ve věku 55 let na selhání srdce. Pracovala jako šička. Porodila 2 

děti, jedno dítě potratila. Od 50 let byla závislá na alkoholu. Příčinami vzniku 

závislosti byly rodinné konflikty. 

 

Otec 

Otec zemřel ve věku 75, stářím. Pracoval jako horník. Často uţíval alkoholické 

nápoje, kouřil. K návykovému chování však nedošlo. 

 

Sourozenci 

Sestra je o 5 let mladší, pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici. Má 1 syna. 

Bratr je o 2 roky starší a pracuje jako truhlář. Má 2 dcery. Se sourozenci se paní 

Kateřina v současné době nestýká. 

 

Děti 

Paní Kateřina má jednu dceru ve věku 24 let, která paní Kateřině porodila         

1 vnučku. Dcera je v současné době na mateřské dovolené. Ţije s manţelem 

v rodinném domě na vesnici poblíţ Hradce Králové.  

 

Partner 

Před 8 lety se paní Kateřina se svým manţelem rozvedla. Rozvod probíhal bez 

jakýchkoliv komplikací. V současné době ţije paní Kateřina asi 2 roky se svým 

přítelem. Přítel pracuje jako automechanik u jedné soukromé firmy. Alkohol 

nepije, nekouří.  

 

ZDRAVOTNÍ ANAMNÉZA 

V dětství paní Kateřina váţněji nestonala. V současné době trpí závislostí na 

alkoholu, nespavostí, migrénami, bércovými vředy.  

 

PRACOVNÍ ANAMNÉZA 

Paní Kateřina pracovala jako kuchařka v jisté restauraci. Na začátku její 

alkoholové závislosti popíjela na pracovišti alkohol zřídka, následně jí nebylo 

hloupé konzumovat alkohol ze zásob restaurace. Zákazníci si stěţovali na 
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připálená, nedovařená a neochucená jídla. Z těchto důvodů paní Kateřina 

dostala několik napomenutí. Její nadřízený chvíli její opilecké stavy snášel, ale 

kdyţ se začaly ztrácet z pokladny peníze, okamţitě s ní rozvázal pracovní 

poměr. Paní Kateřina se zaevidovala na Úřadě práce, ale z důvodů 

nedodrţování stanovených návštěv, byla z evidence uchazečů o zaměstnání 

vyřazena. V současné době je nezaměstnaná a pobírá pouze sociální dávky. 

 

DĚTSTVÍ 

Dětství paní Kateřina, vzhledem k závislosti na alkoholu u matky, neproţila moc 

radostně. Otec byl celé dny v práci a matka se dětem nevěnovala. Paní 

Kateřina viděla důsledky nadměrné konzumace alkoholu u své matky. Ta celé 

dny téměř prospala, většinu večerů propila. Velmi často docházelo k hádkám 

mezi otcem a matkou. Příčinou byla matčina častá opilost. Paní Kateřina velmi 

brzy odešla z domova, a to ve svých 17 letech. Odešla ke svému bývalému 

manţelovi. 

 

LÉČBA 

Pacientka byla přijata do Psychiatrické léčebny v Bohnicích pro závislost na 

alkoholu k dobrovolné odvykací léčbě. Paní Kateřina se léčí poprvé, nejedná se 

tedy o recidivu.  

 

Pacientka začala s pitím jiţ kolem 18. roku, kdy konzumovala červené víno 

s colou, nejprve jen na zábavách s přáteli. Postupně zvyšovala mnoţství 

konzumovaného vína a poté přešla ke konzumaci i tvrdého alkoholu, a to vodky. 

Paní Kateřina přišla o práci a bývala tedy celé dny sama doma. Začala si 

kupovat týdně půl litr vodky, který jí zprvu na ten týden stačil. Postupem času si 

musela láhev vodky kupovat častěji. Byla si vědoma, ţe je něco špatně. Své 

nakoupené lahve alkoholu si schovávala po bytě, na místech, o kterých si 

myslela, ţe je tam nikdo, ani přítel, se kterým ţila, nenajde. A tak se taky dělo. 

Ukrývala je do pračky na prádlo, do skříní. Nikdo z rodiny nic nepoznal. Paní 

Kateřina se snaţila nacházet příleţitosti k tomu, aby mohla zůstávat doma 

sama a měla tak moţnost nalít si skleničku vodky. Bohuţel to nikdy neskončilo 

pouhou skleničkou, ale celou lahví. Vyhýbala se návštěvám dcery. Vţdy čekala, 
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kdy její přítel odejde do práce, o víkendu odejde navštívit svou dceru, nebo děti 

paní Kateřiny. Ta z důvodu touhy po alkoholu odmítala dokonce i navštěvovat 

dceru a svou vnoučku, ztratila o všechno zájem. Jediným důvodem bylo to, ţe 

se jít tak naskytla příleţitost se napít. Při nakupování běţných potravin měla 

dilema, zda si má pořídit „placku“ vodky, nebo půl litr vodky. Vţdy vyhrála ta 

myšlenka, koupit si půl litr vodky. Jednoho dne se rozhodla koupit si                   

5 půllitrových lahví vodky s tím, ţe ji musí vystačit minimálně na týden. Ale kdyţ 

si čtvrtý den šla do bubnu pračky pro další láhev, zjistila, ţe uţ tam ţádná není, 

nikde uţ ţádná nebyla. Všech 5 půllitrových lahví vodky vypila během 3 dnů. 

Takhle to trvalo asi půl roku. Dcera paní Kateřiny, vzhledem k jejímu pití k ní 

ztratila veškerou důvěru. Nepřála si, aby se scházela s vnučkou, nepřála si, aby 

jí vnučka vídala v zoufalém, opileckém stavu. Díky tomu si paní Kateřina svůj 

problém s nadměrným pitím alkoholu uvědomila a odhodlala se k dobrovolné 

léčbě své závislosti na alkoholu. Paní Kateřina je plná odhodlání se závislostí 

bojovat a začít abstinovat. Aktivně se zapojila do společného programu 

komunity Psychiatrické léčebny v Bohnicích. V léčebně je hospitalizovaná       

28 dní. Jiţ měla povolenou jednu sociální vycházku, při které se dostavila na 

Úřad práce, aby se informovala na případná volná místa. Také uţ absolvovala 

jednu návštěvu své dcery a svého přítele. Pacientka se z návštěvy vrátila velmi 

nadšená. Na komunitním sezení horlivě vyprávěla o své vnučce a o tom, jak 

dochází k obnově vztahu mezi ní a její dcerou.  
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3.2.2 Kazuistika č. 2 

JMÉNO: Alena 

VĚK: 21 let 

MÍSTO BYDLIŠTĚ: Praha 

BYDLENÍ: S přítelem 

RODINNÝ STAV: Svobodná 

DĚTI: Ţádné 

SOUROZENCI 1 sestra 

 
DOSAŢENÉ VZDĚLÁNÍ:  

Obchodní akademie, Praha (pokračuje 
v bakalářském studiu) 

 
ZAMĚSTNÁNÍ: 

Studentka bakalářského studia, ekonomické 
školy 

ZÁJMY: Koně, malování 

PŘÁTELE: Ţádné 

VLASTNOSTI: Milá, lítostivá, upřímná 

 

