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Abstrakt
Tato práce se zabývá fenoménem ženského alkoholismu. Cílem je především 

popsat specifika ženské závislosti a uvést možné příklady terapie na území 

Prahy. Analýza problematiky vychází ze studia relevantí literatury, rozhovorů 

s experty v dané oblasti a pozorování, jež bylo provedeno v Psychiatrické 

léčebně Bohnice a ve skupině Anonymních alkoholiků. Během několika 

posledních let byl zaznamenán nárůst počtu žen, které byly nuceny vyhledat 

kvůli svému alkoholismu odbornou pomoc. Příčiny odlišného průběhu 

závislosti u mužů a u žen lze najít ve třech rovinách zkoumání -  v biologické, 

psychologické a sociální. Nadměrné požívání alkoholu u žen bývá zapříčiněno 

přítomností problému, před kterým se postižená snaží utéct. Nelze při tom však 

jednoznačně označit rizikovou skupinu, jelikož alkoholismus prostupuje všemi 

sociálními a věkovými vrstvami. Během terapie je pak podstatné to, jak ženy 

vnímají samy sebe a jak se naučí přijmou fakt, že jsou alkoholičky.

Abstract
This dissertation deals with the phenomenon of female alcoholism. Its main 

goal is to describe specific issues of female addiction and to point out possible 

means of therapy particularly in the Prague region. Three different methods 

have been used in this analysis: study of relevant literature, expert interviews 

and observation that were carried out in the Bohnice psychiatric facility and 

among a group of Alcoholics Anonymous. A major increase of women seeking 

out qualified help with addiction problems has been discovered during recent 

years. Causes of different patterns of male and female addiction can be found in 

three distinct areas: biological, psychological and social. Female alcohol abuse 

is often caused by a presence of a specific problem, which is the affected person 

trying to avoid. There is no specific group threatened by a higher inclination to 

alcohol addiction. The phenomenon is omnipresent through all age or social 

classes. Accepting the fact of being an alcoholic is a key element to succeed in 

the course of therapy.
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1 Úvod
Problematiku alkoholismu u žen jsem si zvolila jako téma své 

bakalářské práce proto, neboť se jedná o aktuální fenomén, který ovlivňuje 

stále více členů naší současné společnosti. Alarmující je zajisté skutečnost, 

že v roce 2002 dosáhla průměrná spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele 

10,0 litrů (včetně dětí). [Sovinová, Csémy 2003] Celkový trend je takový, 

že počet alkoholiček stoupá už od konce 70. let 20. století a od počátku 90. 

let 20. století můžeme dokonce nárůst počtu žen, které mají problémy 

s alkoholem, označit za strmý. [Hrušová]1 Tato realita neušla ani pozornosti 

médií, která začala věnovat této problematice stále více prostoru. A 

postupně se začaly v nich objevovat otázky, jejichž zodpovězení považuji i 

já za přínosné.

Přestože o alkoholismu byla napsána již řada odborných publikací, jen 

málokterá z nich se věnovala přímo specifikám ženského alkoholismu. Je 

přitom nadmíru jasné, že ať už díky tělesným odlišnostem, nebo kvůli 

genderovým rolím má alkoholismus u žen některé charakteristiky jiné než u 

mužů. Kromě fyzických a sociálně psychologických odlišností, od kterých 

se odvozují jak příčiny nadměrného požívání alkoholu, tak průběh a léčba 

nemoci, se ženská závislost odvozuje od sociálních rolí, které nesou své 

typické příčiny a důsledky problému. „K závislosti na alkoholu ženy přivádí 

stres v práci, rodinné problémy nebo deprese. Nepovažují alkohol za 

společenskou zábavu jako muži, ale snaží se tak řešit problémy. Pijí navíc 

častěji o samotě a tajně.“ [Hrušová] Tato specifika se promítají také do 

názoru veřejnosti, jež je vůči požívání alkoholu u mužů shovívavější než
o • 2vůči pití u žen [Plocová, ].

Při diskuzi o možných příčinách nadužívání alkoholu u žen vyvstává 

také otázka, jakou roli hrají dynamické proměny naší společnosti. Po 

uvolnění režimu na začátku 90. let 20. století začala Česká republika 

dohánět západní země v modernizaci, technokratizaci, urbanizaci a 

v neposlední řadě také v emancipaci. Změna režimu vnukla ženám

1 Snadno lze vysledovat také statistiky zařízení na ústavní léčbu: zatímco na počátku 
20.století připadala jedna pacientka na dvacet mužů, v dnešní době se poměr změnil na 1 : 5 
[http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2005101001.]. některé regiony dokonce 
uvádějí poměr 1 : 2 [Petrášová]
2 [http://www.alkoholik.cz/zeny_a_alkohol-ismus.htm]
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postrádané sebevědomí a proces vyrovnávání genderových rozdílů byl 

připraven ke svému intenzivnímu rozvoji [Hašková, Křížová, Linková 

2006]. Ženy se již nebojí být rovnoprávnými partnery mužů ve vztazích, 

zaměstnání a v neposlední řadě ani v zábavě. A právě pití alkoholu je často 

součástí dnešního životního stylu. Zároveň se však v mnohých případech 

stal alkohol snadno dostupným všelékem na různé problémy.

2 Cíle a výzkum né otázky
Jelikož v současné době nejsou k dispozici dostatečné informace o 

problematice ženské závislosti na alkoholu, rozhodla jsem se shrnout 

dostupné poznatky o tomto jevu. Mezi mé hlavní cíle patří zjistit specifika 

ženského alkoholismu, určit, koho se problém nejčastěji týká, kdo patří k 

ohrožené skupině, jak probíhá nemoc i její následná léčba. Zároveň považuji 

za přínosné zmínit se alespoň o několika málo možnostech terapie, které 

mohou vyhledat ženy na území Prahy.

V kontextu s těmito cíli jsem si položila následující výzkumné otázky a 

současně se pokusím nalézt na ně i uspokojivé odpovědi:

Jaké jsou hlavní příčiny toho, že žen, které mají problém s alkoholem a jsou 

nuceny vyhledat odbornou pomoc, přibývá?

Jaká je ohrožená populace?

Jaké jsou zdravotní dopady alkoholismu na ženský organismus?

Jaké jsou možnosti terapie na území Prahy?

3 A lkoholism us jako sociáln í deviace
Sociologický přístup k alkoholismu je perspektiva, která by měla 

vycházet z komplementarity vůči biologickým a psychologickým teoriím. 

[Bútora 1989; 27] Jejím výchozím bodem by měla být zkoumání zaměřená 

na to, jaká konzumace alkoholu v dané společnosti je ještě norma a jaká už 

je deviantní.

Současný výzkum se zaměřuje především na tyto tři okruhy:

1. Sociální podmínky a faktory, které přispívají ke vzniku, vývoji a udržení 

závislosti.
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2. Rozšíření a rozložení konzumace alkoholu v jednotlivých vrstvách 

společnosti.

3. Sociální aspekty prevence a terapie.

V rámci těchto oblastí pak byla vyvinuta sociologická schémata, která se 

pokoušejí zasadit alkoholismus do širšího kontextu. Jedná se především o 

sociokulturní model, u nějž poprvé po druhé světové válce dochází 

k přesunu zájmu od deviantního pití k „normálnímu“, [Bútora 1989; 36] kdy 

je třeba zaměřit pozornost také na standardy běžné konzumace alkoholu, 

přičemž hlavní roli zde hraje význam kultury dané společnosti, především 

to, jaký postoj zaujímají příslušníci dané společnosti vůči pití alkoholu, jaký 

význam mají konzumace, normy a sankce. Podle Pittmana a Snyderona 

[Pittman, Snyderon in Bútora 1989; 36] je rozsah a typ požívání alkoholu 

determinovaný strukturou sociálních norem a sociální definicí alkoholu. 

Bales dále rozvíjí sociokulturní model do čtyř dalších definicí alkoholu: 

abstinentská definice, jež považuje alkohol za ohrožení ústředních norem a 

definic; rituální definice, kde je konzumace alkoholu spjatá se světskými 

nebo náboženskými rituály; sdružovací definice, jež považuje pití alkoholu 

za projev společenské solidarity, a konečně utilitární definice, která hovoří o 

alkoholu jako o prostředku pro uvolnění, euforii [Bales in Bútora 1989], 

Poprvé zavádí pojem utilitarismu, který je klíčovým především 

v problematice ženské závislosti na alkoholu. Podle Balese jsou totiž 

především ženy nejvíce ohroženou skupinou, která napětí ventiluje 

prostřednictvím alkoholu.

V souvislosti s permanentním nárůstem spotřeby alkoholu se také 

uplatňuje model distribuce spotřeby, který vychází z toho, že s růstem 

spotřeby alkoholu v populaci narůstají i problémy s pitím. [Bútora 1989; 41] 

Podle Ledermanovy křivky, která je od tohoto modelu odvozena, spotřebuje

8 -  10 % populace asi 35 -  50 % veškeré spotřeby alkoholu, [c.d.: 1989; 43] 

To vypovídá především o dané společnosti, která je za produkci alkoholu 

zodpovědná.

