
 

 

Univerzita Karlova 

1. lékařská fakulta 

 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: Adiktologie 

 

 

Bc. Lucie Hunalová, DiS. 

 

Rituály spojené s konzumací alkoholu u žen na rodičovské 

dovolené žijících v Praze 

Drinking rituals among women on parental leave living in Prague 

 

Diplomová práce 

Vedoucí práce: 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová 

 

Praha 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení:  
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Prague]. Praha, 2020. 72 stran, 1 příloha. Magisterská práce (Mgr.). Univerzita 
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Abstrakt 

Východiska: Zneužívání alkoholu u žen představuje závažný společenský a sociální 

problém. Odborná literatura a výzkumy se shodují na faktu, že mateřství je pro vznik 

alkoholové závislosti rizikovým faktorem. Ženy na rodičovské dovolené lze 

považovat za skupinu ohroženou návykovým chováním. 

Cíl a výzkumné otázky: Cílem práce je zjistit, jaké pijácké zvyky a rituály existují 

mezi uživatelkami alkoholu z řad žen na rodičovské dovolené v Praze a jaký mají pro 

tyto uživatelky význam. Byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

1) Existují v souvislosti s užíváním alkoholu nějaké charakteristické činnosti, 

chování nebo prožívání, které se opakují a mají tak rituální aspekt? 

2) Jaké pijácké rituály se u žen na rodičovské dovolené objevují? 

3) Jaký význam mají tyto rituály pro samotné uživatelky? 

Metody: Pro výzkum byl zvolen kvalitativní přístup. Data byla shromážděna metodou 

semistrukturovaných rozhovorů. Výběrový soubor byl tvořen metodou 

nepravděpodobnostního záměrného výběru. Konkrétně byla použita metoda výběru 

nabalováním, tzv. snowball, čili sněhová koule. Výzkumu se zúčastnilo 25 

respondentek. 

Výsledky: U výzkumného souboru bylo možno vysledovat určité stereotypy, které 

provází pití alkoholu. Jde o opakující se situace a strategie. Z tohoto výzkumu 

vyplynulo, že nejvíce je užívání spojeno s ritualizovaným společenským pitím, 

socializací, ale také s prožíváním, slouží k překlenutí negativních či umocnění 

pozitivních pocitů, k překonání samoty, k odpočinku a relaxaci, k vytvoření 

okamžiku sama pro sebe. Získané výsledky korespondují s tvrzením, že ženy na 

rodičovské dovolené jsou ohroženou skupinou vykazující rizikové vzorce užívání. 

Zároveň je vlivem tabuizace obtížné získat nezkreslená data. 

Klíčová slova: Alkohol – zvyk - rituál - ženy – rodičovská dovolená  



 

 

Abstract 

Background: Alcohol abuse among women on parental leave is a serious social 

problem. Scientific literature and research show motherhood is a risk factor for 

alcohol dependence. Women on parental leave can be considered a group at risk to 

addictive behavior. 

Aims: To investigate and understand the significance between the various drinking 

habits which exist amongst women who are on parental leave in Prague. To achieve 

this, the following research questions have been set: 

1) Are there any characteristic activities, behaviours or experiences related to 

alcohol use that are repeated and have a ritual aspect? 

2) What are the drinking rituals that occur amongst women on parental leave? 

3) What do these rituals mean for the users? 

Methods: The data for the research aspect of the work was obtained using a qualitative 

approach. Information was collected from 25 respondents who had participated in the 

research via semi-structured interviews. The sample was formed by following a 

snowball sampling technique.  

Results: There were some stereotypes observed in the research group related to the 

consumption of alcohol. These are recurring situations and strategies. This research 

has shown that the most common use of alcohol is associated with the following: 

ritualized social drinking, socialising, but also serving to bridge negative or enhance 

positive feelings, to overcome loneliness, to rest and relax, to create a moment for 

herself. The obtained results correspond to the claim that women on parental leave 

are a vulnerable group showing risky patterns of alcohol use. It should be noted, due 

to the sensitivity of the subject it is difficult to obtain undistorted data. 

Keywords: Alcohol –custom – ritual – women – parental leave 
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1 Úvod 

Rituály hrají důležitou roli v životě každého člověka. Pomáhají zajišťovat 

pocit jistoty a bezpečí, posilují identitu jedince, přispívají k upevnění společenství, 

poskytují oporu a důvěru, pomáhají redukovat obavy a překonávat obtížné životní 

situace. Přispívají k zajištění pořádku a kontinuity, vymezení hranic, podporují 

samostatnost. S prvky ritualizovaného chování se setkáváme v každodenním životě. 

Často je ale provádíme automaticky a ani si proto neuvědomujeme, do jaké míry jsou 

rituály s našimi životy spjaty. 

Rituály hrají také významnou roli v prevenci a léčbě závislostí, ale i při 

samotném užívání psychoaktivních látek. Mají důležitou léčivou úlohu. S jejich 

pomocí lze mírnit úzkost a posilovat pocity klidu a jistoty, jak uvádí Nešpor (2014). 

Upozorňuje ale zároveň, že zažité rituály mohou léčbu a abstinenci také velmi 

komplikovat, protože mohou vyvolávat bažení po psychoaktivní látce a zhoršovat 

sebeovládání.  

Všechny společnosti bez výjimky využívají k různým účelům omamné látky 

a alkohol je nejběžnější. Dodnes je na mnoha místech či kulturách součástí 

náboženských a jiných rituálů. V rámci naší kultury je, vedle tabáku, drogou 

nejschvalovanější, je zde nejhlouběji zakořeněn. Je nedílnou součástí naší kulturní 

historie. 

Ve spotřebě alkoholu zaujímá ČR dlouhodobě jedno z čelních míst ve 

světovém žebříčku. Mravčík et al. (2019) udává, že výskyt denní konzumace 

alkoholu v dospělé populaci se mezi roky 2016 a 2018 mírně zvýšil mezi muži i 

ženami a vzrostla také prevalence častého pití nadměrných dávek alkoholu. Pro ČR 

to znamená přibližně 1,5 milionu osob dospělé populace v riziku vzniku problémů 

spojených s alkoholem, z toho 800 tisíc vykazuje znaky škodlivého užívání alkoholu.  

Narůstající počet žen závislých na alkoholu souvisí se změnou v postavení žen 

ve společnosti. Ta se projevuje nejen v jejich větší nezávislosti, a to ekonomické, 
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společenské i právní, ale ovlivňuje také jejich vzorce užívání alkoholu, které se 

přibližují k těm mužským. Ženy se dostávají do nových společenských rolí, jsou na 

ně kladeny nové nároky a očekávání. Zároveň jim zůstávají tradiční role. Stres a 

snaha vše zvládnout pak může vést k hledání uvolnění prostřednictvím alkoholu. 

Mezi ohrožené skupiny patří ženy vykonávající psychicky náročné nebo typicky 

mužské profese, manželky úspěšných, bohatých mužů, tzv. zelené vdovy, ženy 

v domácnosti, nezaměstnané ženy nebo ženy na mateřské dovolené.   

Mateřství je pro ženu jedno z nejemocionálnějších období v jejím životě. 

Představuje výraznou změnu životního stylu, a kromě radostí přináší i celou řadu 

nejistot, problémů a omezení. To s sebou přináší určitou míru stresu, se kterým se 

některé ženy vyrovnávají prostřednictvím alkoholu.  

Cílem této práce je odhalit, zda a případně jaké pijácké zvyky a rituály existují 

mezi uživatelkami alkoholu z řad žen na rodičovské dovolené v Praze a jaký mají pro 

tyto uživatelky význam. 

Zaměřit diplomovou práce na téma rituálů spojených s konzumací alkoholu u 

žen na rodičovské dovolené jsem se rozhodla z důvodu aktuálnosti tématu. Také ale 

proto, že o užívání alkoholu přímo touto skupinou žen se odborná literatura příliš 

nezmiňuje, není mu věnována dostatečná pozornost. Cílem práce je tedy také snaha 

na téma upozornit. 
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2 Vymezení základních pojmů 

V této kapitole se budu věnovat vymezení pro práci klíčových termínů zvyk, 

rituál a alkohol.   

2.1 Zvyk 

Termínem zvyk je označován „ustálený způsob vykonávání činností nebo 

myšlení, vzor chování rozpoznatelný v opakovaném, rutinním počínání“ (Linhart et 

al., 1996, str. 1452). Vzniká častým opakováním určitých úkonů, ať už z vnitřních či 

vnějších popudů.  

Zvyky, které si během života vytváříme, nám usnadňují vykonávání běžných, 

každodenních aktivit odstraňováním procesu rozhodování. Vykonáváme je 

jednoduše proto, že jsme tak zvyklí. Vzdát se svých zvyků a návyků může být velmi 

obtížné, zejména v pokročilém věku, kdy je člověk na svých zvycích a návycích 

závislý a jen velmi obtížně je může změnit, odvyknout si. Zvyky charakterizují danou 

kulturu, jsou projevem či transformací jejích hodnot, norem či institucí (Linhart et 

al., 1996).  

Některé zvyky každodenního života nejsou vázány na specifické sociální role 

nebo nositele, jiné se pojí s určitou rolí, např. profesní nebo rodinnou. Tyto 

společenské zvyky a obyčeje představují zavedené a vyžadované vzorce jednání, 

které však nemají vážnější zdůvodnění. Jedná se zejména o zvyky mravní nebo 

náboženské. Tím se zvyk odlišuje od rutinních činností nebo rituálů 

(Langhammerová, 2011). Vykonáváme je zcela automaticky, protože víme, že tak se 

to od nás očekává, a tak je to tedy správně. Je zde typická naprostá absence racionální 

podstaty. Takové činnosti vykonáváme jednoduše proto, že je vykonávají i ostatní, 

např. sociální „rituály“ (pozdrav ve společnosti, podání ruky). 
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2.2 Rituál 

Slovo rituál pochází z latinského ritualis s významem obřadný, nebo též ritus, 

což je označením výrazného individuálního nebo kolektivního způsobu chování, 

který je standardizován, tedy založen na vnucených nebo tradičních pravidlech, 

vystupuje jako posvátný obyčej (Linhart et al., 1996). 

Označujeme tak „výrazný individuální nebo kolektivní způsob chování, který 

je standardizován, tj. založen na vnucených nebo tradičních pravidlech“ (Linhart et 

al., 1996, str. 938).  Charakteristickým znakem rituálu je jeho opakovatelnost, která 

stabilizuje dané chování.  Giddens (1999) definuje rituály jako formalizované 

způsoby chování.  

Rituály, které provázejí člověka od nejstarších dob, charakterizuje závaznost 

daná tradicí a výrazný symbolický význam v hlubokém propojení s identitou určitého 

společenství (Kalina, 2008a). Ve své publikaci Kalina zmiňuje, že rituály především 

upevňují společenství, pomáhají překlenovat obtížné životní situace, dávají 

společenství sebepřesahující smysl ve vztahu k tradici, přírodě a kosmu a umožňují 

jednotlivci se bezpečným způsobem do společenství začlenit a ztotožnit se s ním. 

Kaufmannová-Huberová (1998) definuje rituál jako slavnostní náboženské 

nebo i světské ceremonie, které probíhají podle přesně stanoveného schématu, a 

předpokládá přítomnost rituálního chování u všech lidí za účelem překonání krize. 

V minulosti byly rituály vázané na víru, měly náboženský charakter, například 

přinášení obětí bohům pro dostatek úrody. Turner definuje náboženský rituál jako 

„předepsané formální chování pro příležitosti neodkázané na technickou rutinu“ (In: 

Bowie, 2008, s. 149). 

Postupem času se ale přenesly i do světského života. V dnešní době chápeme 

rituál jako stereotypní jednání, které mnohdy nemá racionální opodstatnění. Dle 

Fromma (1999) je rituál aktem, v němž jednání reaguje na vnitřní prožívání a toto 

jednání má symbolický charakter. Krýsl (1994) zmiňuje symbolickou složku rituálů 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Chov%c3%a1n%c3%ad
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Oby%c4%8dej
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a úlohu ve vytváření skupinové identity, a to bez ohledu na to, zda tuto skupinu tvoří 

jen jeden člověk či více lidí. Rituál vypovídá o uzavřenosti a soudržnosti určité 

sociální skupiny, v níž se daný rituál odehrává. 

Rozdíl mezi rituálem a nerituálem je dle Tambiaha (1979) relativní. Předkládá 

tuto definici: „Rituál je kulturně zkonstruovaný systém symbolické komunikace. Je 

tvořen strukturovanými a uspořádanými sledy slov a činů, často vyjadřovanými více 

prostředky, jejichž obsah a uspořádání se vyznačují různým stupněm formálnosti 

(konvencionálnosti), stereotypů (strnulosti), kondenzace (syntézy) a redundace 

(opakování).“ 

2.3 Alkohol 

Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což lze přeložit jako „jemná 

substance“. Chemicky se jedná o etylalkohol (etanol) C2H5OH, což je čirá kapalina 

neomezeně mísitelná s vodou. Vzniká procesem kvašení ze sacharidů obsažených 

v ovoci či obilných zrnech nebo bramborách, či destilací pro dosažení vyšší 

koncentrace. Etanol je hlavní psychoaktivní složka alkoholických nápojů. Pro své 

baktericidní účinky je užíván také jako dezinfekční prostředek a po denaturaci 

benzinem, metanolem nebo dalšími látkami ve farmaceutickém a chemickém 

průmyslu např. jako rozpouštědlo, konzervant nebo pohonná látka.   

Výroba a užívání alkoholu provází lidstvo od pradávna. První alkoholické 

nápoje vznikaly zkvašením medu a lesních plodů. První zmínky o pěstování vinné 

révy v Mezopotámii pochází z období 5–6 tisíc let př. n. l., odkud pochází také důkazy 

o přípravě vína kolem roku 3500 př. n. l. a následném rozšíření po celém středomoří. 

Počátky výroby piva jsou datovány do období kolem roku 2800 př. n. l. a jsou 

přisuzovány starověkým Sumerům, Babyloňanům a Asyřanům. Pivo bylo v tuto dobu 

získáváno především z ječmene a pšenice, chmel se začal do piva přidávat až kolem 

13. století (Holcnerová, a). 
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V průběhu historie nebylo užívání alkoholu zcela běžné, ale bylo spojené se 

zvláštními situacemi a rituálními obřady. Šlo zejména o vegetační rituály, které 

souvisely se sběrem úrody, setbou nebo deštěm. Při těchto obřadech se lidé snažili 

naklonit si božstvo, odpoutat se od každodennosti určitým povznesením do duchovní 

sféry a to zejména pomocí konzumace alkoholu, tance a dalších praktik. Postupně se 

ale užívání alkoholu stávalo součástí běžného života.  

Na základě frekvence a množství užitého alkoholu rozlišuje Světová 

zdravotnická organizace čtyři základní vzorce užívání: abstinence, mírné užívání, 

epizodické užívání a nadměrné užívání.  