 

PŘÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTI 

 Rozvod rodičů 

 Ztráta otce 

 Zanedbávání v dětství, včetně citové deprivace v dětství 

 Citová a ekonomická závislost na partnerovi 

 Ztráta přátel a svých zájmů a s tím spojená nuda 

 

MOTIVACE 

 Vztah s přítelem 

 Zájem o koně 
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RODINNÁ ANAMNÉZA: 

Matka 

Matka pacientky se vdávala ve 24 letech. První dítě porodila ve 25, slečnu 

Alenu ve svých 29 letech. Pracuje jako prodavačka v obchodě s potravinami. Ve 

svých 36 se s manţelem, s otcem Aleny rozvedla. V době rozvodu byla 

nezaměstnaná, konzumovala dost často alkoholické nápoje. Rozvod 

s manţelem velmi špatně snášela. Trvalo delší dobu, neţ novou situaci 

akceptovala a smířila se s ní. V současné době kouří, alkohol pije příleţitostně. 

Váţněji nestonala. Nyní ţije sama. Mezi její zájmy patří vaření, zahrada.  

 

Otec 

Otec Aleny se oţenil ve 27 letech, pracuje jako osoba samostatně výdělečně 

činná v oboru stavebnictví. Ve 39 letech se rozvedl s manţelkou, matkou Aleny 

z důvodu, ţe se seznámil s novou přítelkyní. S ní teď ţije v rodinném domě. 

Mezi jeho zájmy patří cestování, koně, golf. Nekouří, alkohol pije příleţitostně. 

Váţněji nestonal, toho času se léčí na hypertenzi. V současné době se Alena 

snaţí obnovovat svůj vztah s otcem. Velkou motivací jí je, ţe vlastní dva koně. 

 

Sourozenci 

Slečna Alena má o 4 roky starší sestru, která ţije u přítele. Pracuje jako 

sekretářka ředitele jedné praţské firmy. S Alenou se schází jen málo, asi 1-2x 

za měsíc.  

 

Partner 

Alena ţije přibliţně 3 roky u svého přítele, který je o 20 let starší. Pracuje jako 

manaţer jedné zahraniční firmy se sídlem v Praze. Jeho příjem u této firmy je 

značně nadprůměrný. Rád se baví, často chodí na různé večírky. Podle slečny 

Aleny je ţárlivý, nesnese, kdyţ si Alena povídá se spoluţáky ze školy. Často 

konzumuje alkoholické nápoje, nekouří.  

 

S přítelem se seznámila ve věku 18 let. Poté, co v 19 letech ukončila studium 

na střední škole, se k němu odstěhovala, do jeho bytu. Slečna Alena se snaţila 

starat o společnou domácnost. Velmi často dělala svému příteli na pracovních 

večírcích doprovod. Ale díky nízkému sebevědomí se vedle manţelek ostatních 
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podnikatelů cítila ošklivá, tlustá a hloupá. I přesto, ţe byla vyšší, štíhlé postavy, 

měla delší blonďaté vlasy po ramena, prostě pohledná dívka. Po roce od 

ukončení studia nabídl Aleně její přítel, zda nechce studovat na vysoké škole, 

ţe by školné platil on. Alena nabídku přijala a začala znovu studovat. Na svém 

příteli byla čím dál tím víc závislá, jednak finančně, ale také citově. Při 

„Pacientce dne“ (vysvětleno v kapitole 3.1.5) uvedla, ţe ztratila veškeré své 

přátele, protoţe se věnovala pouze svému partnerovi, stejně tak přišla              

o veškeré své zájmy. Ani s rodiči se nestýkala. Občas navštívila otce, aby 

se mohla projet na koni. Kdyţ byl její přítel na sluţebních cestách, začala Alena 

pociťovat, ţe všechno ztratila, ţe se nudí, ţe kolem sebe nemá ţádné přátele. 

To byl první krok, kdy začala pít větší mnoţství alkoholických nápojů. Snaţila se 

tím vyplnit jednak dlouhý den a jednak zapíjela ţal z osamocení. Po lahvi 

alkoholu sahala čím dál tím častěji, někdy pila sama, někdy pila zase 

s partnerem. Postupem času nadměrná konzumace alkoholu začala narušovat 

její studijní ţivot, docházelo poměrně často k hádkám mezi partnerem. Cítila se 

bezradná. Za účelem, aby svou náročnou situaci lépe zvládala, začala polykat 

prášky na uklidnění. Tím se u Aleny rozvíjela psychická závislost na alkoholu, 

ale zároveň se začala tvořit závislosti i na tlumivých lécích. 

 

ZDRAVOTNÍ ANAMNÉZA 

Slečna Alena v dětství váţněji nestonala. V současné době trpí depresivním 

syndromem a závislostí na alkoholu a lékách.  

 

DĚTSTVÍ 

Rozvod v dětství a následná výchova bez otce zanechala na slečně Aleně  

následky. Při „Pacientce dne“ (vysvětleno v kapitole č. 3.1.5) přiznala, ţe svého 

partnera o 20 let staršího, tedy ve věku 41 vnímá spíše jako svého otce, 

kterého v dětství a v době dospívání postrádala. V době rozvodu svých rodičů 

se jí nedostávalo ani správné výchovy. Otec se odstěhoval, tudíţ zůstaly se 

sestrou a s matkou samy. Matka dost často svůj ţal utápěla v alkoholu a Alena 

byla odkázaná na výchovu své starší sestry.  

 

LÉČBA 

Slečna Alena nastoupila tříměsíční léčbu na oddělení následné péče závislosti   
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v Psychiatrické léčebně Bohnice během absolvování mé praxe. K léčení 

závislosti se odhodlala na přání svého přítele. Jemu se časté hádky nelíbily, 

stejně tak se mu nelíbil stav Aleny, ve kterém ji dost často v poslední době 

nacházel. V ţádném případě si nepřiznával, ţe za vznik závislosti u Aleny mohl 

z větší části on svým chováním. Alena při přijetí na oddělení byla ve stavu 

střízlivosti, bez abstinenčních příznaků. Její závislost netrvala dlouho, asi tak    

2-3 měsíce do doby, neţ se rozhodla k léčbě. Léčbu postoupila poprvé, nejedná 

se tedy o recidivu. Z toho důvodu také její zdravotní a sociální ţivot nebyl 

závislostí na alkoholu a lécích aţ tolik ovlivněn. Zdravotní důsledky byly 

minimální. Měla pouze zhoršené krevní testy, subjektivní obtíţe nepociťovala.    

A ze sociálního hlediska předešla k vyloučení ze školy (své studium přerušila)    

a nejspíš i k rozchodu se svým přítelem. Na něho byla pacientka velmi fixovaná, 

jak z finanční stránky, tak hlavně z té citové stránky. Její stav v psychiatrické 

léčebně zhoršovalo odnětí od partnera. Z toho důvodů jí terapeutka navrhla 

rodinnou terapii. Během léčby byla klientkám nabízená i péče o koně, tzv. 

hipoterapie. Té se Alena velmi často a hlavně ráda zúčastňovala. Na ostatních 

terapiích se velmi dobře zapojovala, dobře zapadla i do kolektivu. Asi druhý den 

absolvování léčby získala 2 trestné body za to, ţe se zdrţela na rodinné terapii. 

