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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce pojednává o vztahu sebehodnocení a syndromu závislosti na alkoholu. 

Práce obsahuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělená na dvě hlavní 

kapitoly, z nichž první vymezuje pojmy a souvislosti, týkající se závislosti na alkoholu, od 

definice alkoholu a alkoholismu přes projevy diagnózy syndromu závislosti na alkoholu až 

po příčiny vzniku syndromu závislosti na alkoholu a jeho léčbu, a ve druhé se zabývá 

pojmem sebehodnocení jako afektivní složkou sebepojetí, jeho faktory, zdroji, aspekty, 

vývojem, funkcemi, dimenzionalitou konstruktu sebehodnocení i vztahu syndromu 

závislosti na alkoholu s úrovní sebepojetí a sebehodnocení jedince. Empirická část práce 

nejprve přibližuje použitou metodologii a následně je formou kvantitativního výzkumu typu 

cross-sectional studie porovnávána míra sebehodnocení skupiny osob trpících syndromem 

závislosti na alkoholu a kontrolní skupiny osob, které syndromem závislosti na alkoholu 

netrpí. Vedle standardních nástrojů – screeningové škály AUDIT a Rosenbergovy škály 

sebehodnocení RSES – byl použit vlastní dotazník, sestavený pro účely této práce, který 

podrobuje výzkumu nejen hlavní cíl, kterým je předpoklad spojitosti nízkého sebehodnocení 

a syndromu závislosti na alkoholu, ale který se zaměřuje na průzkum souvislostí obou 

hlavních fenoménů s několika dalšími faktory, jako je pohlaví respondentů, jejich 

(ne)zaměstnanost, spokojenost v práci, typ bydliště (včetně bezdomovectví), rodinný stav, 

pocit osamělosti a hodnocení vlastního dětství, a to včetně jejich vzájemných kombinací. 

Pro dokreslení výzkumu byla respondentům léčícím se se syndromem závislosti na alkoholu 

položena otázka, co sami považují za spouštěč jejich závislosti na alkoholu. Základní 

hypotéza spojitosti nízkého sebehodnocení a syndromu závislosti na alkoholu i mnohé 

z dalších stanovených hypotéz se podařilo potvrdit a výzkum přinesl dokonce i některé 

překvapivé poznatky, které by mohly inspirovat k dalším výzkumům. 
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4 

 

ABSTRACT 

 

This bachelor thesis deals with the relationship between self-esteem and alcoholism. The 

work includes theoretical and empirical part. The theoretical part is divided into two main 

chapters. The first one defines the terms and contexts related to alcoholism, starting with the 

definition of alcohol and alcoholism over the alcoholism diagnosis symptoms up to the roots 

of alcoholism and its treatment. The second part follows up self-esteem conception as an 

affective part of self-approach, its factors, sources, aspects, development, functions, 

dimensionality of the self-esteem construct as well as the relationship between alcoholism 

and level of self-approach and self-esteem of individual. The empirical part of the thesis 

describes, first of all, used methodology and consequently, by means of the quantity cross-

sectional study, has been compared the degree of self-esteem of a group of people suffering 

from alcoholism with those who do not. In addition to the standard tools – the AUDIT 

screening scale and the Rosenberg Self-Esteem scale RSES – a questionnaire completed just 

for the purpose of this work has been used. It studies not only the primary objective which 

is presupposed link between low self-esteem and alcoholism but has also been focused on 

exploring the links between the two main phenomena and several further factors such as 

gender of the respondents, (un)employment, job satisfaction, domicile (including 

homelessness), marital status, loneliness and childhood evaluation, as well as their 

combinations. To illustrate the research, the respondents undergoing the treatment of 

alcoholism have been asked a question what they thought had been the trigger for their 

alcoholism. The basic hypothesis of the link between low self-esteem and alcoholism as well 

as many other set hypotheses had been successfully confirmed and the research brought even 

some surprising findings that could inspire further studies. 
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Úvod  

Schopnost člověka obstát v životních situacích je závislá na jeho postoji k sobě samému, 

na jeho sebehodnocení. Sebehodnocení, které lze vnímat jako sebedůvěru, sebevědomí či 

sebeúctu, související s vnímáním hodnoty sebe sama i hodnoty pro ostatní (Vašina, 2002), 

je formováno u každého z nás již od útlého dětství a bývá zejména v těžkých životních 

situacích hlavním faktorem, ovlivňujícím způsob hledání východiska z takových situací.  

Lidé s nízkým sebehodnocením nejsou obvykle schopni nalézat konstruktivní řešení pro 

překonání obtížných životních situací a zejména nejsou schopni překonávat příznaky 

spojené se ztrátou sebehodnocení, s odcizením nebo beznadějí. Východisko mohou proto 

hledat v rychlém úniku od problému, což požití drogy nebo nadměrná konzumace alkoholu 

nabízí. Vzhledem k tomu, že většina alkoholiků vidí příčinu své závislosti na alkoholu jako 

důsledek hlubokých pocitů bezmoci vůči svému životu (Šorelová, 2020), lze souvislost mezi 

nízkým sebehodnocením jedince a jeho závislostí na alkoholu předpokládat, a to v obou 

směrech. 

Můj zájem o zvolenou problematiku podnítily moje vlastní zkušenosti. V dětství jsem 

byla svědkem prohlubující se závislosti na alkoholu u mé tety a pasivním pozorovatelem 

devastujícího vlivu této nemoci nejen na ni samotnou, ale i na celou rodinu. Nikdo jí tenkrát 

nedokázal pomoci, protože nikdo v té době netušil, že jde o nemoc a že bez pochopení, 

trpělivosti a pomoci rodiny teta svou závislost není schopna překonat. Spouštěcím faktorem 

její závislosti byly určité povahové rysy manžela, který ji neuměl za nic pochválit, což u ní 

vedlo k postupné ztrátě sebeúcty a k hledání úniku ze zdánlivě bezvýchodné situace. Ze 

svého problému se teta už nevymanila ani po rozvodu, fyzicky i psychicky chátrala dál, až 

nakonec jako bezdomovec z vlastního rozhodnutí předčasně zemřela na cirhózu jater. 

S lítostí si uvědomuji, že možná stačilo jen více osvěty v té době, aby vše dopadlo jinak. 

Projevy závislosti na alkoholu jsem později v dospělosti zpozorovala i u svého partnera. Pití 

pro něho představovalo způsob evalvace pochroumaného ega dítěte z rozvedeného 

manželství. Nedokázal si udržet stálé zaměstnání, trpěl pocity osamělosti, měl děti 

z předchozího vztahu, ale nikdy se neoženil, často měnil bydliště a jeho nestálost se 

projevovala i v partnerských vztazích. V té době jsem už věděla, že přestat pít a začít se léčit 

je jediným řešením jeho situace. Přimět ho k léčbě se mi však nepodařilo, proto jsem 

nakonec vztah raději ukončila. 
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Za hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si proto zvolila ověřit souvislost syndromu 

závislosti na alkoholu a míry sebehodnocení jedince a potvrdit tím základní hypotézu, že se 

výskyt syndromu závislosti na alkoholu pojí s nižším sebehodnocením jedince. Výzkum 

pouhého vztahu těchto dvou fenoménů by však za přínosný či dokonce objevný mohl být 

považován jen stěží, neboť tento vztah byl již v praxi mnohokrát ověřen (Skála (1987), 

Csémy (1994), Kalina, Adameček, Bartošíková, Bayer & Bém (2003), Steffenhagen & 

Burns (1987), Aubry, Gay, Romo & Joffre (2004) a další) a jeho aplikace s cíleným 

posilováním zdravého sebehodnocení pacientů, trpících syndromem závislosti na alkoholu, 

bývá v současné době stěžejním principem úspěšné léčby alkoholismu u nás i ve světě. Proto 

jsem výzkum rozšířila ještě o ověření, jak se na pravděpodobnosti výskytu závislosti na 

alkoholu a na míře sebehodnocení respondentů z obou srovnávacích skupin projevují 

některé další vybrané faktory jako pohlaví, rodinný stav, (ne)zaměstnanost, (ne)spokojenost 

v práci, typ bydliště včetně bezdomovectví, pocity osamělosti a hodnocení vlastního dětství, 

a výsledky svého šetření jsem v empirické části v kapitole 2.5. nazvané Výsledky a diskuze 

konfrontovala s výzkumy a tezemi několika našich odborníků (Trávníčková (2001), Čačka 

(2000), Vágnerova, Fischer & Škoda (2009), Matějková (2009), Brožová (2003), Matoušek 

(2003), Kvapilík & Svobodová (1985), Marhounová & Nešpor (1995), Cveček (2007, 

Průdková & Novotný (2008) aj.).  
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1 Teoretická část 

V teoretické části nastiňuji základní pojmy a poznatky, které souvisejí se zadáním mé 

práce a které umožňují téma výzkumu lépe pochopit. V první kapitole se zaměřuji na 

problematiku syndromu závislosti na alkoholu – od definice alkoholu a závislosti na 

alkoholu, přes důsledky působení alkoholu na lidský organismus, teorie příčin vzniku 

závislosti na alkoholu a výčet jejích stádií, až po informace o současných způsobech léčby. 

Ve druhé kapitole se zabývám pojmem sebehodnocení jako neoddělitelnou součástí 

sebepojetí a problematiky „Self“, a to od jeho různých definic a výčtu faktorů, zdrojů a 

aspektů, až po krátké pojednání o jeho vývoji, funkci a dimenzionalitě jeho konstruktu. Třetí 

kapitola představuje krátké zamyšlení nad souvislostí syndromu závislosti na alkoholu 

s úrovní sebepojetí a se sebehodnocením jedince.  

1.1 Alkohol a alkoholismus 

1.1.1 Alkohol 

Název slova alkohol pochází z arabštiny ze slova al-ka-hal, které označuje zvláštní 

jemnou látku (Skála, 1988). Slovem alkohol se obvykle nazývá látka, která je běžnou 

součástí alkoholických nápojů, a tou je etylalkohol neboli etanol, zatímco alkohol je správně 

označení pro skupinu chemických látek, mezi něž etylalkohol spadá (Edwards, 2004). 

„Alkohol, resp. etylalkohol, chemicky etanol (C2H5OH), svou jednoduchou a malou 

molekulou, vznikající kvašením cukrů, patří mezi látky ovlivňující především látkovou 

přeměnu a nervový systém“ (Kvapilík & Svobodová, 1985: s.13). V nervstvu narušuje etanol 

bazální činnost všech nervových subsystémů, což se navenek projevuje v duševních 

změnách člověka. Účinek koreluje s hladinou etanolu v krvi – při hladině kolem 0,5 promile 

dochází ke zklidnění, kolem 1,5 promile k narušení svalové souhry, hladina 1,6 až 2 promile 

způsobuje směsí tlumivých, budivých a dezorganizujících účinků klasický projev opilosti, 

etanolová otrava mezi 3–4 promile vede k poruchám vědomí a hladina přes 4 promile v krvi 

představuje v důsledku útlumu důležitých center v mozku a oběhového selhání reálné riziko 

smrti (Kvapilík et al., 1985). 

V ryzí podobě je alkohol bezbarvá tekutina s charakteristickým pachem a palčivou chutí, 

která se získává chemickým procesem kvašení ovocných cukrů, při kterém lze dosáhnout 
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maximální koncentrace 14–16 % alkoholu. Pro dosažení vyššího stupně koncentrace a tím i 

silnějšího účinku na člověka slouží proces zvaný destilace (Šedivý & Válková, 1988).  

Historie alkoholu 

Ke kvašení plodů a listů dochází v přírodě samovolně, proto etanol a jeho euforické 

účinky provází lidstvo odnepaměti. Aby se však v primitivních podmínkách podařilo přinutit 

něco zkvasit, bylo nutné použít plodinu o vysokém obsahu jednoduchých cukrů. První 

takovou plodinou pěstovanou účelově k výrobě alkoholového nápoje byly pravděpodobně 

datle, pěstované již před 8000 lety v Mezopotámii. Z archeologických nálezů v Babylonii, 

Egyptě, ve starém Řecku a Římě, v Číně i u Indiánů v Americe byla doložena pozdější 

výroba vína, medoviny a piva (Houser, 2015). K rozmachu konzumace alkoholu v Evropě 

došlo však až v 16. století v souvislosti s šířící se technologií destilace, objevené v 11. století 

v Itálii – destilací vína vznikla brandy, z fermentovaného obilí s přídavkem jalovce gin, 

destilací různých obilovin podle země původu whisky a destilací cukrové třtiny rum. Tvrdé 

destiláty našly oblibu zejména na územích severní Evropy, kde nebylo možné pěstovat 

vinnou révu (Edwards, 2004). 

Alkohol byl v prvopočátcích lidmi využíván především pro své dezinfekční účinky a jako 

lék „(…) k čištění střev, léčení nespavosti, zácpy a především k otupování bolesti při trhání 

zubů a menších operačních zákrocích. Ve středověku sloužil i při léčbě tyfu a cholery“ 

(dostupné online1). „Díky antibakteriálnímu působení alkoholu byly alkoholické nápoje 

dlouhou dobu považovány za jediné zdravotně nezávadné pití“ (Sandorová et al, 2006: 

s. 359). Na druhou stranu nadměrné pití bylo vždy a všude považováno za „faute grave“ 

neboli závažný a společensky nepřijatelný jev (Křivohlavý, 2009). 