Abstinence je takové jednání, které vede ke zdržení se užívání alkoholu nebo 

jiné návykové látky, ať už z přesvědčení či z konkrétních důvodů, např. zdravotních, 

osobních, sociálních, náboženských, právních či jiných. Obecně je rozlišována 

abstinence celoživotní, totální a současná abstinence, která bývá využívána pro 

výzkumné účely a označuje abstinenci po určité období, např. v posledních 3, 6 nebo 

12 měsících (Kalina et al., 2001). 

Mírné užívání alkoholu označované také jako střídmé pití alkoholu, rozumné 

pití či nízko-rizikové pití alkoholu je takové užívání, které obecně nezpůsobuje 

problémy uživateli ani společnosti (Holcnerová, b). Doporučené množství pro 

nízkorizikové dávky etanolu jsou v různých zemích stanoveny různě a jsou vyjádřeny 

počtem porcí, dávek, jednotek alkoholu na osobu za časový úsek. V České republice 

je standardní nápoj definován jako 16–18 g etanolu, což může být jedno velké pivo, 

2 dcl vína nebo 50ml destilátu (Ruprich, 2015). Za mírné užívání alkoholu je tedy 

v ČR považováno užití maximálně jednoho tohoto nápoje denně pro ženy nebo 

seniory a maximálně dvou těchto nápojů denně pro muže. Doporučené maximální 

dávky jsou primárně určeny pro zdravé dospělé osoby. Neplatí např. pro těhotné ženy, 

osoby plánující řízení motorového vozidla či jiné aktivity vyžadující zvýšenou 

pozornost, osoby užívající medikaci, samozřejmě také pro děti a nezletilé. Součástí 

mírného užívání alkoholu je také abstinence, nejméně dva dny v týdnu (Ruprich, 

2015). 
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Za epizodické, nárazové užívání alkoholu je obecně označováno užití pěti a 

více alkoholických nápojů najednou/za jeden večer u mužů a čtyř a více nápojů u žen 

a mladistvých jednou nebo vícekrát během dvou týdnů (Zdraví 2020, 2015). SZÚ 

dokonce udává spotřebu 36-40 g alkoholu při jedné příležitosti a těžké epizodické pití 

pak definuje spotřebou více než 60g alkoholu. Epizodické užívání alkoholu je 

považováno za rizikové a přináší mnoho zdravotních a sociálních problémů, např. 

častější úrazy v důsledku dopravních nehod nebo násilného chování (Ruprich, 2015). 

Na rozdíl od nadměrného užívání v tomto případě nejde o pravidelné, každodenní 

užívání alkoholu, ale o nárazové užívání, ke kterému dochází nejčastěji během 

víkendů nebo ve dnech volna. Typické je pro období přechodu mezi adolescencí a 

dospělostí, mezi dospívajícími a vysokoškolskými studenty. V dospělosti dochází 

k návratu k tomuto vzorci užívání vlivem náročných životních událostí (Holcnerová, 

b). 

Nadměrné užívání alkoholu je užívání vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku a 

rozvoje zdravotních problémů v důsledku užívání alkoholu nebo komplikuje léčbu 

dalších zdravotních problémů. Za rizikovou považuje Světová zdravotnická 

organizace konzumaci 1-2 půllitrových piv nebo 2-4 dcl vína pro ženy a 2-3 

půllitrových piv nebo 4-6 dcl vína pro muže během jednoho dne (Zdraví 2020, 2015). 

Nadměrné užívání alkoholu zvyšuje riziko vzniku srdečních poruch a selhání, 

jaterních poruch, onemocnění slinivky, poruch spánku, oslabení imunitního systému 

a některých nádorových onemocnění. Vede také k duševním a behaviorálním 

poruchám vyvolaným užíváním alkoholu (NIAAA, 2005).   
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3 Specifikace pojmu rituál 

V této kapitole se zaměřím na bližší specifikaci rituálů. Obecně popíšu jejich 

funkce a význam, klasifikaci a blíže se budu věnovat rituálům spojeným s užíváním 

psychoaktivních látek.  

3.1 Funkce a význam rituálu 

Bowie (2008) uvádí mnoho funkcí, které rituály mají na úrovni jednotlivce i 

celých skupin a společností. Pomáhají podporovat nebo naopak narušovat stávající 

stav, vyvolávat změny nebo obnovovat soulad a rovnováhu, usnadňují předávání 

kulturních hodnot od jednoho pokolení k druhému. Prostřednictvím rituálu je možné 

vyjádřit city, řídit a prosazovat způsoby chování.  

Kalina (2008a) předkládá následující funkce rituálů: 

- upevňování společenství, 

- pomoc s překlenováním obtížných životních situací, 

- dodání společenství sebepřesahující smysl ve vztahu k tradici, přírodě a kosmu, 

- umožnění jednotlivcům bezpečně se začlenit do společenství a ztotožnit se s ním. 

Rituály z hlediska svého významu pomáhají zajišťovat pocit bezpečí a jistoty, 

posílit identitu jedince, upevnit společenství, redukovat obavy, poskytují oporu a 

důvěru, pomáhají při vyjadřování pocitů, překonávání krizí, zajištění pořádku a 

kontinuity, stanovení hranic, podporování samostatnosti, usnadnění učení a 

koncentrace, posilování schopnosti myšlení, činí pravidla aplikovatelnými (Kunze & 

Salamander, 2011). 

Rituály hrají významnou roli v prevenci a léčbě závislostí, ale i při samotném 

užívání psychoaktivních látek. Mají důležitou léčivou úlohu. S jejich pomocí lze 

mírnit úzkost a posilovat pocity klidu a jistoty, jak uvádí Nešpor (2014). Upozorňuje 

ale zároveň, že mohou také vyvolávat bažení po psychoaktivní látce a zhoršovat 

sebeovládání. Zažité rituály pak mohou velmi komplikovat léčbu a abstinenci. 
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3.2 Klasifikace rituálů 

Bell (1997) předkládá šest v praxi se překrývajících kategorií rituálního 

chování: 

- přechodové rituály při obřadech spjatých s „klíčovým okamžikem života“, 

- kalendářní a vzpomínkové obřady, 

- obřady výměny a společenství, 

- obřady působení trýzně, 

- postní obřady, půst a slavnosti, 

- politické rituály. 

Nabízí také tři teoretické přístupy zkoumání rituálu:  

- rituál jako výraz paradigmatických hodnot smrti a znovuzrození, 

- rituál jako mechanismus přivedení jedince do společnosti a založení společenské 

entity, 

- rituál jako proces za účelem společenské přeměny, katarze, ztělesnění 

symbolických hodnot, vymezení povahy toho, co je skutečné, nebo boje za 

ovládnutí znaku. 

Oproti tomu Grimes (1982) nepředkládá seznam kategorií rituálů, ale 

vymezuje určité mody rituálu. Ty zahrnují ritualizaci, dobré způsoby, obřad, liturgii, 

magii a oslavu. Na který modus je kladen důraz se pak odvíjí od funkce rituálu. 

Život každého z nás se skládá ze sledu různých etap a kritických momentů. 

Narození, dospívání, zaměstnání, sňatek, rodičovství, smrt. Ke všem těmto etapám se 

pojí určité obřady, jejichž cílem je pomoci jedinci přejít z jedné situace do jiné. Jedná 

se o tzv. rituály přechodu. Tento termín se užívá k označení rituálů „životního cyklu“ 

nebo „životní krize“ a souvisí se změnou stavu, ať už jednotlivce nebo skupiny 

(Bowie, 2008). Tyto rituály se často liší podobou, mají ale stejný mechanismus. Život 

je neustálé rozpadání a obnovování, neustálá změna stavu a podoby, smrt a 

znovuzrození. „Znamená to jednat a pak přestat, čekat a odpočívat a znovu začít 

konat, ale jinak. A jsou zde neustále nové a nové prahy, které je třeba překračovat, 
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práh léta nebo zimy, ročního období nebo roku, měsíce nebo noci, práh narození, 

dospívání nebo zralého věku, práh stáří, práh smrti, práh jiného života – pro ty, kdo 

v něj věří.“ (Gennep, 2018). 

Gennep (2018) označoval přechodovým rituálem veškeré náboženské i 

světské chování, ve kterém lze najít trojfázový model. Fáze přechodu rozděluje 

následovně: 

- Oddělení/odloučení – Přechod /pomezí – Opětovné začlenění či (znovu)přijetí 

Každá fáze se pojí s určitým typem rituálu. První fáze, kdy dochází 

k odloučení od předchozího stavu, od zbytku skupiny, je spojena s rituály odluky, 

oddělení. Jedinec je izolován a často podroben zkouškám. Příkladem může být 

oholení hlavy nováčka vstupujícího do armády, rituály očisty muslimů před vstupem 

do mešity, křesťanů před vstupem do kostela. Těmito rituály se naznačí odloučení od 

všedního prostoru, od jedné etapy či situace. Druhá etapa přechodu je pro jedince 

pomezím, nachází se „někde mezi“. Rituály zde slouží k označení odlišnosti, 

zvláštnosti, marginálnosti. Zaběhnutá pravidla chování se v této fázi mění, využívá 

se symbolů. Např. vojáci či vězni jsou povinni nosit stejnokroj, musí dodržovat určitá 

nová pravidla, např. v řeči či pohybu. Třetí fáze znamená opětovné začlenění, 

sloučení či přijetí. Jedinec je začleněn, přijat, zpět do společnosti, ale ve změněném 

stavu.  

Gennep pro tyto fáze užíval také termíny preliminální – liminální a 

postliminální fáze. Termín liminální pochází z latinského termínu limen s významem 

práh. Těmito termíny Gennep zdůrazňuje dynamičnost těchto rituálů. Klíčovým 

prvkem je zde překročení prahu, ať už skutečné či pouze symbolické, časové či 

fyzické.  

Tento trojfázový model znázorňuje Bowie (2008) na příkladu manželství: 
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Obrázek 1– Trojfázová struktura tradičního západního manželství 

 

Jednotlivé fáze přechodových rituálů jsou v různých situacích různě rozvinuty. 

Zejména střední (liminální) fáze může být do určité míry autonomní v rámci celého 

obřadu. Rituály začlenění v poslední fázi bývají odrazem první fáze. Věřící, který se 

pokřižuje svěcenou vodou před vstupem do kostela, učiní při odchodu totéž, oblečení 

odevzdané během rituálu oddělení bude nositeli vráceno apod. Jedinec se vrací do 

společnosti, ale už není stejný jako na počátku přechodového rituálu (Gennep, 2018). 

Gennep (2018) dále rozlišuje dvě základní třídy rituálů: rituály sympatetické 

a kontaktní. Sympatetické rituály jsou založeny na víře v působení podobného na 

podobné, opaku na opak, nádoby na obsah a naopak, části na celek a naopak, 

napodobeniny na skutečný předmět nebo bytost, a naopak slova na čin. Kontaktní 

rituály jsou založeny na materiálnosti a přenosnosti vrozených nebo získaných 

vlastností dotykem nebo na dálku.  

Gennep (2018) pokračuje rozlišením rituálů na přímé a nepřímé. Rituál, který 

působí přímo, má okamžitou účinnost bez zásahu autonomního činitele, např. prokletí 

či uhranutí. Nepřímý rituál uvádí do pohybu autonomní nebo zosobněnou sílu nebo 

řadu sil, např. démona či nějaké božstvo, kteří zasáhnou ve prospěch osoby, která 

rituál provádí. Příkladem může být modlitba, zaslíbení. Přímý rituál tedy účinkuje 

automaticky, nepřímý odrazem.  
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Dalším rozčleněním dle Gennepa je dělení na rituály pozitivní a negativní. 

Pozitivní rituály jsou projevem vůle převedeným v čin, rituály negativní v sobě 

zahrnují příkaz zdržet se určitého jednání. Nazýváme je také slovem tabu.  

Gennep (2018) ve svém díle nabízí třídění každého rituálu do čtyř kategorií 

šestnácti různými způsoby, přičemž se čtyři protiklady vylučují dle následující 

tabulky: 

Tabulka 1– Rozdělení rituálů dle Gennepa (2018) 

Animistické rituály 

Rituály sympatetické Rituály kontaktní 

Rituály pozitivní Rituály negativní 

Rituály přímé Rituály nepřímé 

Dynamistické rituály 

Z hlediska prevence léčby návykových nemocí uvádí Nešpor (2014) 

následující typologii: 

Přechodové rituály 

Jejich cílem je změna stavu, přechod z jednoho stadia či situace do další. Jako 

příklad rizikového přechodového rituálu uvádí Nešpor situaci, kdy nový zaměstnanec 

přinese na pracoviště alkohol. Prospěšným přechodovým rituálem může být vítání 

nových členů v terapeutických komunitách a svépomocných organizacích. 

Integrační rituály 

Jejich smyslem je posílení společných hodnot a demonstrace příslušnosti 

k určité skupině. Příkladem rizikových integračních rituálů jsou přípitky, kolování 

„jointu“, společná konzumace alkoholu po sportu, chlubení se alkoholovými a 

drogovými zkušenostmi mezi dospívajícími. Prospěšnými integračním rituálem může 

být představení nových členů při setkání Anonymních alkoholiků. Členové se 

představují křestním jménem s přívlastkem alkoholik, čímž dávají najevo příslušnost 

k dané skupině. 
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Kalendářní a vzpomínkové rituály 

Sem spadají oslavy narozenin, různých svátků, např. Velikonoc nebo Vánoc, 

které často slouží jako záminka ke konzumaci alkoholu. Rituálem v pozitivním 

smyslu slova je předávání diplomů, odznaků nebo náramků při výročích abstinence. 

Oslavné rituály 

Zde je konzumace alkoholu oslavou úspěchu, vítězství. Nešpor nabízí několik 

zdravých oslavných rituálů: posílení vztahů, kultura a umění, duchovní život, 

pohybové aktivity, odpočinek, příprava svátečního jídla nebo nápoje, zájmy a 

koníčky či jednoduše neoslavování. 

Ochranné rituály 

Smyslem těchto rituálů je ochrana před temnými silami (ohňostroje ve staré 

Číně). Ochranu si přivoláváme i přípitkem „na zdraví“. Prospěšným ochranným 

rituálem může být využívání různých symbolů, talismanů, motivačních předmětů. 

Magické rituály 

Tyto rituály jsou typické pro patologické hráče, kteří jsou přesvědčeni, že určité 

předměty či úkony jim zajistí výhru. Mezi prospěšné magické rituály patří modlitby 

nebo meditace.  

3.3 Rituály spojené s užíváním psychoaktivních látek  

Drogové rituály jsou specifickým pojmem, který lze charakterizovat podle 

Zinberga a Grunda, kteří drogové rituály zkoumali. Zinberg ve své práci Drug, set 

and setting za rituál považuje „…stylizované, ustálené chování, které obklopuje 

užívání drog. Toto chování může zahrnovat metody opatřování drogy a způsob jejího 

užití, stanovení si setu a settingu, aktivity následující po užití drogy a způsoby, jak 

zabránit nežádoucím účinkům drogy“ (Zinberg, 1984). 
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3.3.1 Rituály spojené s pitím alkoholu 

Naše společnost alkohol akceptuje, je výrazně proalkoholní. Jako druh jsme 

závislí na rituálu. Téměř každá událost většího či menšího významu v našich životech 

je spojena s nějakým obřadem nebo oslavou. Konzumace alkoholu je zanesena do 

většiny lidských rituálů, které nás provázejí od narození až po smrt. Významně je 

můžeme vnímat v rámci oslavných, přechodových nebo náboženských rituálů.  

