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Úvod 
 

Jako téma své absolventské práce jsem si vybrala téma alkoholové závislosti a její 

dopad na rodinné, potažmo pracovní vztahy. Jelikož toto téma je velice obecné a 

v rámci možností které mám i nadmíru složité, musela jsme si nyní v rámci bližší 

přípravy na vypracování absolventské práce najít nějaké základní vymezení tak, 

abych mohla jasně a zřejmě podat důvody výběru a zacílit na určitý problém, 

odhadnout možnosti výstupu a nakonec také k něčemu dojít. Proto jsem zúžila 

problematiku na ženy v produktivním věku (ačkoli například alkoholismus mladých 

dívek by byl jistě velmi vážným a dnes jistě aktuálním problémem). Tímto tedy 

můžeme orientačně vymezit naše spektrum od 20 do 60 let, i přesto, že je zřejmé, 

že toto vymezení nestačí. Jasně nejlépe definovatelnou skupinou žen, kde je také 

možno na základě rozvinutí již téměř všech sociálních vazeb odhalovat nejvíce 

konkrétních skutečností, jsou ženy mezi 30 a 50 rokem života. Sem také bude cílit 

moje práce nejvíce. 

Ani toto ale není dostatečné vymezení problému, jelikož nám ženy vymezuje 

poměrně přesně biologicky, méně však co do sociálního kontextu, ve kterém se 

nutně nachází. Proto jsme se rozhodla celou problematiku dát do vztahu k jejich 

sociálnímu postavení, a tím tedy jasně vymezit téma mé práce, které se mi takto jeví 

jako blíže uchopitelné. 

Tento úhel pohledu je v obecné sociologii brán za poměrně dobře verifikovatelný a 

zpracovatelný, v rámci své práce se k metodě a způsobům posuzování sociálního 

statutu budu ale ještě blíže věnovat. Zde tedy naznačím pouze tolik, že mě bude 

zajímat právě nejvíce sociální statut na počátku (začátek alkoholismu), jeho vývoj a 

případně konečný dopad – změna sociálního statutu. Toto bych tedy označila za 

těžiště mé práce: ženský alkoholismus – věk – dopady na sociální status. Zde se mi 

tudíž jako přirozený výsledek zkoumání ukáže jistě i propojení na rodinu a pracovní 

vztahy, přes které budu právě sociální statut hlavně posuzovat. 
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Téma jsme si vybrala proto, jelikož se mě dotkly případy, kdy se nějaká žena dostala 

do problémů spojených s nadměrným pitím. Vždy mě zajímalo, co k tomu vede a 

předchází, jelikož obvykle se z vnějšku takováto událost jevila jako nepochopitelná. 

Čerpat chci zejména z literatury a dávat teoretické poznatky či data z výzkumů do 

vztahu s vlastním výzkumem – rozhovory, anketa, dotazníkové šetření. Věřím, že 

data, která získám, budou relevantní pro tuto práci a budou v něčem nová a 

přínosná. 
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 

1.1 HLAVNÍ CÍL  
 

V rámci mé absolventské práce bych chtěla zejména poznat a definovat základní propojení 

mezi alkoholovou závislostí u žen ve vztahu k jejich věku a jejich sociálnímu statutu, a to 

s důrazem na rodinné a pracovní vztahy. 

Zajímá mě, zda se mi podaří nalézt nějaký společný ukazatel jak na straně náchylnosti 

k alkoholismu, tak na straně jeho dopadů. Chci tedy popsat dopad alkoholismu na ženu 

v produktivním věku a ukázat, jak se poté mění její sociální status. 

 

1.2 DÍLČÍ CÍLE 
 

Jako dílčí cíl jsem si vytkla použít nástroje sociologického výzkumu pro vlastní sběr dat tak, 

abych mohla do práce použít vlastní relevantní a přínosná data.  

Dále chci vypracovat alespoň jednu zevrubnou kazuistiku případu ženské alkoholové 

závislosti. 

  



  7 
 

2 TEORETICKÁ ČÁST  
 

2.1OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ALKOHOLISMU 

Česká společnost, podobně jako společnosti v dalších evropských státech, se 

vyznačují značnou tolerancí k užívání alkoholických nápojů, přičemž lze konstatovat, že 

alkohol a jeho pití představuje specifickou součást evropské kultury. Naznačená tolerance 

společnosti vůči alkoholu však má své meze, přičemž jednou z nich je nadměrné pití 

alkoholických nápojů ženami. To je obvykle tolerováno mnohem méně než v případě mužů. 

Přesto pití alkoholu u žen a alkoholismus u žen představují závažné sociální problémy, které 

nejintenzivněji postihují příslušné rodiny.  

V rámci této podkapitoly je nutné především shrnout vývoj alkoholismu jedince na 

základě vymezení několika základních fází. V počáteční fázi vzniku závislosti bývá pití 

alkoholu spojeno se sociální adaptací. Zjednodušeně řečeno: člověk pije hlavně proto, aby 

se lépe začlenil do společnosti, aby se ve společnosti cítil příjemně a uvolněně. Ovšem 

v případě žen toto konstatování často neplatí, protože mnohdy pijí tajně a s alkoholem se 

schovávají. Aby se však dostavily od alkoholu požadované účinky, je nutné jeho dávky 

postupně zvyšovat. Společnost takového člověka považuje nejspíše za pijáka. Skutečným 

alkoholikem se stává až tehdy, když svůj pijácký návyk nedokáže ovládat.1  

Druhá fáze alkoholismu je označována jako fáze prodromální a je pro ni 

charakteristická častá podnapilost až opilost. Člověk v této fázi sice nemá problémy 

s běžnou společenskou konverzací, ovšem druhý den si na některé časové úseky již 

nevzpomíná, protože má tzv. okno. V této fázi se již může projevovat agrese alkohol pijícího 

člověka vůči jeho okolí. Stále častěji se také stává, že piják alkohol konzumuje tajně a 

následně pak mívá výčitky svědomí. To je typické především pro ženy.2  

Pro vznik alkoholismu je však rozhodující třetí fáze, kdy člověk ztrácí kontrolu nejen 

nad množstvím vypitého alkoholu, ale také nad jeho kvalitou. Jeho pití, a to i ve společnosti, 

se stává nutkavým. V této fázi však člověk stále ještě může vydržet delší dobu abstinovat, 

obvykle týdny až měsíce, což v jeho okolí vyvolává mylný dojem, že své pití má stále pod 

                                                             
1 MATĚJKOVÁ, Erika. Řešíme partnerské problémy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-
247-2338-9, str. 125 
2 EHRMANN, Jiří. HŮLEK, Petr a kol. Hepatologie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-
247-3118-6, str. 322 
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kontrolou. Po vynechání alkoholu se však již často objevují abstinenční příznaky, které se ve 

fyziologické rovině projevují třesem, nevolností, pocením, nervozitou, úzkostí a depresí. Pod 

tlakem pocitů viny se u alkoholika prohlubuje racionalizace, kdy si takový člověk hledá 

zdánlivě logické důvody, proč vlastně pije.3    

Poslední fázi vývoje závislosti představuje chronický alkoholismus. Tato fáze je 

rovněž označována jako terminální neboli konečná. „Vyznačuje se totiž soustavným 

požíváním alkoholických nápojů v kteroukoli denní dobu. Snižuje se tolerance, snižuje se 

kritičnost, alkoholik sahá k jakýmkoli alkoholickým nápojům, jen aby ukojil svou potřebu 

drogy.“4 

V této fázi se již mohou projevovat problémy v podobě relativně vážných duševních 

poruch. Charakteristická je např. megalomanická tendence, projevující se např. tím, že 

dotyčný alkoholik je mnohomluvný, chce hostit celou společnost, aniž by k tomu měl 

prostředky atd. Má pocit, že vše zvládne. Pak se však objeví zlom, pro který jsou 

charakteristické pocity viny a sebelítosti. Alkoholik se ve čtvrté fázi začíná izolovat od 

společnosti, ztrácí své zájmy, zanedbává osobní hygienu. Během fáze chronické závislosti na 

alkoholu nastupuje osobnostní úpadek a sociální degradace. Alkoholikovi je již všechno 

jedno a mnohdy pije v podstatě celý den. Nepije však proto, aby se dostal do vytoužené 

nálady, nýbrž proto, aby zamezil abstinenčním příznakům. 

Ovšem podle Eriky Matějkové „… již po malém množství vypitého alkoholu 

přicházejí pocity hlubokého rozladění a dezintegrace. Závislý člověk má otupené city, není 

schopen volního rozhodování, je emočně labilní, lhostejný ke svému okolí a svým 

povinnostem. Objevuje se agresivita k okolí, je hrubý, netaktní, nemá zájem o nikoho 

druhého. Má narušený hodnotový systém. Začínají se objevovat alkoholické psychózy, 

sebevražedné sklony a zdravotní problémy. To vše dříve či později graduje v úplný rozpad 

osobnosti.“5   

 

                                                             
3 MATĚJKOVÁ, Erika. Řešíme partnerské problémy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-
247-2338-9, str. 126 
4 DUŠEK, Karel. VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena. Diagnostika a terapie duševních poruch. 
Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-1620-6, str. 209 
5 MATĚJKOVÁ, Erika. Řešíme partnerské problémy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-
247-2338-9, str. 126 
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2.2 ALKOHOLISMUS U ŽEN 

Na úvod této podkapitoly lze citovat zajímavé shrnutí, které nám ve své práci 

zaměřené na problematiku stresu nabízí Tomáš Novák: „Kdysi v dávných dobách se 

tradovalo, že typickým problémem žen je hysterie, typickým problémem mužů je závislost 

na alkoholu. Od té doby výrazným způsobem přibylo hysterických mužů a nadměrně pijících 

žen.“6 Obecně pak platí, že značná část žen začíná pít až v pozdějším věku, tedy kolem 

čtyřicítky, kdy se již jen stěží vyrovnávají s pocity navždy ztraceného mládí, kdy děti již 

odrostly, a manželský vztah zevšedněl. Ženy svou závislost na alkoholu – nebo problémové 

pití – dokážou maskovat mnohem déle než muži, pijí často tajně a mnohem více než muži 

své pití zdůvodňují nemocemi či problémy v rodině.    

Tomáš Novák pak v jiné ze svých prací dodává, že „… počet žen závislých na 

alkoholu v posledním desetiletí výrazně vzrostl. Závislosti nejsou zdaleka jen doménou 

nižších sociálních skupin. Objevují se poměrně často např. u nudících se „zelených vdov“ 

žijících v podnikatelských satelitech nedaleko velkých měst. Ještě donedávna byl uváděn 

poměr na alkoholu závislých mužů a žen 10 : 1, nyní již dosahuje 5 : 3.“7  

Podle Hodnocení implementace Pekingské akční platformy jsou za velice rizikovou 

skupinu z hlediska spotřeby alkoholu považovány především vysokoškolsky vzdělané ženy 

s vyšším příjmem, které si budují kariéru, a také svobodné ženy ve věku 35 až 44 let.8 

Jana Schmidtová v této souvislosti doplňuje, že „… abúzus alkoholu u žen … se 

objevuje stále v nižších věkových skupinách. Přímým důsledkem tohoto jevu je závislost na 

alkoholu u žen, která stále více zasahuje do reprodukčního věku ženy a souvisí s 

problémovým pitím alkoholu v graviditě. Jednou ze základních charakteristik abúzu 

alkoholu ženami je, že pijí většinou samy a svůj problém s alkoholem skrývají. Proto 

nezřídka i nejbližší okolí ženy po dlouhou dobu netuší, jak velký problém žena má. Pokud 

                                                             
6 NOVÁK, Tomáš. Jak bojovat se stresem. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 978-80-247-0695-5, 
str. 58 
7 NOVÁK, Tomáš. Manželské a rodinné poradenství. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-
247-1316-0, str. 78 
8 KUBÁLKOVÁ, Petra. WENNERHOLM-ČÁSLAVSKÁ, Tereza (eds.) Ženy a česká společnost. 
Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15). 
Praha: Otevřená společnost o. p. s., 2010. ISBN 978-80-87110-19-5, str. 26  
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otěhotní a pije i v graviditě, může se tato skutečnost zjistit až porodem postiženého 

dítěte.“9  

Gloria Leifer v kontextu výše uvedeného alkohol označuje jako nejrozšířenější 

drogu, kterou ženy užívají během těhotenství. Pro těhotnou ženu přitom neexistuje žádné 

„bezpečné“ množství alkoholu.10 Martin Gregora, Miloš Velemínský a kol. s právě 

uvedeným souhlasí a dodávají: „Alkohol je látka, která může poškodit vajíčko a spermii už 

před početím. Přestože neexistuje jednoznačný důkaz, že by občasné požití malého 

množství alkoholu v časné fázi těhotenství mělo prokazatelně škodlivý účinek na vyvíjející se 

zárodek, je nejlépe se v těhotenství alkoholu zcela vyhnout. Stejně jako u kouření platí, že 

nejškodlivější je alkohol v prvních týdnech těhotenství.“11    

Ženy a dívky by se proto měly alkoholu zdržet ihned od okamžiku předpokládaného 

početí. Tato skutečnost by měla být zcela samozřejmým aspektem plánovaného rodičovství. 