Působení alkoholu na lidský organismus 

Alkohol patří mezi drogy, což je označení pro „různé psychoaktivní látky (včetně léků), 

které jsou užívány a zneužívány ke změnám emočního stavu, nálady, vědomí a stavu bdělosti, 

k povzbuzování nebo tlumení duševních a tělesných funkcí a k vyvolávání mimořádných 

zážitků, jako jsou iluze, halucinace apod.“ (Kohoutek, 2007: s. 209). „Drogou se rozumí 

jakákoli látka, která může být použita k úpravě chemických procesů v lidském těle, například 

k léčbě nemoci, zmírnění příznaků nemoci, zvýšení výkonu, inteligence nebo ke změně stavu 

 

1 https://www.alkoholik.cz/zavislost/historie/historie_piti_alkoholu_a_tresty_za_opilost_a_opilstvi.html 
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mysli. (...) Spolu se schopností léčit choroby a zlepšovat kvalitu života mají drogy vedlejší 

účinky, jako např. závislost, návyk, psychická nerovnováha, fyzická degenerace nebo 

dokonce smrt“ (Sandorová et al, 2006: s. 359). Drogy mohou být jak přírodního, tak 

syntetického původu. Alkohol je oblíbenou drogou především pro své účinky, které následují 

po jeho požití. „(…) Alkohol po požití zpočátku působí jako stimulant, zatímco později jako 

sedativum“ (Iversen, 2001: s. 85). 

Alkoholu nelze upřít mnoho pozitivních funkcí – fyziologickou (potrava, energie), 

psychologickou (snižuje napětí, úzkost, povzbuzuje), rituální (náboženské i rodinné obřady, 

svátky a oslavy), sociální (symbol prestiže a moci), ekonomickou (zdroj příjmů pro stát) a 

politickou. Pokud se však konzumace alkoholu přesune z funkce symbolické do funkce, při 

které jedinec pije, protože mu pití přináší úlevu, stává se nebezpečnou (Urban, Dubský & 

Bajura, 2012). Pozitivní působení alkoholu na člověka při malých dávkách prokázaly i 

výzkumy, které zdokumentovaly nejnižší mortalitu nikoliv u abstinentů, nýbrž u lidí 

s mírným příjmem alkoholu. U jedinců se zvýšenou konzumací alkoholu byla však doložena 

úmrtnost o 100 % vyšší. (Křivohlavý, 2009) „(…) Je prokázáno, že se alkohol negativně 

podílí na celkové mortalitě, a to nejen s ohledem na zřejmou souvislost s úrazy, ale také 

vzhledem k řadě onemocnění, na jejichž vzniku či průběhu se spolupodílí“ (Csémy & 

Sovinová, 2003: s. 34). Navíc alkohol spolu s tabákem a marihuanou patří mezi tzv. 

„průchozí drogy“, po kterých část dětí a mladistvých přechází k drogám ještě 

nebezpečnějším (Nešpor & Csémy, 1995). 

„Hladina alkoholu v krvi, které se dosahuje po požití alkoholu, odráží rovnováhu mezi 

tím, jak a za jak dlouho se alkohol vstřebal, a rychlostí, s jakou se tělo alkoholu zbaví“ 

(Edwards, 2004: s. 13). Ze sliznice trávicího ústrojí se alkohol dostává do jater a odtud do 

všech orgánů a tkání, přičemž více alkoholu se dostane tam, kde je bohatší krevní zásobení, 

resp. do tkáně, která má méně tuku. Největší množství alkoholu se tedy dostane do mozkové 

tkáně, o něco méně do svalů a nejméně do kostí a chrupavek. Tuková tkáň je z rovnoměrného 

rozmisťování alkoholu zcela vyřazena, proto obézní lidé mají po požití téže dávky alkoholu 

v krvi vyšší obsah alkoholu, než lidé svalnatí. S tím souvisí i rozdílná hladina alkoholu 

u mužů a žen po požití stejné dávky, což je způsobeno vyšším podílem tuku na celkové 

hmotnosti žen (Skála, 1988). 

Význam při vstřebávání alkoholu má také momentální fyzická forma, psychický stav 

nebo konzumace jídla před pitím, kdy „(…) část požitého alkoholu (při pití po jídle) není 



 

12 

 

vůbec vstřebávána, protože se alkohol na požitou potravu pevně naváže, jde spíše 

o neutralizaci alkoholu (a to až do 10–30 %) rozpadovými produkty bílkovin.“ (Skála, 1988: 

s. 10).  

Přes různorodost vlivů na absorpci a eliminaci alkoholu v krvi lze předpokládat, že jeden 

standardní alkoholický nápoj (sklenka vína, jedno pivo nebo panák destilátu), obsahující 

každý z nich cca 8–10 g alkoholu, představuje zvýšení hladinu alkoholu v krvi o 20 %, tj. 

20 mg alkoholu na 100 ml krve (Edwards, 2004). 

Menší koncentrace alkoholu v krvi (pod osm desetin promile) vyvolávají v psychice 

člověka většinou žádoucí účinky. „(…) v okamžiku, kdy se alkohol dostane do mozku, začne 

psychoaktivní látka působit na jeho buňky a systémy způsobem, který může vyvolat nebo 

usnadnit nástup příjemných změn nálady“ (Edwards, 2004: s. 15). Při překročení 

koncentrace osm desetin promile se začínají objevovat účinky nežádoucí. Většina autorů 

však považuje konzumaci alkoholu i v malých dávkách za negativní a rizikovou, protože 

vyvolaná úleva je pouze dočasná a po ní se naopak člověk může dostat ještě do větších 

depresí a potíží (Kohoutek, 2007). 

1.1.2 Závislost na alkoholu – alkoholismus 

Lidé se odnepaměti snažili hledat způsoby, jak prohloubit pocity euforie nebo 

minimalizovat utrpení a bolest. Vzhledem k tomu, že ty bezpečnější bývají pomalejší a 

spojené s vyšší úsilím, mnozí volí rizikovější cesty k rychlé úlevě, mezi něž patří užívání 

omamných a psychotropních látek. Rizikovým faktorem, společným pro všechny drogy 

včetně alkoholu, je ztráta kontroly nad užíváním drogy a rozvoj závislosti. Tento rozvoj 

závislého chování bývá pozvolný, jedinec si svoji závislost obvykle dlouhou dobu 

nepřipouští a naopak si vytváří typické psychologické obrany, jako je např. popření nebo 

bagatelizace. Za společného jmenovatele u (drogových) závislostí považují Radimecký a 

Janíková (2007) nutkavé chování s typickou neschopností přerušit vzorec jednání. „(…) 

Závislost je tedy choroba mající ve své kolébce nezodpovědnost a neukázněnost, která se 

vyvíjí postupně, velmi obtížně se léčí a nezřídka končí předčasnou smrtí za dramatických 

okolností zasahujících především rodinu.“ (Heller & Pecinovská, 1996: s. 83). 
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1.1.3 Závislost na alkoholu z hlediska historie 

Pijáctví jako onemocnění, které se postupně rozvine u zdravého jedince na základě 

nadměrného nebo pravidelného užívání alkoholu, označil a poprvé uvedl do medicíny 

Benjamin Rusch již v roce 1784 (Řehan, 2007). Švédský lékař Magnus Huss ve svém díle 

z roku 1849 Alkoholismus chronicus (Chronické alkoholové onemocnění) zavádí termín 

alkoholismus, který pojímá jako intoxikaci a řadí jej mezi druh nemocí (Kalina et al., 2003). 

Za medicínský problém začal být alkoholismus oficiálně považován o sto let později v r. 

1951 díky činnosti Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále jen 

WHO) s tím, že až do roku 1974 byl alkoholismus chápán pouze jako zdravotnický problém 

(Urban et al., 2012). Poté WHO zavedla termín „problémy související s alkoholem“, 

zahrnující celou řadu negativních zdravotních a sociálních důsledků konzumace alkoholu, 

týkajících se nejen jednotlivce, ale i malé skupiny (např. rodiny) nebo celé společnosti 

(Popov, 2002). Výzkumy související s užíváním alkoholu provádí WHO od té doby 

nepřetržitě a na svém internetovém portále každoročně uveřejňuje souhrnnou zprávu 

„Global Status Report on Alcohol and Health“, ve které uvádí údaje o konzumaci alkoholu 

v jednotlivých zemích světa, jeho dopadu na zdraví a o protialkoholní politice států 

(dostupné online2). Velké zásluhy za pokrok ve výzkumu alkoholismu jsou připisovány také 

americkému biologovi a fyziologovi Elvinu Mortonu Jellinekovi, který rozlišil pět typů 

závislosti na alkoholu podle rozdílných přístupů jeho uživatelů a jehož typologie se používá 

dodnes. 

1.1.4 Závislost na alkoholu a její projevy 

Alkoholismus, v současné době již překonaný termín pro závislost na alkoholu, přesto 

však jako její kratší synonymum stále běžně užívaný (Řehan, 2007), je jednou 

z nejrozšířenějších závislostí ve světě i v České republice. Příčinu lze spatřovat v jeho 

jednoduché dostupnosti, toleranci ze strany společnosti a v mediální podpoře. Tím se užívání 

alkoholu stalo pro člověka mnohem nebezpečnější než užívání tvrdých drog. „(…) Pokud 

jde o masovost užívání a tragické důsledky – žádná jiná droga se alkoholu nevyrovná“ 

(Marhounová & Nešpor, 1995: s. 66). 

 

2 http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/index.html 
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Závislost na alkoholu lze považovat za sociálně patologický jev, který ohrožuje nejen 

jedince takovou závislostí postiženého, ale i jeho nejbližší okolí, rodinu i celou společnost. 

„(…) Nadměrné pití alkoholu bývá považováno za vnější projev sociálního či psychického 

stavu, který vytváří potřebu alkoholického opojení, potřebu úniku z pocitů méněcennosti, 

nejistoty, úzkosti nebo deprese“ (Urban et al, 2012: s.129, 131). Aby se piják stal závislým 

na alkoholu, „(…) záleží do značné míry i na různých vlastnostech jednotlivce, zejména na 

jeho vyšší nervové činnosti, na látkové přeměně, jejich poruchách a individuálních 

odlišnostech, na činnosti žláz s vnitřní sekrecí apod.“ (Skála, 1988: s. 36). Podle Skály 

(1987) je závislost na alkoholu směsí choroby a nedisciplinovanosti. „(…) Jde o chorobu, 

která život deformuje a zkracuje. I v abstinenci nedisciplinovanost přetrvává a dlouhodobý 

efekt léčby ohrožuje. Je třeba, aby se pacienti učili sebevládě a sebekontrole, na kterou stačí. 

Na kontrolu pití nestačí“ (Skála, 1987: s. 14).  

Syndromu závislosti na alkoholu jako chronickému recidivujícímu onemocnění 

předchází škodlivé užívání alkoholu, vycházející z rizikového užívání alkoholu, kdy ke 

zdravotním ani duševním problémům ještě nedošlo, ale při přetrvávání stejné konzumace by 

k nim dojít mohlo. Podle starších údajů WHO začíná rizikové pití u zdravého dospělého 

člověka při denní konzumaci vyšší než 20 g 100% lihu, což odpovídá asi půl litru 12° piva 

nebo 2 dl přírodního vína, jiné zdroje uvádějí 24 g 100% lihu u mužů a 16 g 100% lihu u žen 

(Nešpor, 2004). Škodlivé užívání alkoholu je diagnostikováno ve chvíli, kdy u jedince 

dochází k tělesnému nebo duševnímu poškození v důsledku jeho pití – jde o poruchy 

centrálního nervového systému, způsobené přímým účinkem alkoholu nebo jsou následkem 

chronického abúzu (odvykání). Nepřímé poruchy se projevují narušenou kontrolou užívání 

alkoholu, které mohou vyústit v závislost. Nejčastějšími somatickými problémy a důsledky 

nadměrného pití jsou poruchy trávicího ústrojí (jaterní cirhózy, vředy), zbytnění srdce 

vlivem ukládání tuků (u pijáků vína a piva), zkornatění cév (tzv. skleróza) aj. Je nezbytné 

určit správnou diagnózu, protože způsoby léčby závislosti na alkoholu a léčby škodlivého 

užívání alkoholu se liší (Nešpor, 2018). 

Rozhodujícími prvky v dynamice závislosti na alkoholu jsou dva mechanismy – 

tolerance a kontrola. Tolerance je typická reakce organismu na určitou hladinu alkoholu 

v krvi, která se při často opakovaném příjmu alkoholu mění – v prvních stádiích závislosti 

je k dosažení určité reakce organismu potřeba stále většího množství alkoholu, což lze 

vysvětlit jako projev přizpůsobování tělesného metabolismu nové látce (v terminálním 
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stádiu závislosti se však tolerance opět snižuje). „Kontrola je schopnost kriticky a reálně 

vyhodnocovat situaci z hlediska potřeb a povinností osobních a společenských.“ (Heller & 

Pecinovská, 1996: s. 12). Tuto schopnost ovlivňuje alkohol již při 0,4–0,6 promile alkoholu 

v krvi. Se zvyšující se tolerancí a snižující se kontrolou dochází u člověka ke změnám jeho 

chování a myšlení, které mohou vyústit v osobnostní změny. „Změna v kontrole tvoří 

podstatu poruchy organismu a chorobného stavu bez možnosti vyléčení – lze dosáhnout 

pouze úzdravy bez odstranění základní poruchy“ (Heller & Pecinovská, 1996: tamtéž). 

Mezi základní faktory, vedoucí k závislosti, patří podle Hellera a Pecinovské (1996) 

genetické a biochemické dispozice jedince, jeho osobnostní struktury, prostředí a tolerantní 

postoje společnosti, dostupnost drogy a podnět, resp. startér. V našich zemích má příčinnou 

souvislost především dostupnost alkoholu, jeho nízká cena, významnou roli hraje i tradice a 

sociální komponenta pití. „(…) Rychlost vypěstování závislosti je závislá na dispozicích 

jedince, věku při zahájení pití a způsobu zneužití alkoholu“ (Pavlas, 2001: s. 43). Vznikem 

návyku bývají přitom často nejvíce ohroženi ti, kteří alkohol dobře snášejí. Za první signál 

možné závislosti lze považovat to, že člověk přestává pít s mírou (Marhounová & Nešpor, 

1995) a za nejdůležitější kritérium závislosti neschopnost kontrolovat své chování 

(Schmeichel, 1995, cituji podle Mühlpachr, 2008). 