Oslavné rituály 

V naší společnosti hrají v této souvislosti hlavní roli oslavné rituály. Mohou to 

být oslavy různých výročí, úspěchů, sportovní a jiné události. Téměř ve všech 

kulturách a během historie byl a je alkohol spojován s oslavou. Spojení mezi 

alkoholem a zábavou je tak silné, že si jen těžko představíme, že by existovalo jedno 

bez druhého. Ačkoliv je vzájemná závislost alkoholu a oslav patrná ve všech 

společnostech, ve kterých je alkohol užíván, toto spojení je silnější v kulturách 

s ambivalentním postojem k alkoholu, kde člověk potřebuje mít k pití speciální 

důvod, než v kulturách, ve kterých je pití alkoholu morálně neutrálním prvkem 

běžného života a nevyžaduje tedy žádné ospravedlnění. V těchto kulturách (např. 

Francie, Španělsko, Itálie a jistě i Česká republika) jsou oslavy s pitím alkoholu silně 

spjaty, ale nejsou využívány jako ospravedlnění pro každou příležitost k pití. Oslava 

tu jistě vyžaduje alkohol, ale každá konzumace alkoholu není podmíněna oslavou 

(SIRC,1998). 

Vysvětlení, proč je alkohol univerzálním symbolem oslav více než jakákoliv 

jiná látka, nabízí výše uvedena zpráva (SIRC, 1998). Toto vysvětlení vyžaduje 

pochopení základních společenských funkcí oslav a jejich vztahu k symbolickým a 

farmakologickým vlastnostem alkoholu: 

Alkohol jako symbolické médium 

Nápoje mohou být použity k vyjádření nekonečného množství různých, a 

dokonce protichůdných poselství. Stejný nápoj, druh alkoholu může v různých 

společnostech nebo situacích sloužit jako symbolické znázornění tradice nebo 
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novosti, mužnosti nebo ženství, dělnické třídy nebo elity, stability nebo změny, 

posvátného nebo sekulárního, integrace nebo diferenciace, pracovního či volného 

času atd. V každém případě bude jeho význam snadno pochopitelný.  

Kulturní aspekt 

Různé oslavy, karnevaly nebo festivaly mohou být spjaty i s určitým stupněm 

kulturní remise, uvolněním sociální kontroly nad chováním. Chování, které běžně 

není tolerováno nebo je přímo zakázáno, může být po dobu slavností dokonce aktivně 

podporováno. Během slavností mohou být bořeny běžné překážky např. mezi 

pohlavími či společenskými vrstvami. Kulturní remise a symbolické převraty, které 

charakterizují mnohé festivaly a oslavy, činí tyto události liminálními obdobími, tedy 

nejednoznačnými, okrajovými, hraničními intervaly, oddělenými od každodenní 

existence. Mezi liminalitou a alkoholem existuje vztah, kdy zkušenosti s intoxikací 

odrážejí zkušenosti rituálně indukované liminality. Chemické účinky alkoholu 

odrážejí kulturní chemii oslav.  

Alkohol jako alternativní realita 

Výše zmíněná kulturní chemie rituálního času, remise a převrat, která je vlastní 

většině slavnostních rituálů, zahrnuje dočasnou výstavbu alternativní reality. Běžná 

pravidla jsou uvolněná, pozastavená nebo dokonce obrácená, což umožňuje krátké 

zkoumání alternativních způsobů bytí. Tyto alternativní světy nemusí být 

jednoznačně ideální, často jsou v opozici k vysoce hodnotovým normám a 

kategoriím. Místo, kde se důvěrné hranice stávají rozmazanými, bariéry se rozpouští 

a ceněné hodnoty jsou napadány, se může jevit děsivým a nebezpečným. Tento stav 

plný vzrušení a rozpaků je často aktivně vyhledáván a povzbuzován a souvisí patrně 

se spotřebou alkoholu. Potřebu osvobození od omezení, která jsou daná světskou 

existencí, lze uspokojit pouze zažíváním pozměněných stavů vědomí. 

Alkohol jako vyvážení 

Snaha o vytváření alternativních realit je vyvážena stejně silnou potřebou 

stability a bezpečnosti všední existence. Jsme fascinováni liminálními zkušenostmi, 

ale zároveň se jich bojíme, rádi navštěvujeme alternativní světy, ale žít bychom v nich 
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nechtěli. Konzumace alkoholu hraje vyrovnávací roli v kontextu slavnostních rituálů. 

Změněné stavy vědomí vyvolané alkoholem nám umožňují zkoumat vyžadované, ale 

potenciálně nebezpečné alternativní reality, zatímco společenská rovina pití (pravidlo 

konstantní sociability) poskytuje uklidňující protiváhu.  

Na účastníky oslav je obvykle vyvíjen velký tlak, pití alkoholu je bráno jako 

norma. Nešpor (2014) uvádí, že u osob problémově pijících alkohol bylo prokázáno 

časté pití v situacích, které lze označit jako rituály. Jednou týdně či častěji pilo 

alkohol při oslavách téměř 19 %. Přibližně 30 % problémově pijících přiznalo 

konzumaci alkoholu jednou týdně či častěji při společenských událostech.  

Jedním z rituálů při oslavách je přípitek nebo proslov, který v různých zemích 

vypadá různě. Obvykle hosté povstanou a přiťuknou si sklenicemi o sebe s pohledem 

jeden druhému do očí a vyslovením nějakého přání - „na zdraví“, „ať se daří“ apod. 

Poté se obvykle nápoj ve skleničkách pije. Přípitek má tedy tři části, přípitek verbální, 

dále souhlas a symbolický doušek. V úvodní části osoba pronese důvod k přípitku, ať 

už jen "na zdraví!", nebo složitější proslov s následným přáním (například: "na 

zdraví", „ať vám to vydrží“). Všichni přítomní proslov schválí povznesením číší často 

doprovázeným souhlasnými výkřiky ("na zdraví“, „na nevěstu a ženicha"), načež 

následuje přiťuknutí sklenkami s ostatními hosty na dosah ruky. Přiťuknutí není 

nezbytné, sklenice lze jen pozvednout a podívat se navzájem do očí. Připití je 

způsobem potvrzení přání, a nezáleží na tom, o jak velký doušek jde.  

V naší společnosti se přípitky dokonce řídí etiketou. Ta upravuje, kdo komu 

připíjí, kdy a čím je možné „ťukat“ (pouze vínem, sektem, abstinenti perlivým 

nealkoholickým nápojem), v jaké chvíli apod. Při běžném posezení s přáteli je 

přípitek volnější, ťuká se vším, pohled z očí do očí zůstává. V případě pití piva se 

často připíjí na zdraví a na přátelství - nejdříve se ťukne sklenicemi v horní části, pak 

v dolní části, pak se ťukne sklenicemi o stůl a poté se pije. Říká se tomu "uzemnění 

půllitru" (anoda – katoda – uzemnění). U všech přípitků je obvykle dodržována 

pověra, že by se lidé při připíjení měli vyhnout křížení rukou, protože to přináší 

smůlu. V naší společnosti se připíjí při různých příležitostech, např. při svatební 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklenice
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hostině, při oslavě narozenin, Vánoc a Silvestra, významných výročí nebo narození 

dítěte. 

Všeobecně udržovaným rituálem při přípitcích a pití alkoholu obecně je také 

používání konkrétních typů skleniček při pití určitého alkoholu. Pivo se tak podává 

v pivních půllitrech nebo sklenicích, červené víno v zakulacených širších číších 

s kratší nožičkou, bílé víno v užších sklenkách, sekty v úzkých vysokých 

skleničkách, tvrdý alkohol v tzv. panácích, whiskovkách, apod. Jak již bylo zmíněno, 

rituály mohou vyvolat bažení. Pro léčené alkoholiky tak může např. pohled na určitý 

typ skleničky vyvolat chutě. 

Přechodové rituály 

Ve většině kultur hraje alkohol ústřední roli v přechodových rituálech, ať už 

se jedná o velké mezníky či drobné každodenní přechody. Kultury, ve kterých je 

alkohol v rámci drobných každodenních přechodů využíván pouze k označení 

přechodu od práce k volnému času, kde je konzumace spojována s rekreací a 

nezodpovědností, např. USA nebo UK, mají větší sklony k problémům s alkoholem 

než kultury, ve kterých je pití nedílnou součástí běžného pracovního dne, např. 

Francie, Španělsko (SIRC, 1998). 

Přechody životního cyklu 

Alkohol je součástí rituálních oslav všech významných událostí životního 

cyklu, mezi které patří např. narození dítěte, křest, narozeniny, uzavření manželství 

nebo pohřby.  

Od pravěku se narození dítěte pojí s různými obřady a oslavami. Tyto rituály 

zajišťovaly pevné místo ve společnosti i mnohá práva, jejich prostřednictvím bylo 

narozené dítě přijímáno do kmene, rodiny či církve. Součástí oslav a vítání nového 

potomka byly křtiny, bohatá a veselá hostina s účastí kmotrů a širšího příbuzenstva, 

při kterých bylo podáváno jídlo a alkohol dle krajových tradic a zvyků. Narození 

dítěte bylo v katolické církvi spojeno s obřadem křtu a takzvaným úvodem. 

Ukončením šestinedělí rodičky se rušilo její odloučení ze společnosti a dodržování 



26 

 

různých omezení a povinností během těhotenství, porodu a doby poporodní. Teprve 

úvodním obřadem se žena mohla znovu plně zařadit do rodinného a společenského 

života. Tento rituál nabýval různých podob a jeho součástí byla hostina určená 

především ženám. Protože porod byl ještě v 19. století spojován s vážným ohrožením 

života rodičky i dítěte, byl tento návrat k rodině a do společnosti oslavován bujaře a 

veseleji než křtiny. Hostina bývala bohatá, provázená hudbou, tancem, tradičním 

jídlem a také alkoholem (Navrátilová, 2004). Zatímco v některých zemích jsou 

tradiční oslavy narození dítěte konané pro příchodu z porodnice určeny pro celou 

rodinu a přátele, u nás je obvyklé zapíjení potomka otcem a jeho přáteli ještě v době 

pobytu matky s dítětem v porodnici.  

I oblíbené rozlučky se svobodou byly a jsou s konzumací alkoholu 

neoddělitelně spjaty. V předvečer svatebního dne se v domech snoubenců scházeli 

jejich svobodní přátelé a známí a připravovali výzdobu na svatební den, zdobili 

svatební májky. Součástí těchto setkání bylo veselí, tanec, zpěv a alkohol. Dnes však 

loučení se svobodou nabralo jinou podobu. Jedním z nepsaných pravidel je povinnost 

organizátora takové akce (většinou svědka/svědkyně) zajistit dostatečné množství 

alkoholu pro všechny účastníky. Často jsou tyto oslavy budoucího manželského 

svazku vlastně pouhou „tour de bar“.  

Bez alkoholu se neobejde vstup do manželství v rámci svatební hostiny. Je 

součástí přípitku, oslavy novomanželů i mnoha svatebních tradic, únosu nevěsty.  

Alkohol hraje roli i v lidových tradicích spojených s pochováním a 

rozloučením se zesnulým. Před samotným pohřbem byla mrtvému do rukou nebo úst 

vkládána mince na cestu do záhrobního světa, spolu s dalšími oblíbenými a 

náboženskými předměty. Tím byl kromě např. modlitební knihy či růžence i alkohol 

či fajfka s tabákem. Dodnes se jako nedílná součást pohřbu zachovaly pohřební 

hostiny, při kterých je tradičně podáván i alkohol. 
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Přechody životního stylu 

Do této skupiny je možné zařadit události méně významné, ovšem také 

znamenající určitou životní změnu, např. promoci, povýšení nebo postup v práci nebo 

odchod do důchodu. Koupě nebo stěhování do nového domu je přechodem velkého 

významu z hlediska sociálního a ekonomického postavení a představuje také 

potenciální stres pro dotčené osoby. A to je kombinace, která vyžaduje rituální 

uznání. V některých kulturách jsou takové obřady (tzv. „kolaudace“) určené pro 

rodinu a blízké přátele, v jiných pro celou komunitu.  

Drobné každodenní přechody 

Rituály spojené s pitím alkoholu provázejí i méně významné události 

každodenního života, např. přechody z práce do volného času, označení začátku či 

ukončení konkrétního úkolu. Alkohol je spojován s oddechovým časem, se zábavou, 

uvolněností, spontánností, jako protikladem k organizované práci. Pro mnoho lidí je 

běžné zajít si na skleničku cestou z práce či si ji nalít hned po příchodu domů a tím 

tak pracovní a volný čas oddělit. V některých kulturách je stejně jako k relaxaci nebo 

oslavě dokončení úkolu alkohol využíván k vytvoření energie a nadšení do práce, ať 

už při cestě do práce či při obědové přestávce.  

SIRC (1998) nabízí odpověď na otázku, proč je alkohol základním prvkem 

přechodových rituálů v tolika různých kulturách. Jde o přirozený vztah mezi 

alkoholem a rituálem. Alkohol v těchto rituálech plní symbolickou, psychologickou 

a sociální funkci.  

Symbolická funkce 

Alkohol je při těchto rituálech prostředkem pro „budování světa“. Druh 

podávaného nápoje definuje povahu události, vytváří společenský vztah mezi 

konzumenty, diktuje typ interakce vhodné pro danou příležitost. Symbolická 

ekvivalence, spřízněnost mezi alkoholem a rituálem není nikde zjevnější než 

v kontextu obřadů. Přechodové rituály slouží k vymezení hranic mezi jednotlivými 

fázemi života, k označení konce jedné fáze a začátku další. Stejně tak pitím alkoholu 

oddělujeme jeden sociální kontext od druhého.  
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Psychologická funkce 

Soulad mezi alkoholem a přechodovými obřady není omezen pouze na 

kulturní, symbolické atributy alkoholu, ale zahrnuje také jeho farmakologické 

vlastnosti. Alkohol je omamnou látkou způsobující změněné stavy vědomí a 

zkušenost s intoxikací tak odráží zkušenost rituálně indukovaných přechodových 

rituálů. Velké životní události často znamenají velké transformace a mohou být 

zdrojem značného napětí, úzkosti a strachu. Dokonce i události, které jsou obecně 

považovány za pozitivní, mohou být velice stresující, např. svatba, křtiny apod. 

Nápoje zde plní klíčovou funkci, vytváření srozumitelného, snesitelného světa a 

umožňují nám vytvořit alternativní realitu, ve které jsou potenciálně rušivé nebo 

děsivé aspekty přechodu minimalizovány a pozitivní slavnostní aspekty jsou 

posíleny. 