V přímé souvislosti s ženskou závislostí existuje pak integrační teorie, 

jež vychází z tvrzení, že nárůst počtu alkoholiků ve společnosti je do jisté 

míry umožněn uvolněním morálky a snížením sociální kontroly. Je tedy 

zřejmé, že tento model má kořeny už v Durkheimových teoriích sociální
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deviace, úzce souvisejících s pojmem anomie: „Takáto anómia sa často 

vyskytuje pri veľkých spoločenských premenách, akými boli napríklad 

industrializácia, urbanizácia, zvýšená mobilita.“ [c.d.: 1989; 44] Integrační 

téma vstupuje do hry především prostřednictvím teorie labellingu v 60. a 70. 

letech minulého století, „...sleduje proces prideľovania „nálepky“ a jeho 

možné negatívne následky. Napríklad pridelená etiketa môže osobu jednak 

zbavovať zodpovednosti za vlastné konanie, jednak viesť k tendencii „byť 

takým, za akého ma považujú.“ [Nociar 1991; 47] Tehdy dochází 

v pokročilých zemí ke značným demografickým a sociálním posunům (klesá 

porodnost, roste rozvodovost a počet nesezdaných soužití, prohlubují se 

rozdíly mezi chudými a bohatými...) také v souvislosti s genderem. 

Emancipace, uvolnění poměrů, nárůst počtu svobodných matek -  to vše 

vede k uvědomění a osamostatnění žen, k jejich vyrovnávací tendenci, mezi 

jejíž projevy patří mimo jiné i nárůst deviantního chování žen, [Munková 

2004; 115] zvýšení počtu kriminálních činů způsobených ženami a také 

k počátku fenoménu ženského nadužívání alkoholu.

4 Fem inistická krim inologie
Na proměny společnosti, které probíhají v 70. a 80. letech 20. století, 

[Munková 2004; 115] reagují v souvislosti s genderem také teorie 

feministické kriminologie. „Tyto práce spojuje kritický pohled na 

kriminalitu žen a roli gender v teoriích sociálních deviací.“ [Munková 2004; 

115] Přestože alkoholismus není kriminální činnost, zvýšená konzumace 

alkoholu u žen [Hrušová] je s touto situací analogická. Do té doby byla 

předmětem zkoumání sociologů především mužská deviace, což lze 

„vysledovat během celého vývoje teorií sociálních deviací“. [Munková 

2004; 115] Přestože někteří autoři věnovali pozornost roli ženy ve zločinu, 

ve většině případů byla žena -  oběť nazírána mužskou optikou. Je tedy jen 

logické, že autorkami feministicky zaměřených kriminologií byly ženy. Dvě 

autorky, jež jsou považovány za zakladatelky tohoto směru, Carol Smartová 

a Frances Heidensohnová, [c.d.: 2004] zdůrazňovaly ve svých pracích 

nutnost zohledňovat v souvislosti s rostoucí ženskou kriminalitou výklad 

role genderu. Odlišnost pohlaví se tedy kromě biologické proměnné stává
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sociálně konstruovanou charakteristikou. Mezi autorky, které se věnovaly 

emancipaci žen a jejímu dopadu v oblasti sociálních deviací, se řadí také 

Freda Adlerová a její práce Sisters in Crime. Tato publikace se zabývá 

především vyrovnáváním genderových rolí ve společnosti. „Díky změnám 

ve společnosti jsou ženy konfrontovány s mužskými dovednostmi a 

postupně se jim vyrovnávají, i v takových oblastech, jako je zacházení se 

zbraněmi. Není tedy divu, že začínají usilovat o příležitosti dosažení statusu 

(ať už legitimního nebo kriminálního) a využívají při tom stejných muži 

vybudovaných mechanismů pro vzestupnou mobilitu.“ [c.d.: 2004; 117-118]

V kontextu se stereotypním vnímáním ženské role se Munková zmiňuje 

také o Marcii Millmanové a její práci She did it all for love. [2004; 118] 

Millmanová popisuje rostoucí představu mužského devianta jako hrdiny 

v protikladu k ženě, jež je „... vykreslována jako tupě dodržující normy, 

protože pouze mužské chování může být bráno a interpretováno jako 

seriózní odpor proti společnosti a jejím konvencím.“ [c.d.: 2004; 118] Proto 

i ženské deviace jsou pojímány jen v rámci kulturních stereotypů a odvíjejí 

se od představ o běžné (čili mužské) deviaci.

Je to právě tradiční vnímání role ženy, jež vede v 70. letech k tendencím 

vyrovnávat genderové nerovnosti ve společnosti. Situace v ženské 

kriminalitě může být analogická s nárůstem konzumace alkoholu u žen, 

které již obstojí i v dříve typicky mužských rolích. Pití alkoholu bylo 

považováno téměř výhradně za mužskou doménu, zejména jako legitimní 

prostředek pro uvolnění a zábavu. Alkohol symbolizoval především moc, 

(WHO 2005) a najednou tato moc začíná přecházet také do rukou žen. Se 

stejnou samozřejmostí, s jakou dříve ženy pečovaly o domácnost a svůj 

život převážně zasvětily rodině, začínají v 70. a 80. letech budovat kariéru a 

vyhledávat nové (někdy až nelegitimní) prostředky pro obohacení svého 

života. Chodí do barů, cestují, podnikají, páchají kriminální činnost... 

Vyrovnávání genderových rozdílů se projevilo v mnoha ohledech -  ať už 

v oblasti rodinného života, kriminality nebo při konzumaci alkoholu.
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5 Alkohol a gender
Domnívám se, že pro správné uchopení této problematiky je důležité 

vzít v úvahu genderové teorie, jelikož gender má v perspektivě užívání 

alkoholu své důležité místo, ať už se to týká názoru na věc ze strany 

veřejnosti, nebo odborných medicínských studií. Genderové normy týkající 

se pití alkoholu by se daly shrnout do věty: „Praví chlapi pijí, ale hodné 

holčičky ne.“ [Renzetti, Curran 2003; 506] Navíc z tradičního genderového 

rozdělení ve společnosti vyplývá, že alkoholičky trpí větší stigmatizací než 

alkoholici, a to je také jeden z důvodů, proč se ženy méně ochotně zapojují 

do léčebných programů -  okamžitě by totiž získaly nálepku ženy, která 

svoje problémy nezvládla, což by mohlo mít nepříznivé důsledky (například 

ztráta opatrovnického práva dětí). [Renzetti, Curran 2003; 509] Nárůst žen, 

které jsou na alkoholu závislé, v populaci [Grosmanová; Csémy, Kubička, 

Dvořák 2004] signalizuje, že ve vztahu k této problematice se genderová 

propast zmenšuje. [WHO 2005]

Otázka ženského sebeuvědomování je specifická především vzhledem k 

naší komunistické historii. Od roku 1989 si ženy daleko více začaly 

uvědomovat, jaké místo ve společnosti zaujímají a jaké by zaujímat mohly a 

měly, a to především díky zcela novým možnostem, které byly očištěny od 

nutnosti spolupracovat s režimem. Tyto reflexe vyvrcholily v listopadu 

1991, kdy byla založena nezisková organizace Gender Studies, na jejímž 

vzniku se podílela především socioložka Jiřina Šiklová3. Od roku 1992 se 

začaly pořádat přednášky a kurzy, feminismus pronikl na veřejnost skrze 

média a společnost si uvědomila, že proces emancipace běží na plné 

obrátky. Jestliže byla žena schopná, mohla zastávat řídicí pozice, podnikat a 

celkově se osamostatňovat a naplňovat tak i jiné role, než je matka a 

„strážkyně rodinného ohně“. Podle Moniky Plocové se tento proces promítl 

i do struktury populace alkoholiček: mezi ženami závislými na alkoholu se 

objevují také špičkové manažerky, ženy ve vysokých řídicích funkcích a 

ženy, které skrze alkohol často demonstrují svoji nezávislost. Primář 

ženského oddělení léčení závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice (dále 

jen PL Bohnice) k tomu dokonce v rozhovoru pro Hospodářské noviny [18.

3 [http://www.genderstudies.cz/gender-studies/historie/?x=237046|
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8. 2005] uvádí: „Ženy žijí více samostatně, mají více peněz. Nárůst je tedy 

do značné míry dán zrovnoprávněním žen.“

6 A lkoholism us jako nem oc
Podle Bútory vznikla jedna z prvních definic alkoholismu už na konci 

18. století. Její autor Benjamin Rush popisoval časté pití alkoholu jako 

chorobu, která je vyvolaná nadměrnou konzumací lihovin, při níž 

konzument pociťuje nutkání pít a ztrácí kontrolu. Nicméně pojem 

alkoholismus použil poprvé až v roce 1849 Magnus Huss 4. Nejzásadnější 

vliv na prosazení medicínského konceptu alkoholismu mělo v 30. letech 

20. století terapeutické společenství Anonymních alkoholiků ve Spojených 

státech. [Nociar 1991] V 60. letech 20. století se prosadila klasická 

Jellinekova koncepce alkoholismu [Jellinek in Nociar 1991], která kromě 

popisu symptomů zahrnovala také kategorizaci pěti typů, od alfa- po 

epsilon-alkoholismu [Nociar 1991], přičemž typ alfa je charakterizován jako 

„dočasná psychická závislost“, typ beta jako „příležitostný, společenský 

piják“, typ gama jako „ztráta kontroly nad alkoholem“, typ delta jako 

„zřídka opilý, avšak sotva střízlivý“ a konečně nej těžší typ závislosti epsílon 

jako „přítomnost periodických pijáckých excesů“. [Gohlert, Kuhn 2001]

V roce 1979 byl termín alkoholismus oficiálně nahrazen pojmem syndrom 

závislosti na alkoholu. Pod tímto názvem je také uveden v mezinárodním 

klasifikačním systému nemocí MKCH-10, který zahrnuje devět kritérií 

závislosti, [c.d.]