Žena, která se snaží otěhotnět, by neměla pít alkohol z důvodu, že může plod svého života 

ohrozit ještě předtím, než své těhotenství vůbec zjistí. Otěhotnění ženy či dívky v důsledku 

sexuálního dobrodružství, ke kterému došlo pod vlivem alkoholu – což se bohužel čas od 

času stává – lze považovat za jeden z nejméně žádoucích způsobů otěhotnění, nehledě 

k nebezpečí nákazy pohlavní chorobou. 

Jako extrémní a tragický důsledek konzumace alkoholu těhotnou ženou lze jistě 

označit fetální alkoholový syndrom (FAS), který se projevuje retardací růstu dítěte, a to před 

porodem i po porodu, mentální retardací nebo charakteristickými abnormalitami v obličeji, 

jako je především plochý tenký horní ret nebo šikmé oči. Výše zmíněná autorka v této 

souvislosti dodává, že v důsledku fetálního alkoholového syndromu „… plod bývá postižen 

spontánním potratem v rané fázi těhotenství, může být hyperaktivní, trpí hypoxií, dochází 

k průniku mekonia do amniové tekutiny nebo k narození mrtvého dítěte. Novorozenecký 

abstinenční syndrom se dostaví do 24 hodin po porodu, projevuje se vytrvalým vysokým 

                                                             
9 SCHMIDTOVÁ, Jana. Abúzus alkoholu v těhotenství a jeho důsledky. (online Zdravotnické noviny. 
19. 12. 2011. Dostupné z WWW: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/abuzus-alkoholu-
v-tehotenstvi-a-jeho-dusledky-462791. Citováno dne 08. 02. 2013.  
10 LEIFER, Gloria. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 
2004. ISBN 978-80-247-0668-7, str. 125 
11 GREGORA, Martin. VELEMÍNSKÝ, Miloš a kol. Nová kniha o těhotenství a mateřství. Praha: 
Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3081-3, str. 26  
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pláčem, silnou potřebou kojení, třesením, záchvaty, hyperaktivitou a narušeným 

spánkovým režimem.“12 

Na závěr této pasáže práce lze ještě uvést obecně přijímanou klasifikaci alkoholiků 

do pěti typů podle stupně rozvoje závislosti:13 

- Alfa typ: pije proto, aby si navodil euforii, odlehčil si od životních potíží. Nedochází 

ještě ke ztrátě kontroly a není dosud rozvinuta závislost na alkoholu. Alkoholismus je 

obvykle symptomatický. Jedná se tedy o projev nějaké duševní poruchy nebo 

maladaptace; 

- Beta typ: pije příležitostně, ale pravidelně. Jedná se o abúzus, doposud se však 

nerozvinula ani psychická, ani somatická závislost; 

- Gama typ: jedná se o náruživého pijáka, u kterého je výrazně snížena kontrola 

v požívání alkoholických nápojů. Vytváří se silná psychická závislost; 

- Delta typ: jedná se o návykového pijáka. Nad pitím sice ještě úplně neztrácí kontrolu a 

ani není psychicky závislý, ovšem je již vytvořena silná somatická závislost. Alkoholik 

tohoto typu nemůže být ani na několik dnů bez alkoholu, protože se jinak rozvíjejí 

abstinenční příznaky; 

- Epsilon typ: zahrnuje tzv. kvartální pijáky. Ti alkohol konzumují periodicky. Zřejmě zde 

máme co do činění s typem a laděním osobnosti. 

 

2.2.1 POČÁTEČNÍ FÁZE  

Na úvod této podkapitoly lze přehledně shrnout několik obecných postřehů o 

počáteční fázi alkoholismu u žen z pera Karla Nešpora:14 

- Ženy ve srovnání s muži dosahují vyšší hladiny alkoholu v krvi při stejné dávce 

alkoholického nápoje. Je to způsobeno jednak nižším obsahem vody v těle ženy a 

jednak poněkud méně aktivní alkoholdehydrogenázou v její žaludeční sliznici; 

                                                             
12 LEIFER, Gloria. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 
2004. ISBN 978-80-247-0668-7, str. 125 
13 DUŠEK, Karel. VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena. Diagnostika a terapie duševních poruch. 
Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-1620-6, str. 209 
14 NEŠPOR, Karel. Alkohol a jiné návykové látky u žen – identifikace a časná intervence. Podklady 
pro přednášky Katedry gynekologie a porodnictví IPVZ. Online knihy. Dostupné z WWW: 
http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-knihy/category/1-online-knihy.html. Citováno dne 
10. 03. 2013. 
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- Závislost na alkoholu se u žen ve srovnání s muži rozvíjí po kratší době pití a po 

konzumaci menších dávek alkoholu. Obecně se uvádí, že bezpečné množství čistého 

alkoholu u ženy je cca 16 gramů na den. Léčbu nadužívání nebo závislosti je tedy 

v případě žen nutné začít pokud možno co nejdříve, aby se předešlo horším 

následkům; 

- Větší pozornost je zapotřebí věnovat také zdravotním problémům, které jsou u žen 

častější a nastávají dříve. Jedná se především o jaterní onemocnění, hypertenzi, 

rakovinu prsu, ale také fraktury krčku femuru, různá duševní onemocnění atd.;  

- Zvýšené riziko rakoviny prsu představuje specifické riziko nadměrného požívání 

alkoholu u žen, přičemž je zjistitelné již při relativně nízkých dávkách alkoholu. Toto 

riziko samozřejmě roste úměrně dávce; 

- Podle některých studií je u žen obecně prokázán vyšší konzum alkoholu 

v premenstruálním období. Rozvojem závislosti však mohou být více ohroženy i 

ženy v období menopauzy; 

- Alkohol má u žen méně předvídatelné účinky, zejména v kombinaci s takovými léky, 

jako jsou benzodiazepiny, barbituráty nebo fenothiaziny; 

- Psychiatrická onemocnění se u žen zneužívajících alkohol vyskytují častěji než u 

mužů zneužívajících alkohol a také než u žen, které alkohol nezneužívají. Jedině 

antisociální porucha osobnosti se častěji vyskytuje u mužů zneužívajících alkohol; 

- Vyšší míra konzumace alkoholu u žen častěji navazuje na zátěžové životní události a 

je pravděpodobné, že u žen je i vyšší výskyt depresí a úzkostných stavů, které je 

také třeba vhodně léčit. Bývá také vhodné posilovat sebevědomí závislých žen. 

 

2.2.1.1 Rodinné prostředí, partnerský vztah 

Martin Hajný si klade otázku, zda může rodina a vztahy v jejím rámci přispět ke 

vzniku závislosti na alkoholu. Obecná odpověď na tuto otázku přitom zní ano. Závislost je 

totiž nutné chápat jako jev, „… který není izolovaný, ale existuje v systému vztahů 

dotyčného člověka. Stává se tak dočasně nutným prvkem, který umožňuje určité fungování, 

postoje a udržuje rovnováhu. Mnohem zřetelnější však takový proces bývá v rodině, kde je 
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např. jeden z rodičů závislý na alkoholu, než v rodinách, kde dospívající dítě bere nelegální 

drogy.“15  

Karel Nešpor nabádá, aby byla věnována skutečně důkladná pozornost rodinným 

vztahům těch žen, u kterých je zvýšené riziko vzniku a rozvoje závislosti na alkoholu. 

Zmíněný přední český odporník konkrétně uvádí: „Např. u žen vzniká závislost na alkoholu 

nebo na drogách častěji než u mužů v souvislosti se soužitím s partnerem, který alkohol či 

jiné psychoaktivní látky sám škodlivě užívá nebo je na nich závislý. Jiným příkladem je 

syndrom prázdného hnízda (pocity osamělosti u žen, jejichž dospívající nebo dospělé děti se 

odpoutávají od rodiny). To u žen nezřídka předznamenává rozvoj závislosti. Důležitá zde 

může být jistá emancipace ve vztahu k manželovi a dětem i rozvoj vlastní zájmové sféry a 

sítě sociálních vztahů.“16 

Jiří Ehrmann a kol. v této souvislosti uvádějí, že ke vzniku závislosti na alkoholu u 

žen dochází „… častěji v rodinách s dysfunkční komunikací: obviňování se navzájem a 

odkládání řešení, nedůslednost při obhajování vlastních potřeb a vytváření pravidel rodiny, 

přehlížení problémů, vytváření vztahů, kde jeden je závislý na druhém dominantnějším 

členovi rodiny.“17 Zejména nerovnováha mezi vysokými nároky sociálního okolí a vlastním 

nízkým sebevědomím jedince, fixovaná již od dětství, může vést k rozvoji alkoholismu, a to 

dokonce až ve středním věku, pokud se k tomu vyskytnou vhodné vnější nebo vnitřní 

podmínky.     

Karel Nešpor pak upozorňuje na tři důležité aspekty rodinného prostředí ve vztahu 

k rozvoji závislosti na alkoholu u žen:18 

- Vyšší konzum alkoholu u žen častěji navazuje na zátěžové životní události. V této 

souvislosti bývá vhodné posilovat sebevědomí žen; 

- Žena pod vlivem alkoholu je častěji vystavena násilí a sexuálně zneužita. Rizikové 

pití alkoholu může na takovou traumatizující událost nasedat; 
                                                             
15 KALINA, Kamil a kol. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-
247-1411-0, str. 41 
16 NEŠPOR, Karel. Alkohol a jiné návykové látky u žen – identifikace a časná intervence. Podklady 
pro přednášky Katedry gynekologie a porodnictví IPVZ. Online knihy. Dostupné z WWW: 
http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-knihy/category/1-online-knihy.html. Citováno dne 
10. 03. 2013. 
17 EHRMANN, Jiří. HŮLEK, Petr a kol. Hepatologie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-
247-3118-6, str. 320 
18 NEŠPOR, Karel. Alkohol a jiné návykové látky u žen – identifikace a časná intervence. Podklady 
pro přednášky Katedry gynekologie a porodnictví IPVZ. Online knihy. Dostupné z WWW: 
http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-knihy/category/1-online-knihy.html, str. 2 
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- Větší pozornost je třeba věnovat rodinným vztahům. U žen totiž vzniká závislost na 

alkoholu častěji než u mužů v souvislosti se soužitím s partnerem, který alkohol sám 

škodlivě užívá nebo je na nich závislý. Také syndrom tzv. prázdného hnízda u žen 

nezřídka předznamenává rozvoj závislosti. Důležitá zde může být jistá emancipace 

ve vztahu k manželovi a dětem i rozvoj vlastní zájmové sféry a sociálních vztahů. 