Sociální funkce 

Ritualizace přechodů je prostředkem, jímž jsou zakládány, udržovány a 

veřejně potvrzovány mezilidské vazby, vazby mezi rodinami, komunitami. Osobní 

přechody jsou naplňovány širším společenským významem. Význam alkoholu je 

v této souvislosti snadno pochopitelný. Ve všech kulturách je pití alkoholu 

společenským aktem a jednou z primárních funkcí alkoholu je usnadňování 

sociálního propojení. Budování a posilování mezilidských vztahů v této souvislosti 

podporují rituály spojené se sdílením, přípitky, „otáčením“ (vzájemným zvaním).  

Průběh všech rituálů se dle Kaufmannové - Huberové (1998) řídí určitými 

pravidly, která jsou dlouho neměnná. Společnost je ale dynamická a v průběhu času 

se mění. Společně s ní by se tedy měl měnit i rituál. V opačném případě přestává mít 

původní smysl, stane se formou bez obsahu.  

Dahlke (2017) ve svém díle představuje svůj pohled na náhradní rituály 

přechodu týkající se drogové závislosti. Autor tvrdí, že při dostatečném uvědomění a 

odvaze můžeme nebezpečným náhradním rituálům otupit hrot. Na příkladu alkoholu 

tak například uvádí, že v dnešní společnosti, ve které alkohol patří k běžnému životu, 

nelze očekávat, že to neovlivní žádné dítě. Ve své knize tvrdí, že alkohol nelze ze 
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života zcela vyloučit, a proto je vhodné dítě na rizika a účinky alkoholu připravit: „A 

tak je záhodno, abychom mu včas sami nabídli první whisku nebo jiný nápoj v rámci 

malého rituálu. Po uvedení role alkoholu ve společnosti, jeho funkce při večírcích a 

při představách o dospělosti měli bychom mu co nejzřetelněji vylíčit jeho působení 

na tělo a na duši. Pár doušků whisky dítěti neuškodí, dodá však váhu našemu líčení. 

Zatočí se mu hlava, kolena změknou a možná mu bude i špatně. Tímto rituálem však 

bude připraveno na pozdější svádění svými vrstevníky. Teď už alkohol poznalo a 

nemusí sobě ani ostatním nic předstírat.“ (Dahlke, 2017, str. 113) 

Náboženské rituály 

Pití alkoholu bylo v historii významnou součástí náboženských rituálů. Stalo 

se jejich nezbytnou součástí již ve starověkých kulturách, které uctívaly bohy či 

dokonce celá božstva zasvěcená alkoholu. Omamné účinky fermentovaných nápojů, 

které přiváděly šamany, kněží i ostatní účastníky těchto praktik do extatických stavů 

byly připisovány nadpřirozeným a božským silám. Lidé také věřili, že jim bohové 

dali tyto nápoje proto, aby jim pomohli lépe snášet těžký úděl lidské smrtelnosti. 

(Krchňáková, 2010). 

Mezi nejznámější starověké bohy či bohyně, kteří byli spjati s alkoholem patří 

např. Silénus (Řecko) – bůh piva a druh pijáků, Dionýsos (Řecko) – bůh úrody, obilí, 

piva a plodnosti, dnes však především znám jako bůh vína a nespoutaného veselí, 

Ninkasi (Mezopotámie) – bohyně alkoholických nápojů, patronka piva a 

pivovarnictví, Radegast (ČR) - pohanský bůh slunce, války, vítězství, ale i úrody, 

hojnosti a pohostinnosti, dnes spojován s pivovarnictvím, Ragutis, Raugupatis, 

Ragutiene (Litva) – bůh piva, bohyně piva a bůh fermentace, Kamui-Fuchi 

(Japonsko) – bohyně ženské plodnosti, ohně a piva, Hathor (Egypt) - bohyně lásky a 

zároveň ochránkyně všeho, co lásku podněcovalo a doprovázelo: hudby, zpěvu, tance 

a veselí, ale také alkoholu. Byla označována za bohyni zkázy a opilosti (Krchňáková, 

2010). 

Ve starověkých kulturách nevnímali pití alkoholu a s tím spojenou opilost 

jednoznačně negativně. V Mezopotámii bylo pivo oblíbeným nápojem bohů, bylo 
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také proto jedním z častých obětních darů, bylo součástí všech kultovních slavností. 

Jako odměnu jej dostávali například lidé najatí k naříkání nad ložem nemocného či 

zemřelého. Ani ve starověkém Egyptě nepovažovali opilost za nežádoucí, pokud 

nebyla častá a nezpůsobovala nesamostatnost a ubohost člověka. Při slavnostech 

k poctění bohů a bohyň byla nutností (Novák Večerníček, 2015). 

Světová náboženství mají k alkoholu odlišný přístup. Mnohá náboženství 

konzumaci alkoholu zakazují nebo ji považují za hříšnou nebo negativní (islám, 

buddhismus, mormonismus), v jiných alkohol zaujímá specifické místo, je v centru 

důležitých rituálů.  

Například v křesťanství představují rituály v rámci sedmi svátostí (křest, 

biřmování, manželství, kněžství, svátost smíření, svátost oltářní, pomazání 

nemocných) podstatné kroky či fáze v životě a udržují si svůj význam a tradiční 

podobu dodnes. Alkohol je zde užíván rituálně, nikoliv však za účelem změny 

vědomí (Watts, 1995). 

Ve značné části křesťanských skupin prvních staletí měly velký význam 

hostiny, scházení se ke společnému jídlu, jehož slavnostní součástí bylo požehnání 

chleba a kalicha, takzvané díkůvzdání (řecky eucharistie). Toto požehnání zpravidla 

obsahovalo symbolickou interpretaci propojující chléb a víno s Ježíšem, tedy chleba 

jako Ježíšova těla a vína jako jeho krve, jejichž obětí Ježíš podle křesťanské víry 

vykoupil lidstvo z nadvlády hříchu (Zbíral, 2014).  

Mše (Eucharistie, Večeře Páně, Lámání chleba, Nejsvětější oběť, Liturgie) je 

pro křesťany vrcholem vztahu k Bohu. Věří, že se během tohoto obřadu setkávají 

s Ježíšem a přijímají jeho tělo a někdy i krev. Průběh mše se během staletí 

proměňoval, ale to podstatné, přijímání Krista v podobě chleba a vína (tělo a krev 

Kristovo), vždy zůstávalo.  
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4 Kultura alkoholu 

Alkohol patří mezi kulturně nejvýznamnější a nejužívanější psychoaktivní 

látky. Je neodmyslitelně spojen se zrodem civilizace, její existencí v dobách rozkvětu 

i úpadku, a různou měrou zasahuje do společenského života. Všechny společnosti bez 

výjimky využívají k různým účelům omamné látky a alkohol je nejběžnější. 

V průběhu historie i v rámci různých kultur nabývalo užívání alkoholu různých 

podob. Alkohol byl a dodnes na mnoha místech či kulturách je součástí náboženských 

rituálů. Dříve byl významným zdrojem živin a pro své antiseptické a analgetické 

účinky byl využíván i v medicíně. 

Alkohol je, vedle tabáku, v rámci naší kultury drogou nejschvalovanější, je 

zde nejhlouběji zakořeněn. Je nedílnou součástí naší kulturní historie. Ve všech 

kulturách je dostupnost a konzumace alkoholu řízena pravidly, normami, předpisy. V 

Evropě je alkohol legální návykovou látkou, její dostupnost je v různých zemích 

odlišně upravena. Základní právní úpravou v této souvislosti je věkové omezení. V 

České republice je dle Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek zakázáno prodávat a podávat alkohol osobám mladším 18 let. Další omezení ale 

mohou být nastavena i nepsanými pravidly. Ačkoliv variace v těchto pravidlech a 

normách odrážejí charakteristické hodnoty, postoje a přesvědčení různých kultur, 

určité konstanty zde existují. V rámci analýzy mezikulturního výzkumu byly 

odhaleny čtyři téměř univerzální konstanty (SIRC, 1998): 

- zapovězení samotářského pití,    

- preskripce družnosti, pospolitosti, 

- sociální kontrola spotřeby a chování, 

- omezení pití žen.  

Neoficiální vnitřně nastavená pravidla upravují míru spotřeby alkoholu i 

chování po požití mnohem účinněji než vnější omezení, právní normy.  

Ve spotřebě alkoholu zaujímá ČR dlouhodobě jedno z čelních míst ve 

světovém žebříčku.  
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Obrázek č. 2 – Spotřeba alkoholu ve světě dle OECD 

Mravčík et al. (2019) udává, že výskyt denní konzumace alkoholu v dospělé 

populaci se mezi roky 2016 a 2018 mírně zvýšil mezi muži i ženami a vzrostla také 

prevalence častého pití nadměrných dávek alkoholu. Do kategorie rizikové a škodlivé 

konzumace alkoholu spadá celkem 14,0–18,1 % populace. Pro ČR to znamená 

přibližně 1,5 milionu osob dospělé populace v riziku vzniku problémů spojených s 

alkoholem, z toho 800 tisíc vykazuje znaky škodlivého užívání alkoholu. Prevalence 

rizikového a škodlivého užívání alkoholu je dlouhodobě 2–3krát vyšší u mužů než u 

žen. Podle studie SZÚ (Csémy et al.,2019) pilo denně nebo téměř denně celkem 7,8 

% populace (11,3 % mužů a 4,4 % žen).  

Vzorce a postoje k užívání alkoholu jsou v každé kultuře jiné, liší se mezi 

jednotlivými státy, a dokonce i mezi jednotlivými etnickými skupinami v rámci 

jednoho státu. Tyto rozdíly jsou jednak dány typem konzumovaných alkoholických 

nápojů, kontextem konzumace a množstvím alkoholu, které je považováno za 

přijatelné (Collins & McNair, 2002).   

Obrázek č. 2 – Spotřeba alkoholu ve světě dle OECD Obrázek 2 – Spotřeba alkoholu ve světě dle OECD 
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Zpráva WHO (2002) uvádí, že mnohem více abstinují obyvatelé rozvojových 

zemí než obyvatelé rozvinutých zemí. Konzumace alkoholu v rozvojových zemích je 

vzácnější a je spojeno především s významnými událostmi. I zde se ale v důsledku 

industrializace alkoholové produkce a distribuce stává konzumace častější, často ve 

formě víkendového pití.  

Snad nejvíce užívaná typologie je kategorizace nápojových kultur do 

„mokrých“ a suchých“ založená na vzorcích pití, míře opilosti, problémech s pitím a 

kontrolních systémech, které existují v dané zemi. Mokré kultury jsou zde 

charakterizované vysokou spotřebou alkoholu na obyvatele, méně omezující 

kontrolní strukturou a nižší mírou opilosti (např. Dánsko). Suchou kulturu 

charakterizuje silná tradice střídmosti, vysoký podíl abstinentů, vzácná, ale 

závažnější konzumace (např. USA, Švédsko, Spojené království). V „suchých“ 

kulturách je zaznamenána vyšší míra problémů souvisejících s alkoholem, než v 

„mokrých“ kulturách. Ačkoliv se některé kultury potýkají s problémy souvisejícími 

s konzumací alkoholu více než jiné, mírné, bezproblémové pití je normou ve většině 

kultur, zatímco nadměrné pití či naopak abstinence jsou považovány za abnormální 

(SIRC, 1998).  

Room & Mäkelä (in SIRC, 1998) v této souvislosti rozlišují 4 základní typy 

kultur: 

- abstinující kultury, ve kterých je užívání alkoholu zakázáno zákonem nebo 

náboženstvím (např. islámské společnosti), 

- kultury s ritualizovaným užíváním alkoholu (přísně ritualizované užívání alkoholu 

v malých dávkách, např. ortodoxní židé),  

- kultury, ve kterých je alkohol součástí každodenního života, je užíván jako potravina 

nebo prostředek k uhašení žízně, nikoliv jako prostředek intoxikace (středomořské 

státy), 

- kultury užívající nadměrné dávky alkoholu o svátcích a slavnostech 

(latinskoamerické kultury). 
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Zpráva SIRC (2018) odkazuje na další kategorizace, např. typologie zaměřená 

na dominantní nápoj užívaný v určité zemi. Označuje je jako kultury vína, piva nebo 

destilátů. Diskuse o těchto typologiích se zaměřují nejen na typ konzumovaného 

nápoje, ale také na to, zda konzumace probíhá doma u jídla (např. ve vinných 

kulturách v Itálii nebo v Řecku), nebo převážně v hospodách a na jiných místech 

mimo domov, jako v pivních kulturách. Pití alkoholu je ve všech kulturách v podstatě 

sociální aktivitou a většina společností má specifická prostředí určená pro společné 

pití. Společnosti s pozitivním přístupem k alkoholu mají tendenci upřednostňovat 

otevřené prostory, zatímco společnosti se střídmějším přístupem preferují uzavřené, 

izolovanější prostory. 

V této souvislosti je zde uvedena Csikszentmihalyiho typologie míst 

sloužících ke konzumaci alkoholu v evropských zemích: 

- otevřené a vzdušné podniky, vinotéky ve středomořských kulturách s konzumenty 

sedícími v malých skupinkách kolem stolů, 

- obrovské tmavé pivní sály, např. v Německu nebo v Rakousku, s dlouhými stoly 

lemovanými lavicemi, 

- „stand-up“ bary v anglických hospodách a pubech, s konzumenty stojícími. 

Právě i prostor, prostředí, ve kterém je alkohol konzumován, a interakce mezi 

konzumenty má vliv na samotné pití, množství vypitého alkoholu, na chování 

konzumentů, i rituály, ke kterým může docházet. Ve všech kulturách je prostor 

určený ke konzumaci alkoholu zvláštním prostředím s vlastními zvyky a hodnotami. 

Tato místa bývají sociálně integrační a jejich primární funkcí je usnadnění sociálního 

propojení (SIRC, 1998). 

Také účinky alkoholu na chování jsou primárně určovány spíše sociálními a 

kulturními faktory než chemickými účinky ethanolu (SIRC, 1998). Zpráva uvádí, že 

v některých společnostech (UK, Skandinávie, USA, Austrálie) je alkohol spojován 

s násilným antisociálním chováním, zatímco v jiných (středomořské státy, některé 

jihoamerické kultury) probíhá konzumace v harmonickém duchu. Tato variabilita 

není přisuzována např. genetickým rozdílům, ale je jednoznačně spojována 
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s odlišným pohledem na alkohol, očekáváním týkajícího se účinků alkoholu a 

společenskými normami týkajícími se chování v opilosti. Problémy související 

s alkoholem jsou spojeny se specifickými kulturními faktory, které souvisí s vírou, 

postoji, normami a očekáváními. Výskyt problémů tak není přímo spojen 

s průměrnou spotřebou na obyvatele. Země s vyšší spotřebou (Itálie, Francie) mají 

nižší skóre ve většině ukazatelů problémového pití než země s velmi nízkou 

spotřebou (např. Irsko nebo Island), které zaznamenávají relativně vysoké míry 

sociálních a psychiatrických problémů souvisejících s konzumací alkoholu (SIRC, 

1998). 
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5 Specifika užívání alkoholu u žen 

Tzv. genderové stereotypy, tedy různé chování, role a pozice mužů a žen ve 

společnosti, se projevují také v problematice závislostí. Tato specifika se promítají v 

prevalenci, preferenci užívané látky, motivaci k jejímu užití i dalších oblastech 

(Amchová, Kučerová, 2015). Obecně lze tvrdit, že muži všeobecně, napříč kulturami, 

užívají drogy častěji než ženy. To může být způsobeno jak příležitostí a přístupem 

k droze, tak právě vnímáním role ženy ve společnosti (Wilsnack, S., Wilsnack, R., 

2003). 