6 .1  F rekvence  p ití a m nožstv í ko n zu m ace
Podle nejrůznějších odborníků [Bútora, Dvořák, Plocová] nelze 

jednoznačně určit, kolik toho musí jedinec vypít, aby se stal alkoholikem. 

Jedná se o natolik individuální záležitost, že stanovovat konkrétní meze by 

nemělo velký význam. Obecně platí, že člověk závislý na alkoholu nezvládá 

svoje každodenní povinnosti a alkohol mu natolik zasahuje do života, že si 

život bez něj neumí představit. V tomto smyslu se vyjadřují nejen autority

4 Benjamin Rush byl lékař, který ve své práci Human Body and Mind z roku 1784 označil 
pijáctví za chorobu a popsal je jí příznaky [Nociar 1991; 34]
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zaměřující se na tuto problematiku, ale také samy postižené ženy. Rovněž 

nelze rozlišovat mezi tím, je-li člověk závislý na pití s vyšším nebo nižším 

obsahem alkoholu. Přesto však lze vysledovat určitý vývoj závislosti.

6 . 1 .1  Vznik a vývoj závislosti
Vývoj alkoholismu probíhá vždy v několika fázích, jejichž tempo a 

konečné stadium je podstatně závislé na typu nadměrného pití a věku, kdy 

sním postižená začala. Gohlert a Kiihn [2001] uvádějí celkem čtyři fáze:

V první, počáteční fázi konzument pije mírné množství alkoholu při 

odpovídajících příležitostech. „Užívání alkoholu se může stát téměř denním 

zvykem.“ [c.d.: 2001; 87] Druhá fáze se nazývá prodromální a vyznačuje se 

tím, že poprvé dochází k utajovanému pití a následně k výpadkům paměti. 

„Ve výzkumu se předpokládá, že není postižená ultrakrátká paměť, nýbrž 

krátkodobá paměť.“ [2001; 88] Třetí, kritická fáze se vyznačuje ztrátou 

kontroly a abstinence, psychická závislost je již v pokročilém stavu. 

„Dochází ke slovní obraně s typickými výmluvami, alibi či racionalizování 

podle rysů potlačovacích mechanismů jednotlivých osob.“ [c.d.: 2001; 88],

V tomto stadiu je postižený schopen myslet jen v kategoriích obstarávání a 

konzumace drogy a pomalu zanedbává své ostatní povinnosti. Pro ženy 

v této fázi je typické, že pijí hned po ránu, aby zvládly každodenní koloběh. 

Alkohol mají většinou schovaný, aby jejich okolí nic nepoznalo. [Nešpor 

1999], V konečné chronické fázi nastává kombinace několikadenního 

omámení s poškozením orgánů alkoholem. Pro tuto fázi je typická výrazně 

snížená tolerance konzumace. „Ta může dojít tak daleko, že postižený je po 

dvou až čtyřech pivech dost opilý a více nepotřebuje.“ [Gohlert Kiihn 2001; 

88]. Tento jev během terapeutického sezení potvrzuje také Monika Plocová 

a zároveň uvádí, že alkoholička se „nerozpíjí“ tak jako v začátcích. Při 

možné recidivě by ženy závislé na alkoholu začaly tam, kde před léčením 

s pitím skončily. V chronické fázi dochází k fyzickým poruchám a 

k duševnímu rozkladu, což si vyžaduje dlouhodobější hospitalizaci.
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7 M etodologie
Původně jsem se rozhodla vycházet ze studia relevantní literatury, která 

se zaměřuje na sociologii alkoholismu. Bohužel musím opět konstatovat, že 

materiálů, ze kterých by se dalo vycházet, je k dispozici jen omezené 

množství. Klíčová pro mě byla práce slovenského autora Martina Bútory 

Mne sa to nemože stať [1989] a kniha Alkohol a osobnosť, rovněž od 

slovenského autora Aloise Nociara. Dále jsem vycházela ze sekundární 

analýzy odborných publikací, které sledují léčbu pacientek v psychiatrické 

léčebně Bohnice, a z internetových publikací zabývajících se ženským 

alkoholismem. Objevila jsem, že na internetu je díky intimní povaze tohoto 

jevu k dispozici velké množství materiálů a nejčastěji slouží jako informace 

pro ženy, které mají samy problém s nadměrným pitím alkoholu. Rovněž 

jsem využila poznatků z rozhovorů s experty z oboru užívání návykových 

látek ženami; jednalo se především o novinové články z let 2004 až 2006.

Jedním z nej podstatnějších informačních zdrojů však pro mě byly 

rozhovory s primářem ženského oddělení závislosti na alkoholu, panem 

doktorem Václavem Dvořákem, odborníkem na tuto problematiku, a s paní 

Monikou Plocovou, terapeutkou působící tamtéž. S jejich laskavým 

svolením mi bylo umožněno také provést zúčastněné pozorování na jeho 

oddělení v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze 8 a zúčastnit se skupinové 

terapie.

Při zkoumání alternativní možnosti terapie v Praze jsem také navštívila 

centrum Anonymních alkoholiků a za účelem poznání principu terapie jsem 

provedla skryté pozorování, při němž nikdo z přítomných nevěděl o mc 

pravé identitě a roli výzkumníka. V této fázi jsem se zaměřila především na 

základ fungování používaných terapií, což je vzájemná podpora a skupinová 

soudržnost.

8 Sociální aspekty závislosti na alkoholu u žen
Na problematiku ženské závislosti na alkoholu lze nazírat dvojí 

perspektivou, a sice jako na problematiku sociální, nebo medicínskou.

V následující kapitole se budu věnovat specifickým rysům sociálního 

aspektu ženského alkoholismu.
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8 .1  Proč je  to  u žen jin a k  -  so c io ku ltu rn í fak to ry
Kromě fyziologických rozdílů, které jsou příčinou odlišných fyzikálních 

reakcí na alkohol u mužů a u žen [5, Renzetti, Curran 2003], existují určité 

sociokulturní teorie, které hovoří o čtyřech faktorech, jež mají zásadní vliv 

na odlišnosti v pití alkoholu mužů a žen [WHO 2005]. Tyto kategorie jsou: 

moc, sex, riziko a odpovědnost, [c.d.: 2005]

Jedna z hypotéz o genderových rozdílech v pití alkoholu tvrdí, že tyto 

odlišnosti mezi oběma pohlavími symbolizují mužskou moc a 

privilegia, jež z nich pramení [Karsten 2006]. Proto byla v minulosti 

konzumace alkoholu především mužskou doménou. S postupem času 

(a vývojem feministických hnutí) začaly ženy bojovat o stejné 

příležitosti v životě, nicméně styl, jím ž pijí ženy, se k  mužskému příliš 

nepřiblížil. Zásadní rozdíl je také ten, že muž pije proto, aby si dodal 

kuráž při násilném řešení konfliktů. Má dojem, že alkohol ho posilní a 

on tak bude „mocnější“. [WHO 2005].

Konzumace alkoholu má vliv na sexuální chování jak u žen, tak u 

mužů. Ženy mohou být v opilosti povolnější a svolnější, nicméně si 

sexuální styk téměř nikdy nevynucují silou. Zatímco muži, kteří bývají 

díky alkoholu agresivnější, jsou často pachateli sexuálních deliktů 

spáchaných na ženách, [c.d.: 2005],

Další příčinou, proč ženy pijí jiným způsobem než muži, je ochota 

riskovat. Pro ženy je totiž riskování jen zřídka vzrušující zábavou, na 

rozdíl od mužů, kteří si tak dokazují svoji maskulinitu, podporují ego 

potřebné v situacích, o kterých si myslí, že by je střízliví nezvládli. 

[WHO 2005].

Pocit odpovědnosti je u žen jedním z hlavních důvodů, proč více 

odolávají alkoholu než muži. Jejich role ženy totiž nepředpokládá, že ji 

nezvládnou plnit kvůli problému s alkoholem. Také proto je podle 

Moniky Plocové pro ženy těžší si přiznat, že jejich problém již zašel 

příliš daleko.