  

2.2.1.2 Zaměstnání – původní zařazení, vztahy  

 Obecně lze konstatovat, že alkohol způsobuje nižší produktivitu práce, a to 

v důsledku vyšší nemocnosti, předčasné invalidity, ale i smrti. Škody působené alkoholem 

přicházejí poměrně rychle, často také u žen či mladých lidí, kteří ještě na alkoholu nejsou 

závislí. Jedná se např. o pracovní úrazy, dopravní nehody, násilné chování vedoucí k úrazu 

nebo smrti, otravy apod. Podle Karla Nešpora se alkohol na počátku 21. století celosvětově 

podílel na letech ztracených v důsledku nemoci nebo smrti 4 %. Jedná se tedy podle něj o 

problém, „… který z globálního hlediska podstatným způsobem ovlivňuje 

konkurenceschopnost celých ekonomických odvětví.“19 

 Problematika alkoholu ve vztahu k zaměstnání má dvě dimenze. Tu první 

představuje alkohol přímo na pracovišti, což je samozřejmě nelegální, a druhou pak 

pracovní výkon a pracovní vztahy ženy nadměrně konzumující alkohol, byť i mimo 

zaměstnání. Taková žena podává méně kvalitní pracovní výkon, je u ní oslabena 

odpovědnost, stává se nespolehlivou. Ovšem na druhou stranu je nutné připustit, že ženy 

tyto důsledky dokážou relativně dobře maskovat.    

  

                                                             
19 NEŠPOR, Karel. Škody způsobené alkoholem v pracovním prostředí. (online) www.jobs.cz. 29. 04. 
2008. Dostupné z WWW: http://www.jobs.cz/poradna/osobnosti/zdravotnictvi-a-farmacie/nespor-
karel/detail/article/skody-pusobene-alkoholem-v-pracovnim-prostredi-a-jejich-prevence/. Citováno 
dne 08. 02. 2013.  
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2.2.2 PRŮBĚH ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI  

 

2.2.2.1 Krize rodiny: vztah s partnerem, dětmi 

Na úvod této podkapitoly lze obecně předeslat, že „… společnost více toleruje 

alkoholismus mužů, ale u žen je přísnější a odsuzování je časté. Může se stát, že závislost 

ženy její muž vnímá jako své „vítězství“, protože je silnější a umí v tom lépe chodit. Takže 

alkoholismus partnerky je známkou její „méněcennosti“, a tak se k ní muž chová. Teprve 

když se postižená dostane zase nad hladinu, začíná jasně vnímat a uvědomovat si.“20 

Iveta Ondriová a Janka Cínová upozorňují, že narušení mezilidských vztahů jako 

jeden z následků alkoholismu ženy, se projeví nejdříve na jejím nejbližším okolí, tedy v 

rodině. Chování a pití na alkoholu závislé ženy deformuje manželský vztah, narušuje 

rovnováhu v rodině, negativně ovlivňuje děti. Alkoholička často dostává tzv. záchvaty 

vychovávání, kdy začne přemrštěně uplatňovat svá rodičovská práva a povinnosti. Běžně se 

však o výchovu a také domácnost příliš nezajímá. Ovšem ani v období střízlivosti nevládne v 

rodině pokoj. Žena závislá na alkoholu je nevyzpytatelná, náladová a podrážděná, což vede 

k pravidelným hádkám. Konflikty se přitom postupně vyostřují a ona sama si v rodině 

vytváří situace, kterými své pití zdůvodňuje, přičemž obviňuje celou rodinu z neporozumění 

a nepřátelství vůči sobě.21 

Tomáš Novák v této souvislosti důrazně doporučuje: „S podnapilou nebo opilou 

osobou zásadně nediskutujeme … Nejlépe je věci zařídit tak, aby co nejdříve usnula. Diskuse 

nemá valný význam ani v situaci kocoviny … závažné záležitosti projednávejte pouze se 

střízlivým. To ovšem v řadě případů znamená, že podobné závažné rozhovory nejsou možné 

nikdy.“22 

Alkoholismus má jednoznačně negativní vliv na manželství a rodinu, protože ničí 

lásku manželů, jejich vzájemnou důvěru a rodinný soulad a vyvolává manželské rozvraty. 

                                                             
20 MLČOCHOVÁ, Eva. Druhy alkoholismu – vinný, pivní, kořaleční a jejich následky. (online) 
Alkoholik.cz. 2013. Dostupné z WWW: 
http://www.alkoholik.cz/zavislost/psychika_a_telo/druhy_alkoholismu_vinny_pivni_koralecny_a_jeji
ch_nasledky.html. Citováno dne 19. 03. 2013.  
21 ONDRIOVÁ, Iveta. CÍNOVÁ, Janka. Alkohol jako patologický jev v psychosociálním kontextu. 
(online) Zdravotnické noviny. 16. 11. 2012. Dostupné z WWW: 
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/alkohol-jako-patologicky-jev-v-psychosocialnim-kontextu-467706. 
Citováno dne 08. 02. 2013.  
22 NOVÁK, Tomáš. Manželské a rodinné poradenství. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-
247-1316-0, str. 78 
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Ženě závislé na alkoholu chybí smyslu pro spravedlnost a objektivní pohled na situaci. 

Alkoholismus v rodině tak vyvolává napjaté situace a způsobuje krizi rodinného života, která 

má často za následek rozvod. Pod vlivem alkoholu se i ženy často dopouštějí manželské 

nevěry, protože alkohol uvolňuje a nabourává jejich zábrany. Alkoholismus ženy však 

negativně zasahuje manželský sexuální život, protože se stává zdrojem rostoucího fyzického 

odporu. K tomu přistupuje narušování psychické rovnováhy dětí v důsledku nevhodného 

výchovného prostředí a zanedbávání výchovy. Tím alkoholismus ženy způsobuje u jejích dětí 

různé psychické poruchy a společenské defekty, které pak během dospělosti mohou být 

vážnou překážkou jejich společenského uplatnění.23 

 

2.2.2.2 Důsledky v zaměstnání – zhoršení výkonu a vztahů na pracovišti 

 Karel Nešpor shrnuje ta nejčastější rizika, která jsou v pracovním prostředí spojena 

s nadměrnou konzumací alkoholu:24 

- Nižší produktivita práce: na nižší produktivitu práce připadá největší, zhruba 

dvoutřetinový, podíl škod, které alkohol společnosti působí, přičemž tyto škody 

podstatně převyšují příjmy státu ze zdanění alkoholu. Je to důsledek vyšší 

nemocnosti a mortality pracovníků. Existují ale také skryté škody působené 

alkoholem, např. nižší výkonnost pracovníků v kocovině, nemocnost jejich 

rodinných příslušníků, kteří jsou vystaveni chronickému stresu, nižší péče o vlastní 

zdraví; 

- Úrazy: vliv alkoholu na riziko pracovních úrazů lze doložit statisticky; 

- Riziko násilných konfliktů v pracovním prostředí; 

- Ohrožení dalších osob: to se týká řidičů autobusů a dalších pracovníků v dopravě, 

četných profesí ve zdravotnictví, bezpečnostních složkách atd.; 

- Poškození majetku a ekonomických zájmů zaměstnavatele; 

- Trestná činnost: zneužívání alkoholu a jiných návykových látek také zvyšuje riziko 

násilné i majetkové kriminality v pracovním prostředí. 

                                                             
23 ONDRIOVÁ, Iveta. CÍNOVÁ, Janka. Alkohol jako patologický jev v psychosociálním kontextu. 
(online) Zdravotnické noviny. 16. 11. 2012. Dostupné z WWW: 
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/alkohol-jako-patologicky-jev-v-psychosocialnim-kontextu-467706. 
Citováno dne 08. 02. 2013.  
24 NEŠPOR, Karel. Návykové látky a pracovní prostředí. České pracovní lékařství. 02/2001. Online 
knihy. Dostupné z WWW: http://www.alkoholik.cz/zavislost/ke-stazeni/online-knihy/category/1-
online-knihy.html, str. 2  
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2.2.2.3 Příznaky neřešitelnosti problému 

 Karel Nešpor shrnuje, že diagnóza závislosti na alkoholu, tedy neřešitelnosti 

problémů s alkoholem bez pomoci odborníků, se stanovuje podle toho, zda pacient 

vykazuje alespoň tři ze sedmi následujících příznaků ve stejném období dvanácti měsíců: 25 

- růst tolerance: zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles 

účinku alkoholu látky při stejném dávkování;  

- odvykací příznaky po vysazení alkoholu;  

- pití alkoholu, a to buď ve větším množství, nebo po delší dobu, než bylo v původním 

úmyslu pijana;  

- dlouhodobá snaha nebo několik pokusů omezit a ovládat pití alkoholu;  

- trávení velkého množství času pitím a obstaráváním si alkoholu nebo zotavováním 

se z jeho účinků;  

- zanechání sociálních, pracovních či rekreačních aktivit v důsledku užívání alkoholu 

nebo jejich omezení;  

- pokračující pití alkoholu navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, 

psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou působeny 

nebo zhoršovány alkoholem.  

 

2.2.3 DOPADY – KONEČNÁ FÁZE  

 

2.2.3.1 Rozpad rodiny – partnerského svazku 

V rodinách, kde žije tzv. sociálně stabilizovaný alkoholik, se setkáváme se zajímavým 

jevem. Pití alkoholu se totiž v těchto případech stává součástí rodinné kultury a dokonce i 

zajišťujícím prvkem, bez kterého se fungování rodiny již neobejde. Za této situace je značně 

obtížné nejen nalézt viníka alkoholismu, ale také vymezit jednoznačnou příčinu. Ve 

skutečnosti máme co do činění s celým procesem interakcí, které se navzájem posilují.  

Jako příklad výše uvedeného lze uvést situaci, kdy občasné popíjení ženy je 

zpočátku motivováno jejími společenskými aktivitami. Postupně se však stává stále 

                                                             
25 Podrobněji viz NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy 
léčby. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X. 
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intenzivnějším, takže starost o domácnost a děti a další související rodinné funkce převezme 

manžel. Zpočátku mu tato odpovědnost a možnost o všem rozhodovat může vyhovovat.26 

Jak shrnuje Martina Venglářová, „… rodina žijící s alkoholikem si zvykne na leccos. Někdy 

v tom spletenci najde i výhody pro sebe … zodpovědný otec se hřeje v paprscích chvály 

celého příbuzenstva. S takovou alkoholičkou by vydržel jenom světec, otec uvaří, o děti se 

postará, oni ji (matku – alkoholičku) vlastně vůbec nepotřebují.“27  

Ovšem časem převáží pocit permanentní zátěže, stresu a odcizení. V rodině jsou 

stále četnější vzájemné výčitky a konfliktní obhajování potřeb obou manželů. Taková 

atmosféra pak vede k ještě hlubšímu odcizení. Alkohol nadužívající manželka má tendence 

kompenzovat si neutěšený stav doma rolí, ve které se cítí dobře, tedy rolí pijana.  

V souvislosti s konceptem spoluzávislosti je možné zdůraznit, že „… mezi partnery 

může alkohol hrát roli zhoubného vztahového klinče (klinč = sevření soupeře): dosažení 

pocitu bezmocnosti a probouzení pocitů viny u partnera, vyhýbání se vlastní zodpovědnosti 

ve vztahu a vyjasnění rolí ve vztahu. Alkoholismus zde představuje výhodnou strategii a je 

velice těžké takto nemocného partnera motivovat k efektivní léčbě.“28   

Manželský či partnerský pár, kde žena trpí alkoholismem – přičemž to platí 

samozřejmě i obráceně – skutečně žije namísto rovnoprávného vztahu v jakési formě 

závislosti jednoho na druhém. V určité závislosti sice žije v podstatě každý pár, nicméně 

intenzivní „… závislostní vazby, které jsou známy typicky například z rodin alkoholiků, 

mnohdy zacházejí daleko za hranici normálu, mají tedy určité chorobné rysy.“29 V této 

souvislosti pak lze shrnout, že obecně více devastující vztah na rodinu má alkoholismus 

matky než alkoholismus otce, a to především vzhledem ke skutečnosti, že to jsou obvykle 

žena v roli matek a partnerek, které se v rodině a domácnosti angažují více a intenzivněji 

než jejich mužské protějšky.  