Hlavním důvodem sankce bylo nedodrţení denního programu, ale především 

proto, ţe další terapii měla vést právě ona. Při odmítavém postoji své jednání 

vysvětlila, ţe se zdrţela z důvodu hádky s partnerem na rodinné terapii. Bylo jí 

vysvětleno, ţe jí byla rodinná terapie s přítelem umoţněna výjimečně a ţe musí 

důkladně dodrţovat řád oddělení. Při dalším porušení řádu jí totiţ bude hrozit 

zákaz rodinné terapie. Snaţila se vzdorovat a chtěla svou léčbu hned ukončit. 

Silnější byla touha vyléčit se a touha splnit přání svého přítele. 

 

CÍL TERAPIE 

Cílem terapie u této pacientky bylo motivovat ji k tomu, aby si uvědomila, ţe si 

musí najít nové koníčky, zájmy a věnovat se jim, stejně tak si získat nové 

přátele a nebýt závislá pouze na partnerovi.  
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3.2.3 Kazuistika č. 3 

JMÉNO: Ondra 

VĚK: 73 

MÍSTO BYDLIŠTĚ: Karlovy Vary 

BYDLENÍ: S manţelkou v rodinném domě 

RODINNÝ STAV: Ţenatý 

DĚTI: 2 dcery 

SOUROZENCI 2 sestry, 2 bratři 

 

DOSAŢENÉ VZDĚLÁNÍ:  Střední odborné učiliště, obor zámečník 

 

ZAMĚSTNÁNÍ: Starobní důchodce 

ZÁJMY: Zahrada, kutilství 

PŘÁTELE Rodina, sousedi 

VLASTNOSTI Veselý, pracovitý, srdečný 

 

 

PŘÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTI 

 U tohoto pacienta ţádné závaţné příčiny nebyly, prostě začal pít čím dál 

tím větší mnoţství alkoholu, aţ se z příleţitostného pijáka stal závislý 

člověk. 

 

MOTIVACE 

 Obava z rozvodu 

 Chtěl představovat správný vzor pro svoje dcery 

 Zlepšení zdravotního stavu 
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RODINNÁ ANAMNÉZA: 

Matka 

Matka zemřela ve věku 75 stářím. Pracovala jako dělnice. Porodila 5 dětí. 

Vzhledem k tomu, ţe vlastnili hospodářství, věnovala se celé dny dobytku          

a pracovala na poli. Děti se musely o sebe postarat samy. 

 

Otec 

Otec zemřel ve věku 76 stářím. Pracoval jako horník. Stejně jako matka pana 

Ondry, i otec pracoval velmi často na poli a staral se o dobytek.  

 

Sourozenci 

Sestra je o 7 let mladší, druhá sestra o 5 let, bratr je starší o 4 roky a druhý 

bratr je o 6 let starší. Všichni sourozenci pobírají starobní důchod. Váţněji 

nestonají. Vzájemně se navštěvují. 

 

Děti 

Pan Ondra má 2 dcery, první je 51 let a pracuje jako zdravotní sestra 

v nemocnici. Druhé dceři je 47 let a ta pracuje jako učitelka na základní škole. 

 

Partnerka 

Pan Ondra je uţ 50 let ţenatý. S manţelkou ţije v rodinném domě na vesnici. 

V době závislosti Ondry chtěla poţádat o rozvod. Nedokázala neustále snášet 

různé hádky a násilnosti. Hrozba rozvodu pana Ondru motivovala k léčbě. 

 

ZDRAVOTNÍ ANAMNÉZA 

V dětství pan Ondra váţněji nestonal. V současné době trpí vysokým krevním 

tlakem, arytmií, dušností. Dnes se pan Ondra řadí mezi hrdé vyléčené, 

abstinující alkoholiky.  

 

PRACOVNÍ ANAMNÉZA 

Téměř celý ţivot pan Ondra pracoval jako dělník. Občas zastával i profesi řidiče 

nákladního auta. V současné době je starobním důchodcem. 
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DĚTSTVÍ 

Dětství pan Ondra proţil vcelku spokojeně. Sice pochází z chudších poměrů, 

ale přesto měla rodina vţdycky co k jídlu. Děti bývávaly dost často samy, ale 

vzhledem k tomu, ţe jich bylo 5, tak se navzájem o sebe postaraly.  

 

LÉČBA 

Pacient byl před 42 lety přijat do Psychiatrické léčebny Dobřany, kde absolvoval 

léčení v době 3 měsíců. K léčení se rozhodl z toho důvodu, ţe mu manţelka, 

kvůli jeho závislosti, hrozila rozvodem. Ve stavech opilosti se u něho 

projevovalo násilné chování. K hospitalizaci nastoupil dobrovolně, aktivně se 

zapojoval do programu léčebny. Pan Ondra byl v Dobřanech léčen jen jednou. 

Po propuštění se velmi dobře zapojil zpět do běţného ţivota, nemusel 

navštěvovat ani doléčovací programy. Na 2 roky nastoupil na místo řidiče, poté 

si s manţelkou pořídili hospodářství. Manţelka byla velmi ráda, ţe se její muţ 

vyléčil ze závislosti a věřila tomu, ţe budou moct zase ţít v harmonickém 

souţití. Během několika let se obě jejich dcery provdaly a odstěhovaly. Pan 

Ondra zůstal sám pouze s manţelkou. Ani tato nová situace neohrozila jeho 

abstinenci. Pan Ondra ví, ţe jeho spouštěčem je pivo. To je jeho riziko návratu 

k závislosti. Při různých oslavách si nalije skleničku červeného vína. V těchto 

chvílích má jeho manţela obavy, aby pan Ondra věděl, ţe si další skleničku uţ 

nesmí nalít. Pan Ondra úspěšně abstinuje do dnes. Jeho léčba závislosti ho 

zachránila od rozvratu rodiny. V dnešní době má opět hezký vztah se svými 

dcerami a se svojí manţelkou. Jediné riziko, které pana Ondru ohroţuje, je 

závislost jedné z jeho dcer. Alkohol konzumuje poměrně často, není jí cizí ani 

konzumovat ho v pracovní době a mnoţství, které vypije, se stále zvyšuje. Ale 

to uţ by byl další příběh.  
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3.2.4 Kazuistika č. 4 

JMÉNO: Jana 

VĚK: 59 

MÍSTO BYDLIŠTĚ: Ostrov 

BYDLENÍ: Sama v bytě 

RODINNÝ STAV: Rozvedená 

DĚTI: 1 dcera 

SOUROZENCI 1 bratr 
 
DOSAŢENÉ VZDĚLÁNÍ:  Základní škola 
 
ZAMĚSTNÁNÍ: Nezaměstnaná 

ZÁJMY: Ţádné 

PŘÁTELE 
Sousedka, která má také problémy 
s konzumací alkoholu 

VLASTNOSTI Nekomunikativní, uzavřená, plachá 

 

 

PŘÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTI 

 Závislost na alkoholu u matky 

 Zanedbávání v dětství, včetně citové deprivace v dětství 

 Rozvod 

 Problémy s dcerou 

 

MOTIVACE 

 Paní Jana nenašla ještě ţádnou motivaci, aby svou závislost začala léčit 

 

RODINNÁ ANAMNÉZA: 

Matka 

Matka zemřela ve věku 81 let na embolii plic. Pracovala jako švadlena. Porodila 

2 dcery. Od 35 let se trápila se závislí na alkoholu. Příčiny vzniku její závislosti 
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byly rodinné konflikty. 