Změny ve vzdělanosti, zaměstnání i sociálním statusu žen v posledních letech 

se projevují nejen v jejich větší nezávislosti, ale ovlivňují také jejich vzorce užívání 

alkoholu, které se přibližují k vzorcům užívání u mužů. Studie ukazují, že ženy 

vykonávající tradičně mužské profese, pro které je typická soutěživost, pijí více než 

ženy mající tradiční ženské povolání. Vzorce užívání žen mohou být také 

ovlivňovány reklamami, které jsou více mířeny i na ženy (Zdraví 2020, 2015). 

Kalina (2008b) vysvětluje, že specifikem žen užívajících návykové látky je 

větší stigmatizace. Pohled na ženy užívající alkohol je kritičtější než na muže. Jejich 

problémy jsou proto více skrývané, tabuizované a méně uvědomované, a to jak 

samotnými uživatelkami, tak i jejich blízkými a okolím. Autor v této souvislosti 

zmiňuje pojem „dvojí deviace“. Žena, jakožto uživatelka drog, je pro společnost 

deviantní nejen pro samotné užívání. Zároveň totiž neplní společností nastavenou 

ženskou roli. Zvláště odsuzované jsou potom těhotné ženy a matky. 

Zatímco se role žen a vzorce užívání alkoholu mění, způsob a rychlost, jakou 

ženy metabolizují alkohol, zůstává stejná. To pro ženy znamená více zdravotních 

problémů než pro muže. Nešpor (2013) upozorňuje, že ženy jsou vůči alkoholu méně 

odolné než muži. Z fyziologického hlediska jsou ženy zranitelnější, dosahují vyšší 

hladiny alkoholu v krvi při stejné dávce. Závislost se u nich rozvíjí pro kratší době a 

při menších dávkách. Zdravotní problémy související s užíváním alkoholu jsou u žen 
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častější a nastávají dříve. Alkohol má také dle Nešpora na ženy méně předvídatelné 

účinky, zejména v kombinaci s léky.   

Muži mívají k experimentování s návykovými látkami jinou motivaci než 

ženy. Cílem pití u žen je obvykle změna psychického stavu, nikoliv opilost. Častěji 

využívají návykové látky v reakci na stresové události, k samoléčbě např. úzkostných 

stavů, depresí či sociální izolace (Amchová, Kučerová, 2015).  

Zahraniční výzkumy také ukazují, že ženy v souvislosti s užíváním 

návykových látek vyhledávají odbornou pomoc méně často než muži. Důvodů je 

více, v první řadě je to ale již zmiňované společenské stigma a v případě matek i 

strach z odebrání dětí (Amchová, Kučerová, 2015).  

5.1 Ženy na RD jako specifická skupina uživatelů alkoholu 

Důvodů, proč ženy na rodičovské dovolené nejčastěji užívají alkohol, je 

několik. Mateřství je pro ženu jedno z nejemocionálnějších období v jejím životě. 

Představuje výraznou změnu životního stylu, a kromě radostí přináší i celou řadu 

nejistot, problémů a omezení. Ženy na rodičovské dovolené mohou být vytrženy ze 

svého původního sociálního zázemí, mohou ztratit přátele, nemají dostatek času na 

svůj osobní život, který vedly před mateřstvím. Často se cítí osamocené, izolované 

od okolního světa, přetížené vyčerpávající prací, trpí nudou, stereotypem, převážnou 

část dne tráví samy s dětmi. Podstatnou roli hraje nevyspání, únava. Moderní ženy, 

v současné době i později rodící a zvyklé na svobodnou realitu a finanční nezávislost, 

často těžce snášejí několikaletou izolaci a ztrátu kariéry i společenského 

postavení. Role matky je zaměstnání, které je společensky nedoceněné, finančně 

neohodnocené. Zaměstnání, ze kterého není cesty zpět, není možné ho ze dne na den 

zanechat. Nepřináší žádná ocenění za vykonanou práci, nelze se v něm poměřovat a 

hodnotit, jako je tomu u jiných zaměstnání. Mnozí jsou přesvědčeni, že matky toho 

vlastně moc nedělají, pouze se starají o dítě, což je po všech stránkách snadnější než 

chodit do zaměstnání a den strávený péčí o dítě je odpočinkem a zábavou.  
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Ženy – matky se také musí vyrovnávat se změnami postavy, které mateřství 

přináší. Mohou trpět nedostatkem času pro péči o sebe samu, odpočinek a relaxaci 

(Vágnerová, 2014). 

To vše a celodenní péče o dítě s sebou přináší určitou míru stresu, se kterým 

je potřeba se vyrovnat. 
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6 Výzkumná část 

6.1 Metodologie výzkumu 

V praktické části diplomové práce se budu zabývat popisem realizovaného 

kvalitativního výzkumu a jeho metodologií. Uvedu zde výzkumný cíl, výzkumné 

otázky, užitou metodiku, výzkumný soubor, způsob analýzy a zpracování získaných 

dat a samozřejmě etické aspekty práce. 

6.2 Výzkumný cíl 

Cílem práce je zjistit, jaké pijácké zvyky a rituály existují mezi uživatelkami 

alkoholu z řad žen na rodičovské dovolené v Praze a jaký mají pro tyto uživatelky 

význam. 

6.3 Výzkumné otázky 

1) Existují v souvislosti s užíváním alkoholu nějaké charakteristické činnosti, 

chování nebo prožívání, které se opakují a mají tak rituální aspekt? 

2) Jaké pijácké rituály se u žen na rodičovské dovolené objevují? 

3) Jaký význam mají tyto rituály pro samotné uživatelky? 

6.4 Metody tvorby dat a výběrový soubor 

S ohledem na cíl práce jsem zvolila kvalitativní přístup vzhledem k možnosti 

získat širší souvislosti pijáckých rituálů, což by kvantitativní výzkum neumožnil. 

Kvalitativní výzkum zkoumá danou problematiku do hloubky. Zároveň předkládá 

podrobný popis a vhled při zkoumání určitého fenoménu, který studuje v jeho 

přirozeném prostředí (Hendl, 2005).  

Data byla shromážděna metodou semistrukturovaných rozhovorů, a to 

zejména proto, aby bylo možné v průběhu rozhovoru pružně reagovat na nově 

objevená témata a zajímavosti, které pomohou lépe odpovědět na výzkumné otázky. 
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U tohoto typu rozhovoru užíváme předem připraveného schématu se specifikovanými 

okruhy otázek (Miovský, 2010). V mém případě bylo tímto schématem zaměření na 

pijácké rituály, jejich popis a význam pro respondentky. Tento okruh byl jádrem 

rozhovoru, další otázky sloužily zejména k upřesnění jednotlivých odpovědí.  

Hendl (2005) uvádí několik výhod interview: „Je užitečné, jestliže nelze 

pozorovat, lze zaznamenat i to, co bylo a dovoluje kontrolu situace sběru dat“. 

Nevýhodami, které zde autor spatřuje, může být například možné zkreslení informací 

respondentem způsobené přítomností výzkumníka nebo fakt, že někteří lidé neumějí 

vyprávět.  

Dle Miovského (2010) patří tato metoda mezi nejobtížnější a současně 

nejvýhodnější metody pro získávání kvalitativních dat.  

Výběrový soubor byl tvořen metodou nepravděpodobnostního záměrného 

výběru, kdy za záměrný výběr označujeme takový postup, při kterém cíleně 

vyhledáváme účastníky dle jejich určitých vlastností (Miovský, 2010). Konkrétně 

byla použita metoda výběru nabalováním, tzv. snowball, čili sněhová koule. Princip 

této metody spočívá v postupném nabalování respondentů, kdy na počátku je určeno 

několik osob k interview, které nominují dalších cca 3-5 jedinců, které považují za 

vhodné do výběru zařadit. Tito jsou požádáni o totéž, čímž skupina strmě narůstá 

(Reichel, 2009). V případě tohoto výzkumu začal proces u tří předem definovaných 

respondentek, které splňovaly kritéria pro zařazení do výzkumu. Byl s nimi proveden 

rozhovor, při němž byly požádány o nominaci dalších osob, které znají a které rovněž 

splňují tato kritéria, aby zprostředkovaly s těmito osobami kontakt (Hartnoll et al., 

2003). 

Výběrovým souborem jsou ženy na rodičovské dovolené, jež žijí na území 

hlavního města Prahy. Kritériem účasti ve výzkumu bylo bydliště na území Prahy a 

statut matky na rodičovské dovolené. 

Termín rodičovská dovolená je vymezen v Zákoníku práce, tedy v §196 

zákona č. 262/2006 Sb. „Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení 
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mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však 

déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.“  

Výzkumný soubor je tvořen 25 respondentkami.  

6.5 Průběh realizace výzkumu 

Sběr dat probíhal v časovém období únor–prosinec 2019 a celkově se ho 

zúčastnilo 25 respondentek. Rozhovory probíhaly bez komplikací, na různých 

místech dle domluvy a preference respondentek.  

Důležitými faktory, které ovlivňují průběh rozhovoru, jsou denní doba a 

prostředí pro interview (Miovský, 2010). Při jejich výběru je potřeba co nejvíce 

respektovat a zohlednit zvyklosti a potřeby cílové skupiny. Rozhovory byly 

prováděny na místech a v časech, které byly přizpůsobeny potřebám respondentek. 

Tedy zejména v době, kdy bylo postaráno o děti a vznikl tak prostor věnovat plnou 

pozornost rozhovoru a na místech, kde se respondentky cítily příjemně a bezpečně 

s ohledem na téma rozhovoru.  

Během rozhovorů bylo v co největší míře využíváno potenciálu otevřených 

otázek, které podněcují respondenty k hlubšímu zamyšlení, neomezují jejich 

odpovědi a věrněji tak zachycují pohled respondentů na dané téma. Odpovědi ano/ne 

byly vždy dále rozváděny prostřednictvím doplňujících otázek.  

Rozhovory byly ukončeny v momentě saturace, tedy ve chvíli přesvědčení, že 

došlo k vyčerpávajícímu popisu, neobjevují se žádné nové informace a další data již 

pro výzkum nepředstavují žádný podstatný přínos.  

Rozhovory byly nahrávány na diktafon mobilního telefonu. Po přepsání 

rozhovorů byly nahrávky smazány.  

Průměrná délka rozhovoru byla 30 minut. Data byla sbírána pouze mnou 

osobně. 
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6.6 Způsob analýzy a zpracování získaných dat 

Aby mohlo být dosaženo analýzy a interpretace získaných dat, je potřeba 

nejprve získaná data zpracovat. Zpracování dat podle Miovského (2010) zahrnuje 

v rámci kvalitativního výzkumu několik po sobě jdoucích úkonů. V případě mé 

diplomové práce byla data zpracována přepisem získaných rozhovorů do textové 

podoby. Rozhovory byly nahrávány na záznamové zařízení a následně přepsány do 

textové podoby programu MS Word.  V této fázi byla provedena redukce I. řádu. 

Cílem této operace je učinit přepis plynulejším a usnadnit analytickou práci s ním 

(Miovský, 2010). Během zápisu jsem rovněž provedla další doporučované technické 

úkony jako např. redukci, třídění, popisování, doplňování poznámkami, 

systematizování. 

Analýza kvalitativních dat byla provedena metodou vytváření trsů, která slouží 

k seskupení a konceptualizování určitých výroků do skupin na základě podobnosti, 

například dle rozlišení určitých jevů, místa a případů. Tyto skupiny (trsy) vznikaly na 

základě vzájemného překryvu (podobnosti) odpovědí mezi vybranými 

respondentkami. Tímto procesem vznikají obecnější, induktivně zformované 

kategorie, jejichž zařazení do dané skupiny (trsu) je dáno určitými opakujícími se 

znaky, charakteristickým uspořádáním atd. Společným znakem takového trsu může 

být například prostorový překryv, kdy cíleně vyhledáváme popis všech událostí, které 

se odehrály na určitém ohraničeném prostoru. Podobně pak můžeme hledat časový 

překryv (události se odehrávají opakovaně ve stejném čase), nebo personální překryv 

(události se odehrávají za určité konstelace osob) atd. (Miovský, 2010). Základní 

princip metody vytváření trsů je postaven na srovnávání a agregaci dat a má dimenzi 

určité hierarchizace, neboť v ní prostřednictvím kategorizace zvolených základních 

jednotek vytvářím jednotky obecnější (Čermák a Štěpaníková, 1998). V této fázi 

procesu zpracování dat byly ve výpovědích respondentek vyhledány opakující se 

trendy a témata, ve kterých se výpovědi překrývaly, a ty slučovány do trsů.  
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Na základě této metody vznikly oblasti, které se objevují ve všech výpovědích 

respondentek (např. aspekty prostoru, času, určité společnosti). V každé oblasti jsou 

potom uvedeny nejzajímavější citace zúčastněných informantek na toto téma. Takto 

zpracované rozhovory jsou přehlednější a zároveň se v nich lépe orientuje.  

6.7 Etické aspekty práce 

V rámci dodržení etických zásad byli všechny účastnice výzkumu předem 

seznámeny s tématem, důvodem a účelem výzkumné práce. Bylo jim vysvětleno, že 

výzkumná práce a sběr dat je prováděn za účelem napsání diplomové práce a účast 

na výzkumu je zcela dobrovolná a bez nároku na odměnu. Respondentkám bylo 

vysvětleno, že výzkum bude probíhat v délce cca 30 minut, že bude nahráván na 

záznamové zařízení, jak bude s tímto záznamem nakládáno a že účast ve výzkumu 

mohou kdykoliv v průběhu provádění výzkumu zastavit a zrušit bez udání důvodu a 

veškeré záznamy budou tímto rozhodnutím vymazány. Dále byly informovány o tom, 

že všechny kazuistiky budou anonymizovány a údaje, které by mohly respondentku 

identifikovat, budou vynechány. Po účastnicích výzkumu nebyly požadovány žádné 

osobní údaje, s výjimkou základních sociodemografických údajů. Tím byla zaručena 

ochrana jejich osobních údajů a soukromí. Získané údaje není možné spojit s 

konkrétní osobou. S popsaným průběhem výzkumu, sběrem, zpracováním a 

zveřejněním dat vyjádřily respondentky písemný souhlas. 
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7 Výsledky výzkumu 

V následujících podkapitolách se budu věnovat interpretaci a vyhodnocení 

zjištěných dat dle výzkumných otázek. Znázorněny budou základní 

sociodemografické údaje respondentek a následovat bude analýza rozhovorů 

doložená vybranými výroky výzkumného souboru. 