Zajímavá je také souvislost intenzity konzumace alkoholu ve vztahu k dosaženému 

vzdělání – u mužů nejvíce konzumují alkohol muži se základním vzděláním, méně muži 

s maturitou a nejméně muži vysokoškolsky vzdělaní, u žen nejvíce pijí rovněž ženy se 

základním vzděláním, méně ženy vyučené nebo s maturitou, situace je však jiná 

u vysokoškolaček, jejichž konzum alkoholu se blíží úrovni žen se základním vzděláním, což 

bývá přičítáno jejich životnímu stylu, kterým se podobají svým mužským protějškům 

(Možný, 2002; Sandorová et al, 2006). Pokud se zaměříme na počátek pravidelné 

konzumace alkoholu, tj. na první stupeň ohrožení ze závislosti, podle výzkumů vzniká již 

u adolescentů 15. až 17. rokem, přičemž 25–30 % mužů ve věku 22–33 let konzumuje 

alkohol zdravotně a sociálně rizikovým způsobem (Marhounová & Nešpor, 1995). 

Česká republika patří v celosvětovém měřítku mezi státy s největší spotřebou alkoholu, 

a to při průměrné roční spotřebě 150 litrů piva, 15 litrů vína a 8 litrů tvrdého alkoholu na 

jednoho občana (včetně kojenců) za rok. Podle Sandorové (2006) se nadměrná pravidelná 

konzumace alkoholických nápojů u nás týká přibližně 25 % dospělé mužské populace a 5 % 
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žen, přičemž pravidelná denní konzumace alkoholu v dávkách vyšších než 18 g u žen a 20 g 

u mužů (v přepočtu na 100% alkohol) s sebou nese riziko závislosti na alkoholu.  

1.1.5 Typy a formy konzumace alkoholu a klasifikace stádií opilosti 

Ve vztahu k alkoholu jsou používána různá dělení typu konzumace. Podle Mlčáka (1996) 

lze rozlišovat čtyři typy lidí: a) abstinent – člověk, který dlouhodobě (min. 2 roky) nepožíval 

a dále nepožívá žádné alkoholické nápoje; b) konzument – vyznačující se příležitostným 

pitím alkoholu při společenských příležitostech a v malých dávkách; c) piják – preferující 

pití alkoholu před nealkoholickými nápoji, své pití však dokáže kontrolovat; a d) alkoholik, 

který ztratil schopnost pít kontrolovaně a jehož pití je spojeno jak se zdravotními problémy, 

tak s problémy ve vztazích s okolím. Pro představu – podle posledních výzkumů je 

v západním světě zhruba necelých 40 % úplných abstinentů, necelých 35 % občasných 

konzumentů, 17 % umírněných pijáků a cca 6 % alkoholiků (Křivohlavý, 2009). 

Co se týče negativního vlivu alkoholu na chování jedince, lze rozlišit tři formy: 

intoxikaci alkoholem, pravidelný silný konzum alkoholu a závislost na alkoholu (Csémy, 

Sovinová & Nešpor, 2001). Problémy jedince se začnou výrazně projevovat v případě, že se 

člověk stane na alkoholu závislý. 

V rámci intoxikace rozlišujeme tři stádia opilosti, závislá na hladině alkoholu v krvi, 

která vyvolávají v těle různé psychosomatické procesy: 

První stádium opilosti – excitační, euforické 

„V počátcích alkoholického opojení vzniká u člověka stav spokojeného a sdíleného 

rozpoložení mysli.“ (Skála, 1988: s. 13). Alkoholové opojení při koncentraci alkoholu v krvi 

0,5 až 1,5 promile (nastává po vypití např. dvou až čtyř piv) probouzí euforii a zvyšuje 

v jedinci sebevědomí. Navenek se toto stádium projevuje hovorností, veselým projevem, 

smíchem, výřečností a radostí ze života. Touha po navození tohoto pocitu štěstí při prvním 

stádiu opilosti bývá proto často spouštěcím mechanismem pro pravidelné pití. Toto stádium 

lze též nazvat lehkou opilostí (Kalina, 2008).  

Druhé stádium opilosti – hypnotické  

Ve druhém stádiu opilosti při koncentraci alkoholu v krvi 1,6 až 2,0 promile dochází 

u člověka ke ztrátě sebekontroly, ke snížené schopnosti úsudku, k poruchám koordinace a 
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rovnováhy, k popudlivosti a ke zhoršení kognitivních funkcí (Kalina, 2008). „(…) Pijící 

člověk se stává nekritickým, netaktním, začíná křičet, zpívat, nedbá o své okolí.“ (Skála, 

1988: s. 13). Podle Tkáče (2008) se změny projevují i ve vnímání okolí, typické je dvojité 

vidění a závratě.  

Třetí stádium opilosti – narkotické 

Ve třetím stádiu opilosti při koncentraci alkoholu v krvi nad 2 promile se již jedná 

o akutní otravu alkoholem s výraznými známkami opilosti. Opilý člověk je ospalý, necitlivý, 

zmatený, neovládá své fyziologické potřeby (dochází k mimovolnému pomočení a pokálení) 

a často zvrací, při velkých dávkách alkoholu zažívá podobné stavy jako by byl v narkóze, 

z obličeje se vytrácí barva, zornice nereagují na světlo. V těžkých případech a při 

nedostatečné pomoci může zemřít i následkem ochrnutí tzv. dýchacího centra v prodloužené 

míše (Skála, 1988).  

Nejtěžší formu intoxikace při koncentraci alkoholu v krvi nad 3 promile, spojenou se 

ztrátou vědomí, hrozící zástavou dechu a oběhu, ještě někteří autoři oddělují a nazývají ji 

čtvrtým stádiem - asfyktickým (Kalina, 2008; Tkáč, 2008). 

1.1.6 Diagnóza a definice syndromu závislosti na alkoholu 

V současné době je závislost na alkoholu diagnostikována jako nemoc, zahrnující 

duševní poruchy a poruchy chování, vyvolané užíváním alkoholu, a klasifikována podle 10. 

decenální revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) kódem F10 (Dubský at al: 

2012; Tkáč, 2008). Definice diagnózy, resp. syndromu závislosti na alkoholu, je poměrně 

dlouhá a komplikovaná, ale pro její podstatu a souvislost s tématem mé práce ji považuji za 

vhodné uvést: „Je to skupina jevů fyziologických (tělesných), behaviorálních (týkajících se 

chování) a kognitivních (týkajících se duševního života, zejména poznávání), v nichž 

přijímání alkoholu má u jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi 

cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti na alkoholu je touha 

(často silná, někdy přemáhající) přijímat alkohol. Pití alkoholu po období abstinence vede 

k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu závislosti, než je tomu u jedince, 

u kterého se závislost nevyskytuje. 

Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže během 

posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů: 
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a) silná touha nebo pocit přijímat alkohol, 

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

množství pití alkoholu, 

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

příznaky nebo jestliže je přijímána příbuzná látka se záměrem zmenšit nebo 

odstranit odvykací příznaky, 

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

původně vyvolaného nižšími dávkami alkoholu, 

e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch přijímání 

alkoholu a zvýšené množství času k získání nebo přijímání alkoholu nebo zotavení 

se z jeho účinku, 

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

poškození jater nadměrným pitím, depresivní stavy, vyplývající z nadměrného pití 

nebo poškození myšlení alkoholem; je třeba snažit se určit, zda pacient byl nebo 

mohl být vyšetřen a zda mohly být zjištěny příčiny a rozsah poškození. 

Podstatnou charakteristikou syndromu závislosti na alkoholu je přijímání alkoholu nebo 

touha po jeho přijímání. Jedinec si uvědomuje, že má puzení přijímat alkohol, což se běžně 

projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat pití“ (Nešpor, 2004: s. 9-10). 

Ochrana před závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách je v současné české 

legislativě ukotvena ve Sbírce zákonů České republiky v zákoně č. 65/2017 Sb. o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

1.1.7 Stádia závislosti na alkoholu 

Se závislostí na alkoholu se pojí tři pojmy: úzus, misúzus a abúzus. Úzus představuje 

mírný konzum alkoholu jako nápoje a pochutiny, nikoliv jako drogy, praktikovaný 

v přijatelném množství, v přijatelném věku, v dobrém zdravotním stavu a ve vhodné době. 

Misúzus je užívání alkoholu ve smyslu jeho zneužívání, jde např. o konzum alkoholu u dětí 

nebo u řidičů před jízdou nebo během jízdy, a to i v případě malých dávek, neboť tím 

porušují pravidlo pití alkoholických nápojů ve vhodné době. Pojem abúzus znamená 

nadužívání alkoholických nápojů, představuje všechny další formy nadměrného konzumu 

alkoholu a může k němu docházet podle Skály (1987) občasně, periodicky, pravidelně nebo 

systematicky. Charakteristikou abúzu je nedisciplinovanost, která spolu se stoupající 
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tolerancí vede k rozvoji abúzu alkoholu. Handicap abuzéra spočívá v podobě 

nedostatečného či zkresleného vnímání varovných signálů z vnitřního i zevního prostředí, 

jehož důsledkem je nepřiměřené chování takového jedince (Skála, 1987).  

Problematiku vývoje zneužívání alkoholu zpracoval E.M. Jellinek, který rozlišil 

jednotlivé typy abúzu (alfa, beta) i závislosti (gama, delta, epsilon): typ alfa představuje 

„problémové pití“, většinou o samotě s cílem odstranění úzkosti nebo tenze, u typu beta jde 

o příležitostný abúzus při „společenském pití“, vyvolaný zejména nedostatkem vhodných 

zájmů s charakteristickým následkem somatického onemocnění. Typ gama s preferencí piva 

a destilátů bývá označován jako „anglosaský typ“ a představuje již závislost na alkoholu 

spojenou s výraznější psychickou závislostí a postupně zvyšující se tolerancí. Typ delta 

(„románský typ“, preferující víno) je typická denní konzumace alkoholu a trvalá hladina 

alkoholu v krvi bez nápadných projevů opilosti, spojená s výraznou somatickou závislostí a 

tělesným poškozením. Pro pátý typ epsilon je charakteristické „kvartální pijáctví“ 

s epizodickým abúzem, doprovázeným afektivní poruchou (Kvapilík & Svobodová, 1985; 

Popov, 2003). Na abúzus typu alfa a závislost typu gama se vztahují Jellinekova čtyři 

vývojová stadia závislosti využívaná v oblasti klinické psychologie, která popisují cestu od 

zdánlivě nevinného společenského pití k chronické závislosti na alkoholu (Skála, 1988): 

Počáteční stádium – iniciální 

V tomto stádiu si je člověk vědom účinku alkoholu jako drogy, která u něho vyvolává 

pocit dobré nálady a která mu zatím „dává, ale nic nebere“. Motivem pití v této fázi bývá 

snaha lépe zapadnout do společnosti a držet krok s ostatními pijáky, uvolnit se v komunikaci 

nebo potlačit stres. Opakováním abúzu tolerance vůči alkoholu stoupá, takže k navození 

dobrého pocitu bývá zapotřebí zvyšovat dávky alkoholu i frekvenci pití. V tomto stádiu však 

ještě nedochází k alkoholické intoxikaci, nýbrž jen k subintoxikaci, při které člověk ještě 

nepřekročí hranici podnapilosti. 

Varovné stádium – prodromální 

Doba, za kterou člověk přejde z prvního do druhého stádia, je individuální, od několika 

měsíců (u mladistvých) až po několik let. Pití je stále častější, stav podnapilosti střídá stav 

opilosti (intoxikace) a protože tolerance vůči alkoholu v tomto stádiu stále stoupá, piják 

často přechází na alkoholické nápoje s vyšší koncentrací alkoholu. Motivem pití je již vlastní 
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potřeba, ke které si piják hledá často společníky a vazba na alkohol nabývá na charakteru 

drogové závislosti. Dotyčný shromažďuje zásoby alkoholických nápojů, pije často tajně a 

svou první dávku dychtivě, mívá pocit studu a výčitky svědomí, opilost se snaží skrývat. 

Frekvence opilosti je častější a mohou se objevovat i palimpsesty (výpadky nebo též 

„okénka“), při kterých si postižený nepamatuje, co dělal během intoxikace. 

Rozhodné stádium 

Z varovného stádia přechází přibližně každý sedmý až desátý piják dříve či později do 

rozhodného stádia, kdy se již stává na alkoholu závislým. Charakteristickým znakem tohoto 

stádia jsou časté alkoholické palimpsesty a tolerance na vysokou dávku alkoholu bez projevů 

intoxikace. Závislý dokáže ještě dlouho působit střízlivým dojmem, ztrácí však nad pitím 

kontrolu a opilost se dostavuje náhle. Jeho zájmy se zužují, začíná mít tělesné a sexuální 

problémy, rostoucí frekvence konzumace s nápadnými výkyvy změny nálad včetně projevů 

žárlivosti vyúsťuje v konflikty s okolím, a aby člověk nadužívající alkohol nemusel svou 

potřebu pití omlouvat a vysvětlovat, vyhledává společnost lidí, kteří také pijí. V této fázi 

často zkouší abstinovat, mění druh alkoholu, někdy mění bydliště nebo zaměstnání, vždy 

znovu a znovu začíná pít s přesvědčením, že alkohol ovládne, jeho pokusy jsou však 

odsouzeny k nezdaru. Alkoholik začíná chápat, že má problém své sliby vůči sobě i okolí 

plnit, proto se začíná izolovat. Na alkoholu se stává závislý nejen psychicky, ale i somaticky, 

pít s mírou už nedokáže, dochází k rozpadu interpersonálních vztahů. „(…) Původní 

problémy, které na počátku „odstartovaly“ pití, ustupují do pozadí za problémy způsobené 

vlastním pitím.“ (Heller & Pecinovská, 1996: s. 18). Již v tomto stádiu může dojít 

k chronické závislosti na alkoholu s trvalými následky. 