                                                             
26 Podrobněji viz např. ROTGERS, Frederick a kol. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada 
Publishing, 1999. ISBN 80-7169-836-9. 
27 VENGLÁŘOVÁ, Martina. Průvodce partnerským vztahem. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 
978-80-247-2054-8, str. 184   
28 EHRMANN, Jiří. HŮLEK, Petr a kol. Hepatologie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-
247-3118-6, str. 320 
29 PLETZER, A. Marc. Emoční inteligence. Jak ji rozvíjet a využívat. Praha: Grada Publishing, 2009. 
ISBN 978-80-247-3057-8, str. 50 
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2.2.3.2 Dopady na děti a jejich výchovu 

Fakt, že matka pije nadměrně alkohol, může mít na děti negativní vliv, se kterým se 

mohou obtížně vyrovnávat celý život. Záleží totiž na tom, jak hluboce matka alkoholu 

propadla, jak tento ovlivnil její rodičovskou roli a do jaké míry její pití ovlivnilo rodinou 

atmosféru a prostředí.  

Ilona Preslová zdůrazňuje, že v důsledku alkoholismu matky na potřeby, problémy 

a zájmy dítěte není čas ani prostor. Takové dítě bývá ochuzeno citově, ale někdy i sociálně 

a finančně. Dítě se za situaci doma a chování na alkoholu závislé matky stydí, a proto se 

velmi často nikomu nesvěří a dostává se tak do sociální izolace. Ve škole pak může být 

vnímáno jako apatické, nekamarádské, bez zájmu o druhé či naopak jako zlobivé, výbušné 

a nevypočitatelné. Mít doma ženu alkoholičku je zátěží i pro muže, ten musí řešit své 

nefungující manželství a zároveň musí být rodičem za oba, což nelze zvládat donekonečna.  

Ilona Preslová v této souvislosti dodává: „Nepřímým důsledkem soužití s rodičem 

alkoholikem však může být i riziko nápodoby jeho postojů a chování. Pokud dítě opakovaně 

zažívá situaci, kdy rodiče řeší svou každodenní nespokojenost ze života, vztahu či práce tím, 

že jdou do hospody a opíjejí se, nelíbí se mu to, raději by chtěl doma pohodu, ale když 

vyroste a zažije své vlastní smutky a neúspěchy, může automaticky opakovat chování 

rodičů. Vliv rodiny je ve vztahu k alkoholu a jiným návykovým látkám zásadní.“30 

Emocionální i fyzická nepřítomnost matky v rodině a otcův negativní postoj k ní 

může případně umožnit dceři zaujmout roli jakési náhradní partnerky. Tím se role v rodině 

promění a během určité doby se mohou ustálit do vzorce, který sice není optimální, 

nicméně vykazuje jistou stabilitu.31 „Celá rodina nebo její část se pak nechtěně a 

nevědomky může podílet na tom, že tento vzorec vlastně spíš podporuje a drží se 

stereotypu, který je udržuje a neruší. Tento přístup a chápání závislosti v rodině se někdy 

nazývá model nemoci rodiny … Souvisí úzce s konceptem spoluzávislosti.“32     

 

                                                             
30 PRESLOVÁ, Ilona. Dopady alkoholismu rodičů na děti. (online) Šance dětem. 2013. Dostupné 
z WWW: http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodice-jsou-
zavisli/dopady-alkoholismu-rodicu-na-deti.shtml. Citováno dne 08. 02. 2013.  
31 Podrobněji viz např. ROTGERS, Frederick a kol. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada 
Publishing, 1999. ISBN 80-7169-836-9.  
32 KALINA, Kamil a kol. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-
247-1411-0, str. 42 
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2.2.3.3 Nezaměstnanost a nezaměstnatelnost – pokles ceny na trhu práce 
a kvalifikovanosti, možnost uplatnění 

 Ivera Ondriová a Janka Cínová shrnují, že u žen závislých na alkoholu postupně ale 

jistě dochází k poklesu množství vykonané práce a posléze také k poklesu její kvality. Přitom 

platí, že čím složitější je pracovní výkon, tím hůře je práce vykonána a tím více zhoršuje 

výsledek práce i malá dávka alkoholu. Snížení tělesné a duševní výkonnosti po požití 

alkoholu je samozřejmě způsobené oslabením pozornosti, snížením ostrosti a přesnosti 

vnímání, zpomalením reakcí, poklesem svalové síly a vytrvalosti atd. Dále pak „… vztah k 

práci je narušený, snižuje se úsilí o výkon, zájem o pracovní výsledek, projevuje se 

nespolehlivostí, náchylností ke konfliktům na pracovišti. Projevuje se častá fluktuace. 

Postupně s jinými změnami slábnou i morální city alkoholika, ztrácí se pocit zodpovědnosti 

vůči společnosti, pracuje nesoustavně, anebo vůbec.“33  

 

2.3 MOŽNOSTI PREVENCE A PŘEDCHÁZENÍ ALKOHOLISMU  

Abychom mohli uvažovat o prevenci a předcházení alkoholismu s alespoň určitou 

nadějí na úspěch, je nutné vycházet z analýzy příčin vzniku této závislosti. Lze shrnout, že 

přesné příčiny nárůstu počtu závislých žen odborníci neznají. Jednu z obecných příčin 

přitom může představovat obecná charakteristika současné doby s její náročností. Mnohým 

ženám pak mohou přibývat starosti víc než mužům. Stále víc alkoholiček má navíc problémy 

i s dalšími závislostmi, především pak na lécích. Mnohé z nich také trpí vážnými psychickými 

poruchami, obzvláště poruchami příjmu potravy. 

Olga Pecinovská tvrdí, „… že ženy si častěji než muži i dlouhá léta odmítají svoji 

závislost přiznat. Stydí se, a tudíž je daleko těžší přimět je k léčbě. Ale ve chvíli, kdy se žena 

získá ke spolupráci, kdy uvěří terapeutovi, pak spolupracuje lépe než muž, výsledky jsou 

dlouhodobější a stabilnější … Klasickou pacientkou je žena ve věku kolem čtyřiceti let, 

většinou se středoškolským vzděláním, rozvedená se dvěma dětmi.“34  

                                                             
33 ONDRIOVÁ, Iveta. CÍNOVÁ, Janka. Alkohol jako patologický jev v psychosociálním kontextu. 
(online) Zdravotnické noviny. 16. 11. 2012. Dostupné z WWW: 
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/alkohol-jako-patologicky-jev-v-psychosocialnim-kontextu-467706. 
Citováno dne 08. 02. 2013.  
34 PECINOVSKÁ, Olga. POPOV, Petr. Žen závislých na alkoholu v České republice přibývá, chybí 
ale ambulantní péče. (online) Zdravotnické noviny. 12. 10. 2011. Dostupné z WWW: 
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Karel Nešpor upozorňuje na specifické nevýhody žen ve vztahu k alkoholu a naopak 

na výhody při překonávání návyku. Obojí je nutné mít na paměti při realizaci prevence 

problémového pití a předcházení alkoholismu:35 

- Nevýhody ve vztahu k alkoholu: Nižší odolnost vůči alkoholu, vyšší hladiny v krvi po 

stejném množství, rychlejší rozvoj návyku a závislosti, častější souvislost se 

zátěžovými životními událostmi, dřívější škody na tělesném zdraví, často kombinace 

s léky, což zdraví poškozuje ještě více, v rodině bývají větší problémy, častý je sklon 

k depresím, tělesný vzhled pijících žen trpí, což má nepříznivý účinek na jejich 

sebevědomí, jestliže matka v těhotenství pila, je riziko poškození dítěte; 

- Výhody při překonávání návyku: Problémově pijící žena na sebe spíš upozorní a 

může se do léčby dostat dříve. Většina žen má dobré nadání na relaxační techniky, 

jógu a umí využívat psychoterapii. Jen málo žen si komplikuje život trestnou činností 

pod vlivem alkoholu. Rodinné vztahy (k manželovi, dětem, vnoučatům nebo 

rodičům) jsou pro mnoho žen silným motivem k lepšímu životu. Rychlé zlepšování 

tělesného stavu i vzhledu při abstinenci povzbuzuje ženu, aby vytrvala v dobrých 

předsevzetích a abstinenci. Pro většinu žen je také snazší odpoutat se od nevhodné 

společnosti pijících lidí a vytvořit si zdravější životní styl. 

 

2.4 LÉČBA A JINÉ FORMY POMOCI ZÁVISLÝM ŽENÁM  

Tomáš Novák na základě své psychologické poradenské praxe shrnuje doporučení 

partnerům žijícím s osobou vyznačující se problémy s alkoholem tímto způsobem: „Není 

vhodné „zabraňovat nejhoršímu“ a partnera krýt. Do jisté míry se to může po určitou dobu 

dařit, ale za cenu postupného zhoršování stavu. Naopak z hlediska prognózy nástupu léčby 

je lépe, pokud se partner dostane na pomyslné dno, a pak se rozhodne, že je nutno situaci 

řešit. Ne tedy, pokud se nad oním dnem díky nadlidskému úsilí partnera dlouhodobě 

vznáší.“36  

                                                                                                                                                                             
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/zen-zavislych-na-alkoholu-v-cr-pribyva-chybi-ale-
ambulantni-pece-461725?category=z-domova. Citováno dne 08. 02. 2013.  
35 NEŠPOR, Karel. Jak překonat problémy s alkoholem. Určeno lidem, kteří mají problémy 
s alkoholem, i těm, kdo jim chtějí pomáhat. Praha: Sportpropag pro ministerstvo zdravotnictví České 
republiky, 2004, str. 62 
36 NOVÁK, Tomáš. Manželské a rodinné poradenství. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-
247-1316-0, str. 77 – 78  
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Zmíněný autor v této souvislosti upozorňuje, že partneři alkoholiků někdy zaujímají 

postoj, který lze stručně vyjádřit těmito slovy: buďto léčba a následná abstinence nebo 

rozvod. Riziko vývoje směrem k rozvodu je však značně vysoké, protože pro osobu závislou 

na alkoholu bývá rozvod mnohdy přijatelnějším řešením než léčba a abstinence.      