5 [http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2005101001]
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8. 2 N os ite lka
Závislost na alkoholu vzniká především kvůli kombinaci nositel -  vliv 

prostředí -  spouštěč. [Bútora 1989] Podle Moniky Plocové patří do rizikové 

skupiny, které jsou závislostí nejvíce ohroženy, především ty ženy, jež mají 

alkoholika v bezprostřední blízkosti, tedy v rodině, ať už se jedná o rodiče, 

nebo o životní partnery (více v kapitole Vliv prostředí). Doktor Dvořák 

k tomu uvádí: „ U poloviny pacientek se dá v rodinné historii najít příbuzný 

se stejným sklonem.“ Rovněž mají obecně větší sklon k alkoholismu lidé 

s psychickými poruchami, depresemi nebo úzkostmi. Nelze jednoznačně 

určit, která sociální skupina inklinuje k alkoholismu více, či méně. Podle 

statistik SZU [Sovinová 2006] se závislost objevuje o něco častěji u 

vysokoškolsky vzdělaných žen ve věku 35 až 45 let, nicméně tato skupina 

rozhodně nevyčnívá nějak výrazně. Lze tedy konstatovat, že ženský 

alkoholismus je průřezový, prostupuje všemi sociálními skupinami.

8. 3 V liv  prostřed í
Vliv prostředí je jedním z faktorů, který může sehrát klíčovou roli při 

vzniku závislosti. Jednu z hlavních rolí přitom hraje nejbližší okolí člověka 

během procesu socializace, tedy rodina. Její struktura, interpersonální 

vztahy, způsob výchovy dětí a především postoj k alkoholu nebo styly pití 

mohou významně ovlivnit způsob zacházení a konzumace jedince 

v dospělosti. V tomto momentě se sociální a medicínská stránka závislosti 

prolínají. Kromě sociokulturních vzorů vstupuje do hry významným 

způsobem genetika. To platí u alkoholiků obecně. A jak je to tedy se 

ženami?

V kontextu s tradiční rodinou představuje pro dospělou ženu nebezpečí 

většinou její vlastní manžel. [Nešpor 1999]. Mnoho žen si totiž utváří svůj 

návyk právě vedle nadměrně pijících mužů, kteří jsou ale na rozdíl od svých 

manželek vůči alkoholu více odolní a návyk u nich vzniká později. Šťastný 

konec se však obvykle nekoná. Manželství se většinou rozpadne, muž se 

znova ožení, žena zůstává sama se svojí závislostí [Nešpor 1999]. Jinou 

příčinu, než je pijáctví manžela, popisuje velmi výstižně Zuzana Peterová
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[2006]. Nicméně i zde byl na vině opět manžel, především jeho nezájem a 

také lhostejnost vůči manželčiným potřebám. Manželka se totiž doma na 

mateřské dovolené cítila často sama a nedoceněna, muž jí často 

předhazoval, co ON všechno zvládne, zatímco ona si „doma válí šunky.“ 

Žena sáhla po láhvi s alkoholem, neboť pro ni představovala řešení jejích 

problémů. A toto řešení ji dovedlo až do léčebny.

Zásadní vliv má také sociokulturní prostředí, ze kterého alkoholik 

pochází. Do popředí vyvstává aktuální problematika snadné dostupnosti 

alkoholu, hodnoty, jež jsou konzumaci připisovány 6, socioekonomický 

status rodiny, náboženství a v neposlední řadě také životní styl, který úzce 

souvisí s typem vykonávané profese, vzděláním a okruhem známých a přátel 

[Bútora 1989; 46],

8. 4 S pouštěč
Ať už se jedná o mužský nebo ženský alkoholismus [Smart in Nociar 

1991], odborníci se shodují v jednom: alkoholik nevyhledává alkohol kvůli 

jeho chuti, která může být v některých případech konzumentovi dokonce 

odporná, ale kvůli stavu, který mu poskytne, tedy kvůli opilosti samotné, 

poněvadž přináší úlevu od nepříjemných abstinenčních příznaků. Peele [in 

Nociar 1991] hovoří o životě s alkoholem jako o magickém řešení vlastního 

bytí. Teze o přecitlivělosti žen v souvislosti s problematikou konzumace 

alkoholu podporují charakteristiky, které vyzdvihují emoční význam pití na 

základě magického myšlení oproštěného od logické a racionální analýzy 

[Nociar 1991].

Jako všeobecnou příčinu počátku problému se závislostí na alkoholu u 

žen bývá přítomnost stresu, deprese nebo duševní nemoci7 [Bútora, Noicar, 

Skála aj.]. Častým důvodem deprese bývají rodinné problémy -  mnoho žen 

v nejvíce postižené věkové kategorii 35 -  45 let [Sovinová, Csémy 2003] se 

nevyrovná s odchodem manžela k mladší ženě [Nešpor 1999]. V pozdějším 

věku doléhá na ženy tzv. syndrom prázdného hnízda8, kdy žena čelí pocitu

Plocová: „Být v dnešní době abstinentem není moderní.“
7| http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2005101001]
K (http://alkoholism us.zbvnckmlcoch.cz/pocatek navyku.htm] O tomto syndromu se 
zmiňuje více autorů, například Bútora, Nešpor atd
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osamělosti kvůli tomu, že se jejich dospívající nebo dospělé děti odpoutávají 

od domova. Pocit osamělosti hraje velkou roli také u svobodných žen, tzv. 

singles [Petrášová], které si budují úspěšnou kariéru na úkor partnerských 

vztahů.

Podle odborníků všeobecně současná reklama vyvíjí tlak na ženy, aby 

byly superženami - to znamená, že by měly dokonale plnit role manželek, 

matek a zaměstnankyň. Když se vše nedaří zvládnout, žena má výčitky 

svědomí a přichází deprese, kterou lze zpočátku zahnat právě alkoholem. 

[Hrušová],

U některých žen vznikne závislost z mnohem prozaičtějšího důvodu -  

z nudy. Ovšem podle Moniky Plocové i pocity nudy nebo nenaplněnosti 

signalizují přítomnost problému. To je případ především vdaných žen, které 

nemusejí pracovat a nemají žádné závažné povinnosti. V alkoholu pak 

nacházejí zdroj obveselení, příjemnou změnu nálady a především únik.

8. 5 M o rá ln í h led isko
„Alkoholismus je sociální a mravní zlo.“ Tímto všeobecným citátem 

začíná Bútorova stať o morálních aspektech alkoholismu [1989; 98], Dalo 

by se říct, že v současné společnosti je tento výrok všeobecně platný. A 

přece tomu tak není. Část společnosti totiž na muže a ženu stále nepohlíží 

jako na rovnocenné partnery. Proto by se dala úvodní věta doplnit ještě o 

dodatek „...především u žen.“ Žena alkoholička v očích společnosti selhává 

především jako matka rodiny, přestože právě vstup do manželství a rodinné 

problémy bývají nejčastějším důvodem počátku pití. [Nešpor 1999, Peterová 

2006] A jelikož jsou ženy emotivněji založeny než muži, promítá se jejich 

konzumace alkoholu do psychického zdraví mnohem důrazněji. Žena totiž 

společenskou a morální degradaci, jež ji po odhalení svého problému čeká, 

prožívá daleko úzkostněji. Také to je jeden z hlavních důvodů, proč ženy 

pijí alkohol nejčastěji samy doma, zatímco muži vystavují svůj problém na 

odiv v hospodách [Dvořák, 10], Postoj současné společnosti lze úspěšně 

vypozorovat už jen z reklam na alkohol. Považuje se za naprosto normální,

g [http://www.alkoholik.cz/zeny_a_alkohol-ismus.htm]
10[ http://www.alkoholik.cz/]
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když se v hospodě sejde parta mužů a „urazí pár kousků“, ženy jsou mezi 

nimi spíše výjimkami. Rovněž je pozoruhodné, že pokud se pití alkoholu 

nepřehoupne v alkoholismus, je bráno v naší společnosti jako legitimní a 

často velmi vyhledávaný druh zábavy. Jakmile je však někdo označen za 

alkoholika, je ve většině případů shledán morálně provinilým, nikoli 

nemocným člověkem. [Bútora 1989; 113].

9 Problem atika ženské závislosti z m edicínského  
hlediska

Jelikož je ženské tělo anatomicky odlišné od mužského, jsou i reakce a 

vnitřní pochody organismu specifické. Stejně tak jako přítomnost alkoholu 

v krvi při příležitostném popíjení vyvolá jiný řetězec reakcí u ženy a jiný u 

muže, projevuje se i těžká závislost na alkoholu svým zvláštním způsobem, 

na který je třeba brát ohled především při zvážení rizik spojených 

s nadměrnou konzumací.

Alkohol je jakožto toxická návyková látka také příčinou nejrůznějších, 

velmi často smrtelných onemocnění, např. „úrazů, psychologických poruch, 

gastrointestinálních onemocnění, rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, 

imunologických poruch, plicních onemocnění apod.“ [Csémy, Sovinová 

2003]. U žen navíc hrozí reálné riziko poruchy plodnosti, předčasného 

porodu, nízké porodní váhy novorozence11. Kromě toho je reálná možnost, 

že se dítě narodí s fetálním alkoholickým syndromem12. Mezi specifická 

rizika alkoholismu u žen patří rovněž rakovina prsu. „Více než tři deci vína 

denně ji zvyšují až trojnásobně.“13.

