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1. Scénář rozhovoru pro sociální služby 

Otázky na rozehřátí a identifikace pozice dotazovaného 

- Popsal byste, prosím, Vaši organizaci, zařízení?  

- Jak dlouho pracujete v této oblasti? 

- Jakým způsobem pracujete s lidmi závislými na alkoholu, jaká je Vaše pracovní 

pozice?  

Rodiny 

- S jakými klienty setkáváte? – celé rodiny i s dětmi, pouze partner apod. 

- Setkáváte se s alkoholem žen? Jak se liší od alkoholismu u mužů z hlediska projevů a 

dopadů?  

- Jak se k vám klienti dostávají? (soud, iniciuje partner, iniciuje závislý) 

- Mohl/a byste popsat, s jakými dopady alkoholu na rodiny (partner, pak i děti) se 

setkáváte a jak tyto dopady pomáháte řešit? Jaké se objevují problémy? 

o Ekonomické dopady, domácí násilí, škody na majetku, psychická újma, 

vztahové problémy, zhoršené studijní výsledky dětí, parentifikace 

- Jaké jsou strategie rodin s vypořádáváním se dopadů alkoholu? Jak k závislému 

přistupují? A děti? 

- Jaké strategie řešení jim doporučujete vy? 

- Dochází k vám na sezení i děti? Nebo někdo další z rodiny? 

- Jaký je přístup rodiny k vám? A dětí? 

- Co na závislého funguje? 

- Jak situaci rodin ovlivnil covid-19? Více zasažených rodin? 

- Liší se nějak přístup v případě, že závislou na alkoholu je žena/matka?  

Služby 

- Spolupracujete i s jinými službami na pomoc rodině či závislému? 

o Jak tato spolupráce probíhá? 

- Existují nějaké problémy v návaznosti služeb, jaké? 

- Kde vidíte potenciál ke zlepšení služeb? 

- Jaké vidíte bariéry při využívání služeb / bariéry pro využívání služeb? 

- Co nejvíc rodině pomáhá? A co nejméně? 

- Existují nějaké služby specificky zaměřené na problematiku žen závislých na alkoholu?  

- Či reflektují současné služby genderové hledisko?  
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Závěr: Je ještě něco, co je ve vztahu k rodinám, kde se vyskytují závislosti, dle Vašeho názoru 

důležité a dosud jsme to nezmínili? 

Je ještě něco důležitého ve vztahu k ženám závislým na alkoholu, co jsme dosud nezmínili?  

Mohl/a byste mi doporučit někoho dalšího z praxe či nějakého experta, který by mi mohl pomoci 

zjistit o problémech rodin, kde je někdo závislý na alkoholu, ještě více? 
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2. Scénář rozhovoru pro OSPOD 

Otázky na rozehřátí a identifikace pozice dotazovaného  

- Jak dlouho pracujete v této oblasti a na jaké pozici? 

- Jakým způsobem pracujete s lidmi závislými na alkoholu? 

Rodiny 

- S jakými rodinami pracujete (např. samoživitelé, vícegenerační, oba rodiče atd.)? 

- Jak se k vám klienti dostávají? 

- Setkáváte se s alkoholem žen - matek? Jak se liší od alkoholismu u mužů z hlediska 

projevů a dopadů?  

- Mohl/a byste popsat, s jakými dopady alkoholu na rodiny (pak i konkrétně děti) se 

setkáváte a jak tyto dopady pomáháte řešit? 

o Ekonomické dopady, domácí násilí, škody na majetku, psychická újma, 

vztahové problémy, zhoršené studijní výsledky dětí, parentifikace 

- Jaké jsou strategie rodin s vypořádáváním se dopadů alkoholu kromě kontaktování vás?  

- Jaké strategie řešení jim doporučujete vy (pro děti či partnery)? 

- S jakým přístupem rodiny se nejčastěji setkáváte? Jsou otevření změnám? Vymlouvají 

se? Zlehčují situaci? 

- Je řešení nějak odlišné v případě, že závislou osobou v rodině je žena/matka? 

- Jaký je přístup dětí? Mladších i pak starších? 

- Děláte i rodinné terapie? Nebo jen sezení s dětmi? 

- Co na rodiny funguje? A na děti? Jaký přístup pracovníka zvolit? 