Konečné stádium – terminální 

V tomto stádiu opilost vyvolá i požití malého množství alkoholu. Alkoholik pije již od 

rána, je opilý téměř každý den a často se viditelně třese. Pití potřebuje proto, aby přišel 

k sobě, aby snížil třas a aby mohl aspoň trochu fungovat. „(…) Tato fáze je typická stavy 

bezmocnosti, kdy si dotyčný uvědomuje svoji neschopnost závislost zvládnout. Má potíže, 

když pije i když nepije. Postupně dochází k fyzickému i psychickému chátrání a sociálnímu 

úpadku“ (Fischer & Škoda, 2009: s. 102). Celkový zdravotní stav včetně duševního zdraví 

se zhoršuje, u závislého se objevují různé alkoholické psychózy, z nichž nejzávažnější je 

„delirium tremens“, což je „(…) závažný, někdy život ohrožující stav s relativně vysokou 
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mortalitou. Projevuje se poruchami vědomí, kognitivních funkcí, vizuálními, čichovými nebo 

sluchovými halucinacemi, bludy, dezorientací, neklidem, třesem, záchvaty křečí, typická je 

inverze spánku.“ (Kalina et al., 2003: s. 131). Bez léčby se nemoc rychle stupňuje až 

k deprivaci a trvalému umístění postiženého v psychiatrickém zařízení. Bohužel ve většině 

případů jedinec závislý na alkoholu nebo jeho rodina vyhledávají léčení až v tomto 

posledním stádiu závislosti, kdy už postižený není schopný problém zvládnout sám nebo 

nezvládá „odvykací stav“, resp. abstinenční syndrom, což je kombinace příznaků, které se 

objeví během několika hodin nebo dnů po vysazení alkoholu, provázená zvracením, 

pocením, třesem těla, bolestmi hlavy, nespavostí, úzkostmi, bludy apod.  

1.1.8 Příčiny a teorie vzniku závislosti na alkoholu  

Závislost na alkoholu může vzniknout nejen v dospělosti, ale již ve věku školního dítěte, 

kde začíná menší, ale stupňující se konzumace alkoholu. Dítě může být ovlivněno 

nejrůznějšími faktory, mezi které patří rodiče, širší rodina, další dospělí v okolí dítěte, škola, 

vlastní charakteristika dítěte, vrstevníci a dostupnost alkoholu včetně jeho ceny. 

V dospělosti se pak přidává pracovní prostředí a další vlivy, např. možnost kvalitně trávit 

volný čas, působení sdělovacích prostředků, reklama na alkohol, tabák a drogy a další. 

Jedním z faktorů, který rozhoduje o tom, jak dalece dokážeme čelit nabídkám či tlaku okolí 

(vrstevníků, spolužáků, rodiny, případně pracovního kolektivu, reklamy apod.) i jak 

dokážeme řešit nepříznivé události a situace ovlivněné prostředím, je naše sebehodnocení 

(Nešpor, 2008).  

Příčinu vzniku závislosti na alkoholu i dalších drogách je potřeba hledat v kombinaci 

několika faktorů. Jde zejména o farmakologické (dostupnost drogy), somatické a psychické 

faktory (resp. osobnost člověka), prostředí, ve kterém jedinec žije a o jeho postoj k droze, a 

podnět, který vede jedince k prvnímu kontaktu s drogou a který lze rozdělit na dvě odlišné 

skupiny – na snahu po euforických pocitech, nebo na únik z nepříjemných situací (Štablová, 

1994, cituji podle Mühlpachr, 2008). Za nejzákladnější příčiny závislosti na alkoholu jsou 

považovány „(…) jednak člověk (se svou psychickou i somatickou výbavou vč. genetických 

dispozic), droga (tj. konkrétní látka, která má rovněž specifické vlastnosti a schopnost 

vyvolávat závislost pomaleji či rychleji, než jiné látky – drogy) a konečně prostředí 

(společnost, sociální struktury a vztahy) (Heller & Pecinovská, 1996: s. 31).  
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Ze společenských příčin, které vedou ke zneužívání alkoholu, považuje Skála (1988) za 

nejvýznamnější sbližující účin alkoholu, nesoucí v sobě podceňované riziko závislosti pro 

některé jedince, nedostatečnou schopnost společnosti a institucí motivovat mládež ke 

smysluplnému využívání volného času, nedodržování zákonných opatření týkajících se 

podávání alkoholických nápojů dětem, mladistvým a podnapilým, podněty ke konzumnímu 

způsobu života namísto inspirace k hledání hlubšího smyslu života a jeho tvůrčímu naplnění 

K uvedeným sociálním faktorům, podílejícím se na tendenci užívání psychoaktivních látek, 

lze dále zařadit prostředí města, sociální skupinu, nižší úroveň vzdělání a sociální deprivaci 

(Vágnerová, 2008). Za individuální faktory je možné považovat nepříznivé rodinné prostředí 

a nepříznivé zážitky v dětství, které ústí v citovou nezralost a nevyrovnanost jedince, 

alkoholismus u nejbližších rodinných příslušníků, zejména u otce, který vede 

k napodobování, dále zkušenost, že nepříjemné stavy psychiky lze výrazně a rychle utlumit 

i nepříliš velkou dávkou alkoholu, která však v průběhu času postupně stoupá, a krizové 

životní situace, které alkohol pomáhá překonat, byť jen dočasně (Skála, 1988). Z hlediska 

pohlaví u mužů převažují sociální faktory, u žen faktory psychologické a psychiatrické, 

zejména deprese a úzkostné stavy v důsledku zátěžových životních událostí, pocitů 

osamělosti v souvislosti se syndromem prázdného hnízda nebo soužití s partnerem. Ženy 

podle Nešpora (2003) obvykle pijí tajně a o samotě.  

Zásadní roli při vzniku drogové závislosti přisuzuje Kohoutek (2007) faktoru osobnosti 

člověka, neboť podle něho „(…) jakákoliv psychická insuficience (tj. nedostačivost) dítěte, 

mladistvého i dospělého člověka, která disponuje k poruchám chování a prožívání, 

predisponuje, predeterminuje také k nadužívání drog všeho druhu“ (Kohoutek, 2007: 

s. 210). „(…) Alkoholik chce v pití nalézt uvolnění napětí, otupění, euforii, hledá v pití 

způsob, jak se přeladit, setřást tíhu náročnějších úkolů a osobních problémů, přenést se přes 

ně, uniknout jim“ (Kohoutek, tamtéž: s. 212).  

Podle světové zdravotnické organizace mají velký vliv na vznik alkoholové závislosti 

také socioekonomické změny, kterými mnoho rodin prochází a jejichž příslušníci hledají 

uklidnění v alkoholu nebo lécích. V České republice je podle Lovasové (2006) nejčastějším 

faktorem alkoholové závislosti nezaměstnanost, v rámci rodiny vzniká závislost nejčastěji 

až v průběhu soužití partnerů, kdy může dojít postupným vtažením druhého partnera do 

konzumace alkoholu k tzv. sdílené závislosti (Matoušek, 2003). 
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V souvislosti se zkoumáním příčin prohlubující se závislosti na alkoholu se často používá 

termín „craving“ (bažení, dychtění), který byl na základě usnesení Světové zdravotnické 

organizace z roku 1955 definován jako: „touha pociťovat účinky psychoaktivní látky, s níž 

měla osoba dříve zkušenost.“ (Nešpor, 2018: s. 12). Na poli závislosti na alkoholu 

představuje craving neovladatelnou touhu se napít. Souvislost mezi bažením a 

nekontrolovaným pitím alkoholu byla lékařskými a psychologickými výzkumy již 

mnohokrát prokázána (Nešpor, 2018), rovněž tak aktivace některých částí mozku, zvýšení 

krevního tlaku nebo zvýšené pocení při psychickém bažení po alkoholu (Řehan, 2007). 

Existuje několik teorií, které se zabývají vznikem a vývojem závislostí, z nichž Řehan 

(2007), Heller, Pecinovská at al. (1996) a Vágnerová (2008) uvádějí tyto jako základní: 

Biologické teorie 

Tyto teorie vycházejí z medicinského konceptu, ve kterém predispozice k závislosti mají 

vrozený biologický základ a závislost na alkoholu kvalifikují jako nemoc. Mezi ně patří 

genetická teorie (dispozice ke vzniku závislosti je obsažena v genetickém kódu, získaném 

od rodiče-alkoholika), enzymové teorie (základem je příčinný vztah mezi abúzem a 

izoenzymem), dopamin-endorfinová teorie (podle nich při konzumaci alkoholu vznikají 

izochinolinové alkaloidy, obsahující opiátové receptory, nahrazující jedinci chybějící 

endorfiny, jejichž následný pokles vede jedince k dalšímu požití alkoholu) a 

neurobiologický model alkoholové závislosti (teorie mapuje působení alkoholu na mozkové 

funkce). 

Sociologické teorie 

Zastánci sociologických teorií hledají vysvětlení abúzu a závislosti na alkoholu 

v zákonitostech fungování společnosti, ve které hledisko jedince jako součásti society 

ustupuje do pozadí a podléhá zákonitostem fungování společnosti. V rychle se měnící 

společnosti narůstá komplexita, čímž dochází ke zvyšování tlaku ke konformitě a dalších 

faktorů zvyšujících míru napětí a sociálních tlaků (Řehan, 2007). Příkladem je teorie anomie 

francouzského sociologa Emile Durkheima, založená na zjištění, že pokud určité části 

společnosti chybí prostředky k zajištění svých cílů (např. ve válce nebo u nejchudších vrstev 

společnosti), narůstá v ní problém s alkoholem (Řehan, 2007).  
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Psychologické teorie 

Jedná se o teorie, hledající příčinu vzniku závislosti na alkoholu v psychických 

faktorech, které mohou pramenit jak z individuálních potřeb člověka, tak ze sociálního tlaku 

(např. vrstevnické skupiny). Podle Vágnerové (2008) jde nejčastěji o potřeby úniku něčemu 

negativnímu, dosáhnout pozitivního uspokojení nebo potřeby sociální konformity 

(Vágnerová, 2008). Mezi teorie základních psychologických příčin vzniku závislosti patří 

například Massermanova teorie redukce tenze, podle níž drogové účinky alkoholických 

nápojů redukují tenzi (tj. strach, úzkost, stres nebo frustraci) nebo McClelandova teorie 

inklinace k moci, podle které muži, toužící po zvýšení moci, více pijí, aby tak v alkoholické 

euforii mohli manifestovat svoji vysněnou pozici moci (Řehan, 2007). K nejvýznamnějším 

psychologickým směrům, které se zabývaly vznikem a vývojem závislosti na alkoholu, řadí 

Řehan (2007) hlubinnou psychologii, zaměřující se na vyléčení primárního problému 

závislosti, který má své kořeny v dětství, behaviorální psychologii a teorii učení, která 

vychází z toho, že chování alkoholika je naučeným vzorcem, který je potřeba odučit a naučit 

jedince znovu správnému návyku (naučit alkoholika pít v mezích tolerované konzumace se 

však ukázalo jako nemožné), humanistickou psychologii, ve které je závislost vysvětlována 

deformací seberealizačních tendencí a příčina alkoholismu ve ztrátě životního smyslu a 

v prohlubující se existenciální frustraci, a integrativní modely, které příčinu alkoholismu 

hledají v působení různých intervenujících faktorů (droga, podnět, prostředí aj.) navzájem. 

1.1.9 Léčba alkoholové závislosti 

Hlavním principem léčby jedince závislého na alkoholu je probudit v něm pud 

sebezáchovy, který byl drogou oslaben a potlačen, a zrehabilitovat konstruktivní tendence 

ke zdravému způsobu života a k úpravě dosavadního hodnotového systému jeho myšlení. 

Uzdravení pacienta – nikoli jeho vyléčení – je nadále podmíněno trvalou a důslednou 

abstinencí a jen při takto pojaté léčbě lze očekávat ubývání nedisciplinovanosti a přibývání 

potřebné sebevlády spojené se sebeúctou i rostoucí odpovědností (Skála, 1987). 

V České republice se aplikují tři způsoby léčby: ambulantní léčba, ústavní léčba a denní 

stacionář. Nejčastější formou je ambulantní léčba, která má na změnu režimu závislé osoby 

nejmenší dopad, protože nevyžaduje pracovní neschopnost. Probíhá bez hospitalizace ve 

specializované ordinaci psychologa, kam dotyčný dochází většinou po práci přibližně 

dvakrát týdně, podrobuje se psychoterapii a užívá léky, které mu napomáhají zvládat 
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abstinenci, nezhoršují však snášenlivost alkoholu, pouze potlačují pacientovu touhu po 

alkoholu. Jde vesměs o léčbu dobrovolnou, byť se k ní pacient rozhodl pod tlakem svého 

okolí nebo rodiny. Tato forma má však své omezení zejména tam, kde se pacientovi pití 

vymklo z ruky a přes jeho upřímnou snahu není schopen přestat pít. Pro takové pacienty je 

vhodnější formou denní stacionář neboli stacionární léčba s přibližně šestitýdenním 

prezenčním léčebným programem, která je mezistupněm mezi léčbou ambulantní a ústavní. 