Jedním z důvodů odlišných reakcí mužského a ženského organismu je 

obsah celkové tělesné vody, který je u žen nižší, a enzym na odbourávání 

alkoholu v játrech. Proto stejná dávka alkoholu vyvolá u ženy vyšší obsah 

alkoholu v krvi14. Rovněž poškození organismu se projeví po kratší době

11 [http://drogy.doktorka.cz/alkoholismus-zen/]
12 To znamená, že dítě bude postižené nevyléčitelnými fyzickými vadami a mentální 
retardací [Skála 1988].
13 [http://doktoronline.cz/ zeny/clanek.php?id=283]
14 [http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2005101001]
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než u mužů, především v případě poškození jater15, kardiomyopatii16, dále 

hrozí vyšší riziko onemocnění rakovinou prsu.

Zeny jsou navíc mnohem více ohroženy psychózami, především paranoidní 

alkoholovou psychózou, kdy žena trpí bludy, vztahovačností, žárlivosti a 

paranoiou [Nešpor, Csémy 1996].

10 Terapie
Jestliže žena závislá na alkoholu dospěje do stádia, kdy je schopná si 

svůj problém s alkoholem přiznat, udělá první krok k tomu, aby se uzdravila 

[Plocová]. Jelikož závislost je nemoc, kterou jedinec stěží zvládne překonat 

sám [AA 1989, 1996], musí vyhledat pomoc. Existuje možnost volby mezi 

dvěma základními typy zařízení: buď ústavní léčba v institucionálním 

zařízení (na území hlavního města Prahy je to například Psychiatrická 

léčebna Bohnice), nebo terapie, které nabízejí neziskové organizace 

většinou ve formě skupinových setkání (například Anonymní alkoholici). 

Přestože tato zařízení se v mnohém liší, základ léčby mají v podstatě 

společný. Je to skupinová terapie. Na každém sezení se scházejí klientky 

těchto organizací a společně s terapeutem hovoří o různých aspektech svého 

problému, o průběhu léčby a v neposlední řadě také o příčinách vzniku své 

závislosti. Je prokázáno, že alkoholičky se málokdy zpovídají odborníkovi 

(lékaři, psychiatrovi) naprosto otevřeně. Stejná bariéra byla ale kupodivu 

zjištěna také při diskuzi alkoholičky se svojí rodinou, přáteli nebo intimními 

partnery. „Avšak bývalý problémový piják, který našel toto řešení a je 

patřičně ozbrojen fakty týkající se jeho osoby, obvykle dokáže získat úplnou 

důvěru druhého alkoholika během několika hodin, a jen na tomto základě je 

možno dosáhnout výsledků.“ [AA 1989, 1996; 38]. Proto také nezřídka 

vystupují v rolích terapeutů vyléčení alkoholici. Průběh těchto možností 

terapií jsem se rozhodla ukázat na dvou příkladech z Prahy - Psychiatrické 

léčebně v Bohnicích a na sdružení Anonymních alkoholiků (dále jen AA).

15 jatcrní cirhóza
16 poškození srdečního svalu
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10 .1  P růběh léčení v  lůžkovém  zařízen í PL  B ohn ice
Psychiatrická léčebna Bohnice je jedním z institucionálních ústavních 

zařízení, kde se specializují na léčbu závislostí u žen. Tato léčba probíhá 

v pavilonech 7 a 8 s celkovou kapacitou cca 80 lůžek, které jsou obsazovány 

ženami se závislostí na alkoholu nebo na drogách [Dvořák]. Prvních několik 

dní stráví klientky na detoxu17, kde se jejich tělo čistí od návykových látek. 

Pak už začínají režimovou léčbu. Do léčebny je možné být přijat několika 

způsoby. Klientka může nastoupit dobrovolně, na základě vlastní úvahy a 

rozhodnutí. Na detoxu stráví dva tři dny a pak začíná program režimové 

terapie. Jelikož je detox v současné době také záchytný, stává se, že klientky 

přivezou v intoxikovaném stavu; v tom případě je délka pobytu na detoxu 

delší. Ústavní léčbu také může nařídit soud. Základní léčba probíhá formou 

„strukturované režimové léčby s řadou léčebných modalit“ [Csémy, 

Kubička, Dvořák 2004], které jsou přizpůsobeny specifikám ženské 

závislosti a terapie. Základní léčba trvá 11 týdnů, v případě recidivy 

následuje opakovací léčba, která může probíhat po dobu pěti týdnů nebo 

dvou měsíců. Poslední týden nastává fáze stacionární léčby, kdy klientky 

absolvují denní programy v léčebně v Bohnicích, ale noc už stráví doma. 

Podle Moniky Plocové se na úspěchu léčby přibližně z jedné poloviny podílí 

pevně stanovený denní řád, který musejí klientky bezpodmínečně dodržet. 

Dalších padesát procent úspěchu tvoří skupinové psychoterapie, které jsou 

při léčbě žen podstatně četnější než u léčby mužů. Plocová doslova říká: „U 

žen je více psychoterapie, mužská je více pracovně zaměřená. Mužský 

choděj někam pracovat, kdežto my ne. Zenskejm to jde více přes srdíčko.“ 

Proto také ženy na psychoterapii reagují lépe než muži. Ženy jsou citlivější, 

otevřenější [Plocová]. Klientky jsou ve velmi úzkém kontaktu se svými 

terapeuty; kromě skupinových terapií si také mohou domlouvat individuální 

konzultace, rovněž si píší deník, který pak terapeuti čtou. V těchto 

záznamech denně zachycují své bezprostřední dojmy, svěřují se se svými 

pocity, popisují terapeutům stavy, o kterých se stydí mluvit před skupinou, 

přestože tam by měly být diskuze naprosto otevřené a všechny problémy by 

se měly před celou skupinou projednávat a řešit.

17 Detoxem rozumí M onika Plocová detoxikační oddělení, které je  součástí Pavilonu 8
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10 .1 .1  Skupinové psychoterapie
Jak už bylo řečeno, základem léčby závislosti u žen je skupinová 

psychoterapie. Se svolením pana primáře Dvořáka, terapeutky Moniky 

Plocové a všech dvanácti žen ve skupině jsem provedla zúčastněné 

pozorování během jednoho sezení. V roli úplného pozorovatele [Disman 

2000; 307] jsem pak byla přítomna celých devadesát minut a pozorovala 

průběh sezení s klientkami PL Bohnice. Z etických důvodů mi pochopitelně 

nebylo dovoleno pořídit digitální záznam, proto jsem byla odkázána na 

ručně psané poznámky. Mým záměrem bylo určit podmínky a příčiny 

vzniku závislosti a zachycení celkové atmosféry během sezení. Příběhy 

klientek se v hlavních rysech shodují, proto jen nastíním nej podstatnější 

témata, která byla na skupinové terapii probírána a mají hlavní vypovídající 

schopnost o příčinách závislosti a rovněž o průběhu léčby.

Skupina se skládá z deseti až dvanácti klientek, terapeuta a probíhá 

třikrát týdně. Terapeut vystupuje v roli moderátora společné diskuze, určuje 

směr, kterým se bude debata odvíjet, ale zároveň nechává klientky otevřeně 

hovořit a volně vstupovat do rozhovoru. Funguje zde určitá skupinová 

dynamika, některé klientky hovoří více, jiné méně. Skupina rozhodně 

nevychází z toho principu, že by se terapeut ptal jednotlivě a čekal 

jednotlivé odpovědi. Naopak se někdy může zdát, že skupinku řídí samy 

klientky, které se svých kolegyň vyptávají na problémy a na pocity a 

společně s nimi se snaží nalézt řešení.

Výsledky pozorování

Spektrum probíraných témat je velmi široké. Cílem těchto rozhovorů je 

především to, aby se klientky dokázaly uvolnit a otevřít, aby byly samy 

k sobě upřímné, dokázaly si svůj problém přiznat a začaly proti závislosti 

bojovat.

Při svém pozorování jsem se zaměřila na dvě hlavní, často se prolínající 

témata rozhovorů: příčiny závislosti tak, jak je viděly samy klientky, a 

proces učení se rozumět sama sobě, který má za cíl tyto bariéry v průběhu 

terapie odstranit. Během debaty zároveň několikrát vystupuje do popředí 

role rodiny, proto jsem se rozhodla zaměřit se také na ni.
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„Zasvětila jsem mu celý život...“

Mezi hlavní příčiny závislosti, o kterých se klientky rozpovídaly, patřilo 

jednoznačně obětování se. Z rozhovorů vyplynulo, že řada žen zasvětila 

nebo podřídila svůj život někomu jinému (většinou partnerovi, manželovi 

nebo dětem), a přestože to vše pro ně dělaly dobrovolně a především 

s láskou, cítily se nedoceněné. Celý život se snažily perfektně zvládat role 

matek a hospodyněk, jež vaří, uklízí, pomáhají dětem se školou, pracují, 

vyslechnou manželovy problémy, ale na ně samotné si už čas nikdo neudělá. 

Navíc mají pocit, že kdyby na chvíli „vysadily“, svět by se bez nich zhroutil.