Ilona Preslová upozorňuje, že většina alkoholiků se rozhodne pro léčbu pod tlakem 

svých blízkých či pod hrozbou ztráty zaměstnání nebo rodiny. „Oni sami se dlouho 

domnívají, že mají vše pod kontrolou a že jim okolí křivdí. Navíc v důsledku dlouhodobé 

konzumace alkoholu dochází ke změnám v myšlení a chování, které mohou způsobit 

osobnostní změny. Tyto změny se označují jako „alkoholické obrany“ a alkoholik jimi 

obhajuje a vysvětluje své pití. V některých případech musí rodina pomoci motivovat 

pacienta k protialkoholní léčbě, rozhodnout se však musí sám.“37 

  Ovšem bohužel je nutné konstatovat, že v České republice v současnosti chybí 

specializovaná ambulantní péče o ženy závislé na alkoholu. Cesta ženy na specializované 

pracoviště, kde jí mohou odborníci pomoci, proto trvá i několik let. Prodlužuje se tak i doba 

následné léčby. Podle Petra Popova počet pacientek, které kvůli alkoholismu vyhledají 

lékaře, se stále zvyšuje. Zcela se však rozpadla síť ambulantních zařízení. Ještě na počátku 

90. let 20. století v každém tehdejším okrese byla minimálně jedna specializovaná 

ambulance. Nedostatečná dostupnost ambulantní péče má přitom zásadní vliv na 

úspěšnost léčby. „V časnějších fázích závislosti je možný dobře vedený intenzivní 

ambulantní program, zatímco ve fázi rozvinuté závislosti už často nezbývá nic jiného, než 

pacientku vytrhnout z jejího běžného prostředí.“38 

Typická alkoholická racionalizace ženy podle Tomáše Nováka zní, že kdyby bylo 

doma všechno v pořádku, nepila by. Proto tento autor navrhuje zahájit nejdříve 

zdravotnickou protialkoholní léčbu a teprve po jejím úspěšném ukončení se zabývat 

                                                             
37 PRESLOVÁ, Ilona. Dopady alkoholismu rodičů na děti. (online) Šance dětem. 2013. Dostupné 
z WWW: http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodice-jsou-
zavisli/dopady-alkoholismu-rodicu-na-deti.shtml. Citováno dne 08. 02. 2013. 
38 PECINOVSKÁ, Olga. POPOV, Petr. Žen závislých na alkoholu v České republice přibývá, chybí 
ale ambulantní péče. (online) Zdravotnické noviny. 12. 10. 2011. Dostupné z WWW: 
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/zen-zavislych-na-alkoholu-v-cr-pribyva-chybi-ale-
ambulantni-pece-461725?category=z-domova. Citováno dne 08. 02. 2013. 
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vztahovými problémy. V této souvislosti však upozorňuje na dvě zásadní a značně záludná 

rizika:39   

- zaprvé: nadměrná konzumace alkoholu může být v rodině různými způsoby 

podporována s následnou vědomou nebo nevědomou tendencí ji zneužít. Tak např. 

mnohem snadněji opustíme partnera, o kterém si všichni myslí, že je alkoholik. Proto je 

nutné, aby příslušný pár vyhledal odborníka;  

- zadruhé: po léčbě závislosti nemusí být dotyčné osobě vždy výrazně lépe, někdy bývá 

špatně a někdy dokonce i hůře. Abstinující člověk má najednou mnohem více volného 

času a může být vůči partnerovi náročnější, může si klást dříve nebývalé požadavky atd.  

Na závěr této kapitoly lze ještě stručně dodat, že „… první specializovaný léčebný 

program alkoholiček v České republice zahájil doktor Jaroslav Skála v roce 1971 v Lojovicích 

u Prahy. V roce 2002 se léčebna přestěhovala do Apolinářské ulice v Praze. Za tu dobu 

prošlo oběma zařízeními celkem 4 615 žen … Podle statistik trpí některou z forem závislostí 

zhruba 4 % populace. Jen necelá polovina se s ní však léčí. Přibližně dvě třetiny pacientek, 

které dokončí terapii, se závislosti na alkoholu zbaví.“40 

  

                                                             
39 NOVÁK, Tomáš. Manželské a rodinné poradenství. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-
247-1316-0, str. 78 
40 PECINOVSKÁ, Olga. POPOV, Petr. Žen závislých na alkoholu v České republice přibývá, chybí 
ale ambulantní péče. (online) Zdravotnické noviny. 12. 10. 2011. Dostupné z WWW: 
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/zen-zavislych-na-alkoholu-v-cr-pribyva-chybi-ale-
ambulantni-pece-461725?category=z-domova. Citováno dne 08. 02. 2013.   
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY A METODY  

Manželský či partnerský pár, kde žena trpí alkoholismem, žije namísto 

rovnoprávného vztahu v jakési formě závislosti jednoho na druhém. V určité závislosti sice 

žije v podstatě každý pár, nicméně intenzivní „… závislostní vazby, které jsou známy typicky 

například z rodin alkoholiků, mnohdy zacházejí daleko za hranici normálu, mají tedy určité 

chorobné rysy.“41 V této souvislosti pak lze shrnout, že obecně více devastující vztah na 

rodinu má alkoholismus matky než alkoholismus otce, a to především vzhledem ke 

skutečnosti, že to jsou obvykle žena v roli matek a partnerek, které se v rodině a 

domácnosti angažují více a intenzivněji než jejich mužské protějšky.  

Výše uvedené lze specifikovat prostřednictvím několika aktuálních statisticky 

zpracovaných poznatků o problematice alkoholismu u žen, jak je v roce 2008 prezentovali 

Ladislav Csémy a Václav Dvořák:42 

- Statisticky stále více mladých dívek pije ve větším množství alkohol než v minulosti, 

poměr mezi chlapci a dívkami se vyrovnává; 

- pokud žena pije dlouhodobě nad 40 gramů alkoholu denně (tedy 0,5 litru 12° piva nebo 

0,2 litru vína), může být již její zdraví ohroženo; 

- každá desátá dospělá žena pije alkohol takovým způsobem, který jí může způsobit 

zdravotní problémy; 

- po léčbě závislosti na alkoholu asi 32 % žen vydrží abstinovat, v trvalé abstinenci 

nejvíce nepomáhají sociální faktory (rodina, zaměstnání atd.), nýbrž překvapivě náhled 

pacientky na vlastní situaci (tedy její kritický pohled na to, že má opravdu problém a že 

je závislá); 

- populace žen závislých na alkoholu mládne. Zatímco v minulosti se průměrný věk 

pacientek alkoholiček pohyboval v rozmezí 30 až 40 let, v současné době tato hranice 

postupně klesá; 
                                                             
41 PLETZER, A. Marc. Emoční inteligence. Jak ji rozvíjet a využívat. Praha: Grada Publishing, 2009. 
ISBN 978-80-247-3057-8, str. 50 
42 CSÉMY, Ladislav. DVOŘÁK, Václav. Poznatky o alkoholismu u žen. (online) Alkoholik. Cz. 24. 
11. 2008. Dostupné z WWW: 
http://www.alkoholik.cz/zavislost/zeny_a_alkohol/phdr_ladislav_csemy_mudr_vaclav_dvorak_a_jejic
h_poznatky_o_alkoholismu_zen.html. Citováno dne 20. 12. 2012.  
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- problémy s alkoholem u žen bývají často kombinovány s poruchy příjmu potravin, 

případně s dalšími problémy; 

- častěji pijí ženy osamělé nebo ženy v neuspořádaných partnerských vztazích; 

- alkoholičky vyhledávají pomoc často až v pozdních stádiích alkoholismu, přičemž 

předtím své pití dlouho tají; 

- zatímco v minulosti bylo raritou vidět ženu v hospodě s půllitrem piva, společnost je 

stále více benevolentní a toto začíná být běžnou situací; 

- nejsilnějším argumentem pro zahájení léčby alkoholismu u žen jsou děti nebo jejich 

případné odebrání sociálními institucemi; 

- ženy závislé na alkoholu mají četnější sebevražedné pokusy než muži; 

- ženy nejvíce pijí víno, méně již pivo a destiláty. 

Výše uvedený text představuje teoretické předpoklady pro zpracování praktické 

části této práce. V jejím rámci bude využito metody kazuistiky a dále dotazníkového šetření. 

 

3.2 KAZUISTIKY 

V následujícím textu budou stručně představeny čtyři životní příběhy žen, které 

v současné době trpí vážnými problémy s alkoholem. Bude představena kasuistika ženy 

bezdětné (učitelka základní školy), ženy s dětmi (vychovatelka školní družiny), ženy mladší 

(nezaměstnaná či příležitostně pracující) a ženy starší (opět učitelka základní školy). Ve 

všech případech bude sledováno, jaké příčiny patrně vedly k jejich problémům s alkoholem 

a jak se tyto problémy podepsaly na jejich rodinném, respektive v případě bezdětné ženy 

partnerském, životě.  

Materiál ke zpracování následujících kazuistik byl získáván především 

prostřednictvím rozhovorů se zainteresovanými osobami, tedy zejména s ženami trpícími 

problémy s alkoholem a s lidmi z jejich sociálního okolí. 
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1 BEZDĚTNÁ ŽENA – ANIČKA (26 let) 

Anička zhruba před třemi lety ukončila vysokoškolské studium učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů a hned vzápětí si našla místo učitelky v jednom okresním městě 

Zlínského kraje. Byť studovala učitelství pro střední školy, musela vzít zavděk pracovním 

místem na základní škole. Bydlela u rodičů na blízké vsi a do práce denně dojížděla. Anička 

měla přítele či přesněji řečeno dva přítele, přičemž periodicky vždy chodila s jedním, pak se 

s ním rozešla a začala chodit s druhým, ale jen proto, aby se s ním po několika měsících 

rozešla a vrátila se zase k prvnímu, načež se celý proces opakoval. 

Anička, patrně podobně jako většina vysokoškolských studentů, se během svého 

angažmá na univerzitě věnovala nejen studiu, nýbrž i zábavě, u které nesměl chybět 

alkohol. Mezi svými spolužáky a spolužačkami byla známá tím, že nepokazí žádnou zábavu a 

snese relativně velké množství alkoholu. Tato konzumace jí však zatím nepůsobila žádné 

problémy, ovšem vyjma nezbytných kocovin. Anička byla inteligentní, sečtělá, zajímala se o 

kulturu a studovala s vynikajícími výsledky. 

Po nástupu na základní školu jí bylo přiděleno místo v kabinetě, který sdílela s další 

jen o něco starší a svobodnou kolegyní a dvěma relativně mladými kolegy, čerstvými 

třicátníky, z nichž jeden byl svobodný, zatímco druhý ženatý a otec dvou dětí. Tito kolegové 

záhy vytvořili poměrně veselou společnost, rozuměli si, sdíleli společný vkus ohledně 

humoru, ale také společné zklamání z poměrů v českém základním školství. Tomuto 

zklamání záhy propadla i Anička, byť se jednalo o čerstvou absolventku, u které by bylo 

možné předpokládat alespoň určitou míru počátečního nadšení. 

Anička si s kolegy často po práci zašla do restaurace, která se nachází přes ulici hned 

naproti školy. Baví je prý sledovat, ve kterých kabinetech se ještě pozdě odpoledne svítí a 

kde tedy podle jejích slov ještě vysedávají tzv. „Hujeři“. Občas si dokonce s sebou berou 

dalekohled a z terasy restaurace, která je v prvním patře, nenápadně sledují, co právě dělá 

jejich ředitel. Toho označují jménem Ned Flanders, prý pro jistou podobnost se známou 

postavičkou z kresleného seriálu The Simpsons.  

Již jen z těchto skutečností je zřejmé, že alkohol se pro Aničku – ani její kolegy – 

zatím patrně nestal vážnějším problémem. Zatím pro ně představuje společníka a někdy 

také patrně prostředníka jejich zábavy, kterou je tedy nutné označit jako poněkud 

škodolibou.  
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Ovšem v Aniččině vztahu k alkoholu lze již během jejího zatím krátkého působení na 

základní škole vysledovat tendenci směrem k vyšší četnosti a také intenzitě konzumace. 

Anička totiž i přes své mládí v rámci čtyřčlenné společnosti v kabinetě záhy převzala roli 

iniciátora různých recesí spojených s alkoholem. Tato společnost totiž začala konzumovat 

alkohol i během pracovní doby, což představuje nejen porušení bezpečnostních předpisů, 

ale zároveň to je i v rozporu se zákoníkem práce. Anička pití alkoholu během vyučování 

omlouvá údajnou nesnesitelností pedagogické profese.                