- Jak situaci rodin ovlivnil covid-19? Více zasažených rodin? 

Služby 

- Spolupracujete i se sociální či zdravotními službami na pomoc rodině či závislému? 

o Jak tato spolupráce probíhá? 

- Existují nějaké problémy v návaznosti služeb, jaké? 

- Kde vidíte potenciál ke zlepšení služeb? 

- Jaké vidíte bariéry při využívání služeb / bariéry pro využívání služeb? 

- Co podle vás nejvíc rodině pomáhá? A co nejméně? 

- Existují nějaké služby specificky zaměřené na problematiku žen závislých na alkoholu?  

- Či reflektují současné služby genderové hledisko?  

Závěr: Je ještě něco, co je ve vztahu k rodinám, kde se vyskytují závislosti, dle Vašeho názoru 

důležité a dosud jsme to nezmínili?  
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3. Zvací email pro sociální služby 

Dobrý den, 

Obracím se na vás s prosbou o zapojení do výzkumu v rámci mé diplomové práce. Jsem 

studentkou 2. ročníku magisterského studia Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních 

věd Univerzity Karlovy a má diplomová práce se zaměřuje na dopad alkoholu na rodiny. 

V práci se zaměřuji na problematiku v případě, že je jeden z rodičů závislý na alkoholu (či 

rizikově pije alkohol), a myslím si, že rozhovor s někým z vaší organizace by pro mě byl 

nesmírně přínosný. Toto téma považuji za v České republice nepříliš probádané a často 

opomíjené, avšak klíčové, proto se na něj i zaměřuji.  

Byla bych vám nesmírně vděčná, kdyby bylo možné předat mi kontakt na někoho, kdo by se 

mnou byl ochoten provést rozhovor, popřípadě předat dané osobě můj email. Pro rozhovor 

sháním pracovníka (sociálního pracovníka, terapeuta, adiktologa apod.), který 

s rodinami/rodinnými příslušníky závislého klienta pracuje a má alespoň 4 roky praxe. 

Součástí rozhovoru by byly otázky na expertní pohled na věc, zkušenosti, případně příběhy. 

Samozřejmě bych dopředu zaslala okruhy rozhovoru. Rozhovor bych z důvodu současné 

situace ráda provedla pomocí online platformy (Zoom, Skype, Google Hangouts…), jméno 

pracovníka by v práci nebylo zveřejněné a byla by zachována naprostá anonymita. 

Předem děkuji moc za spolupráci. V případě jakýchkoliv otázek se na mě neváhejte obrátit. 
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4. Zvací email pro OSPOD 

Dobrý den, 

  

Obracím se na vás s prosbou o zapojení do výzkumu v rámci mé diplomové práce. Jsem 

studentkou 2. ročníku magisterského studia Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních 

věd Univerzity Karlovy a má diplomová práce se jmenuje dopad alkoholu na rodiny. V práci 

se zaměřuji na problematiku dopadu alkoholu na rodiny v případě, že je jeden z rodičů závislý 

na alkoholu, a myslím si, že rozhovor s někým z orgánu sociálně právní ochrany by pro mě byl 

nesmírně přínosný. Toto téma považuji za v České republice nepříliš probádané a často 

opomíjené, avšak klíčové, proto se na něj i zaměřuji. 

Byla bych vám nesmírně vděčná, kdyby bylo možné udělat s vámi, případně s někým jiným z 

vašeho oddělení rozhovor. Pro rozhovor sháním pracovníka, který s rodinami/rodinnými 

příslušníky závislého klienta pracuje a má alespoň 3 roky praxe. 

Součástí rozhovoru by byly otázky na expertní pohled na věc, zkušenosti, případně příběhy, jak 

se rodiny s problémem vypořádávají, propojenost se sociálními službami atd. Samozřejmě bych 

dopředu zaslala okruhy rozhovoru. Rozhovor bych z důvodu současné situace ráda provedla 

pomocí online platformy (Zoom, Skype, Google Hangouts…), jméno pracovníka by v práci 

nebylo zveřejněné a byla by zachována naprostá anonymita. 

Předem děkuji moc za spolupráci. V případě jakýchkoliv otázek se na mě neváhejte obrátit. 

  

S pozdravem 

  

Martina Holá 

 