„Máte se ráda?“

S přinášením obětí pro druhé souvisí další podstatný fakt, který se ve 

skupině řešil: přestože jsou tyto ženy úspěšné (ať už v zaměstnání, nebo 

v osobním životě), neváží si samy sebe a nemají se rády. Alkohol byl pro ně 

únik do jejich vlastního světa [Plocová], Když terapeutka během sezení 

položila otázku: „Máte se rády?“, ze dvanácti žen jen dvě odpověděly, že se 

rády mají, přičemž jen jedna dokázaly smysluplně formulovat proč. Když 

měly ostatní popsat, proč se mají rády a co je na nich dobré, většinou 

sklouzly k vlastnímu hodnocení z té negativní stránky. V tomto okamžiku 

bylo zjevné, že skupina zafungovala tak, jak má. Ostatní klientky totiž 

začaly vyjmenovávat, co všechno je na dotyčné dobré. A ta to od nich 

vcelku přijala, protože pochvaly slyšela od žen, které jsou ve velmi podobné 

životní situaci.

„Nestojím za nic“

Skupina si rovněž navzájem pomáhá získat zpět ztracenou sebeúctu, což 

je další z příčin, proč tyto klientky svému návyku podlehly. Z několika 

vyprávění je zřejmé, že pacientky se za svou závislost na alkoholu velmi 

stydí. V daný moment vstupuje do hry terapeut, který se ženy snaží 

přesvědčit, že už samotný fakt, že se šly léčit, je něco, na co by měly být 

hrdé. „Venku chlastá kdekdo. Má s tím problém. Ale vy jste byly natolik 

silné, že jste si to uvědomily a šly se léčit.“ [Plocová, sezení 26. 4. 07], Se
■ —  • *

sebeúctou jde ruku v ruce také víra v sebe sama.

23



„Máma, táta, manžel a ti další“

Dalším ze společných témat, které prostupuje všemi příběhy a hraje 

v kontextu ženského alkoholismu zásadní roli, je rodina. Přestože i ona 

často nese svůj díl viny na vzniklé situaci, klientky se vůči ní (nebo vůči 

životním partnerům) cítí neustále provinile. Jejich bezprostřední okolí totiž 

prožívá celou závislost s nimi. Včetně stadií, kdy už ženy nejsou schopny 

fungovat v normálním životě bez alkoholu, jsou opilé, mají výpadky paměti, 

deliria, kdy nejsou výjimkou halucinace a bludy nebo v extrémním případě 

epileptické záchvaty vzniklé závislostí (jak vyšlo najevo u jedné z klientek).

„Nikdy nebo navždy“

Klientky se musejí také připravovat také na jiný životní styl, který 

nastane po léčení, kdy budou muset už celoživotně abstinovat. Toto vědomí, 

že jejich droga bude neustále nablízku, ale ony ji nebudou moci užít, je 

velmi frustrující. Vědí, že jejich život, který nebude už nikdy stejný jako 

před vznikem závislosti, změní jejich rodinu, partnery, způsob trávení 

volného času, dotkne se kolegů v zaměstnání. Jednou z cest, jak toto 

překonat, je začít být trochu sobecká a myslet více na sebe. Jde především o 

to, aby si žena udělala více času na své koníčky, záliby, aby se začala 

věnovat novým věcem a především, aby se uměla vyrovnat se svojí 

minulostí. Teprve tehdy, když si dokáže vyřešit problém, kvůli kterému 

začala její závislost, dokáže se také smířit s tím, že je alkoholička.

V momentě, kdy je léčba úspěšná a klientky se naučí vnímat samu sebe a 

svoje potřeby, odbourají bariéru a pocit viny i vůči rodičům, dětem nebo 

partnerovi. Podle primáře Dvořáka se úspěšnost léčby v Psychiatrické 

léčebně v Bohnicích pohybuje kolem padesáti procent.

10. 2 A lternativní možnosti terapie v Praze -  A nonym ní 
alkoholici

Anonymní alkoholici je dobrovolné společenství lidí se závislostí na 

alkoholu nebo drogách, kteří se (většinou) scházejí jednou týdně a vzájemně 

si pomáhají v překonání alkoholismu nebo toxikománie. Směr jejich terapie
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vychází z toho, že alkoholik alkoholikovi rozumí nejvíce, a proto je schopen 

ho v jeho abstinenci lépe podporovat. Hlavní body jejich filosofie jsou 

zachyceny v Modré knize [1996], kterou původně sepsali dva zakládající 

členové AA. „Kniha, kterou držíte v ruce, byla původně publikována v roce 

1939, kdy mělo společenství Anonymních alkoholiků pouze asi 100 členů. 

Od té doby byla už přeložena do 32 jazyků,“ [1996: 6] Přestože AA nejsou 

spojení s žádnou církví ani organizací, víra v Boha je jedním ze stěžejních 

témat Modré knihy.

Anonymní alkoholici přijímají každého, kdo touží přestat s alkoholem. 

Distancují se od jakýchkoli organizací, politických uskupení nebo institucí a 

jsou „soběstační z našeho vlastního přispění“ [c.d.: 1996: 2]. Členové nejsou 

povinni platit žádné příspěvky nebo poplatky, financování funguje na bázi 

dobrovolnosti.

10. 2 .1  Průběh sezení s AA
Navštívila jsem jedno z pravidelných sezení Anonymních alkoholiků, 

abych zde provedla skryté pozorování. Mým záměrem bylo zaměřit se 

především na skupinovou soudružnost a na přítomné ženy ve skupině.

Při příchodu do skupiny složené asi z dvaceti žen a mužů jsem si všimla 

určité rozmanitosti společnosti. Rozhodně se nedala vysledovat žádná 

typologie, ať už u mužů, nebo u žen. Bylo těžké odhadnout jejich profese, 

ale co se věkového spektra týče, byli tam lidé od 20 let až po důchodový 

věk. Poněvadž mě přítomní považovali za jednu z nich, chovali se ke mně 

velmi vstřícně a mile a vyjádřili mi podporu, jelikož mě považovali za 

alkoholičku (přestože jsem nic takového netvrdila), která sebrala odvahu a 

přišla na první sezení.

V této skupině byla ústředním tématem právě Modrá kniha, ale 

v podstatě mohl kdokoli z nich mluvit, o čem chtěl. Každý se postupně 

představil, řekl, jaký má problém (alkoholik/toxikoman), a pak už vlastně 

mohl vyprávět o jakémkoli tématu. Někteří hovořili o dnešním dni, jiní o 

lom, jak se dostali k pití, nebo vyprávěli, kdy si poprvé uvědomili, že mají 

vážný problém se závislostí. Každý byl za svůj za příspěvek odměněn 

potleskem. Všechna témata spojovalo jediné: touha po alkoholu a zároveň
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strach, který pramenil z toho, co by se stalo, kdyby se znovu napili 

jakéhokoli alkoholu. Z některých příběhů bylo patrné, že mnozí z nich již 

dříve prošli protialkoholní léčbou a prodělali recidivu.

Na některých klientech bylo znát, že AA navštěvují delší dobu a znají 

se, jiní tam byli poprvé. Celou skupinu vedl muž, který byl také alkoholik, a 

mluvil především o Modré knize, o víře v Boha a také o tom, že všechny 

příběhy, které tam zazněly, jako by už sám prožil, protože závislost je ve své 

podstatě stále stejná. Na závěr se vybíraly dobrovolné příspěvky a také se 

všichni, držíce se za ruce, společně pomodlili.

Celý zážitek byl pro mě velmi emotivně vypjatý. Měla jsem intenzivní 

pocit, že jsem zneužila důvěry lidí, kteří mě vzali mezi sebe a chtěli mi 

pomoci, protože věřili, že jsem „jedna z nich“. Ve svém pozorování jsem už 

dále nepokračovala, jelikož jsem nechtěla narušovat základní pravidla 

tohoto společenství, a to jsou víra v bližního a naprostá anonymita.

11 Závěr
Ve své práci jsem se zaměřila na aktuální problém soudobé společnosti, 

na alkoholismus u žen. Vzhledem k fyziologickým a genderovým 

odlišnostem přináší otázka nadužívání alkoholu u žen jistá specifika, která 

se prolínají všemi aspekty závislosti -  od příčin vzniku, průběhu až následně 

po terapii.

Pro prozkoumání problematiky jsem užila tři metody: sekundární 

analýzu relevantních monografií, novinových článků a internetových 

publikací, rozhovory s experty, s primářem ženského oddělení léčeni 

závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice panem primářem Václavem 

Dvořákem a s terapeutkou Monikou Plocovou působící tamtéž, a zúčastněné 

a skryté pozorování, které jsem provedla na jednom skupinovém sezení 

v Psychiatrické léčebně Bohnice a na jednom setkání Anonymních 

alkoholiků.

Při analýze jsem vycházela především z Bútorovy knihy o 

sociologickém pohledu na alkoholismus (1989), jež byla přínosná především 

pro komplexnější uchopení problematiky závislosti. Jako další teoretická 

východiska jsem použila teorie genderu a feministické kriminologie.
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Rozhodla jsem se zařadit i koncept alkoholismu jako nemoci, jelikož se 

domnívám, že fyziologická specifika závislosti se v tomto případě nedají 

oddělit od psychických ani sociálních.