Takové pití má pro ni a pro její kolegy prý atraktivní nádech dobrodružství. Občas si 

dají skleničku tvrdého alkoholu, který mají dobře ukrytý v kabinetě, o přestávce. Většinou 

však pijí až po skončení vyučování, přičemž se samozřejmě musejí skrývat před dalším 

personálem školy. Jednou své pití a skrývání poněkud přehnali, takže je školník v budově 

nevědomky zamknul a oni zde museli přespat. Anička na tuto událost ráda vzpomíná a se 

smíchem popisuje, jak jí kolega – učitel zeměpisu – nabídnul, ať si lehne na mapu 

Slovenského národního povstání, protože ta je prý stará a zhotovená z kvalitního materiálu, 

a přikryje se mapou Tichého oceánu, protože ta je zase největší. 

Zatím tedy Aniččino pití vypadá jako legrace a ona sama k němu tak přistupuje. 

Nicméně je nutné upozornit, že tato mladá žena pije více než ostatní kolegové z jejího 

kabinetu. Další podobnou partu kamarádů z mokré čtvrti totiž má na vsi, kde žije u rodičů, a 

zatímco její kolegové během víkendu abstinují, ona tzv. paří se svými venkovskými přáteli. 

Anička také střídavě pije s tím ze svých nápadníků, se kterým právě chodí. Lze jen těžko 

soudit, ovšem do budoucna je možné předpokládat eskalaci problémů s alkoholem.     

 

2 ŽENA S DĚTMI – LUDMILA (42 let) 

 Ludmila pracuje jako vychovatelka ve školní družině ve městě s 30 000 obyvateli 

nacházejícím se na jihovýchodní Moravě. Je vdaná stále za téhož muže, učitele na základní 

škole, se kterým má tři děti. Dvě dcery právě studují na středních školách a nejmladší syn 

navštěvuje čtvrtou třídu základní školy. Rodina žije ve třípokojovém panelákovém bytě na 

sídlišti.   

 Ludmila je členkou Církve adventistů sedmého dne. Její manžel ani děti se k této 

církvi nehlásí, nicméně v tomto ohledu byli vůči Ludmile vždy tolerantní. Ludmila se 
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v církevní komunitě, kterou v daném městě tvořilo několik rodin, vždy výrazně angažovala. 

Činnost této komunity spočívá v realizaci nejrůznějších podpůrných sociálních aktivit 

zacílených na jedince – kteří nemusí být nutně členy církve – potýkající se s nejrůznějšími 

problémy. Jako příklad lze uvést, že vždy před začátkem zimy Ludmila a několik dalších 

aktivistek z církve za vlastní peníze nakoupily spací pytle, zimní oblečení, jídlo, léky, 

pokrývky atd. a odjely do Brna, kde na jim již dobře známých místech navštěvovaly 

bezdomovce a tyto věci jim rozdávaly. Jindy zase vyhledávaly opuštěné staré lidi a podle 

svých vlastních slov je objímaly (doslova) a poskytovaly jim tak pocit lidské sounáležitosti 

a lásky. Navštěvovaly i sociálně vyloučené rodiny atd. 

 Tyto aktivity lze bezpochyby označit jako velice prospěšné, nicméně je nutné 

upozornit, že Ludmila je celé dlouhé roky realizovala na úkor času, finančních prostředků a 

koneckonců i emocí, které mohla využít ve prospěch svých vlastních dětí a manžela. Je 

zajímavé, že manžel jí to po celou dobu toleroval. Tyto aktivity také někdy získávaly až 

bizarní podobu, to když Ludmila se svými přítelkyněmi jezdila objímat i již zmíněné 

bezdomovce. V jejím okolí se jí proto začalo přezdívat svatá Ludmila.     

 U Ludmily se problémy s alkoholem objevily až v relativně pozdním věku, přesněji 

řečeno před zhruba pěti lety. Do aktivit zmíněné církve totiž patřila také realizace 

komunitních kruhů pro lidi trpící závislostí na alkoholu. Tyto kruhy přitom probíhaly v duchu 

amerického hnutí Anonymních alkoholiků. Ludmila a její přítelkyně se na organizaci těchto 

kruhů podílely, přičemž závislým lidem nabízely i další pomoc. Byly jim totiž k dispozici 

kdykoli, a to i v noci, na mobilním telefonu. Když se dotyčný člověk pokoušel abstinovat a 

nastala u něj krizová situace, zavolal a Ludmila s některou z přítelkyň mu přijela poskytnout 

pomoc. Mnohdy již však jen podle vlastních slov utíraly zvratky na podlaze a praly 

zaneřáděné povlečení postele. 

 Ludmila se tímto způsobem seznámila s o několik let starším mužem závislým na 

alkoholu. Jednalo se o středoškolského pedagoga, který jí imponoval svým intelektem. 

Ludmila se do něj časem zamilovala. Své rodící se city zpočátku omlouvala snahou pomoci 

tomuto muži v boji se závislostí. Jejich zpočátku platonický vztah přešel ve vztah erotický. 

Nicméně situace se postupně vyvinula tak, že muž se své závislosti na alkoholu nejen, že 

nezbavil, nýbrž naopak ještě začala pít i samotná Ludmila. Náplní jejich společně prožitých 

okamžiků se tak stával hlavně alkohol a erotika.      
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 Ludmilu zatím nelze označit za těžkou alkoholičku, avšak její pití nabylo značně 

problémových rysů a v současné době se stále stupňuje. Kvůli alkoholu a kvůli svému 

milenci zanedbává rodinu ještě více. Mnohdy přespává u svého milence, poté se zase na 

několik dní vrací domů, kde buď vyspává tzv. opici, nebo se vzpamatovává z kocoviny atd. 

Vztah se staršími dcerami Ludmila již označuje za silně narušený, zatímco malý syn v ní stále 

ještě vidí mámu. Jejího manžela lze označit za velice trpělivého člověka, protože stále jí 

ještě nenaznačil možnost rozvodu a je ochoten pokračovat v rodinném životě, ovšem pod 

samozřejmou podmínkou, že Ludmila zanechá pití a profesora.  

Co se týče vztahu s milencem – alkoholikem, Ludmila přiznává, že je v současné 

době spojuje již hlavně alkohol. Problematičnost své situace si velice dobře uvědomuje, 

nicméně toto vědomí ji žene k dalšímu intenzivnějšímu pití. Její přítelkyně z církve se jí snaží 

pomáhat, nicméně ona sama přiznává, že taková pomoc ve skutečnosti příliš efektivní není.  

 

 3 MLADŠÍ ŽENA – MARTINA (27 let) 

 Na rozdíl od obou předchozích a následujícího příběhu, lze v případě Martiny 

konstatovat, že na jejích problémech s alkoholem se patrně výrazným způsobem podílelo 

její rodinné zázemí. Oba její rodiče totiž byli alkoholici a oba také nepracovali a pobírali 

invalidní důchod. Jejich zdravotní obtíže sice měly objektivní příčinu, nicméně závislost na 

alkoholu je značně prohloubila. Tak např. Martinin otec byl poprvé v protialkoholní léčebně 

ve svých 26 letech, tedy zhruba v době, kdy se narodila. Matka alkoholu propadla o něco 

později. Martina má ještě o tři roky mladší sestru, ta však vystudovala vysokou školu a poté 

se od rodiny odloučila a v současné době se s ní příliš často nestýká. 

 V současné době Martina žije se svými rodiči, babičkou, matkou svého otce, 

a čtyřletou dcerou v malém a zčásti zanedbaném domku ve venkovské okrajové části města 

se zhruba 15 000 obyvateli na severu Olomouckého kraje. Dokončila základní školu, poté se 

vyučila jako kadeřnice, ovšem nikdy řádně delší dobu nepracovala. Podle svých vlastních 

slov nikdy nebyla tzv. problémové dítě, ani během svého dospívání netíhla k tabákovým 

výrobkům, alkoholu nebo jiným psychotropním látkám. Podle své babičky byla hodné, 

klidné a spíše tiché až uzavřené dítě, více než ke svým rodičům prý tíhla k ní. 
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 Alkoholismus svých rodičů Martina již od dětství a pak během dospívání vnímala 

jako záležitost nepříjemnou až odpornou, to když její otec býval hlučný, agresivní, 

pozvracený, pomočený atd. Martina si dobře uvědomovala, že celá domácnost, byť 

s obtížemi, funguje jen díky vypětí a úsilí její babičky, které se také v rámci svých možností 

snažila pomáhat.           

 Martina, tak jako ostatní její vrstevnice, toužila po opětované lásce s hodným 

chlapcem. Na možnost takového vztahu se upínala jako na šanci vybřednout z domácnosti 

s alkoholickými rodiči. Martina však měla značné problémy seznámit se a chodit 

s mladíkem, kterého by bylo možné označit za normálního. To je nutné konstatovat i 

s vědomím, že normalita se jen obtížně definuje. Její první známost představoval Indián. To 

byla samozřejmě jen přezdívka, sám se totiž označoval jako Cherokee. Jednalo se o tři roky 

staršího mladíka, se kterým začala chodit ve svých 18 letech. Oblékal se jako Indián, 

přespával na rozsáhlém pozemku svých rodičů ve stanu jako Indián a navíc experimentoval 

s psychotropními rostlinami jako indiánský šaman. Zamilovaná Martina pod Indiánovým 

vlivem začala experimentovat také. 

 Po dvou letech se však tento vztah rozpadl a opuštěná Martina začala hledat nový 

vztah. Po nějaké době se seznámila se starším rozvedeným mužem, který byl ve městě 

v restauracích nižších kategorií znám jako Pípa. Již jen z této přezdívky je zřejmé, že Pípa na 

tom byl se vztahem k alkoholu podobně jako Martinini rodiče. Ta pod jeho vlivem začala 

pravidelně a větším množství pít alkohol. Podle vlastních slov jí vlastně ani nic jiného 

nezbývalo, protože většinu volného času po práci trávil v hospodách. Martinina babička 

k tomu uvedla, že dívka vzhledem ke své povaze nedokáže prosazovat svá přání. Martina si 

v důsledku Pípova vlivu vytvořila na alkohol silný návyk.  

 Ani vztah s Pípou, k babiččině radosti, nevydržel dlouho. Ovšem po rozchodu s ním 

Martina pokračovala ve zvýšené konzumaci alkoholu. Začala jej vnímat jako prostředek, 

kterých odbourává její zábrany a ostych a usnadňuje jí seznamování s muži. Záhy poté, co 

její mladší sestra zahájila studium na vysoké škole v Brně, ji Martina začala během víkendů 

navštěvovat. Brala to jako vítanou příležitost tzv. vypadnout z neutěšeného domácího 

prostředí. Před cestou zpět se vždy zastavovala v nádražní restauraci, kde se posléze 

seznámila s opět starším, téměř čtyřicetiletým mužem, kterého Martinina babička označila 

jako polovičního bezdomovce a pochybnou existenci. 
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 Opět zamilovaná Martina si jej i přes babiččino varování nastěhovala do domku 

svých rodičů. Martinin přítel příležitostně pracoval, ovšem záhy se ukázalo, že vztah 

k alkoholu má stejně kladný, jako předtím Pípa. Martininy problémy s alkoholem se pod 

vlivem nové přítele prohlubovaly. Babička byla z celé situace nešťastná a jejím cílem bylo 

dostat tohoto muže ze svého domu. To nakonec ani nebylo zapotřebí, protože tento muž 

jednoho dne jednoduše zmizel, aniž dal o sobě jakkoli vědět.  

Nicméně ještě předtím s ním Martina otěhotněla. Ta se rozhodla si dítě ponechat, 

s čímž babička, jako upřímně věřící člověk, souhlasila, mimo jiné také v naději, že Martina 

jako mladá maminka přestane pít. Ovšem v této naději se babička zklamala. Během 

těhotenství a prvního roku života miminka se sice Martina snažila – a vcelku úspěšně – pití 

omezovat, nicméně poté, co přestala kojit, se frekvence pití stupňuje. Babička se domnívá, 

že Martina je již na alkoholu závislá, podobně jako její rodiče. 