Pacient je většinou v pracovní neschopnosti a dochází na léčbu obvykle od rána do 

odpoledních hodin. Výhodou je trvající kontakt s rodinou. Nejintenzivnější formou léčby 

závislosti v České republice je ústavní léčba v protialkoholních léčebnách nebo na 

psychiatrických klinikách. Skýtá mnohem více možností, než léčba ambulantní i stacionární, 

a to od využití skupinové terapie a různých relaxačních technik, přes rodinnou terapii až po 

socioterapeutický klub, a je nezbytná u těžších zdravotních a psychiatrických komplikací 

(Nešpor, 2006). Hospitalizace pacienta trvá obvykle tři až čtyři měsíce, přičemž za nejkratší 

možný čas potřebný na detoxifikaci (tj. k odstranění návykové látky z těla) včetně jejích 

následků látkou způsobených je považováno čtyři až šest týdnů. V této fázi léčby se objevuje 

řada psychóz, z nichž nejznámější je delirium tremens, k jejichž odstranění se používá tzv. 

farmakoterapie (léčba pomocí léků). Úskalím této formy léčby je její dlouhá čekací doba, 

která způsobuje, že si léčbu mnoho pacientů do doby nástupu rozmyslí. Po absolvování 

protialkoholní léčby je nutné do konce života striktně abstinovat, protože na rozdíl od 

závislostí na jiných návykových látkách nelze u alkoholu dosáhnout kontrolovaného pití. 

„(…) Léčba tedy nevede k vyléčení chorobného stavu (tzn. k návratu před vznikem choroby), 

ale dosahuje pouze úzdravu (tj. vymizení příznaků choroby), pro jejíž udržení je nutné 

důsledné a trvalé dodržování bezalkoholní diety – vzdání se konzumace alkoholických 

nápojů v jakkoli i malém množství a trvale po celý život.“ (Heller & Pecinovská, 1996: s. 83).  

Jen malé procento lidí, kteří nadužívají alkohol, je schopno dobrovolně se rozhodnout 

pro léčbu. Někteří proto, že si svůj problém plně neuvědomují nebo nejsou ochotní přiznat, 

jiní z toho důvodu, že ani netuší, co mohou od léčby očekávat. Proto je většinou pomoc 

rodiny a nejbližšího okolí nezastupitelná. Vedle dobrovolné léčby existuje i nucená léčba, 

zpravidla nařízená soudem v souvislosti s trestným činem. 

Nezbytnou součástí léčby je psychoterapie, při které se vyvolávají u závislého jedince 

duševní stavy a procesy, které zmírňují jeho duševní napětí a konstruktivně pomáhají za 

aktivní spolupráce alkoholika přebudovat jeho osobnost, která bude umět lépe řešit životní 
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situace. Velmi užitečná bývá individuální, rodinná nebo manželská psychoterapie včetně 

hypnózy, kde je průběh léčby přizpůsobován individuálním potřebám jedince a při které se 

léčebné postupy a techniky mohou v průběhu léčby měnit (Kohoutek, 2007). „(…) Jednou 

z nejvyužívanějších a nejvýznamnějších forem je interpersonálně korektivní psychoterapie 

ve formě skupinové a komunitní psychoterapie, která umožňuje využití skupinové interakce 

v cíleně vytvořené skupině pacientů. Přechod od intrapsychických procesů 

k interpersonálním je u závislých pacientů nejžádanějším krokem v jejich terapii“ (Heller & 

Pecinovská, 1996: s. 88).  

Následná péče a předcházení recidivě 

Pro pacienty, kteří absolvovali protialkoholní léčbu, jsou připraveny doléčovací 

programy, jejichž cílem je předejít recidivám závislosti. Vedle ambulantní a stacionární 

péče, do které je možné zapojit celou rodinu, lze najít v této oblasti řadu dobrovolných 

sdružení, klubů a neziskových organizací. Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních 

institucí tohoto typu je organizace Anonymní alkoholici (AA), založená v roce 1935 a 

sdružující kolem 1,6 milionů lidí. Od roku 1990 působí i v České republice a je považována 

za nejvýznamnější organizaci svého druhu. Členství v ní je dobrovolné, členové se v zájmu 

zvýšení anonymity oslovují křestními jmény a jejich jediným společným cílem je překonat 

závislost na alkoholu. Pacienti se mohou obrátit o pomoc, kdykoliv to potřebují. 

Předpokladem úspěchu je dodržování rad odborníků, zejména dostatečně relaxovat tělesně i 

psychicky, změnit vzorce myšlení (např. při žízni napít se nealkoholického nápoje, nikoliv 

piva), žít v bezpečném prostředí, ve kterém se nenacházejí alkoholické nápoje, a 

nenavštěvovat riziková místa spojená s pitím alkoholu, upravit životní styl s minimalizací 

stresu, sportovat, posilovat sebeovládání, upustit od přehnaných nároků a vyhledávat 

příjemné aktivity, které odvedou pozornost od bažení po alkoholu (Nešpor, 2004).  

1.2 Sebehodnocení 

Druhým ústředním konstruktem mé bakalářské práce je sebehodnocení – fenomén 

z pohledu mnoha oblastí psychologie, zejména psychologie osobnosti a sociální 

psychologie. Vzhledem k tomu, že se jedná o neoddělitelnou součást sebepojetí a 

problematiky „self“, dovolím si pro lepší pochopení objasnit pojem sebehodnocení v širší 

souvislosti, byť jen v podobě stručné a informativní.  
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1.2.1 „Self“ 

Pojem „já“ („self“) a vědomí sebe sama jako integrující složka celé osobnosti je 

odedávna trvalým předmětem zájmu psychologů (v české odborné literatuře se setkáváme 

v rámci této problematiky jak s původními pojmy, tak s jejich českou verzí nebo vzájemnou 

kombinací). Rozdělení na „Já“ a ostatní svět je základem „Jáství“ a jáských jevů (Říčan, 

2005). Procesuální i strukturální stránku Jáství včetně dynamiky jejich vzájemného 

ovlivňování zahrnuje Blatný (2010) pod pojem „Jáský systém“ (self-system). Proponentem 

užívání tohoto pojmu u nás je Macek, který pro self-system zavedl pojem „sebesystém“ 

(1997, cituji podle Blatný, 2010). 

Vědomí jako životní kvalita má svůj podmět (čí vědomí) a svůj předmět (vědomí čeho). 

Pod označením „Já“, „Jáství“ nebo též „Jáská zkušenost“ nacházíme v psychologii 

vzájemnou vazbu obou výše uvedených konstruktů v prožitkové struktuře. Základ 

uvažování o dualitě lidského „Já“ položil W. James v díle The Principals of Psychology 

(1890), kde oddělil „Já“ poznávající (self-as-knower, resp. „I“ nebo též „I-self“) a „Já“ 

poznávané (self-as-known, resp. „Me“ nebo též „Me-self“)3. Dle Říčana (2005) se „Já“ 

promítá v dualitě činné i trpné, na jedné straně tedy jako nositel aktivity, na druhé straně své 

„Já“ můžeme pouze pasivně přijmout. „Já“ jako subjekt duševní činnosti a nositel vlastního 

jednání lze považovat za svobodného vnitřního pozorovatele i vůdčího aktéra interakce 

subjektu s realitou, „Já“ jako objekt duševní činnosti figuruje naopak jako objekt vlastního 

sebepozorování a předmět vlastního sebehodnocení (Nakonečný, 2009). I přes 

neoddělitelnost subjektu a objektu „Já“ je teoretické vymezení obou oblastí významné pro 

empirický výzkum. Oblast poznávaného „Já“ „Me-self“, resp. objekt a produkt poznání a 

hodnocení, lze označit jako sebepojetí (Harter, 1996, cituji podle Blatný, 2010). 

Podle Nakonečného (2009) si jedinec vytváří obraz o sobě samém ve dvou propojených 

rovinách jako tzv. reálné a ideální „Já“. Reálné „Já“ představuje obraz toho, co o sobě 

jedinec soudí, ideální „Já“ je představou jedince o tom, jaký by chtěl být. Poměr těchto dvou 

obrazů označuje jako sílu ega. „(…) Ego je tím silnější, čím menší je rozdíl mezi reálným a 

ideálním egem (Nakonečný, 2009: s. 326). Míra rozporů mezi reálným „Já“ a ideálním „Já“ 

by tedy neměla překročit určitou mez, protože „(…) je-li člověk příliš nespokojen sám se 

sebou, má i malou míru sebeúcty“ (Nakonečný, 2009: s. 326). 

 

3 James, W., 1950, cituji podle Balcar, 1991: s. 152-153, nebo též podle Blatný, 2010: s.109 
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1.2.2 Sebepojetí 

Sebepojetí bývá obvykle charakterizováno z hlediska obsahu jako multifacetová, 

hierarchická struktura znalostí a představ o vlastním já (Výrost & Slaměník, 2008; Blatný, 

2010), setkáváme se však s celou řadou dalších definic, ve kterých autoři označují sebepojetí 

např. jako „souhrn představ a hodnotících soudů, které člověk o sobě chová“ (Blatný, 2010: 

s. 107), jako „soud o sobě samém a tím spojený sebecit“ (Nakonečný, 2015: s. 463), jako 

„představu sebe sama, jak jedinec vidí sám sebe“ (Hartl, 1993, cituji podle Čačka 1997: 

s. 192), jako „vnitřní obraz sebe jakému se každý usiluje podobat“ (Čačka 1997: s. 193), 

jako „vidění nebo mentální reprezentace sebe“ (Van der Werff, 1990, s. 33, cituji podle 

Blatný, 2010: s. 108) nebo jako „generalizaci poznatků o sobě odvozenou z dílčí zkušenosti 

v konkrétních situacích“ (Blatný & Plháková, 2003: s. 98) apod.  

Vývoj sebepojetí 

 Sebepojetí se utváří postupně v průběhu života na základě závěrů, které si o sobě 

vytváříme, a to jak sociálním srovnáváním, tak vzájemnou interakcí se sociálním prostředím 

(Cooley, Baldwin, Mead & Bandura, cituji podle Nakonečný, 2009). Jde zejména o interakci 

s tzv. významnými druhými, kterými jsou od dětství až do dospělosti zejména rodiče a 

další významné osoby v rodině, které zastávají rodičovské a výchovné funkce, a na základě 

jejichž hodnocení získává jedinec obraz o sobě. Podle Cooleyho (1902) představují 

významní druzí pro člověka jakési „sociální zrcadlo“, zobrazující názory druhých lidí o nás 

a tím v nás vytváří představu tzv. „zrcadlového Já“ (looking-glass self), které se v průběhu 

dospívání internalizuje do vlastní stálé „představy sebe“ (self-idea), disponující třemi 

složkami – představou o tom, jak se jevíme druhým, představou o tom, jak jsme druhými 

hodnoceni a emocionálním aspektem k sobě, např. hrdostí nebo zahanbením (Cooley, 1902, 

in Blatný, 2010). Podle Čačky (1997) je pro rozvoj sebepojetí důležité učení nápodobou a 

přejímáním takového jednání druhých osob, které vedlo k úspěchu nebo k získání odměny, 

přičemž prvopočátky sebepojetí spadají do období batolecího, kdy jedinec začíná vnímat 

svoji fyzickou odlišnost od ostatních, tzv. „tělové Já“, a rozlišuje mezi „Já“ a „nejá“. Kolem 

dvou a půl roku se vnímání „tělového já“ přeměňuje na tzv. „sociální já“, kdy dítě získává 

pocit vlastní identity (Nakonečný, 2009). Pokud se v tomto věku dítě nesetkává ze strany 

okolí a zejména důležitých druhých s dostatečně kladným hodnocením a je naopak neustále 

kritizováno a trestáno, může to mít negativní vliv na vývoj v oblasti jeho sebehodnocení 
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v budoucnu. Pro dítě do deseti let v rámci jeho rozvoje zdravého sebepojetí hraje 

nejdůležitější roli bezpodmínečná láska jeho matky (Balcar, 1991).  

Aspekty sebepojetí 

Sebepojetí lze dle Blatného (2010) charakterizovat třemi souvisejícími a vzájemně 

neoddělitelnými aspekty:  

• kognitivním aspektem Já, který se týká obsahu a struktury sebepojetí a je 

charakterizován postupným narůstáním informací o sobě na základě zpětné 

vazby sociálního prostředí nebo vlastního úsudku. Jde o proces, doprovázený 

uvědomováním si sebe jako aktivního činitele a zahrnuje znalosti, uložené 

v paměti, které jsou různě propojené a vztažené k Já a které slouží ke zpracování 

informací o sobě;  

• konativním aspektem Já, který bývá označován jako seberegulace, týká se 

motivační funkce a lze jej charakterizovat jako tendenci či připravenost jednat 

takovým způsobem, který se shoduje s poznáním a s hodnocením sebe sama 

(Výrost & Slaměník, 2008). Představa sebe sama se tak v průběhu vývoje stává 

hlavním faktorem psychické regulace chování, a to jak z hlediska aktuálního Já, 

tak z hlediska možných Já; a 

• afektivním aspektem Já, nazývaným též emoční nebo emocionální, který je 

charakterizován vztahem k sobě v rámci základní dimenze hodnocení pozitivní – 

negativní. Vedle prožitkového faktoru spatřují Greenwald a Pratkanis (1984) 

největší význam afektivního aspektu Já v jeho adaptační funkci (Greenwald a 

Pratkanis, 1984; in Blatný, 2010).  

U afektivního aspektu Já „(…) jde především o obranu Já, realizovanou prostřednictvím 

kognitivních a behaviorálních strategií, které umožňují anticipaci a vyhnutí se stresu“ 

(Greenwald a Pratkanis, 1984, cituji podle Blatný, 2010: s. 125). Emoce hrají významnou 

úlohu i v organizaci sebepojetí, a to jak umožněním třídění informací relevantních pro Já na 

základě jejich pozitivity a negativity jako tzv. afektivní vodítko kognice (Greenwald a 

Pratkanis, 1984, cituji podle Blatný, 2010), tak determinací spojování podobných zkušeností 

(Fast, 1985, cituji podle Blatný, 2010). Emoční aspekt se věcně i terminologicky odráží 

v pojmech sebehodnocení, sebevědomí, sebeúcta, sebedůvěra apod.  
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1.2.3 Pojem a definice sebehodnocení 

Názory na strukturalizaci pojmů sebepojetí a sebehodnocení byly v minulosti různé – 

např. Shavelson, Hubner & Stanton (1976; cituji podle Blatný, 2010) vůbec tyto pojmy 

nerozlišovali a používali je synonymně. V současné době však většina psychologů oba 

konstrukty rozlišuje a sebehodnocení pojímá jako jeden ze tří aspektů sebepojetí, který 

v souvislosti s dynamičností sebepojetí může za určitých podmínek nabýt vysokého stupně 

osobní důležitosti.  