Ženský alkoholismus má některé zvláštnosti, jež se projevují v několika 

směrech. Nejpodstatnější je styl pití alkoholu. Pro ženy je typické, že 

většinou pijí o samotě, nejčastěji doma a tajně (Dvořák). Za své pití se stydí, 

jelikož společnost ženskou závislost na alkoholu posuzuje tvrději než u 

mužů, u nichž jsou alkoholové excesy v podstatě tolerovány. Nejčastějším 

důvodem pití bývá únik před problémy, stresem, každodenní rutinou 

(Plocová). Za jejich pocity beznaděje se často skrývá malá sebeúcta, nízké 

sebevědomí, osamělost nebo pocit nedoceněnosti. Ženy, které jsou 

k závislosti náchylnější, mají většinou alkoholika ve svém bezprostředním 

okolí. Mnohdy se jedná o rodiče, v takovém v případě je potenciální 

alkoholička konfrontována s nezdravým stylem pití alkoholu už během 

socializace, nebo o životní partnery, kteří se mohou závislosti zbavit, ale 

paradoxně v ní často uvíznou i jejich ženy.

Alkoholismus u žen prostupuje všemi sociálními a věkovými skupinami; 

mírně silnější závislost se projevuje jen u vysokoškolsky vzdělaných žen ve 

věku 35 -  45 let. Podle primáře Dvořáka může za nárůst alkoholiček 

v populaci také dnešní doba, která umožňuje ženám vyhledávat různé druhy 

zábavy, protože již nejsou závislé na mužích. Rostoucí emancipace pak 

paradoxně vede spíše k závislosti než k osamostatnění.

Nadměrná konzumace alkoholu má negativní vliv na ženský 

organismus, jelikož ten funguje odlišně od mužského. Křehčí konstrukce 

ženského těla způsobuje, že se stejné množství alkoholu vstřebá mnohem 

pomaleji. Ženám rychleji odumírají mozkové buňky a také může být alkohol 

příčinou mnoha závažných zdravotních problémů, jako jsou jaterní 

onemocnění, hypertenze, rakovina prsu, lupénka a další18. Ženy rovněž 

častěji podléhají v souvislosti s alkoholem duševním onemocněním, bludům 

nebo deliriím.

IX [http://www.doktoronline.cz/zeny/clanek.php?id=283]
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Závislé ženy, které se rozhodnou vyhledat pomoc, mají na výběr ze dvou 

možných typů terapií. Buď si mohou zvolit hospitalizaci v lůžkovém 

zařízení, nebo docházet do nejrůznějších protialkoholních poraden.

Pobyt v protialkoholní léčebně umožňuje na území Prahy například 

Psychiatrická léčebna Bohnice, která má oddělení léčení závislostí u žen. 

Základní léčba trvá 11 týdnů a jejím základem jsou skupinové 

psychoterapie, kde klientky otevřeně hovoří o svých problémech a pocitech.

Princip skupinové terapie využívá také sdružení Anonymní alkoholici, 

nezisková organizace, která pořádá sezení pro závislé lidi a umožňuje jim 

tak získat vzájemnou podporu, jež je při léčbě alkoholismu potřebná.

V obou typech zařízení bývají většinou klíčovými tématy diskuze o 

příčinách počátku závislosti, což bývají ve většině případů pocity 

osamělosti, rodinné nebo pracovní potíže a jiné složité životní situace.

Nebezpečí ženského alkoholismu nejčastěji spočívá v tom, že je to 

problém často velmi dobře utajený. Počet alkoholiček stále roste19 a je třeba 

mít na vědomí, že statistiky zachytí ve většině případů pouze ženy, jež se 

nějakou formou léčí v institucionálních zařízení. Alkoholismus nelze však 

svalovat pouze na osobnostní charakteristiky závislých žen, odpovědnost 

nese celá společnost, která sama nastavuje míru tolerance vůči alkoholu a 

standardy konzumace.

1 * [http://zdravi.idnes.cz./alkohol-je -pro-zeny-nebezpecnejsi-nez-pro-muze-fqx- 
/koureni.asp?c=A060823_18949_koureni_ad]
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Příloha 1

Tato tabulka vypovídá o rostoucím počtu mužů a žen, kteří vyhledali 

odbornou lékařskou péči kvůli poruchám, které způsobilo nadměrné 

požívání alkoholu. Vzrůstající tendence je zde jednoznačná. Za posledních 

15 let se počet takových žen téměř zdvojnásobil.

Psychiatrická péče 2005

4.2 Vývoj počtu propuštěných a zem řelých z psychiatrických lůžkových 
zařízení hospitalizovaných na poruchy vyvoiané alkoholem

Rok
Poruchy vyvolané alkoholem (dg. F1G)

absolutně na 100 000 obyvatel
muži ženy celkem muži ženy celkem

1990 6 713 1861 8 574 133,3 34,9 82.7
1991 5473 1 720 7193 1094 32.4 69,8
1992 5130 1 835 6 965 102,4 34,6 67.5
1993 3 915 1278 5193 78,0 24,1 50,3
1994 6 536 2146 8 882 130,2 40,4 84,0
1995 6 821 2340 9161 135,9 44,1 88,7
1996 7 262 2602 9 864 144,8 49,1 95,6
1997 7 584 2 624 10188 151,0 49,6 98,9
1998 7 280 2 717 9 997 145,4 51.4 97,1
1999 6 850 2 661 9 511 136,9 50,4 92.5
2000 7 082 2896 9978 141,7 54,9 97,1
2001 7 281 28B5 10176 145,9 54.7 99,1
2002 7 496 3 011 10 507 151.0 57,5 103.0
2003 7 942 3135 11077 159,9 kq 9 108,6
2004 8 375 3 303 11 678 168,5 63,1 114,4
2005 8 345 3 403 11748 167,2 S4.9 114,8

V roce 1983 psychiatrické léčebny Kosmonosy a Havlíčkův Brod nedoslaly data. z hospitalizace

Zdroj: Psychiatrická péče 2005, ÚZIS ČR, 2006
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Příloha 2