Nyní se babička, ve svých 71 letech ještě pozoruhodně vitální, stará nejen o domek 

a zahradu, ale také o momentálně čtyřletou pravnučku. Snaží se hlavně o to, aby nebyla 

Martině odebrána. Avšak Martina, ve kterou babička vložila tolik lásky a naděje, se podle 

jejích slov pokazila stejně jako její rodiče. O svou dcerku se Martina stará jen někdy. O to 

častěji opět vyhledává Indiána, Pípu a další podobné existence, se kterými pije.                         

 

4 STARŠÍ ŽENA – TAMARA (46 LET) 

 Tamara je, respektive donedávna ještě byla, štíhlá pohledná žena, která pracuje 

jako učitelka základní školy v menším severomoravském městě. Je, respektive donedávna 

ještě byla, matkou dvou dětí, přičemž starší syn nedávno dosáhl plnoletosti (záhy na to 

spáchal sebevraždu) a mladší dcera je v šestém ročníku osmiletého gymnázia. Tamara je již 

dlouhou dobu vdaná. Svého manžela, o několik let staršího armádního důstojníka, si vzala 

podle vlastních slov především proto, aby mohla odejít od rodičů a tak se jim pomstít za 

údajné křivdy, kterých se na ní měli dopustit během jejího dětství a dospívání. 

 Manželství Tamary s důstojníkem však bylo od počátku nerovné, protože Tamara 

svého muže převyšovala nejen z hlediska samotné tělesné výšky, nýbrž především 

z hlediska intelektu, v manželství však zůstávala kvůli dětem. Manžel se vyznačoval velice 

silnou náklonností k alkoholu, v jejímž pěstování mu nebránila ani práce proviantního 
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důstojníka. Z náklonnosti se vyvinula závislost a díky ní Tamařin manžel získal jak invalidní 

důchod, tak i rentu od armády. S pocitem, že finančně zajistil rodinu, tedy zůstal tedy doma 

a dál se zabýval svým pitím. Tamaře a dětem se příliš nevěnoval. 

 Krátce poté, co Tamara oslavila čtyřicáté narozeniny, na její školu nastoupil nový 

mladý a svobodný učitel. Oba se do sebe bezhlavě zamilovali, přičemž Iveta teprve v tomto 

vztahu podle vlastních slov pochopila, o co všechno byla ochuzena ve svém dosavadním 

manželství. Vztahu se svým mladým milencem se tedy Tamara věnovala naplno. Její milenec 

za ní chodil domů – žila v malém rodinném domku na okraji města – a to i tehdy, když její 

manžel právě vyspával těžkou opici. Byla přesvědčena, že jejich erotické radovánky jej 

neprobudí. Tamara se totiž rozhodla, že si s milencem bude užívat života plnými doušky, 

k čemuž samozřejmě patřily i včera u vína, odpoledne strávená v restauracích atd. Toto pití 

však nikdy nepřerostlo přijatelnou mez a nestalo se tak vážným problémem. 

 Tamara začala ve svých snech spřádat plány na nový život. Byla rozhodnutá odejít 

od svého muže – s dětmi nebo bez nich – a založit novou rodinu se svým milencem. 

Dokonce byla ochotná s ním mít i dítě, což vzhledem k jejímu věku přece jen představovalo 

již určité riziko. Dobře to však dokumentuje intenzitu jejího prožívání mileneckého vztahu. 

Milencovy plány ovšem tak dalekosáhlé nebyly, protože mu plně vyhovoval jejich vášnivý, 

silně erotický vztah. Tamara se proto rozhodla použít lest. Chtěla s milencem otěhotnět – 

což by podle ní při frekvenci jejich erotických radovánek neměl být vážnější problém – a pak 

jej postavit před hotovou věc. Milenec se to však nějakým způsobem dozvěděl, Tamara se 

domnívá, že patrně díky její přítelkyni, které se svěřila, a po bouřlivé scéně se s ní rozešel.  

 Zoufalá Tamara, která si uvědomila, že její sen skončil a ona se bude muset znovu 

vrátit k životu v domku, kde se válí její zpitý manžel, se pokusila spáchat sebevraždu. Ve 

velké rychlosti úmyslně narazila autem do tovární zdi. Pokus o sebevraždu jí však nevyšel, 

těžce zraněná Tamara přežila, nicméně si odnesla trvalé následky. Pohybovat se může jen o 

berlích a její levá ruka výrazně ztratila na pohyblivosti. Tamara sice dál na částečný úvazek 

pracuje ve škole, ovšem k tomu pobírá invalidní důchod, podobně jako její manžel, se 

kterým stále žije. V době svého bouřlivého vztahu s milencem však nezaregistrovala, že jí 

vlastní syn trpěl vážnými problémy.  

Tyto problémy nakonec vyvrcholily jeho sebevraždou vykonanou jen několik dní po 

Tamařině neúspěšném pokusu. Tato žena tedy přišla o syna a dcera se jí prý stále více 
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odcizuje. V současné době Tamara podle vlastních slov nejvíce touží po otupělosti, kterou jí 

přináší alkohol. Ten nyní stále častěji konzumuje doma se svým manželem. Ovšem alkohol 

je jediné, co ji s ním spojuje.          

 

3.3.1 DOTAZNÍK 

V rámci dotazníkového šetření byly osloveny dvě skupiny respondentek, jejichž 

rozdělení bylo realizováno na základě subjektivních výpovědí samotných žen o svém vztahu 

ke konzumaci alkoholických nápojů: 

- Skupina A: jedná se o ženy, které deklarovaly, že konzumace alkoholických nápojů jim 

nezpůsobuje žádné problémy. Tuto skupinu představovalo 46 žen ve věku 21 až 53 let a 

byly osloveny prostřednictvím náhodného výběru;  

- Skupina B: jedná se o ženy, které naopak deklarovaly, že v důsledku konzumace 

alkoholických nápojů již mají problémy v některých aspektech svého života. Jejich pití 

lze tedy označit minimálně jako problémové. Tato skupina je méně početná a tvoří ji 18 

žen. Tyto respondentky byly předem vytipovány, následně osloveny prostřednictvím 

sociálních kontaktů autorky práce a požádány, zda by se zúčastnily šetření.   

Cílem dotazníkového šetření je zjistit příčiny a okolnosti, za kterých ženy z obou 

skupin sahají po alkoholu a konzumují jej a jaké negativní důsledky jim konzumace alkoholu 

přináší.   

Hypotéza byla stanovena v této souvislosti následujícím způsobem: v případě 

respondentek ze skupiny B bude zaznamenáno mnohem více negativních prvků ve vztahu 

ke konzumaci alkoholu a k následkům této konzumace než u respondentek ze skupiny A. 

 

V rámci dotazníkového šetření byly položeny tyto otázky: 

1. Jak často pijete alkohol? 

2. Jak často býváte opilá? 

3. Při jakých příležitostech alkohol pijete nejčastěji? 

4. Co nejčastěji pijete? 



  34 
 

5. Vyhledáváte nebo vytváříte si příležitosti ke konzumaci alkoholu sama?  

6. Stávají se u vás příčinou konzumace alkoholu problémy v rodině či 

v mezilidských vztazích? 

7. Stávají se u vás příčinou konzumace alkoholu problémy v práci? 

8. Stávají se u vás příčinou konzumace alkoholu zdravotní problémy? 

9. Pijete alkohol, když se chcete odreagovat či relaxovat? 

10. Jak intenzivně pije alkohol váš manžel či partner? 

11. Měli problémy s alkoholem vaši rodiče? 

12. Působí vám konzumace alkoholu zdravotní problémy? 

13. Působí vám konzumace alkoholu problémy v práci? 

14. Působí vám konzumace alkoholu problémy v rodině či v mezilidských 

vztazích? 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 Číselné údaje zapsané níže v tabulkách u jednotlivých otázek nepředstavují 

procentuální vyjádření nýbrž absolutní hodnoty, a to vzhledem k celkovému počtu 

respondentek u obou skupin.   

1. Jak často pijete alkohol? 

 Skupina A Skupina B 

Každý den 0 2 

Několikrát za týden 3 2 

Jednou za týden 17 12 

Jednou až dvakrát za měsíc 11 2 

Několikrát za rok 12 0 

Nepiji vůbec 3 0 

 V obou skupinách sledujeme, že největší část žen pije alkohol jednou za týden, 

ovšem v případě žen ze skupiny B to jsou dvě třetiny, zatímco v případě žen ze skupiny A se 

jedná zhruba o třetinu. 
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2. Jak často býváte opilá? 

 Skupina A Skupina B 

Každý den 0 0 

Několikrát za týden 0 1 

Jednou za týden 0 3 

Jednou až dvakrát za měsíc 1 7 

Několikrát za rok 19 4 

Nebývám opilá 26 3 

 Sledujeme jednoznačně častější opilost u žen ze skupiny B, přesto je však možná 

překvapující, že 19 žen ze skupiny A bývá opilých několikrát za rok a jedna dokonce jednou 

nebo dvakrát za měsíc. 

3. Při jakých příležitostech alkohol pijete nejčastěji? 

 Skupina A Skupina B 

Rodinné oslavy 28 0 

Doma s partnerem 9 5 

S kolegy z práce či známými 5 5 

Piju sama  1 8 

Nepiji vůbec 3 0 

 Rozložení odpovědí na tuto otázku prozrazuje zajímavé tendence. Zatímco 

v případě žen ze skupiny A jsou vůbec nejčastějšími příležitostmi pro pití alkoholu rodinné 

oslavy či méně již domácí posezení s partnerem, v případě žen ze skupiny B osm uvedlo, že 

pijí doma samy.   
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4. Co nejčastěji pijete? 

 Skupina A Skupina B 

Pivo  5 2 

Víno  22 4 

Destiláty  5 7 

Je to různé   11 5 

Nepiji vůbec 3 0 

 U respondentek ze skupiny B zaznamenáváme výraznou preferenci destilátů, 

zatímco v případě respondentek ze skupiny A téměř polovina preferuje konzumaci vína. 

Dále je pak zřejmé, že ženy z obou skupin příliš nevyhledávají konzumaci piva.    

5. Vyhledáváte nebo vytváříte si příležitosti ke konzumaci alkoholu sama?  

 Skupina A Skupina B 

Ano, často 1 8 

Ano, občas 4 3 

Pouze výjimečně 6 2 

Nikdy  35 5 

 Rozložení odpovědí na tuto otázku je jednoznačné a plně tedy potvrzuje výše 

stanovenou hypotézu.  

6. Stávají se u vás příčinou konzumace alkoholu problémy v rodině či 

v mezilidských vztazích? 

 Skupina A Skupina B 

Ano 3 5 

Spíše ano 8 7 

Spíše ne 8 4 

Ne  27 2 

 Rovněž rozložení odpovědí na tuto otázku je jednoznačné. Problémy v rodině či 

mezilidských vztazích jsou nebo spíše jsou příčinou pití alkoholu u dvou třetin respondentek 

ze skupiny B, ovšem pouze pro necelou čtvrtinu respondentek ze skupiny A. Obecně však 
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tedy platí, že zmíněné problémy rozhodně představují jeden ze spouštěčů problémového 

pití alkoholu.   

7. Stávají se u vás příčinou konzumace alkoholu problémy v práci? 

 Skupina A Skupina B 

Ano 0 2 

Spíše ano 6 2 

Spíše ne 7 4 

Ne  33 10 

 V tomto případě již zaznamenaný výsledek není tak jednoznačný jako v případě 

předchozí otázky. Ovšem poněkud negativnějšího výsledku přece jen dosáhnuly 

respondentky ze skupiny B, problémy v zaměstnání tedy u žen ze zkoumaného vzorku 

obecně nepředstavují příliš významnou příčinu konzumace alkoholu.    