Sebehodnocení lze definovat jako mentální reprezentaci emočního vztahu k sobě, 

charakterizovaného emocionálními prožitky Já, který se realizuje v rámci základní dimenze 

hodnocení pozitivní – negativní, nebo též jako představu sebe z hlediska vlastní hodnoty a 

kompetence, a to v oblasti sociální, morální nebo výkonové (Blatný, 2010). „(…) 

Z kognitivního hlediska jde o ocenění vlastních kompetencí a kvalit, z emočního hlediska jde 

o vztah k sobě a míru přijetí sebe sama“ (Vágnerová, 2010: s. 306). Blatný (2010) proti sobě 

staví pojem „rysové“ sebehodnocení (trait self-esteem), užívaný některými autory 90. let, 

označující stálé či generalizované sebehodnocení a reflektující značnou stabilitu emočního 

vztahu k sobě, a tzv. stavové sebehodnocení (state self-esteem), situačně podmíněné 

změnám v hodnocení vlastní osoby. Sebehodnocení lze také vnímat jako sebedůvěru, 

sebevědomí či sebeúctu, související s vnímáním hodnoty sebe sama i hodnoty pro ostatní 

(Vašina, 2002). Výrost a Slaměník (2008) považují sebehodnocení za řetěz interakcí, které 

mají často podobu uzavřeného kruhu, a pojímají sebehodnocení ve třech rovinách – jako 

proces, jako konkrétní dílčí výsledek sebehodnocení (self-evaluation), zahrnující oceňování 

jednotlivých schopností (sociálních, akademických, sexuálních aj.), a jako globální 

sebehodnocení (self-esteem), které např. Rosenberg pojímá jako generalizovanou a 

relativně stálou percepci hodnoty vlastního Já (1965, cituji podle Blatný, 2010).  

Úroveň celkového sebehodnocení závisí podle Čačky (1998) na individuálně zvolených 

a hodnocených aspektech a jejich subjektivní významnosti v rámci sebepojetí každého 

jedince. Možnost samostatné volby „osobní váhy hledisek“ vlastního sebehodnocení tak 

umožňuje jedinci zachovat vysokou sebeúctu bez ohledu na handicapy nebo neúspěchy 

v jiných dílčích oblastech (Čačka, 1997). Pokud je v sebepojetí jedince zahrnuto zkreslené 

hodnocení sebe sama jako nekompetentního pro určitou činnost, objeví se u něho podle 

Kohoutka (2001) projevy nedostačivosti v této oblasti, ovšem nikoli z důvodu objektivně 

snížených předpokladů, nýbrž na základě očekávání. 
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Podle Kohoutka (2000) bez určité minimální úrovně pocitu vlastní hodnoty prakticky 

nemůže člověk žít. Proto si každý člověk svoji úroveň sebehodnocení střeží a když klesá, 

snaží se o její vyrovnání. Primární zdroj sebedůvěry může být u někoho ve vzhledu, u jiného 

v pracovní oblasti, v oblasti mravní atd. V této souvislosti hovoří Nakonečný (2009) 

o tendenci k evalvaci ega a k zabránění jeho devalvaci, což je praktikováno tak, že lidé 

vytvářejí a využívají situace, v nichž mohou projevit své schopnosti, a vyhýbají se situacím, 

kde by mohli selhat. Sebehodnocení lze tudíž považovat za jeden z nejcitlivějších a 

nejdynamičtějších rysů osobnosti člověka.  

Poznávání a hodnocení sebe sama je specifické v tom, že na rozdíl od poznávání a 

hodnocení jiných lidí, od kterých se můžeme oddělit, sami se sebou zůstáváme kontinuálně, 

proto vlastní osobě věnujeme stálou pozornost a zároveň jsou mnohdy naše úsudky zkreslené 

ve snaze pozitivnější prezentace sebe sama vůči druhým a udržení potřebné sebedůvěry a 

sebeúcty (Vágnerová, 2010). 

1.2.4 Faktory sebehodnocení 

Sebehodnocení je proces, který závisí na mnoha faktorech – na jedné straně na osobnosti 

samotného jedince, na jeho schopnostech, zkušenostech a na poměru pozitivity a negativity 

v jeho myšlení, na druhé straně na sociálním kontextu a zkušenostech s hodnocením a názory 

jiných lidí. Tendence k určitému způsobu hodnocení vycházejí z osobních vlastností a 

schopností každého člověka. Úroveň sebehodnocení koreluje s celkovou životní 

spokojeností a s temperamentem, přičemž sebehodnocení v jedné oblasti ovlivňuje 

sebehodnocení v dalších oblastech, což svědčí o existenci celkového (globálního) 

sebehodnocení jako individuální charakteristiky jedince (Vágnerová, 2010).  

Podle Čačky (1997) je sebehodnocení určeno dvěma základními faktory – hodnocením 

zvnějšku a srovnáváním s vlastními požadavky na sebe. „(…) Sebehodnocení bývá zpočátku 

jen pasivním odrazem vágních názorů a postojů autorit“ (Čačka, 2000: s. 266). Mezi 

nejdůležitější faktory sebehodnocení v dětství a pubertě patří pozornost fyzickému vzhledu, 

školní úspěšnost a až do počátku dospívání závislost na hodnocení referenčních skupin, jako 

např. postavení ve skupině, ocenění za akceptování skupinových norem apod. (Čačka, 1997). 

V době dospívání se v procesu sebehodnocení člověk více konfrontuje s určitými standardy, 

nejčastěji s ideálním „Já“, a sebehodnocení se manifestuje jako globální vztah k sobě (self-

esteem) nebo též jako vědomí vlastní hodnoty (Rosenberg, 1979, Harter, 1985, cituji podle 
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Výrost & Slaměník, 2008). Podle Higginsovy sebediskrepanční teorie dochází ke 

konfrontaci skutečného Já (actual self), ideálního Já (ideal self) a požadovaného „Já“ (ought 

self) a tím ke střetu emočních stavů s vlastní sebereflexí, z čehož pramení nejčastěji absence 

pozitivních závěrů o sobě a navození depresivně laděných emocí, jako jsou pocity ohrožení, 

znepokojení, napětí a úzkosti (Higgins, 1987, 1989, cituji podle Výrost & Slaměník, 2008). 

Určitou míru diskrepance zažívá každý člověk, záleží však na tom, jak je velká, a na 

důležitosti oblastí sebepojetí, kterých se týká (Výrost & Slaměník, 2008). Jistý nesoulad 

ideálního a reálného Já je podle Čačky (2000) u lidí s patřičnou sebeúctou dokonce 

přirozenou podmínkou jejich životní spokojenosti, neboť představuje podnět k aktivaci a 

další práci na sobě s vidinou určitého cíle. S postupující zralostí člověk staví stále více na 

vlastních vnitřních kritériích (Čačka, 1997). 

Také Vágnerová (2010) považuje za základ sebehodnocení jak individuální specifické 

představy o vlastních kompetencích a důvěru v ně, tak zkušenost s úspěchem a neúspěchem 

včetně hodnocení a ocenění ze strany ostatních, které slouží zároveň jako zpětná vazba. Za 

významné kritérium považuje dále společenské normy, které ve vztahu k sebehodnocení 

představují spolu se svědomím a systémem osobních hodnot důležitou autoregulační funkci. 

1.2.5 Zdroje sebehodnocení 

Již od raného dětství se v každém z nás formuje sebehodnocení, které v důsledku 

socializace prochází vývojem v průběhu celého života. Pro vytváření sebehodnotících 

kritérií a na výsledný emoční vztah k sobě má zásadní význam vliv tzv. významných 

druhých (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976; cituji podle Blatný, 2010). Pozitivní přístup 

rodičů a dalších osob v rodině posiluje pravděpodobnost vytvoření uspokojivého 

sebehodnocení, naopak jejich dlouhodobý negativní postoj snižuje dítěti jeho sebehodnocení 

a sebeúctu (Vágnerová, 2010). Povzbuzováním dítěte mohou dospělí zabránit fixaci jeho 

negativního sebehodnocení v budoucnu (Čačka, 2000), neboť základy kritérií 

sebehodnocení jsou utvářeny především v dětství a řada výzkumů potvrdila, že rodičovská 

podpora patří až do adolescence k nejsilnějším prediktorům sebehodnocení. Zprvu vnější 

hodnocení jsou během dospívání internalizována a nastavené standardy, které si dospívající 

jedinci nastavili od významných druhých pro hodnocení vlastního chování, se postupně 

stávají jejich tzv. osobními vodítky (self-guides) a současně trvalou součástí sebepojetí 

(Blatný & Plháková, 2003). 
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Sebehodnocení se v průběhu socializace opírá podle teorií Higginse (1991) a Hewitta 

(2002) o čtyři zdroje, kterými jsou akceptace (přijetí), hodnocení, sociální srovnávání a 

účinnost (Higgins, 1991, Hewitt, 2002; cituji podle Blatný, Osecká & Macek, 1993). Přijetí 

dává dítěti rodina, když mu svou bezvýhradnou láskou umožňuje vnímat svět v pocitu 

bezpečí a důvěry. Pochvaly a pozitivní hodnocení ze strany významných druhých v něm 

posiluje jeho vlastní sebehodnocení, naopak kárání, tresty a negativní hodnocení dítěte jeho 

sebehodnocení snižuje. S věkem dítěte nabývá na významu sociální srovnávání se svými 

vrstevníky, přičemž význam rodičovské podpory neklesá, a to ani během adolescence, kdy 

je prakticky stejně významná jako sociální srovnávání, pouze se v té době zesiluje vztah 

mezi globálním sebehodnocením a posílením od vrstevníků (Oosterwegel & Oppenheimer, 

1993, cituji podle Blatný, 2010). Kladný dopad na rozvoj sebehodnocení má i zvládnutí 

různých krizových sociálních situací, do kterých se dospívající jedinec dostává. 

V dospělosti dochází k dalším významným změnám v interakci s ostatními lidmi, zejména 

v rozšíření okruhu osob s každodenní interakcí, kterými jsou spolupracovníci v zaměstnání 

nebo noví členové rodiny, např. partner a vlastní děti (Harter, 1996; cituji podle Blatný, 

2010).  

1.2.6 Aspekty sebehodnocení 

Mezi nejdůležitější aspekty sebehodnocení patří pozitivita – negativita, úroveň 

sebehodnocení (vysoké – nízké) a stabilita sebehodnocení (Blatný & Plháková, 2003).  

Na rozdíl od Higginsova pojetí chápe Campbell (1990) pozitivní a negativní emotivitu 

spíše jako dispozici určitého druhu prožívání, která je spojována s pocitem spokojenosti a 

duševního zdraví (Campbell, 1990, cituji podle Blatný & Plháková, 2003). Costa a McCrae 

(1980) a Watson a Clark (1992) zase tvrdí, že „(…) pozitivní a negativní afektivita jsou na 

sobě navzájem nezávislé a souvisejí s odlišnými temperamentovými rysy: negativní emoce 

jsou spojeny s neuroticismem, pozitivní emoce jsou spojeny s extraverzí“ (Costa & McCrae, 

1980; Watson & Clark, 1992; cituji podle Blatný, 2010: s. 128) 

Úroveň sebehodnocení souvisí podle Nakonečného (2009) s životní úspěšností či 

neúspěšností jedince a s jeho životními aspiracemi, opírá se též o reflexe mínění druhých a 

může být různá – od sebehodnocení vysokého až po nízké, od adekvátního po neadekvátní i 

v různých kombinacích. U dospívajících bývá sebehodnocení před zformováním systému 

vlastních kritérií nepřiléhavé a nevyrovnané, někteří bývají zvýšeně kritičtí a přecitlivělí 
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zejména na kritiku okolí, u jiných zase převládá nepřiléhavá sebedůvěra a sebepřeceňování 

(Čačka, 2000). 

Vysoké sebehodnocení, založené na tendenci přičítat si větší množství pozitivních 

vlastností, bývá konzistentnější a stabilnější. Lidé s vysokým sebehodnocením bývají 

optimističtí, nepodléhají tak snadno pocitům stresu a dokážou riskovat. Negativem mohou 

být sklony k nadměrnému prosazování se, dominanci i k agresivnímu chování (Vágnerová, 

2010). Vysoké sebehodnocení může být však podle Čačky (2000) i výrazem „touhy po 

moci“ jako reakce na vnitřní nejistotu a pocit méněcennosti a pokud jsou jedinci s vysokým 

sebehodnocením příliš ambiciózní a kladou si nadměrně vysoké cíle, přecenění jejich 

schopností může vést k selhání.  