Přepis rozhovoru s terapeutkou Monikou Plocovou

Výzkumník:Tento pavilon má kapacitu 40 lůžek?
Monika Plocová: Asi tak. To by vám řekla spíše staniční, zkuste staniční. Máme 
detoxový oddělení nahoře, tam jsou akutní případy. Tam jsou intoxikace, které se 
čistěj. Pak máme dolní detox, kde se připravují do režimu. Režimová část má 
kolem třiceti lidí.
V: Jsou to tedy alkoholičky, tak závislé na drogách.
MP: Převážně alkoholičky 
V: Jsou také závislé na prášcích?
MP: Ano, taky.
V: Jaké jsou podmínky přijetí do léčby? Musejí se samy přihlásit?
MP: Podmínky přijetí... to máte těžký. To má každý jinak. Je to o tom, že někdo 
sem přijde dobrovolně a střízlivěj, protože už má náhled na to, že má nějakej 
problém. Takže nepije, přijde sem střízlivěj a přijde na detox, kde je dva tři dny a 
pak šup s ním dolu do režimu. Tam je to asi nejjednodušší. Ale samozřejmě ten 
detox je i záchytnej teďka, takže tam přivážej i lidi, který jsou intoxikovaný, že je 
třeba rodina nechá odvézt. Tak půlka lidí, možná něco přes půlku je tady na nátlak 
rodiny. V podstatě jsou sem odvezený a tady během toho detoxu získávají náhled 
na to. Tam zůstanou asi ten tejden a ono se jim to tím jak, střízliví, v tý hlavě 
upravuje, takže v podstatě tady zůstávají se léčit, protože přijdou na to, že ten 
problém fakt asi mají a začínají vlastně s tím náhledem. Oni to nevědějí ještě na 
tom detoxu, ale jakoby už jsou ochotný s tím něco dělat.
V: Může bejt taky soudně nařízená léčba?
MP: Určitě taky, soudně, ale ty soudní léčby k tomu vám neřeknu víc já, to by 
musela paní doktorka.
V: Týhle holčině bylo vlastně 16 let, tak v jakým věkovým rozpětí můžou bejt tady 
ty pacientky?
MP: No, to byl devadesátejprvní ročník, takže takovejch 16 až 65, třeba.
V: Já jsem si přečetla studii, kterou vytvořil pan doktor Dvořák s něj akej ma 
dalšíma doktorama, o tom, jak probíhá ta ústavní léčba tady. Je to asi z 2003 nebo 
2005. A tam píše, že se tady využívá strukturovaná režimová léčba s řadou 
léčebných modalit. Co si pod tím můžu představit?
MP: Stukturovaná režimová léčba... To je řád, který tady máme. Ještě máme 
psychoterapii a terapie, kdy pracujou na svý duši. Je to s tím řádem důležitý tak 
půl na půl -  ten řád a ta psychoterapie. Obojí bych řekla, že je stejně důležitý. No a 
na tom řádu mají v podstatě rovržený den a dodržujou to stabilně. S terapeutama, 
pak samy.
V: A ještě jsem se tam dočetla, že tato léčba reflektuje specifické potřeby žen. Je 
třeba ta léčba nějakým způsobem jiná, než je u mužů? Tady ten režim...
MP: Jo, to určitě, já si myslím, že tady je víc tý psychoterapie, ta mužská je hodně 
pracovně zaměřená. Já vím, že ty mužský choděj někam pracovat, kdežto my 
chodíme na ty centrálky různě. Oni chodí pracovat jakoby brigádně, jestli mi 
rozumíte, na nějakou těžší práci, kdežto ženský nechoděj.
V: Jak dlouho tak trvá léčba?
MP: Základní je 11 týdnů. Potom opakovací je v případě recidivy, může být dva 
měsíce nebo 5 týdnů.
V: A reagují ženy lépe na tu psychoterapii než muži?
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MP: Určitě, já myslím, že jo. Ženský jsou otevřenější, citlivější, jde to přes tu duši. 
Je to ženská, má tam tu otevřenost.
V: Já jsem se dočetla, že ženy si vlastně ten svůj problém připouštějí hůře. Myslíte, 
že je to pravda?
MP: Já nevím, tohle nevím. Já si myslím, že tohle hodně závisí na jedincích. 
Prostě máte chlapa, kterej si to přizná hned, máte ženskou, která si to přizná 
hned...
V: Nebo respektive že ženy tu nálepku alkoholičky snášej prostě hůř ze strany 
veřejnosti...
MP: To jo.
V: Je to třeba znát tady na těch pacientkách?
MP: No, v podstatě my jim tady na těch terapiích vtloukáme do hlavy, že vlastně 
to, že sem přišly, že to není ostuda, naopak, že je to krok k novýmu životu.
V podstatě se je snažíme motivovat jako výzvu do toho novýho života. A naopak, 
aby byly hrdý na to, že prodělaly... no hrdý na to, že abstinujou. Protože když si to 
tak vezmete, tak dneska pije spousta lidí a abstinuje málokdo.
V: Je tady víc druhů léčby? Je tady jednotný druh léčby pro všechny?
MP: To jo, je to pro všechny stejný. Základní je skupinová terapie a v případě, že 
ty lidi mají potřebu mluvit, tak je ještě individuální.
V: A během těch 11 týdnů se ta terapie nějak upravuje? Zmírňuje se režim? Nebo 
mají nějaké vycházky?
MP: Ne. Mají pak akorát poslední týden léčby stacionář, takže sem chodí na 
program a večer chodí spát domů. Takže takhle se vlastně začleňujou.
V: A oni teda během léčby nesměj volat domů? Respektive musej se vás o každej 
telefonní hovor se dovolit?
MP: Toxoklientky, alkoklientky můžou volat domů. Toxo jsou přece jen braný 
jakože je to složitější, často to bejvaj nevyzrálý lidi.
V: Dala by se tady vysledovat nějaká typologie mezi těma pacientkama? Nebo je 
to spektrum tak široký...
MP: Je to široký.. Hodně tu bejvaj vysokoškolsky vzdělaný... Řekla bych že... no 
víte, ona ta Osmička je teďka takový záchytný pracoviště... Většinou to bejvaj 
vzdělaný ženský, málokdy se tady setkám s nějakou bezdomovkyni. To už je 
vždycky většinou důsledek toho, že ta ženská se sebou nic nedělala a za pár let 
skončí bez domova. Spíš jsou to ženský na úrovni.
V: A myslíte, že můžou třeba mít i nějaký manažerský postavení?
MP: No jistě.
V: A myslíte, že to pití může být důsledkem toho, že nezvládají stres v práci?
MP: Určitě. Tam je to různý. Někdo nezvládá stres, někdo nezvládá problémy 
doma. Vždycky tam je nějaký problém.Vztahy s manželem třeba. A ty ženský si to 
tady vlastně přiznávají. Protože alkoholismus je únik. Únik z reality, únik od toho, 
co mám.
V: Je pravda, že ženy, jejichž manželé pijou, tak maj větší šanci, že se stanou taky 
závislý na tom alkoholu?
MP: Ano.
V: A můžou to bejt ovlivněný taky tím, jestli rodiče pijou nebo pili?
MP: Hm. Taky. Protože člověk vlastně žije v nějakým tom sociálním schématu a i 
to dítě vidí, že rodiče řešej pitím problémy, tak se to naučí taky.
V: Takže kdybych měla určit nějakou rizikovou skupinu, tak to jsou ženy, který 
mají bezprostřední kontakt s alkoholikem ve svým okolí? Dalo by se to tak říct? 
MP: Dalo, určitě.
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V: A zařadila byste do ní ještě někoho jinýho? Já jsem se třeba dočetla, že 
anorektičky mají sklon k alkoholismu?
MP: No, to jo, ale víte, ona anorexie a bulimie je samozřejmě druh úniku taky. 
Takže určitě bych tam zařadila člověka, kterej má závislost v genetice, pak 
spoluzávislost, to znamená závislýho člověka doma, no a samozřejmě lidi, který 
maj nějakej psychickej problém, co maj deprese, úzkosti, tak k tomuhle inklinujou. 
V: Já jsem se teda dočetla, že tím alkoholem se řeší nějakej ten stres, a je třeba 
možný, že ženy začnou pít třeba z nudy, nebo to vyhledávaj jenom jako formu 
zábavy a pak to vlastně neudržej na uzdě, to pití, a přeroste to v závislost? Stává se 
to?
MP: Určitě, ale já si myslím, že i nuda je problém, v podstatě člověk je prázdnej 
svým způsobem a v tu chvíli tam bejvá i malý sebevědomí, bejvá to nevyzrálej 
jedinec a neschopnost poradit si se životem, tak to je vždycky začátek něčeho. 
Takže já bych řekla, že je tam vždycky nějaký problém, vždycky se tam najde 
něco za tím.
V: A pak to tady mám trochu z medicínskýho pohledu... Existuje nějaká hranice, 
kolik toho musí ta žena vypít, aby se dalo stanovit, že už je závislá?
MP: To nejde, každej to má jinak. Ale je to o tom, jakmile začne alkohol 
zasahovat do života lidem, tak v tu chvíli je to problém. Do zaměstnání, do rodin... 
pak je to problém.
V: Takže někdo třeba si může pít, dát si denně dvě deci vína a je v pohodě a 
vlastně nic to s ním neudělá, a někdo si dá dvě deci a ten jeho organismus 
zareaguje tak, že se na tom stane závislej?
MP: Může to bejt tak.
V: Jo a hladina alkoholu v krvi... U žen je to právě trochu jinak, ne?
MP: To si najděte Nešpora, já spíš ty terapeutický věci, tohle by vám řekl asi spíš 
lékař.
V: Hm. A vedou se tady nějaký statistiky o počtu lůžek?
MP: To byste musela s primářem.
V: A jak se pozná, že už jsou ty ženy vyléčený?
MP: To se moc nepozná, tam je to o náhledu, tam záleží na tom, jak kdo přijal tu 
skutečnost, že je závislej. A tam je to o tom, že oni už nesmějí nikdy pít, nesmějí si 
dát jedinou skleničku. Je to o přijetí toho stavu, že něco je jinak, něco je v tom 
životě špatně a něco musej změnit. Takže samozřejmě lidi, kteří jsou schopni 
přijmout tuto skutečnost, tak jsou na dobrý cestě. Kdežto lidi, který popíraj, že maj 
nějakej problém, tak s těma je to horší.
V: A jaká je třeba úspěšnost tady tý léčby?
MP: Padesát na padesát, říkával primář, ale to ještě zeptejte jeho.
V: Není to třeba problém, že ten primář jako muž pracuje s těma ženskejma?
MP: Naopak. On tomu rozumí a ty ženský jsou k němu otevřený.
V: A ještě hraje nějakou roli rodina v tý terapii?
MP: Určitě, děláme tady i rodinný terapie, takže je seznamujeme s tím problémem, 
o čem to je. Snažíme se je připravit na život po léčbě, že to bude jinak. Najít 
souvislosti... každej případ je jinej, takže jakým způsobem ji může rodina podržet. 
V: A ty samotný skupiny jsou jak často?
MP: Jsou třikrát týdně, pak máme ještě arteterapii.
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Příloha 3

Projekt bakalářské práce

Alice Bělohlávková 
ISS FSV UK,
Obor: Sociologie a sociální politika 
Ročník: druhý

Fenomén alkohlismu ve vztahu k ženské populaci v ČR se zaměřením 
na terapeutické postupy

Tato bakalářská práce bude konstruována jako teoretické pojednání o 
deviantním fenoménu, který stále více proniká do každodenního života 
některých občanů České republiky. Kromě teoretického pozadí a 
statistických charakteristik zaměřím svou pozornost na metody léčby a 
terapie tohoto postižení, a to především prostřednictvím spolupráce jak se 
státními, tak se soukromými oraganizacemi, které se touto činností zabývají.

Struktura práce:
1. Sociologické pojetí fenoménu alkoholismu, základní teze
Zde budu vycházet z několika odborných textů a pojednání, které se přímo 
na tuto problematiku orientují. Rovněž uvedu specifika ženského 
alkoholismu oproti mužskému.
2. Statistické charakteristiky
V této částu bude statisticky zaznamenán vývoj alkoholismu žen v České 
republice, zastoupení žen v populaci alkoholiků a provedu srovnání se 
světovými a evropskými vývojovými trendy.
3. Možnosti terapií a léčby alkoholismu u žen
Konkrétní postupy léčby budou zachyceny prostřednictvím materiálů 
získaných jak z literatury, tak přímo ze středisek, organizací a 
terapeutických zařízení specializovaných na tuto problematiku.
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