Otec 

Otci je 86 let, ţije v pečovatelském domě v Ostrově. Pracoval jako řidič 

autobusu. Abstinent, nekuřák. Paní Jana otce nenavštěvuje. 

 

Sourozenci 

Sestra je o 10 let mladší, pracuje jako úřednice na Městském úřadě v Ostrově. 

Má 3 zdravé děti. Se sestrou se paní Jana v současné době nestýká. 

Docházelo k častým hádkám v důsledku závislosti u paní Jany. 

 

Děti 

Paní Jana porodila ve věku 21 dceru, která otěhotněla před 5 roky, v době, kdy 

byla závislá na heroinu. Tehdy byla paní Jana zaměstnaná a ţila řádný ţivot. 

Během těhotenství začala její dcera abstinovat a porodila zdravého syna. 

Obstarala si nové bydlení blízko svých rodičů, kam se se svým chlapečkem 

nastěhovala. O syna se řádně starala, ničím nestrádal. Jednoho dne se však     

u ní objevila recidiva a začala si opět aplikovat heroin. Jejímu synovi hrozilo, ţe 

bude muset být přeloţen do kojeneckého ústavu v Karlových Varech. Paní Jana 

však zaţádal soud o svěření vnuka do pěstounské péče. Soud ţádosti vyhověl 

a paní Janě vnuka do její péče svěřil. V současné době paní Jana neví, kde se 

její dcera zdrţuje.  

 

Partner 

Paní Jana byla šťastně vdaná se svým manţelem. Vzhledem častým hádkám 

kvůli dceři, se s ním rozvedla. Dnes ţije sama pouze se svým vnukem. 

 

PRACOVNÍ ANAMNÉZA 

Paní Jana je v současné době nezaměstnaná. Ţádá o sociální dávky a zároveň 

dostává dávky pěstounské péče. O práci přišla v době, kdy se u její dcery 

objevila recidiva a začala mít problémy, jak v partnerském ţivotě, tak i v práci. 

 

DĚTSTVÍ 

Rodiče paní Jany se během jejího dětství rozvedli. Paní Jana rozvod rodičů 

nijak špatně nesnášela. Rodiče se dohodli na střídavé péči, takţe se jí 
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dostávalo lásky jak od otce, tak i od matky. Tuto situaci však velmi špatně 

snášela matka paní Jany, která v důsledku toho začala nadměrně uţívat 

alkohol, aţ na něm začala být psychicky závislá. Z toho důvodu, byly děti 

předány do péče otci.  

 

LÉČBA 

Paní Jana začala mít problémy s alkoholem v době, kdy se dozvěděla, ţe její 

dcera je opět závislá na heroinu. V té době se objevily i první konflikty 

s manţelem. Paní Jana se přes všechno snaţila zastávat svojí dcery, na rozdíl 

od manţela. To byl hlavní důvod jejich hádek. Tehdy ţádala i soud o předání 

jejího vnuka do pěstounské péče. To všechno pro paní Janu představovalo 

náročnou situaci, cítila se sama a především bezradná. Tím se ospravedlňovala 

při jejím čím dál tím častějším uţívání alkoholu. Z těchto důvodů poţádal 

manţel paní Jany o rozvod. Paní Janě zůstal v pěstounské péči její vnuk. Ani 

to, ţe byla jediná, kdo se o vnuka starala, nezabránilo tomu, aby se neopíjela. 

Sousedka na oddělení sociálně-právní ochrany dětí podala stíţnost, ţe paní 

Jana zanedbává péči vnuka a je velmi často v opileckém stavu. V této době 

jsem na tomto oddělení pracovala. Paní Janu jsme navštívili, byla střízlivá a její 

vnuk byl v mateřské škole. Podali jsme na soud ţádost o stanovení dohledu. 

Soud ţádosti vyhověl. Kaţdý čtvrtrok byla paní Jana navštěvovaná za účelem 

zjištění, zda nezanedbává péči o vnuka. První dvě návštěvy proběhly vcelku 

v pořádku, ale při třetí otevřela paní Jana v opileckém stavu. Její vnuk za ní 

pokukoval ven. Paní Jana byla špinavá, nemytá. Z bytu vycházel nesmírný 

zápach. Při kontrole se zjistilo, ţe paní Jana zanedbává domácnost a celkovou 

péči o vnuka. Jelikoţ je pro dítě vţdy lepší zůstat u rodiny, tedy pokud je takové 

rozhodnutí pořád v jeho zájmu, dala se paní Janě ještě jedna šance, ale pod 

podmínkou, ţe se celá situace musí změnit a ţe se musí vyvarovat alkoholu. 

Paní Jana samozřejmě všechno slíbila. Paní Jana si poměrně často kupovala 

půllitrové lahve rumu. To vysvětlovala tím, ţe jednu kupila sousedce a druhou si 

koupila, protoţe bude péct medové perníčky. Další místní šetření se provede za 

dva měsíce. Obávám se však, ţe paní Jana své problémy s alkoholem nevyřeší 

a její vnuk bude muset být pro zanedbávání péče přemístěn do dětského 

domova. Nejlepší by bylo, kdyby paní Jana přistoupila na dobrovolnou léčbu 

závislosti na alkoholu. Pokud by ji absolvovala a opět abstinovala, mohla by tak 
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zaţádat o vrácení vnuka zpátky do pěstounské péče. To by bylo nejlepší řešení, 

jak pro paní Janu, tak pro jejího vnuka.   

3.2.5 Kazuistika č. 5 

JMÉNO: Jaroslav 

VĚK: 52 

MÍSTO BYDLIŠTĚ: Karlovy Vary 

BYDLENÍ: Sám 

RODINNÝ STAV: Rozvedený 

DĚTI: 1 dcera 

SOUROZENCI 1 sestra 

VZDĚLÁNÍ:  Vyučen 

ZAMĚSTNÁNÍ: OSVČ 

ZÁJMY: Automobily 

PŘÁTELE Kamarádi "na pivo" 

VLASTNOSTI Zamlklý, závislý na sestře 

 

 

PŘÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTI 

 obavy o ţivot jediné dcery a neschopnost řešit situaci jinak 

 

MOTIVACE 

 jeho sestra 

 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

Matka 

Matka zemřela poměrně mladá, ve věku 42 let. Pracovala jako domácí 

švadlena. Porodila dvě děti. Klidná povaha, závislá na manţelovi. 
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Otec 

Od smrti své manţelky, ztratil zájem o rodinu a střídavě ţil u svých přítelkyň. 