7.1 Sociodemografické údaje 

Rozhovor jsem uskutečnila s celkem 25 ženami. Následující grafy znázorňují 

jejich základní sociodemografické údaje. 

Graf č. 1 znázorňuje věkové rozložení respondentek. Nejmladší respondentce 

bylo 28 let. Nejmladší věková kategorie stanovená na 28–30 let je zastoupena 5 

respondentkami, což tvoří 20 % z celkového počtu. Nejvíce procenty je ve výzkumu 

zastoupena věková kategorie 31-35 let. Tuto skupinu tvoří 15 respondentek, tedy 60 

% z celkového počtu. Třetí část výzkumu, 20 %, tvoří věková skupina 26 -38 let s 5 

respondentkami. Nejstarší respondentka uvedla věk 38 let. Průměrný věk 

respondentek výzkumu je 33, 2 let.  

Graf 1– Věkové rozložení respondentek 
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Na grafu č. 2 je znázorněno zastoupení respondentek dle nejvyššího 

dosaženého vzdělání. Nejpočetnější skupinu tvoří vysokoškolsky vzdělané ženy. 

Tuto skupinu tvoří 11 žen, tedy 44 % z celkového počtu. Druhou nejpočetnější 

skupinou (32 %) jsou ženy se středoškolským vzděláním s maturitou, v počtu 8 žen. 

Zbylých 6 respondentek uvedlo vyšší odborné vzdělání. Základní nebo středoškolské 

vzdělání bez maturity neuvedla žádná z respondentek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 zobrazuje počet dětí respondentek. Se dvěma dětmi tráví rodičovskou 

dovolenou 17 (68 %) dotázaných žen. Jednoho potomka uvedlo zbylých 32 %.  

 

 

 

 

32%

24%

44%

Vzdělání

SŠ s maturitou

VOŠ

VŠ

Graf č. 2 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentek Graf 2– Nejvyšší dosažené vzdělání respondentek 
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Graf 3 – Počet dětí 

 

7.2 Analýza rozhovorů 

Po použití metody vytváření trsů a důsledném studiu všech získaných 

rozhovorů jsem výpovědi respondentek pro lepší přehlednost rozřadila do 5 

podkapitol, které odpovídají na položené výzkumné otázky. 

Získané informace jsou doloženy vybranými výroky výzkumného souboru. 

Protože jsou získaná data anonymní, jednotlivé respondentky nesou označení R1 – 

R25. 

7.2.1 Rituální aspekt 

Smyslem první otázky bylo zjistit, zda respondentky vnímají nějaké 

charakteristické činnosti, chování nebo prožívání, které se u nich v souvislosti s 

užíváním alkoholu opakují a mají tak rituální aspekt.  

Některé z dotazovaných žen uvedly, že žádné rituální aspekty ve svém chování 

nevnímají, a to buď z toho důvodu, že nepijí vůbec nebo tak málo, že si žádné rituály 

utvořit nemohou, a nebo pijí v různých situacích, z různých důvodů, různé nápoje, 

dle chuti, momentální nálady a podmínek.  
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Jejich následné výpovědi však jisté prvky ritualizovaného chování odhalovaly. 

Již v samotném počátku jsem tak narazila na problematiku výkladu pojmu rituál.  

Výroky respondentek jsem rozdělila do 6 skupin popisujících situace, které 

užívání alkoholu u dotázaných provázejí.  

Negativní Pocity: 

U žen jsou častěji než u mužů stimulačním faktorem k užití alkoholu 

traumatické události a zátěžové situace (Amchová, Kučerová, 2015). Alkohol se zde 

stává samoléčbou, slouží ke zmírnění stresu, uvolnění napětí, zmírnění pocitů úzkosti 

a zloby. Že jsou stresové situace spouštěčem k užití alkoholu, potvrzují výroky 

několika respondentek: 

- R2 - Piju, když se cítím smutná, když se mi něco negativního děje. To pak mám 

chuť na panáka. Je to pro mě uklidnění. Mám prostě v tu chvíli pocit „to chce 

panáka“ a když si ho dám, tak tím vlastně tu situaci odlehčím. 

- R3 - Když mám vztek nebo jsem rozzlobená, tak mám chuť na alkohol. Mám v tu 

chvíli chuť se napít.. nebo to zapít. 

- R18 - Děti jsou umyté, připravené do školy a ve svých postelích buď předstírají 

spánek, hrají si nebo se rvou. V každém případě se nacházejí v jiné místnosti, než 

jsem já, takže ke mně jejich jekot doléhá pouze vzdáleně. Do dveří vstoupí 

vystresovaný manžel, který se vrací z práce. To je důvodem k tomu nalít si první 

„dvojku“, řekla bych úlevovou. Nejčastěji konzumuji alkohol u té příležitosti, že 

je večer, já jsem neurotická, iritovaná, popřípadě ve stresu, prostě daleka klidu. 

- R15 – Mám chuť a víc piju po větším celodenním napětí a stresu. Je to úleva 

z přežitého dne. Moje pití ovlivňujou hlavně děti – když zlobí, ječí, jsou protivné, 

nemocné. A manželské neshody.  

- R19 – Od doby, co řeším manželovu nevěru a rozvod, přijdu domu, uvařím si 

kávu a dám si dva panáky medoviny, cigárko a je mi líp.  
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Pozitivní pocity, umocnění dobré nálady, navození pohody 

Některé respondentky naopak uvedly, že si alkohol lépe vychutnají 

v příjemných situacích, umocňují jeho prostřednictvím dobrou náladu a pohodu: 

- R4 – Piju spíš v dobrém rozmaru, umocňuju tím dobrou náladu, pohodu.  

- R17 – Když jsem sama doma, nepiju téměř vůbec. Pokud se tak stane, je to jen 

když mám opravdu pohodičku, to znamená, že děti přes den moc nezlobily, stihla 

jsem uklidit a zvládla jsem všechno, co jsem chtěla a nesmím být moc unavená. 

Mám doma úžasného chlapa a celkově se máme velmi dobře, těch pět let doma 

jsou jako prázdniny s dětma, takže pro mě je alkohol spojený s pohodou nebo 

zábavou. Nikdy jsem alkohol nepoužívala k utopení žalu nebo aby mi bylo 

všechno jedno (s výjimkou puberty samozřejmě). 

Odměna 

Některé respondentky uvedly, že jim alkohol slouží jako odměna po náročném 

dni. Tato odměna je spojena s relaxací a pocitem úlevy, že vše zvládly. Tato odpověď 

se objevila výhradně u respondentek, které uvedly, že se nejraději napijí doma o 

samotě.  

- R1 – Alkohol mě uklidňuje a po celym dnu mám pocit, že je to moje jediná chvilka, 

kterou mám sama pro sebe. Je to pro mě odměna.  

- R4 – Samozřejmě až poté, co jsem přestala kojit, jsem se večer začala odměňovat 

skleničkou červeného. Ta úleva po celodenním shonu! To příjemné uvolnění a 

relaxace! 

- R14 – Teď si uvědomuju, že před dětma jsem pila zásadně jen s přáteli při 

určitých příležitostech. Nenapadlo mě nalít si alkohol o samotě doma. To se teď 

změnilo. Jednak se skoro nedostanu ven (ať už proto, že nemám hlídání nebo jsem 

prostě strhaná) a jednak to pití začalo mít asi trochu jinej význam. Dřív to bylo 

pro zábavu, nabuzení, dneska je to spíš uvolnění a odměnění po náročném dnu. 

Takže pokud nejsem úplně strhaná, udělám si večer, když děti spí a je klid, 



49 

 

pohodičku se skleničkou vína. Je to pro mě nějaký završení dne, předěl od frmolu 

k pohodě. Začíná tím čas pro mě.  

- R16 – Alkohol mi slouží k navození pocitu relaxace, je to požitek odměny za 

celodenní vykonanou práci. Umocňuje mi radost a pocit uvolnění. Je odměnou 

po překonání stresu – péče o dítě, domácí povinnosti, manžel.. 

Domácí práce 

Povzbudivé účinky nižších dávek alkoholu využívají některé respondentky při 

vykonávání neoblíbených aktivit: 

- - R18 - Druhá „dvojka“ následuje, pokud je třeba věnovat se ještě dalším 

činnostem spojeným s chodem domácnosti – např. vaření, skládání prádla, 

nemluvě o žehlení. V podstatě jsem nikdy v životě neviděla žádnou ženu, která by 

u žehlení nepila alkohol. Zvláštní.. 

- R4 – Když piju, mám větší zájem starat se o domácnost. Alkohol si dám, když si 

chci odpočinout nebo naopak když mě čeká nějaká práce, úklid nebo klasicky 

žehlení. Tady mě alkohol motivuje něco dělat. 

- R6 – Když se napiju, dělám různé věci s radostí, s větším zapálením. Je to pro mě 

start, napiju se, abych měla chuť dělat různé věci, které se mi nechce dělat, musím 

se do nich nutit. 

- R8 – Odmítám žehlit bez toho, abych u toho sledovala dobrý film a popíjela víno, 

z toho důvodu žehlím tak jednou měsíčně.  

- R20 – Já mám rituál vínko + žehlení. Po zastlání dětí, tak jednou maximálně 

dvakrát týdně. Bez Veltlínu prostě nežehlím.  

Výjimečná situace, slavnostní atmosféra 

Všechny respondentky svými výroky potvrdily, že alkohol je nedílnou 

součástí oslav, společensky významných situací: 

- R10 - Alkohol nepiju, protože by mi zrovna dvakrát chutnal, ale mám to spojený 

s nějakou extra příležitostí. A to nemusí být přímo nějaká sláva, klidně jen večer 
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bez dítěte, kdy hlídá babička nebo si vyrazím ven. No, to je vlastně velká sláva. 

Je to pro mě jakási oslava času pro sebe, můžu vypnout, zastavit.  Je to pro mě 

ta slavnostní chvíle v každodenním stereotypu. Tím nemyslím, že piju každý den, 

to právě vůbec ne. Když piju alkohol, znamená to, že je nějaká speciální 

příležitost, ať už oslava nebo jen volný večer.  

- R18 – Jiný typický a opakující se scénář je plánovaný/neplánovaný příchod 

přátel ve večerních hodinách (děti už jsou pryč). 

- R7 – Piju při slavnostních příležitostech (oslavy, slavnostní večeře, setkání 

s přáteli,..), příležitostně, pravidelně pak při návštěvě divadla. Alkohol mám 

vždycky spojený s navozením slavnostní atmosféry. 

- R13 – Nejčastějším – a vlastně jediným – důvodem k pití alkoholu je pro mě 

přípitek na oslavách a rodinných událostech. 

Stmelení společnosti 

Požívání alkoholu je pro některé pouze kolektivní činnost, která slouží 

k tmelení kolektivu, k navození dobré nálady a společných zážitků. 

- R5 – Jednou týdně si skleničku vína dáme. Mně to, abych pravdu řekla, ani moc 

nechutná, ale pro tu pohodu s manžou si tu skleničku s ním dám. Je to stmelení 

s manželem nebo společnosti, ve které zrovna jsem.  

- R22 – Já si dám alkohol výhradně v kruhu blízkých, ať už kamarádů nebo rodiny. 

Je to takový stmelující, vždycky si alespoň u prvního drinku přiťukneme a víme, 

že jsme tu jeden pro druhýho. Vůbec nejde třeba o množství nebo druh, ale něco 

si společně dáme, trávíme společnej čas podobně naladěni. A alespoň jedna 

sklenka k tomu vždycky patří.  

- R18 - Rituál podání drinku hostům pro mě znamená, že hostům dávám najevo, že 

jsou vítáni a budu ráda, když se zdrží. Hostům, kteří nejsou vítáni, se podává 

voda, popřípadě nic.  
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7.2.2 Ritualizované chování ve vztahu k alkoholu  

Tato otázka je konkrétnější, doplňuje a rozšiřuje úvodní otázku. Při rozhovoru 

respondentky více navedla do tématu a pomohla jim uvědomit si a popsat konkrétní 

situace, pro ně typickou přípravu, způsob, čas nebo místo užívání alkoholu.   

Už samotná příprava nápoje může mít rituální aspekt. Uživatel má svůj 

specifický postup, na který se soustředí. Ten již sám o sobě navozuje u uživatelů 

příjemný pocit z následného užití. 

- R10 – Jasně, obecně mě ve spojení s jídlem a pitím baví rituály. Hlavně u kávy a 

právě alkoholu. Stejně jako mě nebaví strčit kapsli do stroje a udělat si rychlý 

kafe, tak mě nebaví si jen tak otevřít lahev a pít. Alkohol nepiju, protože by mi 

zrovna dvakrát chutnal, ale mám to spojený s nějakou extra příležitostí. Jak jsem 

říkala, alkohol mi nijak zvlášť nechutná, musim ho míchat. Takže i z toho vyplývá 

nějaká příprava a proces. Koktejly jsou s tím spojený. Třeba příprava gin/tonicu 

pro mě znamená vybrat nějakej fajn gin, k tomu speciální ochucený tonic, vybrat 

speciální skleničku, nachladit jí, mít připravený led, hezky si to namíchat a když 

si do toho můžeš píchnout a zapálit snítku levandule…bomba. A vychutnat si ho 

třeba s kamarádkou a cigaretkou. Protože alkohol je u mě většinou spojený i s tím 

kouřením.  

- R13 – Pití alkoholu je pro mě především součástí oslav, jedná se o přípitek. Na 

stůl se připraví skleničky, hezky do řady, aby to i dobře a lákavě vypadalo, lahev 

alkoholu pro dospělé a nealko pro děti. „Hlava rodiny“ (dědeček) všem nalije, 

každému podá jeho sklenici a všichni navzájem si přiťuknou a popřejí podle 

příležitosti. Tím se oficiálně zahájí oslava.  

- R18 – Žádná speciální příprava neprobíhá, jen je vhodné mít pod kontrolou 

teplotu vína, např. sekt chutná lépe vychlazený. Manžel se stará o přípravu ledu, 

neb je nevrlý, když led ve své whiskey nemá. Napadá mě, že pokud lze za přípravu 

považovat pravidelný nákup oblíbeného alkoholu, pak se příprava vlastně 

odehrává. S ohledem na spotřebu a výhodnost cen, nákup probíhá obvykle 
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v Makru a musí se účastnit alespoň 2 osoby, ideálně jedna fyzicky zdatná, aby 

utáhla nákupní koš.  

Výzkumy ukazují, že ženy častěji požívají alkohol doma, o samotě. 

Respondentky tohoto výzkumu v 60 % uvedly, že alkohol požívají převážně nebo 

výhradně ve společnosti, ať už partnera nebo přátel. 32 % preferuje vychutnání 

sklenky o samotě. V obou případech lze spatřovat rituální prvky. Užívání ve 

společnosti vytváří pocit sounáležitosti, slouží ke stmelení kolektivu, naopak samota 

pomáhá k většímu uvolnění. Pro zbylých 8 % není samota či společnost důležitá.  