8. Stávají se u vás příčinou konzumace alkoholu zdravotní problémy? 

 Skupina A Skupina B 

Ano 2 1 

Spíše ano 5 2 

Spíše ne 13 4 

Ne  26 11 

 Také v tomto případě lze konstatovat v podstatě stejný či podobný závěr jako u 

předchozí otázky. Opět poněkud negativnějšího výsledku přece jen dosáhnuly respondentky 

ze skupiny B, zdravotní problémy tedy u žen ze zkoumaného vzorku obecně rovněž 

nepředstavují příliš významnou příčinu konzumace alkoholu.    
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9. Pijete alkohol, když se chcete odreagovat či relaxovat? 

 Skupina A Skupina B 

Ano, často 1 8 

Ano, občas 4 3 

Pouze výjimečně 6 2 

Nikdy  35 5 

 U této otázky opět zaznamenáváme jednoznačné rozložení odpovědí. Téměř 

polovina respondentek ze skupiny B často pije alkohol, když se chce odreagovat nebo 

relaxovat. Naopak zhruba tři čtvrtiny respondentek ze skupiny A tak nečiní nikdy.  

10. Jak intenzivně pije alkohol váš manžel či partner? 

 Skupina A Skupina B 

Více než já 32 9 

Stejně jako já 6 5 

Méně než já 5 3 

Nepije vůbec  3 1 

 Ženy ze skupiny B jsou ve srovnání se svými partnery či manžely vyrovnanějšími 

konzumentkami alkoholu než respondentky ze skupiny A.  

11. Měli problémy s alkoholem vaši rodiče? 

 Skupina A Skupina B 

Pouze otec 7 3 

Pouze matka 2 1 

Oba  3 2 

Problémy neměli 34 12 

 Rozložení odpovědí na tuto otázku je zajímavé v tom, že neukazuje žádné výraznější 

rozdíly mezi respondentkami obou skupin. Lze se tedy domnívat, že problematické pití 

alkoholu u rodičů nemusí být příčinou problematického pití alkoholu u respondentek ze 

skupiny B.  
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12. Působí vám konzumace alkoholu zdravotní problémy? 

 Skupina A Skupina B 

Ano, vážné 0 3 

Ano, mírné  13 9 

Ne  33 6 

 Téměř tři čtvrtiny respondentek ze skupiny A, avšak pouze třetina responedentek ze 

skupiny B, uvedly, že konzumace alkoholu jim nepůsobí žádné zdravotní problémy. Pod 

pojmem „mírné zdravotní problémy“ si patrně musíme představit kocovinu.   

13. Působí vám konzumace alkoholu problémy v práci? 

 Skupina A Skupina B 

Ano, často 0 2 

Ano, občas 0 3 

Pouze výjimečně 1 8 

Nikdy  45 5 

 Výsledky této otázky rovněž potvrzují pracovní hypotézu. V případě žen ze skupiny 

A pouze jediná má výjimečně problémy v práci v důsledku konzumace alkoholu.    

14. Působí vám konzumace alkoholu problémy v rodině či v mezilidských 

vztazích? 

 Skupina A Skupina B 

Ano, často 0 4 

Ano, občas 3 7 

Pouze výjimečně 6 6 

Nikdy  37 1 

 Ze srovnání s výsledkem předchozí otázky vyplývá, že konzumace alkoholu působí 

problémy v mezilidských vztazích ve větším měřítku než v práci či zaměstnání.  
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 4. DISKUSE 

 Z kasuistik představených v rámci této práce jako pravděpodobně nejpodstatnější 

závěr vyplývá skutečnost, že před nebezpečím problémového pití a následně pak závislosti 

na alkoholu si patrně nemůže být naprosto jistá žádná žena – a zcela samozřejmě ani muž. 

Alkoholismus rodičů jakožto jedna z možných příčin byl totiž zaznamenán pouze v případě 

jediné ženy. Jako společný jmenovatel všech případů lze patrně označit neuspokojivé 

mezilidské či přesněji řečeno partnerské vztahy, které se u nich vyskytovaly v jakémsi 

celkovém komplexu s problematickou konzumací alkoholu, nicméně je obtížné jednoznačně 

určit, zda se staly její hlavní příčinou. Stejně obtížné je určit, jaký měl alkohol podíl na 

devastaci vztahu těchto žen k jejich dětem. Je totiž také zřejmé, že s výjimkou bezdětné 

Aničky, byl vztah žen k jejich dětem a koneckonců i partnerům narušený již před zahájením 

nadměrné konzumace alkoholu, tedy problémového pití.    

Dotazníkové šetření pak samozřejmě potvrdilo hypotézu, že v případě 

respondentek ze skupiny B bude zaznamenáno mnohem více negativních prvků ve vztahu 

ke konzumaci alkoholu a k následkům této konzumace než u respondentek ze skupiny A. 

mezi oběma skupinami respondentek nebyly zaznamenány výraznější rozdíly v otázce 

problematického pití alkoholu jejich rodičů a partnerů. Také v otázce zdravotních problémů 

či potíží v práci nebyly zaznamenány výraznější rozdíly. Ovšem co se týče problémů 

v mezilidských vztazích, vyhledávání příčin pro konzumaci alkoholu a důsledků této 

konzumace, ať již důsledků zdravotních nebo sociálních, zaznamenali jsme výrazně 

negativní tendence u respondentek ze skupiny B. Dotazníkové šetření, realizované v rámci 

této práce, pak tedy v podstatě korespondovalo s tvrzeními odborníků, uvedenými 

v teoretické části práce.  
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ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo popsat dopad alkoholismu na ženu v produktivním věku a 

ukázat, jak se poté mění její sociální status. Dopad alkoholismu má celou řadu dimenzí, 

z nichž je nutné zmínit především dimenzi zdravotní, psychickou, sociální a emocionální, ale 

také ekonomickou. Tyto dimenze spolu navzájem velice úzce souvisí, přičemž vytvářejí 

ucelený komplex navzájem se podmiňujících a ovlivňujících aspektů. Proto je nutné tyto 

dimenze posuzovat a zkoumat společně.  

Žena závislá na alkoholu samozřejmě chátrá primárně ze zdravotního hlediska a 

oslabené či narušené zdraví se pak nemůže neprojevit v otázce pracovního výkonu, a to 

samozřejmě negativním způsobem. Zhoršené zdraví pak má také vliv na nižší kvalitu života. 

Nadměrná konzumace alkoholu však ženám neškodí pouze prostřednictvím konkrétních 

fyzických projevů, nýbrž především samotným faktorem závislosti, který deformuje její 

osobnost a narušuje sociální vazby a mezilidské vztahy závislé ženy. Původně autonomní 

osobnosti žen se pod vlivem nadměrné konzumace alkoholu a závislosti na něm mění, 

dochází k jejich hrubnutí a zplošťování. Tyto osobnosti jsou závislostí redukovány, ztrácejí 

tak podstatnou část svého lidství a promarňují potenciál, který závislost nedovoluje 

skutečně tvořivě rozvinout.    

Pokud nyní pomineme jednotlivé psychické a emocionální důsledky nadměrné 

konzumace alkoholu a závislosti na něm pro samotnou ženu, je nutné upozornit na 

devastující vliv alkoholismu ženy v roli matky a manželky na její rodinu, na její manželský či 

partnerský život a především pak na psychický vývoj jejích dětí a na jejich socializaci. 

Alkoholismus ženy jednoznačně ničí její rodinu, pokud ji tedy před rozvinutím závislosti na 

alkoholu stihnula založit, a případné negativní následky jsou vždy dlouhodobého rázu. 

V tomto ohledu je skutečně nutné konstatovat značný destruktivní potenciál alkoholu.    

Na druhou stranu však rodina pro závislou ženu představuje záchranný kruh a 

naději ve smyslu prevence problémového pití a také účinné léčby závislosti a následné 

abstinence. Tato možnost je však pouze potenciální. V mnohém totiž záleží na kvalitě 

partnerského svazku a na síle rodinných pout, na zralosti osobnosti partnera takové ženy a 

na povaze jejího vztahu k dětem. Pokud rodina závislé ženy fungovala se specifickými 

obtížemi již před tím, než se u ní závislost rozvinula, lze se obávat, že jí příliš nepomůže.  
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V rámci praktické části této práce byly stručně představeny kasuistiky několika 

různých žen, přičemž každá z nich měla specifické zkušenosti z několika partnerských nebo 

rodinných vztahů. Ani v jednom případě však nebylo možné konstatovat, že by rodina, děti, 

manžel či partner ženě pomohl do té míry, že by úspěšně bojovala se svým problémovým 

pitím a rozvíjející se závislostí. Naopak jsme mohli pozorovat, že partneři těchto žen 

fungovali jako činitelé, kteří jejich problémové pití podporovali, kteří při něm přímo 

asistovali a kteří se tak svým relativně významným způsobem podíleli na rozvoji jejich 

návyku či závislosti. Ani děti žádné z těchto žen se přitom nestaly faktorem, který by je od 

pití odvedl a motivoval je ke spořádanějšímu životu. S určitým zjednodušením tak lze 

konstatovat, že alkohol nebyl primární příčinou problémů těchto žen, byl pouze jejich 

průvodním jevem – ovšem s potenciálem tyto problémy dále prohlubovat. Primární příčiny 

spočívaly v osobnostech těchto žen a také v kvalitách jejich mezilidských vztahů.         

  



  43 
 

RESUME 

Влияние алкоголизма у женщин в семье и рабочие отношения 

V mé absolventské práci jsem chtěla vysvětlit pojem alkoholismus. Zvláště pak problém 

alkoholismu u žen. To je široké a bolestivé téma, které mě již delší čas zajímá. V mé práci 

jsem se pak zaměřila zvláště na ženy mezi 20 a 60 lety. Na to, jak závislost na alkoholu 

změní jejich vzhled, myšlení a jejich chování. Jaký má vliv závislost na jejich osobní ,  rodinný 

život, na práci a na celkový život ve společnosti. 

Chtěla jsem se zamyslet nad tím, proč ženy s pitím začínají. Dále pak ukázat  jak závislost na 

alkoholu celkově zničí celou osobnost žen, které se často dopouští krádeží, loupeží a jiného 

bezohledného chování. V mé práci jsem zpracovala literaturu, dále například provedla 

vlastní výzkum a dotazník. 

Věřím, že mé poznatky jsou zajímavé a mohou být prospěšné v řešení problému ženského 

alkoholismu. 

Перевод 

В моей выпускной работе я хотела объяснить, что такое  алкоголизм. . 

Алкоголизм среди женщин является важной проблемой.  . Это широкая и 

больная тема, которая интересует меня уже давно. В моей работе я 

сосредоточилась на женщин в возрасте между 20-и и 60-и годами.  Как 

употребление среди женщин является важной проблемой.алкоголя меняет 

внешность, мышление, поведение женщин. Как влияет алкоголизм на их 

личную и семейную жизнь, на работу, общественную среду. 

Я хотела понять, почему женщины начинают злоупотреблять спиртными 

напитками. Употребление алкоголя приводит женщин не только к воровству, 

разбою, но и другим необдуманным поступкам. 

Я надеюсь что в моей работе  я смогла объяснить почему женщины стоновятся 

зависимыми от алкоголя. 

В работе я использовала литературу, опросы, анкеты и собственные 

исследования. 

Я надеюсь, что мои данные стали новыми и благотворными, чтобы 

решить  проблему алкоголя среди женщин. 
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     Ключевые слова 

алкоголизм - сильная психическая и физическая зависимость - 

             болезнь 

 

зависимость - болезное пристрастие к употреблению алкогольных 

             напитков 

 

социальные последствия - например потеря работы,семейные  

                         проблемы,проблемы со здоровьем..... 

 

группы анонимных алкоголиков - эти группы организуют сами алкоголики и их 

цель сохранить трезвость и дать шанс на реабилитацию 
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