Pracoval jako číšník a k alkoholu neměl nikdy daleko. Léčbu nikdy 

nepodstoupil, opilost vţdycky ustál. Jaroslav se s ním nestýká a ani neví, zda 

ještě ţije. 

 

Sourozenci 

Sestra od roku 1968 ţije ve Švédsku, vdala se tam a má 2 děti. Na svém 

bratrovi lpí, a pokud by to bylo jen trošku moţné, pomohla by mu. Sourozenci 

mají mezi sebou velmi vřelý vztah. 

 

ZDRAVOTNÍ ANAMNÉZA 

Křečové ţíly a zvýšený krevní tlak, musí udrţovat hladinu cukru dietou 

 

PRACOVNÍ ANAMNÉZA 

Pan Jaroslav pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná, pracuje jako 

krejčí. V jeho řemesle se mu neobyčejně daří. 

 

LÉČBA 

Pan Jaroslav je rozvedený a má jednu dceru. Se svou bývalou ţenou se 

předháněly v rozmazlování jediného potomka, protoţe jim to stav konta 

umoţňoval. Výchova ovšem pokulhávala, protoţe byl kaţdý z nich dosti 

pracovně vytíţen. Pan Jaroslav je krejčí a s příchodem ruských přistěhovalců 

do Karlových Varů, se mu neobyčejně začalo dařit. V té době mu na pití 

nezbývalo mnoho času, jen sem tam si zašel „na pivo“. Sestra začala jezdit do 

Čech a zdálo. 

 

Do problémů s alkoholem se dostal, kdyţ zjistil, ţe je jeho jediná dcera závislá 

na heroinu. Nedokázal jí pomoci a ještě byl obviňován svou bývalou ţenou, ţe 

má na její závislosti nemalý podíl, protoţe jí rozmazloval penězi. Dramatické 

tahanice s dcerou, aby svou závislost řešila, její časté mizení za hranice, 

Jaroslava ničily. Svou dceru přestal finančně podporovat. Kdyţ se dozvěděl, ţe 

si na drogu vydělává prostitucí, začal pít. Byl by dopadl neslavně, kdyby se do 

situace nevloţila jeho sestra. Díky vzájemné podpoře se pan Jaroslav podrobil 
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léčbě v Dobřanech. Pan Jaroslav patří mezi ty šťastnější, jimţ pobyt v léčebně 

stačil jen jednou. Zapojil se do programu systematicky, s vírou, ţe se vyléčí. 

Sestra ţila po celou dobu jeho léčby v Karlových Varech, aby ho mohla 

podporovat. Navštěvovala ho a byla mu jedinou oporou. Po propuštění                

z léčebny spolu odjeli a společně vyhledali jeho dceru. Společnými silami se 

podařilo i jí přesvědčit k léčbě závislosti na drogách. Dnes Jaroslav zdárně 

abstinuje a těší se na první vnouče. 

 

Shrnutí dopadů závislosti na alkoholu vyplývajících z výše uvedených 

kazuistik 

Kazuistika č. 1 vypráví o ţeně, která z důvodu touhy pít alkohol, ztratila jednak 

zaměstnání a jednak její vztah s přítelem a především s vlastní dcerou, alkohol 

značně ničil. Příčinou vzniku závislosti byla u paní závislost její matky. Další 

kazuistika vypráví o vzniku závislosti z důvodu citové závislosti na příteli           

a z důvodu samoty a prázdnoty. Tato ţena díky tomu, ţe se rozhodla nastoupit 

léčbu, předešla k sociálním důsledkům, nebyla vyloučená ze studia a její přítel 

se s ní nerozešel, ba naopak jí podporuje a dochází na rodinné terapie, které 

jsou součástí léčby. Příběh č. 3 pojednává o muţi, který se ze závislosti 

úspěšně vyléčil a uţ abstinuje několik desítek let. K jeho léčbě ho motivovala 

hrozba z rozpadu rodiny. Jeho manţelka nechtěla dále snášet často opakované 

hádky v době opilosti manţela, a jeho násilné chování, proto chtěla poţádat      

o rozvod. Pan Ondra jí však dokázal, ţe mu na ní záleţí a dokázal touhu 

k alkoholu překonat. Kazuistika č. 4 vypráví o ţeně, které byl svěřen vnuk do její 

péče. Její závislost na alkoholu se projevila v době, kdy se objevily problémy 

s její dcerou. Nedokázala situaci vyřešit jinak neţ zapíjením ţalu. 

Pravděpodobně o svých problémech s alkoholem ví, ale dosud neměla tak 

silnou motivaci, aby se začala léčit. Moţná je jedním z důvodů to, ţe není nikdo, 

kdo by se během její hospitalizace staral o jejího vnuka. Poslední kazuistika 

vypráví o muţi, který závislosti propadl v době rodinných problémů. Zjistil, ţe 

jeho dcera je závislá na heroinu a ţiví se prostitucí. Na tohoto muţe závislost 

nestačila mít ještě ţádné dopady, jednak se cítil tak, ţe uţ nemůţe nic ztratit      

a jednak s léčbou za podpory své sestry zahájil v brzké době od vzniku 

problémů s alkoholem. Po shrnutí všech pěti příběhů mohu konstatovat, ţe 

závislost na alkoholu má na jedince velký dopad. V některých případech sice 



 

56 

byly spouštěčem rodinné konflikty, ale v některých případech představovala 

rodina zase ohromnou motivaci k léčbě. Kazuistiky vyprávějí, ţe málem byl 

alkohol viníkem rozpadu partnerských vztahů, rozpadu celých rodin, 

nezdárného ukončení studia. V jednom příběhu ohroţuje závislost na alkoholu 

ţenu tím, ţe jí hrozí odebrání vnuka z pěstounské péče, a to pokud své návyky 

nezmění. Na závěr lze konstatovat, ţe léčba závislosti se setkává se šťastnými 

konci a předchází dalším negativním dopadům na jedince, ale na celou jeho 

rodinu.  
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4  DISKUZE 

Jako téma své absolventské práce jsem si zvolila Závislost na alkoholu a její 

dopad na českou rodinu. Má alkoholismus opravdu dopad na českou rodinu 

nebo je to jen taková fráze? Touto problematikou jsem se zabývala při 

absolvování praxe v Psychiatrické léčebně Bohnice na ţenském oddělení 

následné péče závislosti, kde se léčí ţeny z různých druhů závislostí, včetně 

závislosti na alkoholu. Pro zdůraznění opravdu existujících negativních dopadů, 

jednak na jedince a jednak na celou jeho rodinu a okolí, jsem se zabývala 

zkoumáním osudů konkrétních lidí, kteří se ze závislosti léčí, nebo kteří léčbu 

úspěšně absolvovali, ale také těch, kteří jsou závislí, ale dosud se neodhodlali 

podstoupit léčení. Moţná proto, ţe se jim stále nenaskytla ta správná motivace 

svůj problém řešit.  