- R1 – Koupim si alkohol, když vím, že budu večer sama doma, teda bez partnera. 

Piju večer, když dítě usne.  

- R24 – Já nepiju výhradně sama nebo výhradně ve společnosti. Ale když si dám tu 

skleničku o samotě, je to takový obřadnější. Jak samotná příprava nebo prostředí, 

tak vlastně i účinky. Mám to spojený s větším klidem a uvolněním, fyzickým i 

psychickým. Naopak drink ve společnosti si dám k nabuzení. To je pak spojený se 

zábavou, když někam vyrazím.  

- R25 – Drink si dám jenom v případě, že se mnou pije někdo další. Nikdy si 

nenaleju sama. Nevidím v tom nic zábavného. Sama nebo ve společnosti někoho, 

kdo se mnou nepije, prostě chuť na drink nemám.  

Respondentky často zmínily, že alespoň občas vyhledávají či vytvářejí pro 

konzumaci určitá specifická prostředí, která považují za příjemná, zvláštní. V 

takovém cíleném a opakovaném vyhledávání určitého prostředí lze spatřovat znaky 

rituálního chování. 

- R1 - Vždycky si to udělám hezký – musí být kolem uklizeno, zapálim si svíčku, 

pustim klidnou hudbu a dám si vínko do oblíbený skleničky na oblíbený místo, 

v pohodlném křesílku v koutě.  

- R7 – Doma mě nějak nenapadne si nalít skleničku, ale chodím pravidelně do 

divadla a vždy jdu trošku dřív, abych si mohla dát skleničku. Nevím, jestli mám 
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našlápnuto, ale těším se vždy na tu pohodu u vína a představení. Mateřská je 

opravdu náročná, zvláště když je na to ženská sama. 

- R 11 – Pijáckým rituálem bych to asi nenazvala, je to relax. Jedná se o jedno 

malé pivo v úterý a na jaře. V teplý podvečer v přírodě. Když začne jaro a počasí 

už je „na to sedět venku“, dám si jedno malé s mužem v oblíbeném parku poblíž. 

A v úterý proto, že je i muž ten den dřív doma.  

- R17 – Piju jen když mám pohodičku. Ideálně aby k tomu dávali nějakej pěknej 

film. To si pak večer sednu, udělám si pohodlí, zapálim si vonnou svíčku, vezmu 

svou oblíbenou sklenici na víno a dám si dobré víno. Nepila bych uprostřed 

bordelu a pokud mám jen „ošklivé“ víno, tak si ho radši nedám a udělám si čaj.  

Za nevhodné všechny respondentky považují užívání v přítomnosti dětí nebo 

v čase, kdy je potřeba věnovat jim péči. Většina respondentek uvedla, že ke 

konzumaci alkoholu preferují večerní dobu, kdy si mohou odpočinout po náročném 

dni.  

- R4 – Alkohol si dám večer, když děti spí a je možný si udělat pohodu. Je ticho, 

nikdo po mně nic nechce.  

- R5 – Večer, většinou o víkendu si s manžou uděláme pohodu, když děti spí. 

Většinou je to sobota, protože jsme oba doma, péče o děti se tak nějak rozdělí, 

nejsem na to celý den sama, takže nejsem večer úplně grogy.  

- R22 – Večer, když dítě usne, sedíme s manželem a sklenkou vína a povídáme si a 

posloucháme hudbu. Teď jsem těhotná, takže já ve sklence na víno mám jen vodu, 

zatímco on pije víno. Po porodu budu kojit, takže zase o vodě. Po kojení si dáme 

víno zase oba. 

Konzumaci alkoholu mají některé respondentky spojenou s určitou 

činností, která následuje. Alkohol přispívá k navození pocitu uvolnění a 

relaxaci, často i s nějakými pochutinami, nebo je naopak využíván 

k aktivizaci, např. v případě domácích prací, typicky žehlení.   
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- R4 – Pivko si dám k televizi většinou. To když si chci odpočinout. Nebo naopak, 

když mě čeká nějaká neoblíbená domácí práce, klasicky třeba žehlení. To si dám 

motivační.  

- R8 – Pravidelně piju snad jen u toho žehlení. Nežehlím kvůli alkoholu, ale opačně 

– napiju se, abych to žehlení snesla. Probíhá to tak, že se mi nakupí obrovská 

hromada prádla a když už to považuju za opravdu hodné nějakého řešení, 

naplánuju si „večírek“ s filmem, vínem a bohužel i s tím žehlením.  

- R14 - Záleží, jestli jsem sama doma, to si u toho většinou něco čtu. S partnerem 

si pustíme film. 

- R5 - Když děti usnou, pustíme si nějakej film a otevřeme si k němu víno a dáme 

si oříšky nebo třeba nějakej sýr.  

- R14 - Dám si vínko do hezký skleničky na stopce, kterou můžu klidně postavit na 

stůl a nikdo jí nezvrhne. Jo a nějaký dobroty si k tomu vždycky dám, oříšky, 

klobásky, sýry, olivy. 

Respondentky, které ve svém jednání ve vztahu k alkoholu nevnímají žádné 

rituální aspekty, jako jediné pojítko vidí důvod užívání. Shodně uvádí potřebu přebít 

negativní pocity. 

- R2  - Typickej je u mě asi jen ten důvod – piju, když jsem smutná. To pak mám 

chuť na panáka. Jasně, že nepiju před dětma třeba, ale jestli si toho panáka dám 

v kuchyni na stojáka nebo v obýváku, ze skleničky nebo rovnou z flašky, to je mi 

pak jedno. 

- R3 – Nemám nic typickýho asi. Nemám takový to, že třeba každou středu bych si 

hodila nohy nahoru a dala si vínko nebo vyrazila ven. Je to spontánní, většinou 

ale když mám chuť něco negativního zapít. 
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7.2.3 Význam rituálu a vliv jeho narušení na další užití alkoholu 

Na tuto otázku mnohé respondentky odpověděly, že jejich užívání alkoholu je 

tak nárazové, že při něm žádné rituály nevnímají. Respondentky, které mají užití 

alkoholu spojené s nějakým rituálem, jeho význam popisují následovně: 

- R1 – Potřebuju k pití určité podmínky. Piju jen když jsem sama doma. Když je 

manžel doma nebo dítě nespí, nenaleju si.  

- R2 – Alkohol mi nechutná, takže bez určitých důvodů (smutek nebo přípitek na 

oslavě) prakticky nepiju.   

- R4 – Potřebuju pohodičku a ideálně večer. Přes den, když děti řádí, si nic nedám. 

Přes to nejede vlak. 

- R7 – Piju jen při určitých příležitostech. Takže ano, pokud nejsou splněny 

podmínky, nepiju. 

- R10 – Jak jsem říkala, alkohol mi nechutná, nedám si ho „jen tak“. Takže jo – 

není speciální příležitost = není rituál = není alkohol.   

- R11 – Mimo pro mě speciální příležitosti, tzn. mimo oslav a úterních podvečerů 

v přírodě, nepiju. 

- R13 – Rituál přípitku je pro mě důležitý. Je to symbolické gesto, které doprovází 

oslavy narozenin, svátků, Vánoc.. a dotváří slavnostní atmosféru, dodává to 

situaci na významnosti a výjimečnosti. Pokud by k přípitku nedošlo, nepila bych 

ani alkohol. Naopak i v případě, že žádný alkoholický nápoj nepodáváme, tak 

k přípitku dojde, aby se zachoval slavnostní ráz, tedy vlastně je samotný rituál 

důležitější než samotné pití. Navíc to baví děti. 

- R14 – Pití alkoholu a rituály s tím spojené vnímám jako stmelení společnosti, kde 

piju (kamarádi nebo partner) nebo je to signál, že začíná čas pro mě. Ve 

společnosti dětí, až na výjimečné události (rodinné oslavy) nepiju vůbec. Takže 

ano, pokud děti nespí, nepiju.  
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7.2.4 Vliv příležitosti na druh konzumovaného alkoholu 

Tato otázka zkoumá, jaké druhy alkoholu respondentky nejčastěji konzumují 

a při jaké příležitosti či z jakého důvodu. Účelem otázky bylo zjistit, zda má např. 

určitá příležitost vliv na druh konzumovaného alkoholu.  

Ženy nejvíce pijí víno, méně pivo a destiláty, uvádí v rozhovoru Csémy, 

Dvořák (2008). Mezi respondentkami bylo skutečně nejvíce užívané víno, které jako 

svůj nejoblíbenější alkoholický nápoj uvedlo 12 z nich. Pivo, včetně ochuceného, 

bylo za nejoblíbenější alkoholický nápoj označeno 9 respondentkami a destiláty, 

výhradně ve formě míchaných nápojů, 3 respondentkami. 

Vliv příležitosti na druh konzumovaného alkoholu popisují následující výroky 

respondentek: 

- R7 – Piju buď bílé víno, např. když jdu do divadla nebo při nějaké slavnostní 

večeři. Při setkání s přáteli – návštěva, Silvestr apod. si dám rum s kolou. Ten 

bych si třeba v divadle samozřejmě nedala.  

- R8 – Sama doma, při tom žehlení, piju pouze víno. Jinak ve společnosti, při 

různých oslavách, setkání s přáteli, piju koktejly.  

- R9 – Piju pivo, výjimečně – pouze v případě přípitku – nějaký sekt. Příležitost u 

mě tedy obvykle vliv na druh alkoholu nemá. 

- R10 – Pokud to jde, volím míchaný drink. Piju tvrdý alkohol smíchaný s nealkem. 

Většinou rum nebo gin. Výjimečně, v rámci přípitku na oslavách, piju to, co se 

podává, tzn. nějaký sekt.  

- R13 – Piju hlavně víno. Většinou červené nebo šumivé, případně portské. Pivo 

výjimečně ochutnám, pokud si dá někdo jiný, nějaké speciální. Tvrdý alkohol 

snad vůbec nepiju. Nejčastějším důvodem k pití jsou oslavy a rodinné události. 

Tomu odpovídá i druh alkoholu a způsob jeho konzumace. Když už piju, tak ať to 

stojí za to. Ne co do množství, ale do kvality. Alkohol musí být kvalitní a dobře 

podávaný, vždy ale stejně piju jen malé množství.  
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- R16 – Při odpolední vycházce s dítětem, převážně v letním období, nebo jako 

večerní završení celého dne, u filmu, si dám pivko. V zimě piju svařák. Pak 

samozřejmě třeba sekt při přípitku na oslavách.  

- R17 - Mám ráda dobré bílé víno, jiné alkoholické nápoje téměř nepiju. Pivo mám 

spojené s festivaly a ty, co mám děti, nenavštěvuji. Mám tři vinné kamarády, kteří 

když se zastaví, nezůstane u jedné sklenky, většinou ani u jedné lahve, to vyjde 

tak jednou do měsíce, není to pravidelné. Pak jsou tu ostatní alkoholické nápoje, 

které piju zřídka. Svařené víno na vánočních trzích s dětmi vystřídal nealko punč, 

festivaly, kde pivko teklo proudem, vystřídala ZOO, kde si samozřejmě malé pivko 

ke klobásce dám. Když si teda dám klobásku, většinou totiž dopiju malinovku a 

dojím párek v rohlíku po dětech. Tvrdý alkohol mám spojený s tancem a 

diskotékou a to bývá velmi, velmi nárazová záležitost. Za pět let na mateřské se 

to stalo asi třikrát a jelikož si dobře vybavuji následky celý druhý den, snažím se 

tomu vyvarovat.  

- R18 – Piju víno nebo sekt. Tvrdý alkohol a míchané drinky spíš okrajově. Vliv na 

výběr alkoholu nemá ani příležitost sama, jako osobnost hosta – obvykle se 

připojím k tomu, co pijí moji hosté. Naštěstí jen mizivé procento z nich pije např. 

„magické oko“. 

- R21 – Když už si dám víno, jde to často ruku v ruce s vanou horké vody, většinou 

takto relaxujeme s partnerem. Kolikrát mě po celodenním lítání kde co bolí a 

vana je ideál na uvolnění, víc si to víno pak užiju. Pivo si zase často dáme, když 

se sejdeme venku s kamarády, děti si hrají na hřišti a tím pádem vznikne nebývalý 

klid. Doma si dám pivo zřídka. Pak se jednou za uherák naskytne příležitost jako 

sešlost s kolegyněmi, bývalými spolužáky, wellness se ségrou a to si dám nějaký 

drink, např. piňa coladu, aperol spritz. 

- R25 – Piju jenom míchaný nápoje. Vlastně ještě ochucený piva. Klasický pivo 

nebo víno vůbec, nechutná mi to a nedělá mi to dobře. Jedině při přípitku, když 

je to nějaký sekt nebo víno, pak ale jenom opravdu symbolicky. Často připíjím 

nealkem. V běžných situacích vlastně taky trochu volím nápoje podle situace. 
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Třeba v létě nebo když jdu někam na drink s kamarády, si dávám Mojito nebo 

Cuba Libre. Když jde ale o nějakou speciálnější příležitost, volím nějaký 

elegantnější drink. Asi pak jde hlavně o tu skleničku. Pocitově, stejně jako 

k určitým druhům alkoholu se hodí určitá sklenička, tak i k určitým příležitostem. 

A s tim souvisí i ten obsah.  

7.2.5 Vlivy na míru konzumace 

Následující výroky odpovídají na otázku kdo nebo co nejvíce ovlivňuje míru 

konzumace alkoholu u respondentek a jakým způsobem. Nejvýznamnějšími vlivy 

jsou děti (zda spí, jak byly náročné), partner (zda poskytne prostor nebo se naopak 

přidá, případné neshody), nálada a případné povinnosti v následujícím dni.  

- R1 – Moje pití ovlivňuje manžel a čas, který mě nechává o samotě. Piju jen když 

jsem sama doma.  

- R2 – V pití mě ovlivňujou moje pocity, piju jen když jsem smutná.  

- R3 – Partner, děti – tím, jak mě zrovna naštvou. Napiju se, když jsem rozzlobená. 

Nebo když děti spí, jinak nepiju.  

- R4 – Piju podle nálady, spíš teda když jsem v dobrém rozmaru. Naštvaná nebo 

smutná nepiju. Alkohol mi tyhle špatný nálady spíš umocňuje, mám pocit.  

- R5 – Děti – jak byly ten den náročné a jestli spí, manžel – jak byl náročný a jestli 

si dá se mnou, protože sama nepiju. 

- R7 – Nálada a případné povinnosti další den. Když vím, že druhý den musím 

vstávat k dětem, tak se samozřejmě hodně krotím a piju spíš symbolicky.  

- R9 – Společnost – setkání s některými lidmi mám spojené se skleničkou alkoholu 

(nebo několika) a příležitost – při návštěvách, rodinných setkáních, oslavách 

apod. si většinou něco dám.  