Nízké sebehodnocení vyvolává naopak sklon k pesimismu a je spojeno s obavami ze 

selhání, s pochybnostmi o svých schopnostech, s nespokojeností se sebou samým a se 

zvýšenou intenzitou prožívaného distresu. Takoví lidé se často vyhýbají neúspěchu a kritice, 

někdy i za cenu, že přijmou roli neúspěšného outsidera (Vágnerová, 2010). Nízké 

sebehodnocení vede také k redukci motivace (Brockner-Deer-Laing, 1987, cituji podle 

Čačka, 2000: s. 269), což opět ovlivňuje neúspěšnost jedince. Nespokojenost se sebou 

samým může u lidí s nízkým sebehodnocením vyvolávat „ego-defenzivní mechanismy“ 

(Freudová, 1946, cituji podle Čačka, 2000), které vedou k dalšímu snižování jejich 

sebehodnocení, na rozdíl od lidí s patřičnou sebeúctou, kteří věří, že své nedostatky dokážou 

překonat a překážky pro ně představují naopak podnět k aktivaci i další práci na sobě. „(…) 

Jedinec, který odmítá sebe sama, neakceptuje se, je jedincem neúspěšným, který na svá 

životní selhání reagoval pocity viny či křivdy, což vede často k vytváření negativních postojů 

i vůči jiným a může narušovat jeho sociální fungování vůbec.“ (Brzezińská, n.d., cituji podle 

Nakonečný, 2009: s. 176). Nepřiměřeně silná sebekritičnost redukuje podle Čačky (2000) 

volbu cílů, blokuje rozvoj kompetencí, vyvolává strach, neklid a tenze, které mohou vyústit 

do neurotických poruch, případně i do depresí se suicidálními tendencemi. Nutno však 

zmínit, že nízké sebehodnocení nepředstavuje pravý opak vysokého sebehodnocení, protože 

není čistě negativní, je spíš neutrální, nepevné a nestabilní, spíše tedy jen snížené nebo jen 

relativně negativní (Oleš, 2005, cituji podle Nakonečný, 2009). 

Za optimální lze považovat přiměřeně pozitivní sebehodnocení, které „(…) je znakem 

zdravě formované a vyspělé osobnosti – znající své schopnosti a možnosti, mající reálné 

ambice, vytyčující si přiměřené cíle a zodpovědně plnící přijaté úkoly“ (Čačka, 2000: s. 269). 



 

35 

 

Sebeakceptování dospívajícího jedince i v „nehotové podobě“ se podle Čačky (tamtéž) 

příznivě odráží v jeho duševní rovnováze, v přátelskosti a příznivém vztahu k jiným lidem, 

v lepších výsledcích v učení a v dalších pozitivních rysech jako jsou aktivita, stabilita, 

autoritativnost, citlivost i racionálnost v uvažování. Čačka (tamtéž) též zmiňuje, že 

realisticky adekvátní sebehodnocení považoval již Aristoteles za optimální východisko pro 

sebezdokonalování a pro získání přijatelného sebehodnocení u dospívajícího jedince je 

důležitá přiměřená úspěšnost ve všech třech životních aktivitách: v lásce (citová zralost, 

uspokojivý erotický vztah), v práci (expanze ega, zažívané ocenění výsledků) a ve hře 

(dostatek zálib a uspokojivý životní styl). Absence některého aspektu může pak vést buď 

k překompenzaci ve zbývajících dvou oblastech, nebo k orientaci na méně hodnotné 

projevy, mezi které patří drogy, alkoholismus, agrese apod. 

Na úroveň sebehodnocení mají vliv i osobnostní charakteristiky, zejména 

temperamentové vlastnosti jedince. Extroverti a stabilní osoby mívají zpravidla vyšší 

sebehodnocení než introverti a labilní jedinci (Costa & McCrae, 1984, cituji podle Blatný, 

2010). Temperamentové vlastnosti ovlivňují i způsob prezentace emočního vztahu k sobě: 

extroverze vyvolává tendenci pozitivního sebeoceňování, introverze naopak ochotu přijímat 

negativní výroky, týkající se hodnocení své osoby. Vedle temperamentových charakteristik 

osobnosti ovlivňují úroveň sebehodnocení podle Blatného a Osecké (1997) také 

interpersonální charakteristiky osobnosti – např. dominance bývá odrazem vysokého 

sebehodnocení, naopak hostilita bývá produktem sebehodnocení nízkého. Posledně 

jmenovaní autoři ve svém výzkumu rovněž zjistili, že osoby s vysokým sebehodnocením 

mají složitější strukturu významu vlastního Já než osoby s nízkým sebehodnocením.  

Dalším aspektem sebehodnocení je jeho stabilita, která je pro výkon a reakci na 

interpersonální zpětnou vazbu důležitější než vysoká či nízká úroveň sebehodnocení 

(Blatný, 2010). Lidé s nestabilním sebehodnocením příznivěji reagují na pozitivní zpětnou 

vazbu a defenzivněji na negativní zpětnou vazbu. Na jejich sebehodnocení má velký vliv 

dílčí hodnocení vlastní osoby. To souvisí s tendencí vyhledávat aktivity, které nevyžadují 

vysokou vnitřní motivaci. Z hlediska stability lze rozlišovat sebehodnocení na chronické a 

aktuální (Kernis-Granemann-Barclay, 1989, cituji podle Čačka, 2000). „(…) Úroveň kritérií 

sebehodnocení i osobní reakce na ně je vždy výrazem celkové zralosti osobnosti“ (Čačka, 

2000: s. 271). 
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1.2.7 Vývoj sebehodnocení 

Není bez zajímavosti podívat se, jak se sebehodnocení člověka vyvíjí v průběhu jeho 

života.  

Podle Robinse a Trzesniewského (2016) bývá sebehodnocení relativně vysoké v dětství, 

a to ve fázi identifikace se vzorem, ve které děti přijímají významné druhé jako standardy 

pro hodnocení svého chování a kdy nejvýznamnějším prediktorem sebehodnocení dítěte je 

pozitivní a láskyplný vliv těchto významných druhých, zejména rodičů. „(…) Tam, kde se 

dítěti věnují s láskou, považuje se i ono za někoho, kdo má svou cenu, a zaslouží si tedy i 

lásku ostatních lidí“ (Čačka, 2000: s. 146). 

V průběhu dospívání sebehodnocení a sebedůvěra dítěte klesá, zejména u dívek. Robins 

a Trzesniewski (2016) vidí hlavní příčinu v tělesných změnách a ve zvyšující se tendenci 

k abstraktnímu myšlení. Mezi devátým a jedenáctým rokem věku dítěte dochází podle 

Higginse (1991) k posunu od identifikace se vzorem k jeho internalizaci (Higgins, 1991, 

cituji podle Blatný, 2010). Standardy významných druhých se stávají „osobními vodítky“, 

se kterými se děti pokoušejí uvést do souladu osobní vlastnosti. Dochází k rozvoji tzv. 

„internální kontroly“, která je charakteristická schopností reagovat negativně na vlastní 

jednání nezávisle na mínění druhých. Dvěma důležitými oblastmi mezi osobními vodítky se 

stávají ideální Já, představující vlastnosti, které by jedinec rád měl, a požadované Já, 

zahrnující vlastnosti, které by jedinec měl mít. Dochází ke dvěma rozporům – mezi 

aktuálním a ideálním Já, které se projevuje v absenci pozitivních závěrů o sobě samém, 

nespokojeností i zklamáním, a k rozporu mezi aktuálním a vyžadovaným Já, jehož projevem 

bývají stavy agitovanosti nebo pocity ohrožení, znepokojení a úzkosti.  

V dospělosti sebehodnocení člověka v důsledku možností seberealizace a zastávání 

pozic spojených s uplatněním moci postupně narůstá až po pomyslný vrchol kolem 

šedesátého roku věku člověka, poté stagnuje a kolem sedmdesátého roku věku začne opět 

klesat. Příčinu lze hledat ve změnách spojených s poklesem socioekonomického statutu, se 

zdravotními problémy, ztrátou partnera apod. Pokles sebehodnocení ve stáří bývá často 

provázen jistou pokorou a vyvážeností. Co se týká stability sebehodnocení, v dětství a ve 

stáří je dle výzkumů nižší než v dospělosti (Robins & Trzesniewski, 2016). 

Robins a Trzesniewski (2016) podrobili výzkumu také vývoj sebehodnocení z hlediska 

pohlaví. Z výzkumu vyplynulo, že úroveň sebehodnocení zkoumaných žen byla po celý 
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průběh života nižší než u mužů. Nejvýraznější rozdíly byly zaznamenány v adolescenci, 

v dospělosti se postupně srovnávaly a až ve stáří se genderové rozdíly v úrovni 

sebehodnocení vytratily. 

1.2.8 Funkce sebehodnocení 

Na naše sebehodnocení má vliv nejen to, jak nás hodnotí druzí, ale i to, jak interpretujeme 

vlastní chování a chování druhých (Výrost & Slaměník, 2008). Existuje řada mechanismů 

regulace vlastního sebehodnocení, například sklon k benefektanci (tj. snaha vidět sebe 

sama jako efektivní a kompetentní osobu), která souvisí např. s připisováním vlastních 

zásluh v případě náhodného úspěchu nebo s hledáním důvodů ležících mimo nás v případě 

reálného nezdaru, případně se srovnáváním se s jedinci, kteří jsou na tom hůř (Greenwald, 

1981, cituji podle Výrost & Slaměník, 2008; Čačka, 1997), sklon k egocentrititě, která se 

projevuje tendencí vkládat sama sebe jako agens nebo jako objekt do příčinných souvislostí, 

nebo sklon ke kognitivnímu konzervatismu, projevujícímu se snahou chránit v obraze „Já“ 

vše, co již bylo vytvořeno (Greenwald, 1984, cituji podle Blatný, 2010). Způsobem obrany 

vlastního sebehodnocení je rovněž snaha vyhnout se situaci či úkolu, kde hrozí neúspěch. 

V takovém případě má člověk často tendenci sám sebe předem omlouvat nebo záměrně 

handicapovat, aby se buď situaci vyhnul, nebo aby ospravedlnil možné selhání.  

Zajímavé je řešení obrany vlastního sebehodnocení při ohrožení ze strany blízkých osob. 

Je-li někdo z nich úspěšnější než my, budeme buď pyšní na to, že se jedná o někoho, kdo 

k nám patří, což podpoří naše sebehodnocení, nebo budeme na dotyčného žárlit s pocitem 

zastínění jeho úspěchem, což naše sebevědomí naopak oslabí. Kterou strategii užijeme záleží 

víceméně na tom, jak důležitá je pro nás oblast, ve které je dotyčný blízký člověk úspěšný – 

je-li úspěšný v oblasti, ve které nemáme relevantní ambice, budeme mu úspěch přát a rádi 

se budeme „vyhřívat na výsluní jeho slávy“ (basking in reflected glory), což naše 

sebehodnocení ještě posílí. Jde-li však o oblast, která je důležitá i pro nás a ve které i my 

toužíme vyniknout, úspěch blízkého člověka v nás probudí spíše negativní pocity, závist a 

žárlivost (Tessser, 1988; Brehm, Kassin, & Fein, 2005, cituji podle Výrost & Slaměník, 

2008).  
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1.2.9 Dimenzionalita konstruktu sebehodnocení 

Na nejobecnější úrovni lze sebehodnocení pojímat jako celkový vztah k sobě – jako 

globální sebehodnocení (global self-esteem) či jako hodnotu sebe sama (self-worth). „(…) 

Globální sebehodnocení bylo za účelem psychologických výzkumů tradičně 

konceptualizováno jako jednodimenzionální konstrukt, vyjadřující generalizovanou 

relativně stálou percepci hodnoty vlastního já“ (Rosenberg, 1965, cituji podle Blatný, 2010: 

s. 129). Podle Macka (1997) nejde jen o prostý součet specifických dílčích sebehodnocení 

(chování v určitých situacích nebo rolích), ale záleží také ve značné míře na celkovém 

emočním naladění. 

V posledních několika desetiletích však mnozí psychologové (např. Franks & Marolla, 

1976; Harter, 1985; Tafarodi & Swann, 2001) prosazují konstrukt dvou dimenzí globálního 

sebehodnocení, obsahující mínění o sobě jak z hlediska vlastní kompetence, tak z hlediska 

sociálně definované hodnoty. Navázali na verzi dvou komponent sebehodnocení autorů 60. 

a 70. let minulého století (např. White, 1966; Diggory, 1966; Gecas, 1971), kterým přidělili 

termíny kompetentnost (self-competence) a sebepřijetí (self-liking) [Blatný, 2010]. Přestože 

obě složky spolu úzce souvisejí, jejich rozlišení je z hlediska psychologických výzkumů 

užitečné – například Tafarodi a Vu (1997) při výzkumu na reakce na neúspěch zjistili, že po 

selhání rezignovaly na další úsilí dosáhnout cíle pouze osoby s nízkou mírou sebepřijetí, 

nikoliv však osoby s nízkou mírou kompetentnosti (Tafarodi & Vu, 1997, cituji podle 

Blatný, 2010). Sebepřijetí (self-liking) vyjadřuje hodnocení z hlediska sociální žádoucnosti, 

přijatelnosti a hodnoty jedince (Tafarodi & Swann, 2001). Jeho vysoká míra se vyznačuje 

pozitivní afektivitou a dobrým pocitem jedince ve společenském prostředí, nízké sebepřijetí 

se naopak pojí s negativní afektivitou, sociální dysfunkčností a sebepohrdáním (Rogers, 

1961, cituji podle Tafarodi & Swann, 2001). Kompetentnost (self-competence) představuje 

celkový pocit člověka z hlediska jeho vlastních schopností dosahovat žádaných výsledků, 

svého nadání a schopnosti efektivně jednat a mít věci pod kontrolou (Smith, 1968, cituji 

podle Tafarodi & Swann, 2001). Nízká hodnota kompetentnosti je spojena s nízkou 

motivací, úzkostností a depresivitou (Gecas, 1989; Mearns, 1989, cituji podle Tafarodi & 

Swann, 2001). 
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1.2.10 Self-efficacy 

Okrajově bych ještě ráda zmínila pojem self-efficacy, ačkoliv není přímo ekvivalentní 

s konstruktem sebehodnocení. Podle mnoha výzkumů však velmi významně ovlivňuje 

úspěch či neúspěch v léčbě závislostí na cigaretách nebo alkoholu (Křivohlavý, 2009) a 

zaměření se na zvyšování self-efficacy pacienta je v současné době součástí všech úspěšných 

psychoterapií.  