 

Na základě mého zjištění konstatuju, ţe nejen jedinec, ale celá rodina je 

ovlivněna dopady závislosti na alkoholu. Je ohroţená násilným jednáním ze 

strany alkoholika, citovým strádáním, tíţivou finanční situací, rozvodem, 

odnětím dětí ze své péče, a to vše v důsledku nekontrolovatelného pití 

alkoholu. V případě, kdy konzument přijde o zaměstnání, je tím postiţena celá 

rodina a břemeno zajistit rodinu po finanční stránce spadá na partnera. Rodina 

je ţivena pouze z jednoho příjmu. Většinou v této rodině na partnerovi 

alkoholika závisí i výchova dětí. Z toho vyplývá, ţe povinnosti, které plynuly 

závislému v rámci rodiny, musí přebrat partner, někdy i děti. Na otázku, zda je 

skutečně vhodné ţít s osobou závislou na alkoholu ve společné domácnosti, 

kde jsou svědky veškerého dění i děti, mám odpověď, ţe v některých případech 

tento problém nelze řešit jinak, neţ rozvodem. Rozvod můţe být jediným 

důstojným řešením v situaci, kdy pijící partner vytrvale odmítá nabízenou 

pomoc. Představuje pro rodinu vysvobození i přesto, ţe rodič přebírá roli 

samoţivitele, děti jsou odkázané pouze na jeho výchově, na jeho příjmech. Ale 

uţ nemusí být svědky pozdních příchodů rodiče v opileckém stavu, druhý 

z manţelů se nemusí obávat násilného chování, dětem se nemusí dál lhát, proč 

je onen rodič opět agresivní a zlý. Děti jsou v nové ţivotní situaci v daleko 

větším bezpečí, mají daleko větší rodinné zázemí, stejně jako rodič, který 
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takové rozhodnutí, odejít od alkoholika, učinil. V některých případech hrozící 

rozvod motivuje pijáka k léčbě. Díky této hrozbě podstoupí léčení, ať uţ 

ambulantně nebo v ústavní péči a po návratu ţije opět v harmonickém souţití. 

Nasvědčuje tomu i kapitola č. 3.2.3. Na otázku, zda je nebo můţe být dítě 

ovlivněno nadměrnou konzumací svých rodičů, jasně odpovídám, ţe ano. 

Mnoho dětí, především ti mladšího věku se domnívají, ţe jejich rodiče začali mít 

problémy s alkoholem z důvodu jejich zlobivého chování a tak na sebe mohou 

přenášet vinu za jejich pití. V důsledku zneuţívání alkoholu ze strany rodičů 

jsou ohroţené zanedbáváním, citovou deprivací, týráním, sexuálním 

zneuţíváním, rozpadem rodiny, chudobou. To má za následek větší zranitelnost 

ve vztahu k návykovým látkám i riziko trestné činnosti. U dětí závislých rodičů 

dochází k poruchám chování, mívají problémy v rodině, se školním 

neprospěchem, dosahují niţšího vzdělání a později i horšího pracovního 

uplatnění. V souvislosti se závislosti na alkoholu existuje další spousta 

negativních dopadů, které ovlivňují jak jedince, tak i celou rodinu. Naše 

společnost by si zaslouţila, aby se o problematice závislosti na alkoholu více 

hovořilo a byla upozorňovaná na negativní rizika, které sebou závislost přináší. 

Tento problém by neměl být tolik bagatelizován. 
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ZÁVĚR 

Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Závislost na alkoholu a její 

dopad na českou rodinu. Česká rodina je ohroţena ze všech stran různými 

patologickými jevy, mezi které se řadí právě i závislost na alkoholu. Pro téma 

jsem se rozhodla z důvodu, abych poukázala na dopady, které sebou závislost 

nese. V práci jsem se zaměřila především na důsledky závislosti z hlediska 

zdraví a z hlediska sociálního. Důraz jsem kladla na skutečnosti, ze kterých je 

patrné, ţe dokáţe změnit celou osobnost člověka a dokáţe ho dohnat aţ na 

pokraj společnosti. Upozornila jsem na fakt, ţe alkohol je velmi nebezpečný, 

jelikoţ závislost na něm vzniká poměrně pomalu a nenápadně. Zpočátku si 

člověk nemusí ani uvědomovat, a často tomu tak i bývá, ţe můţe být závislostí 

ohroţen. Napomáhá tomu i ta skutečnost, ţe na rozdíl od aplikace drog, je 

konzumace alkoholu společností velmi dobře tolerována. Veřejnost pití 

alkoholu, jak jsem se jiţ zmínila, toleruje, ale při pomoci s opětovnou integrací 

vyléčeného alkoholika do běţného ţivota je shovívavá a odmítavá, málokdy 

dostane tato osoba šanci ukázat svoje dobré stránky. 

 

Dopady alkoholismu na českou rodinu jsem zjišťovala během absolvování 

praxe na ţenském oddělení následné péče závislosti v Psychiatrické léčebně 

Bohnice a poznáním několika osudů lidí, kteří mají nebo měli značné problémy 

se závislostí na alkoholu. 

 

Poznatky uvedenými v kapitole 3.1.6 jsem došla k závěru, ţe nadměrná 

konzumace alkoholu u závislých jedinců vede k určité destrukci člověka.           

S alkoholismem jsou spojena závaţná rizika, nese sebou zdravotní i sociální 

následky a na rodinu má značný negativní vliv. Rodinu ohroţuje spousty riziky, 

např. finanční tísní, ztrátou bydlení. Nejvíce ohroţení jedinci jsou především ti, 

kteří ţijí osamoceně, ztratili zaměstnání, nemají ţádné záliby nebo mají nízké 

sebevědomí a dále ti, kteří vidí v konzumaci jedinou moţnost útěchy, odvrat od 

reality z důvodu rodinných a pracovních problémů. 
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Dále, abych zdůraznila rizika a dopady závislosti na alkoholu, jsem v kapitole 

3.2 popsala několik kazuistik. Jedná se o dvě pacientky, které se léčily, v době 

absolvování mé praxe, v léčebně v Bohnicích. Další ţena byla mou klientkou 

v době, kdy jsem byla zaměstnaná na oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

v Ostrově. Jeden z muţů je dědeček mé kamarádky a poslední muţ je otec mé 

kolegyně z práce. Z těchto osudů je patrné a lze konstatovat, ţe alkoholismus 

značnou mírou ovlivňuje ţivot jedince a jeho okolí. Zároveň tím upozorňuji na 

rizika vzniku alkoholové závislosti. Závislost vzniká především z důvodu 

nezvládnutí náročné ţivotní situace, kterými mohou být partnerské nebo 

rodinné konflikty. Tedy i rodina se můţe výrazně podílet na vzniku a rozvoji 

závislosti. Další rizika představují samota, nuda, ale určitou mírou jsou pijáci 

ovlivněni i návykovým chováním svých rodičů. Na závěr konstatuji, ţe závislost 

na alkoholu je určitým způsobem léčitelný stav. Člověk, který tuto léčbu 

podstoupí, má větší šanci zabránit výše uvedeným dopadům závislosti alkoholu 

na jeho rodinu.  