- R10 – Situace, společnost. Nepiju sama, nepiju s dítětem na dosah, nepiju, když 

mám před sebou nějaké povinnosti. Alkohol mě spíš utlumuje. Nedovedu si třeba 
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představit večer, kdy piju pivo nebo víno a vrhám se do vaření, úklidu, žehlení… 

jako moje kamarádky.  

- R11 - Kojení a těhotenství ovlivňuje mojí míru konzumace zásadně, nepiju vůbec. 

Jinak při určitých společenských příležitostech.  

- R12 - Délku a míru konzumace alkoholu ovlivňuje to, v jaké jsem společnosti, 

s kým piju, jestli brzo ráno vstávám, také únava.  

- R13 – Míru konzumace ovlivňuji nejvíc sama, jako stále ještě kojící matka mám 

dobrý důvod. 

- R14 – Moje ne/pití ovlivňuje hlavně můj metabolismus – nic nezvládnu. Pak taky 

míra únavy, protože alkohol mě unavuje ještě víc a společnost, ve které jsem.  

- R15 – Hlavně děti, když mi dávají zabrat nebo když máme neshody s manželem. 

To mě k alkoholu podněcuje.  

- R18 – Naše rodinné vzorce pití mohou dost jednoduše narušit opět děti. Ty ho 

obvykle nikoli naruší, ale jednoduše zruší. Například tím, že vyžadují delší čtení, 

než předčítající dospělec plánoval a ten tak s nimi v posteli „vytuhne“. Největší 

vliv na míru konzumace alkoholu má u mě patrně míra subjektivního stresu, se 

kterou se večer potýkám. No a na relativní míru stresu má vliv asi sto tisíc faktorů, 

jak to v životě bývá. Nejvíce piju, když jsem neurotická, iritovaná, popřípadě ve 

stresu, prostě daleka klidu.  
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8 Diskuse a závěry 

Odborná literatura a studie, které byly při tvorbě této práce využity, se shodují 

na faktu, že mateřství je pro vznik alkoholové závislosti rizikovým faktorem. Česká 

literatura se však ženám – matkám v této souvislosti více nevěnuje. Většina prací se 

zaměřuje na specifika užívání alkoholu u žen obecně. Náhled do problematiky vzorců 

užívání nebo rituálů příliš neposkytuje.  

Cílem této práce je odhalit, zda a případně jaké pijácké zvyky a rituály existují 

mezi uživatelkami alkoholu z řad žen na rodičovské dovolené a jaký mají pro tyto 

uživatelky význam. Je zacílena na ženy, které žijí na území města Prahy.  

S ohledem na cíl práce byl zvolen kvalitativní přístup vzhledem k potenciálu 

získat širší souvislosti pijáckých rituálů a získat maximální množství informací o 

zkoumaném jevu, což by kvantitativní výzkum neumožnil. Data byla shromážděna 

metodou semistrukturovaných rozhovorů, a to zejména proto, aby bylo možné 

v průběhu rozhovoru pružně reagovat na nově objevená témata a zajímavosti, které 

by mohly lépe odpovědět na výzkumné otázky. 

Výběrový soubor tvořilo 25 žen, se kterými byl uskutečněn rozhovor. Všechny 

respondentky splňovaly kritéria pro výběr a mohly být do výzkumu zařazeny, žádná 

z respondentek svou účast ve výzkumu nezrušila.  

Během rozhovorů bylo v co největší míře využíváno potenciálu otevřených a 

doplňujících otázek, které respondentky podněcovaly k hlubšímu zamyšlení, 

neomezovaly jejich odpovědi a věrněji tak zachycují jejich pohled na dané téma. 

Metodu výzkumu považuji za vhodně zvolenou. Některé z dotazovaných žen na 

počátku rozhovoru uvedly, že žádné rituální aspekty ve svém chování nevnímají, a to 

buď z toho důvodu, že alkohol nekonzumují vůbec nebo tak málo, že si žádné rituály 

utvořit nemohou, a nebo pijí v různých situacích, z různých důvodů, různé nápoje, 

dle chuti, momentální nálady a podmínek. Jejich následné výpovědi však jisté prvky 

ritualizovaného chování odhalovaly. Již v samotném počátku jsem tak narazila na 
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problematiku výkladu pojmu rituál. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, rituály 

často provádíme automaticky a ani si je neuvědomujeme. Pomocí vhodně zvolených 

doplňujících otázek se dařilo respondentky přivést k většímu zamyšlení uvědomění. 

Jsem přesvědčena, že sběr dat jinou formou, např. prostřednictvím dotazníků, bez 

možnosti bezprostředně reagovat, by nepřinesl vypovídající informace. Nevýhodou 

rozhovoru mohl být určitý ostych respondentek a obava poskytnout zcela upřímné 

odpovědi tváří v tvář. Je nutné vzít v úvahu možnost, že některé respondentky 

odpovídaly podle toho, co považovaly za bezpečné, ne zcela dle skutečnosti. 

V přípravné fázi výzkumu jsem se setkávala s názory, že zpracovat dané téma 

bude složité, protože pro ženy a matky obzvlášť, je téma užívání alkoholu tabu. 

Nebudou mít zájem se výzkumu účastnit, mohou dokonce cítit pohoršení, že jsou 

s daným tématem jakožto matky spojovány. Během rozhovoru nebudou poskytovat 

pravdivé informace, budou je „přibarvovat“ apod. Všechny oslovené respondentky 

s účastí ve výzkumu souhlasily. Domnívám se, že zejména ze zvědavosti. Téma 

považovaly za zajímavé, často jsem při rozhovorech slyšela větu: „Takto jsem o tom 

nikdy nepřemýšlela.“ Všechny respondentky odpovídaly ochotně a se zájmem. 

Domnívám se ale, že k určitému zkreslování informací docházelo. Respondentky 

například v některých případech uváděly, že alkohol téměř neužívají, pouze ve 

výjimečných případech, při významných společenských událostech. V průběhu 

rozhovoru ale docházelo k odkrývání dalších a dalších situací, ve kterých hraje 

alkohol svou roli. Otázkou je, zda k tomuto zkreslování docházelo záměrně, s cílem 

zlehčit situaci a skrýt případné potíže s užíváním nebo bylo způsobené pouze 

rozdílným vnímáním pojmů. Pro někoho může být významnou společenskou událostí 

svatba, oslava apod., ženy na rodičovské dovolené, které se mohou cítit více 

izolované, mohou za významné společenské události považovat i setkání s přítelkyní.  

Na začátku tohoto výzkumu byly stanoveny tři výzkumné otázky. První z nich 

zněla: Existují v souvislosti s užíváním alkoholu nějaké charakteristické činnosti, 

chování nebo prožívání, které se opakují a mají tak rituální aspekt? Jak jsem již výše 

uvedla, na tuto otázku některé respondentky odpověděly, že si žádné rituální aspekty 
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ve svém chování neuvědomují a to buď z důvodu, že nepijí vůbec nebo tak málo, že 

si rituály nevytváří, a nebo užitím alkoholu reagují na aktuální situaci. I v jejich 

dalších výrocích lze ale jisté prvky ritualizovaného chování objevit. Situace, které 

užívání alkoholu u dotázaných provázejí, jsem rozdělila do několika skupin. 

Nejčastěji respondentky spojovaly alkohol se svým prožíváním, s negativními nebo 

naopak pozitivními pocity. Zmiňovaly radost, smutek, vztek, naštvání, napětí, stres. 

V případech, kdy byly spouštěčem negativní pocity, byl alkohol samoléčbou. Slouží 

ke zmírnění stresu, uvolnění napětí, zmírnění pocitů úzkosti a zloby. Další 

respondentky naopak uvedly, že si alkohol lépe vychutnají v příjemných situacích, 

umocňují jeho prostřednictvím dobrou náladu a pohodu. Pro respondentky je alkohol 

také odměnou po náročném dni. Tato odměna je spojena s relaxací a pocitem úlevy, 

že vše zvládly. Tato odpověď se objevila výhradně u respondentek, které zároveň 

uvedly, že se nejraději napijí doma o samotě. Povzbudivé účinky nižších dávek 

alkoholu využívají některé respondentky při vykonávání neoblíbených aktivit, 

typicky při žehlení. Všechny respondentky svými výroky potvrdily, že alkohol je 

nedílnou součástí oslav a společensky významných situací. I ty, které v jiných 

situacích alkohol neužívají, ho považují za nedílnou součást přípitku. Alkohol se také 

objevil jako prostředek k tmelení kolektivu, k navození dobré nálady a společných 

zážitků. 

Druhá otázka zjišťovala, jaké pijácké rituály se u žen na rodičovské dovolené 

objevují. Respondentky popsaly konkrétní situace, pro ně typickou přípravu, způsob, 

čas nebo místo užívání alkoholu. Rituální aspekt může mít už samotná příprava 

alkoholu, kdy uživatel má specifický postup, který již sám o sobě navozuje příjemný 

pocit z následného užití. Respondentky v tomto kontextu uvedly např. míchání 

nápojů, přípravu přípitku či zajišťování správné teploty nápoje. Výzkumy ukazují, že 

ženy častěji požívají alkohol doma, o samotě. Pro respondentky tohoto výzkumu je 

užívání alkoholu v 60 % společenskou záležitostí, pomáhá jim vytvářet pocit 

sounáležitosti. Vychutnání sklenky o samotě preferuje 32 %, pro zbylých 8 % není 

tento faktor důležitý. Dalším z faktorů ovlivňujících požitek z alkoholu je prostředí. 

Výroky respondentek potvrzují, že místo, které pro konzumaci volí a cíleně 
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vyhledávají, je pro ně důležité. Popisují ho jako příjemné, klidné, uklizené, často ho 

označují „svým místem“, na kterém je nikdo a nic neruší. Je spojeno s relaxací a 

uvolněním. Všechny respondentky bez výjimky považují za nevhodné požívání 

alkoholu v přítomnosti dětí nebo v čase, kdy je potřeba věnovat jim péči. Ke 

konzumaci preferují večerní dobu, po uložení dětí ke spánku, kdy si mohou 

odpočinout po náročném dni. 

Součástí rozhovorů byly také otázky na to kdo nebo co nejvíce ovlivňuje míru 

konzumace alkoholu u respondentek a jakým způsobem a zda má určitá příležitost 

vliv na druh konzumovaného alkoholu. Nejvýznamnějšími vlivy na míru konzumace 

alkoholu u dotázaných žen byly děti, ve smyslu zda zrovna spí a jak byly v daný den 

náročné. Dále partner, zda poskytne prostor nebo se přidá, a konzumaci podporují 

také případné partnerské neshody. Zásadní je také vliv aktuální nálady a případné 

povinnosti v následujícím dni. Výzkumy a statistiky uvádějí, že ženy pijí nejvíce 

víno, méně pivo a destiláty. Tomu odpovídají výsledky i tohoto výzkumu. 

Respondentky skutečně preferují víno, které jako svůj nejoblíbenější alkoholický 

nápoj uvedlo 12 z nich. Pivo, včetně ochuceného, bylo za nejoblíbenější alkoholický 

nápoj označeno 9 respondentkami a destiláty, výhradně ve formě míchaných nápojů, 

3 respondentkami. V souladu s výsledky zveřejněnými v práci Emslie et al. (Emslie, 

Hunt & Lyons, 2015) ovlivňuje i příležitost druh konzumovaného alkoholu. Při 

slavnostních příležitostech je volen slavnostnější nápoj, zejména sekt či víno. Pivo je 

více spojováno s letním obdobím a pobytem venku. Zimní období pak vybízí k pití 

svařeného vína či punče. Míchané nápoje jsou konzumovány převážně ve společnosti 

přátel, pojí se zejména s návštěvou barů a diskoték. 

Poslední výzkumná otázka zkoumala, jaký význam mají tyto rituály pro 

samotné uživatelky. Respondentky shodně uvedly, že pokud nějaké rituály dodržují, 

mají na konzumaci zásadní vliv. Tedy pokud nejsou dodrženy určité pro ně důležité 

podmínky, alkoholu se vyhnou. 

U výzkumného souboru bylo možno vysledovat určité stereotypy, které 

provází pití alkoholu. Jde o opakující se situace a strategie. Z tohoto výzkumu 
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vyplynulo, že nejvíce je užívání spojeno s ritualizovaným společenským pitím, 

socializací, ale také s prožíváním, slouží k překlenutí negativních či umocnění 

pozitivních pocitů, k překonání samoty, k odpočinku a relaxaci, vytvoření okamžiku 

sama pro sebe. To by mohlo být rizikové. Vyhledávání alkoholu pro jeho uvolňující 

antidepresivní účinky je z dlouhodobého hlediska nebezpečné. PhDr. Martin Huk (In. 

Skalická, 2019) vidí riziko právě ve zvyku, ve scénáři, který se opakováním vytváří.  

„Pokaždé, když se spojí dohromady na jedné straně účinek alkoholu a na druhé straně 

stresová či konfliktní situace, a periodicky se to opakuje, vytvoří se závislostní scénář 

a je zaděláno na problém,“ upozorňuje. Obzvlášť, pokud jde o jediný úlevový scénář.  

Ani v jednom případě nebyla konzumace alkoholu popsána ve spojitosti 

s náboženskými rituály. Domnívám se, že pokud by byla práce zaměřena na ženy 

z jiného regionu, např. z moravských krajů, kde je dle Českého statistického úřadu 

relativně nejvyšší religiozita, náboženské rituály by se mohly objevit.  

Jak jsem již uvedla, velmi málo kvalitativních výzkumů se zaměřilo na kontext 

užívání alkoholu přímo u žen – matek. Ze zahraničních zdrojů lze uvést práce Emslie 

et al. (2015),  Killingsworth (2006) nebo Waterson (2000), ve kterých lze najít 

souvislosti s tímto výzkumem. Tyto práce podobně popisují užívání alkoholu jako 

formy samoléčby, která ženám pomáhá lépe se vyrovnat s rolí matky a lépe v této roli 

fungovat. Stejně tak spojení pití alkoholu s relaxací a dočasným únikem z povinností, 

které jsou spojeny s péčí o domácnost a rodinu. 

Cíl diplomové práce byl naplněn. Podařilo se odhalit, jaké pijácké zvyky a 

rituály mezi zvolenými ženami existují a jaký mají pro ně samotné význam. 

Výzkumný vzorek 25 respondentek zcela jistě není vzorkem, ze kterého by se daly 

vyvozovat obecnější závěry. To však, i vzhledem ke zvolené kvalitativní metodě, 

nebylo mým cílem. Jedním z cílů této práce byla snaha na dané téma upozornit. 

Výsledky tohoto výzkumu nabízejí pohled na téma rituálů spojených s užíváním 

alkoholu u žen na mateřské dovolené a mohou poskytnout podněty k možným 

budoucím výzkumům na toto aktuální téma. Aby bylo možné účinně reagovat na 

měnící se trendy v konzumaci alkoholu, je potřeba lépe porozumět kontextu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4400074/#bib0145


65 

 

konzumace. Pro získání obecnějších závěrů by bylo dobré nahlížet na tuto oblast ze 

širší perspektivy. 
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Graf 2– Nejvyšší dosažené vzdělání respondentek ................................................... 45 
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