 

Při zhodnocení mé absolventské práce jsem došla k závěru, ţe jsem stanovené 

cíle práce splnila. Má práce pomůţe jedinci se zorientovat v problematice 

závislosti na alkoholu a upozorní na dopady závislosti, které ovlivňují samotné 

pijáky, ale také jejich rodiny a celou společnost.  
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DIE ZUSAMMENFASSUNG 

Alkoholabhängigkeit und ihre Auswirkung auf die tschechische 

Familie 

 

Stichworte: 

Alkoholabhängigkeit  

Abstinenz  

Heilung  

Rückfall  

   

Alkoholabhängigkeit habe ich als Thema meiner Abschlussarbeit gewählt, weil 

dieses Problem in Tschechien im Gegensatz zur Drogenabhängigkeit 

bagatellisiert wird. Viele Leute sind sich der Gefahr nicht bewusst, die der 

Alkoholkonsum hervorrufen kann. Auch weil Alkohol überall erhältlich ist. Immer 

mehr junge Menschen konsumieren schon früh Alkohol.  

   

In meiner Abschlussarbeit zeige ich auf, welche Risiken eine 

Alkoholabhängigkeit in sich birgt und welche Gefahren bei einem übermäsßigen 

Alkoholkonsum drohen und wie sich der Alkoholmissbrauch sowohl sozial als 

auch gesundheitsspezifisch negativ auswirkt. Tschechische Familien sind von 

vielen pathologischen Gefahren bedroht.  

   

Ich will bewusst machen, dass der Alkoholmissbrauch die Persönlichkeit eines 

Menschen stark verändern und letztlich zum Ruin führen kann. Ein Leben im 

Elend, abseits der Gesellschaft, kann die Folge sein. Zu bedenken ist, dass der 

Zerfall eines Alkoholikers langsam vor sich geht und deshalb oftmals erst zu 

spät wahrgenommen wird.  

   

Um festzustellen, wie sich der tägliche Alkoholkonsum auswirkt, habe ich ein 

Praktikum in einer Frauenabteilung einer psychiatrischen Klinik absolviert. 

Mittels Umfragen habe ich herausgefunden, dass ein Alkoholmissbrauch 
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katastrophale Auswirkungen in sozialer und gesundheitlicher Hinsicht hat. 

Darunter leidet nebst dem Alkoholiker auch seine Familie. Alkoholmissbrauch 

kann unter anderem psychische Erkrankungen oder Krebs hervorrufen. Zudem 

droht ein gesellschaftlicher Absturz, der zu Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit 

und Kriminalität führen kann. Oftmals werden ganze Familien 

auseinandergerissen – wegen Streit, Gewalttätigkeiten und Vernachlässigung 

der Kinder. Selbst Leute, die nur gelegentlich Alkohol konsumieren, sind nicht 

davor gefeit, abhängig zu werden, wie ich anhand einer Studie feststellen 

konnte.  

   

Abschließend darf ich festhalten, dass ich mit meinen obigen Ausführungen das 

Ziel meiner Abschlussarbeit erreicht habe.  
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PŘÍLOHY  

1. Denní program oddělení následné péče závislosti Psychiatrické léčebny 

Bohnice 

 

2. Týdenní program s ohledem na P oddělení následné péče závislosti 

Psychiatrické léčebny Bohnice 

 

3. Role klientek hospitalizovaných na oddělení následné péče závislosti 

Psychiatrické léčebny Bohnice 

 

4. Náplň práce sociální pracovnice pracující na oddělení následné péče 

závislosti Psychiatrické léčebny Bohnice 

 

5. Statistické údaje 

  

 

 



 

 

Příloha č. 1 

DENNÍ PROGRAM  

ŢENSKÉM  ODDĚLENÍ  NÁSLEDNÉ  PÉČE  ZÁVISLOSTI  

PSYCHIATRICKÁ  LÉČEBNĚ  BOHNICE 

  

PONDĚLÍ 

7:00                 budíček 

7:20 – 7:30     rozcvička 

7:30 – 8:00     snídaně, léky 

8:10 – 8:30     autogenní trénink 

8:30 – 9:00     úklid 

9:00 – 9:45     komunita 

10:00 – 11:30          skupiny 

11:45               oběd 

12:20               léky 

12:45 – 13:45          program (pero a papír) 

12:40 – 14:30          biblioterapie 

13:00 – 14:00          papírenská dílna 

14:00 – 14:30          rehabilitační cvičení, alternativní cvičení 

14:45 – 15:45          muzikoterapie 

14:45 – 15:30          alternativní program pod vedením Kněţny 

16:00 – 16:30          hodinka pro ţeny 

16:45 – 17:15          relaxace 

17:30               večeře 

18:00               léky 

18:15 – 19:00          program o pravidlech 

19:10 – 19:30          role se sestrou 

20:00 – 21:00          volitelné cvičení 

  

ÚTERÝ 

7:00              budíček 

7:10 – 7:30     úklid 

7:30 – 7:55     snídaně, léky 



 

 

8:00 – 8:45     mediace s Lídou  

9:00 – 9:45     komunita 

10:00 – 11:30           arteterapie, centrální terapie  

12:00               oběd 

12:30               léky 

13:00 – 14:30          arteterapie, centrální terapie 

14:45 – 15:45          neverbálky 

16:00 – 17:30          nákupy 

16:00 – 17:00  návštěvy 

17:30               večeře 

18:15               léky 

18:30 – 19:15          příprava na klub 

19:20 – 19:40          AUT v tělocvičně 

20:00 – 21:00          volitelné cvičení 

  

STŘEDA 

7:00                budíček 

7:10 – 7:30     úklid 

7:30 – 8:00     snídaně, léky 

8:00 – 8:45     LTV 

8:10 – 8:30     autogenní trénink 

9:00 – 9:45     komunita 

10:00 – 13:30          skupiny 

12:00               oběd 

12:30               léky 

12:45 – 14:30          koně 

13:00 – 14:00          program s psychologem 

13:00 – 13:30          rehabilitační cvičení 

14:15 – 15:15          program s Monikou 

15:00 – 16:00          návštěvy 

16:00 – 17:00          skupina pro příbuzné 

16:40 – 17:40  klub 

17:30 – 19:00          doléčovací skupina, sudé týdny alko, liché toxo 

18:00    večeře 



 

 

19:00    léky 

20:00 – 21:00          volitelné cvičení 

  

ČTVRTEK 

7:00                 budíček 

7:20 – 7:30     rozcvička 

7:30 – 8:00     snídaně, léky 

8:10 – 8:30     autogenní trénink 

8:30 – 9:00   úklid 

9:00 – 9:45     komunita 

10:00 – 11:30 centrální terapie, alternativní program 

12:00               oběd 

12:30               léky 

13:00 – 14:00          přednáška (prim. MUDr. Dvořák) 

14:00 – 15:00          kolektivní chůze 

   alternativní program 

15:25 – 16:15          jóga (prim. MUDr. Nešpor) 

16:45 – 17:15          poslech hudby 

17:30   večeře 

18:15   léky 

18:00 – 19:30 malý klub 

20:00 – 21:00          volitelné cvičení 

 

PÁTEK 

7:00                 budíček 

7:20 – 7:30     rozcvička 

7:30 – 8:00     snídaně, léky 

8:10 – 8:30     autogenní trénink 

8:30 – 9:00  úklid 

9:00 – 9:45    komunita 

10:00 – 11:30          skupiny 

12:00               oběd 

12:15               léky 

13:00 – 13:45 program s MUDr. Pekárkovou 



 

 

14:00 – 15:00          chůze s doprovodem 

15:15 – 16:15          vyhodnocení týdne pod vedením kněţny 

16:30 – 17:00          poslech hudby 

17:05 – 17:30  samořídící skupina 

17:30    večeře 

18:15    léky 

18:30 – 19:00  beseda o zaměstnání 

19:15 – 19:30 autogenní trénink 

20:00 – 21:00          volitelné cvičení 

 

SOBOTA 

8:00   budíček 

8:20 – 8:30  rozcvička 

8:30 – 9:00  snídaně, léky 

9:15 – 11:30  generální úklid 

11:30   oběd 

12:15   léky 

12:45 – 13:20 beseda o knize 

13:30 – 14:00 chůze se sestrou 

14:15 – 14:45 cvičení 

15:00 – 17:00 návštěvy 

17:30   večeře 

18:15   léky 

18:30 – 19:00 rukodělní práce s hudbou 

19:10 – 19:30 AUT v tělocvičně 

20:00 – 21:00 volitelné cvičení 

 

NEDĚLE 

8:00   budíček 

8:30 – 9:00  snídaně, léky 

9:10 – 9:40  cvičení 

9:50 – 10:10  hry (lichý týden), program se sestrou (sudý týden) 

10:15-11:15  chůze 

11:30   oběd 



 

 

12:10   léky 

12:45 – 13:45 relaxace 

14:00 – 16:00 návštěvy 

16:30 – 17:00 program Sally 

17:30   večeře 

18:15   léky 

18:30 – 19:30 samořídící skupina 

20:00 – 21:00 volitelné cvičení 

 

Zdroj: Oddělení následné péče závislosti, Psychiatrická léčebna Bohnice 

 



 

 

Příloha č. 2 

TÝDENNÍ PROGRAM S OHLEDEM NA P: 

 

Pondělí   biblioterapie (P3 alko, P4 alko a toxo) 

Úterý    prodlouţená keramika (P3 alko, P4 alko a toxo) 

Středa    posilovna (P2, P3, P4 alko a toxo) 

košíky (P3 alko, P4 alko a toxo) 

sklíčka (P3 alko, P4 alko a toxo) 

Čtvrtek   jóga (P2 alko a toxo, P3 alko a toxo, P4 alko a toxo) 

společná chůze (P3 alko, P4 alko a toxo) 

Pátek    společná chůze 

 

Zdroj: Oddělení následné péče závislosti, Psychiatrická léčebna Bohnice 

 



 

 

Příloha č. 3 

ROLE KLIENTEK 

 

Kněţna – představují spojovací článek mezi komunitou a terapeutickým týmem, 

sleduje veškeré úkoly zadané terapeutickým týmem a vede evidenci bodového 

systému, dále přiděluje patronky. Kněţnu volí komunita, a to maximálně na 3 

týdny. Kněţna má k dispozici 1. Zástupkyni a 2. Zástupkyni.  

Sally - poskytuje emoční podporu v krizi, kterou klientky proţívají. 

Ekolog - třídí odpad. 

Rolnička - má za povinnost budit klientky. 

Výtvarnice - vytváří např. diplomy, přáníčka k narozeninám, k svátku. 

Hosteska – mají na starost roznášení snídaně, obědy, večeře 

Nástěnářka -  stará se o nástěnky v pavilónu. 

Archivářka - stará se o sběr deníků. Kaţdá klientka má povinnost si vést svůj  

denník, do kterého kaţdý den sepisuje svoje pocity, nové poznatky o sobě. 

Květinářka - stará se o květiny v prostorách pavilónu. 

Zahradnice - stará se o zahradu, květiny na zahradě 

Zdroj: Oddělení následné péče závislosti, Psychiatrická léčebna v Bohnicích 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 

NÁPLŇ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: 

a) anamnestická šetření 

 provádí sociální vyšetření se souhlasem pacienta  

 zasílání dotazníky příbuzným, příp. zaměstnavateli, škole  

b) pomoc při společenské adaptaci a integraci klienta 

 řešení rodinných problémů  

 řešení bytových problémů  

 řešení zaměstnaneckých problémů  

 spolupráce s lékařem při zajišťování další léčby (přemístění do jiného 

léčebného zařízení)  

 zařizuje interrupci a sterilizaci¨  

 pomoc při řešení výchovných problémů  

c) zajišťování nároků plynoucích ze sociálního zabezpečení a 

nemocenského pojištění 

d) finanční záleţitosti 

e) právní pomoc 

 účastní se soudních řízení s klientem  

 spolupracuje s opatrovník  

 na doporučení lékaře podává podnět soudu k úpravě způsobilosti  

f) všeobecná péče o klienta 

 nákupy, ošacení  

g) pohovory s klienty 

h) sociální dokumentace 

Zdroj: Oddělení následné péče závislosti, Psychiatrická léčebna Bohnice 

 



 

 

Příloha č. 5 

STATISTICKÉ ÚDAJE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

VÝVOJ POČTU HOSPITALIZOVANÝCH                                                  
NA PORUCHY VYVOLANÉ ALKOHOLEM 

    

Rok 
Poruchy vyvyolané alkoholem (dg. F10) 

Muţi Ţeny Celkem 

1990 6 713 1 861 8 574 

1991 5 473 1 720 7 193 

1992 5 130 1 835 6 965 

1993 3 915 1 278 5 193 

1994 6 536 2 146 8 682 

1995 6 821 2 340 9 161 

1996 7 262 2 602 9 864 

1997 7 564 2 624 10 188 

1998 7 280 2 717 9 997 

1999 6 850 2 661 9 511 

2000 7 006 2 869 9 875 

2001 7 291 2 885 10 176 

2002 7 483 3 009 10 492 

2003 7 937 3 131 11 068 

2004 8 374 3 295 11 669 

2005 8 311 3 380 11 691 

2006 7 442 3 263 10 705 

2007 7 204 3 310 10 514 

2008 7 072 3 288 10 360 



 

 

 
 

POČET PROPUŠTĚNÝCH V PSYCHIATRICKÝCH 
LŮŢKOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE VĚKU 15 LET                            

A STARŠÍ PODLE RODINNÉHO STAVU (ROK 2008) 

    
Rodinný stav Počet 

  
Svobodný 297 

  Ţenatý, vdaný 2 222 
  Rozvedený/á 2 279 
  Ovdovělý/á 2 099 
  Druh, druţka 160 
  Nezjištěn 12 
  

     
 
 

 
 

POČET PROPUŠTĚNÝCH A ZEMŘELÝCH 
V PSYCHIATRICKÝCH LŮŢKOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

VE VĚKU 15 LET A STARŠÍ PODLE VĚKU (ROK 2008) 

  

  

  

  

  

    Věková skupina Počet 
  10-14 6 
  15-17 34 
  18-19 50 
  20-24 257 
  25-29 613 
  30-34 1 188 
  35-39 1 314 
  

    

    

   

  

  
  

  Zdroj: www.uzis.cz 

 

 

 

 

http://www.uzis.cz/