Termín self-efficacy zavedl do psychologie v roce 1977 A. Bandura (Vágnerová, 2010) 

a lze ho přeložit do češtiny např. jako vědomí vlastní účinnosti (Blatný & Plháková, 2003), 

jako vnímaná osobní zdatnost (Křivohlavý, 2009) apod. Podle Bandury (1977, 1997) self-

efficacy představuje „celkové osobní přesvědčení o vlastní schopnosti vyrovnávat se 

s životními těžkostmi a výzvami“ (Blatný & Plháková, 2003, s. 125). Bandura zjistil (1988, 

cituji podle Ramachandran, 2012), že self-efficacy ovlivňuje myšlení i motivaci člověka, 

rozhodující o cíli, jehož dosažení či nedosažení zpětně ovlivňuje self-efficacy. Vědomí 

vlastní účinnosti významnou měrou určuje, zda člověk bude určitou situaci vnímat jako 

výzvu, nebo jako hrozbu. Lidé s vysokou mírou přesvědčení o vlastní účinnosti si stanovují 

náročnější cíle a díky pocitu kontroly nad situací jsou vyrovnanější a méně stresovaní. 

Neúspěch přičítají nedostatkům v úsilí, znalostech nebo dovednostech, které si však jsou 

schopni osvojit. Osoby s nízkou mírou self-efficacy se snadněji vzdávají a podléhají 

depresím a stresu, proto se raději předem vyhýbají náročným úkolům a přemýšlejí více nad 

variantami neúspěchu než nad způsobem, jak cíle dosáhnout (Bandura, 1988, cituji podle 

Ramachandran, 2012). 

Zvyšování self-efficacy podle Křivohlavého (2001) příznivě ovlivňuje kvalitu života, 

zdraví i pocit osobní pohody. Člověk s optimistickým náhledem na vlastní účinnost se lépe 

vyrovnává se stresem a zátěžovými situacemi (Bandura, 1977).  

Pocit vlastní účinnosti vychází ze čtyř zdrojů informací, kterými jsou: 

• zážitek mistrovství (mastery experience) – jde o nejúčinnější zdroj, při kterém 

úspěch self-efficacy posiluje, neúspěch však může zejména v době před pevným 

ustálením vědomí vlastní účinnosti vyvolat pochybnosti o vlastních schopnostech; 

• zástupná zkušenost (vicarious experience) – zdrojem jsou výsledky činnosti jiných 

lidí, jejichž úspěch vyvolává v jedinci přesvědčení, že i on má schopnost zvládnout 

stejný cíl. Čím je vzor jedinci podobnější, tím má na něho větší vliv; 
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• přesvědčování lidí (sociální persuaze) o jejich schopnostech zvládnout určitý úkol. 

Vedle pozitivního ocenění je také potřeba zpočátku zadávat úkoly, které dotyčný 

zvládne; 

• zlepšování fyzické kondice, redukce stresu a pozitivní emoční nastavení pomáhá 

zvyšování self-efficacy, neboť únava a bolesti vyvolávají pocit fyzické neschopnosti 

zvládnout požadované úkoly a naopak pozitivní nálada zvyšuje v jedinci 

přesvědčení, že je schopen úkol zvládnout (Bandura, 1997, cituji podle Tafarodi & 

Swann, 2001). 

Ačkoliv self-efficacy může připomínat Tafarodiho kompetentnost (self-competence), 

nejsou dle Bandury (1990) tyto koncepty ekvivalentní. Vědomí vlastní účinnosti (self-

efficacy) se manifestuje jako globální očekávání (expectancy), kdežto kompetentnost (self-

competence) je dimenzí sebehodnocení (Bandura, 1997, cituji podle Tafarodi & Swann, 

2001). Řada výzkumů sice prokázala odlišnost těchto konstruktů, ale současně i významné 

korelace mezi nimi (např. Chen, Gully & Eden, 2004). K výzkumu self-efficacy se nejčastěji 

používají dotazníkové metody, z nichž některé jsou speciálně vyvinuté pro oblast závislosti 

na alkoholu, např. Situational Confidence Questionnaire (SCQ) nebo Alcohol Abstinence 

Self-Efficacy Scale (Kadden & Litt, 2011), které měří přesvědčení respondentů o vlastních 

schopnostech odolávat pití či abstinovat. 

1.3 Souvislost syndromu závislosti na alkoholu s úrovní sebepojetí a se 

sebehodnocením jedince  

Nejvýznamnějším obdobím ve vývoji sebepojetí a tím i sebehodnocení je dospívání, 

jehož hlavním cílem je podle E. Eriksona vytvoření vlastní identity, která by neměla být jen 

pasivně převzatou variantou identifikace s někým jiným či se společensky uznávaným 

standardem, ale měla by být naopak výsledkem vlastní volby a vynaloženého úsilí 

(Vágnerová, 2010). Sebepojetí člověka se kontinuálně utváří a mění v průběhu celého života 

(Macek, 1997), kdy v důsledku zásadních změn v životě dochází k nahrazení stávající 

varianty sebepojetí variantou novou, adekvátnější. Tento proces se však neobejde bez pocitů 

nejistoty a úzkosti, na které psychika jedince reaguje různými druhy psychologických obran, 

lišících se rozsahem zkreslení skutečnosti i způsobem, jakým člověk s vnímaným obsahem 

naloží. Patří mezi ně např. popření, vytěsnění, regrese, projekce, izolace, racionalizace, 
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somatizace, odčinění, reaktivní výtvor či přesunutí. Přes tyto formy obrany, které se podle 

Balcara (1991) projevují většinou neuvědoměle, dochází ke korekci sebepojetí, ve kterém 

jsou nové zkušenosti přijatelným způsobem zpracovány a integrovány do stávajícího názoru 

na sebe sama (Vágnerová, 2010). 

Problémy v sebepojetí považuje Kalina (2003) za jednu z nejčastějších problémových 

oblastí u osob závislých na alkoholu a drogách. Tyto osoby pociťují zejména nedostatek 

sebeúcty, nízkou úroveň sebepřijetí a sebedůvěry, nespokojenost s vlastním tělem, 

necitlivost k vlastním emocím nebo potlačování negativních pocitů. Problémy ve vztazích 

spolu s častými problematickými sociálními schopnostmi vytvářejí u osob závislých na 

alkoholu rizikové situace pro recidivu (Kalina et al., 2003). K podobným závěrům dospěli 

Aubry, Gay, Romo & Joffre (2004), kteří ve svém výzkumu prokázali, že sebeobraz (self-

image) závislých na alkoholu je negativnější než sebeobraz kontrolní skupiny osob bez 

závislosti, a to v otázce identity (kdo jsem), spokojenosti se sebou a svým chováním (co 

dělám), v otázkách spokojenosti s fyzickým já (tělo, zdraví), s morální hodnotou já, 

s hodnocením osobnosti a hodnoty sebe jako člena rodiny i v pojetí vlastní hodnoty ve 

vztazích s druhými. Výzkum prokázal i rozdíly v úrovni sebepojetí mezi pohlavími 

v neprospěch žen, které vykazovaly nižší hodnocení sebeobrazu (self-image) než muži, ne 

však ve všech aspektech (Aubry et al., 2004). K podobným poznatkům dospěli někteří autoři 

starších výzkumů (McLachlan, Walderman, Birchmore & Marsden, 1979; Beckman,1978), 

které potvrdily u žen závislých na alkoholu menší osobnostní kompetence, větší úzkost a 

menší spokojenost s vlastní osobou než u mužů.  

Podle Vágnerové (2008) mívají jedinci závislí na alkoholu narušené nebo kolísající 

sebehodnocení spojené na jedné straně s projevy pocitů méněcennosti a sebelítosti a na 

druhé straně s chvástavostí a demonstrací nadměrného sebevědomí. Také ve výzkumech 

Skály (1987) a Csémyho (1994) dosahovaly kontrolní skupiny významně vyšších 

průměrných hodnot v sebehodnocení oproti skupinám osob se syndromem závislosti na 

alkoholu. Přestože většina výzkumů dokládá nižší sebehodnocení závislých na alkoholu ve 

srovnání s kontrolní skupinou, stává se, že někteří závislí na alkoholu vykazují vysokou míru 

sebehodnocení. Jedná se však většinou o osoby závislé na alkoholu, kteří nevyhledali léčbu, 

a jejich výpovědi mohou mít původ v přehnaném projevu obrany vlastní sebeúcty 

(Charalampous, Ford & Skinner, 1976).  
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V mnoha studiích, zabývajících se změnami v sebehodnocení osob léčících se se 

syndromem závislosti na alkoholu v průběhu protialkoholní léčby, byla prokázána úspěšnost 

této léčby (Maierová, 2010). Nociar (1992) i Kubička (1975) zaznamenali ve svých 

výzkumech, týkajících se změn u závislých na alkoholu v průběhu léčby, pozitivní změny 

v sebeobrazu závislých osob, ve zlepšení jejich sebepoznání a sebehodnocení i v jejich 

realističtějším pohledu na sebe. Kubička a Csémy (2003) zaznamenali u žen závislých na 

návykových látkách v průběhu ústavní léčby významný nárůst pozitivního náhledu na 

nemoc, nárůst integrace ega, sebedůvěry, komunikativnosti a pokles stavů úzkosti a deprese 

v průběhu léčby. Také výsledky výzkumů vývoje sebehodnocení žen, které dokončily léčbu 

závislosti na alkoholu v terapeutických komunitách, vykazují často až mnohonásobně větší 

zlepšení než u mužů (Kalina, 2008). Na základě uvedených poznatků lze dovodit možnost 

posunu úrovně sebehodnocení u osob závislých na alkoholu k úrovni sebehodnocení 

u zdravých osob. K optimistickým závěrům zmíněných výzkumů je však nutno konstatovat, 

že oblast sebehodnocení může být poměrně dlouho rezistentní vůči terapeutickým 

intervencím (Tomanová, Papežová, Mehl & Kuběna, 2010).  

Někteří odborníci, např. Steffenhagen a Burns (1987), považují nízkou úroveň 

sebehodnocení za příčinu závislostního chování (Steffenhagen & Burns 1987, cituji podle 

Mecca, Smelser & Vasconcellos, 1989). Jiní autoři, např. Skála (1987), považují naopak 

nízkou úroveň sebehodnocení za důsledek závislosti na alkoholu, spojené s opakovaným 

selháváním v důležitých oblastech života, s problémy v práci a v rodině, a která vede 

nakonec k izolaci od ostatních, k odcizení a tím i k odstranění možnosti povzbuzení a 

pomoci. Osobně souhlasím s oběma názory. Negativní vliv onemocnění syndromem 

závislosti na alkoholu na úroveň sebehodnocení postiženého jedince prokázala většina studií 

zaměřená na tuto problematiku, na snížené sebehodnocení však může mít dopad řada faktorů 

v průběhu vývoje identity jedince, které se syndromem závislosti na alkoholu nesouvisejí. 

Nízké nebo nestabilní sebehodnocení může tak vést jedince k hledání jednodušší a kratší 

cesty řešení problémů, mezi které závislostní chování patří. 
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2 Empirická část 

2.1 Stanovení cílů práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo: 

A. zjistit, zda existuje vztah mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a 

sebehodnocením jedince, 

a potvrdit tak hypotézu, vycházející z výzkumů a poznatků mnoha psychologů u nás i 

v zahraničí (např. Skála (1987), Csémy (1994), Kalina et al. (2003), Steffenhagen & Burns 

(1987), Aubry, Gay, Romo & Joffre (2004) aj.), že se výskyt syndromu závislosti pojí 

s nižším sebehodnocením jedince. Primárně byl tedy zkoumán rozdíl v sebehodnocení mezi 

skupinou osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a kontrolní skupinou osob, 

které syndromem závislosti na alkoholu netrpí. 

Vedle ověření hlavní hypotézy jsem si stanovila ještě dílčí cíl práce, a to: 

B. podrobit výzkumu některé vybrané faktory, které by mohly ovlivňovat či 

vysvětlovat vztah mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a 

sebehodnocením jedince. 

Mezi vybrané faktory jsem zařadila pohlaví respondentů, jejich (ne)zaměstnanost, 

spokojenost v práci, typ bydliště (včetně bezdomovectví), rodinný stav, pocit osamělosti 

a hodnocení vlastního dětství, a tyto faktory jsem zkoumala i v jejich vzájemných 

kombinacích. K výběru těchto faktorů a k ověření jejich vlivu na výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu a/nebo sebehodnocení jedince mě inspirovala nejen moje vlastní zkušenost, 

kterou jsem zmínila v úvodu své práce, ale také výzkumy a poznatky některých autorů 

publikací s danou tématikou (Trávníčková (2001), Čačka (2000), Vágnerová (2013), Fischer 

& Škoda (2009), Matějková (2009), Brožová (2003), Kvapilík & Svobodová (1985), 

Marhounová & Nešpor (1995), Cveček (2007, Průdková & Novotný (2008) aj.)  

Oba cíle mé práce sdružují několik výzkumných podotázek, které jsou prezentovány a 

statisticky vyhodnoceny v kapitole 2.4 Statistický rozbor výzkumných cílů a podotázek a 

následně zanalyzovány v kapitole 2.5 Shrnutí výsledků a diskuze, a to včetně konfrontace 

s již zmíněnými publikovanými výzkumy a tezemi. 
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2.2 Metodika sběru dat 

Experiment je koncipován ve formě cross-sectional studie, porovnávány jsou dvě 

experimentální skupiny – osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu a kontrolní 

skupina sestávající z osob, které syndromem závislosti na alkoholu netrpí.  

Postup při sběru dat byl následující. Nejprve byli osloveni probandi léčící se se 

syndromem závislosti na alkoholu, a to v rámci jedné léčebny (Psychiatrická nemocnice 

Horní Beřkovice). Byly jim podány formou tužka-papír tři dotazníky: 

a) Test pro identifikaci poruch způsobených užíváním alkoholu – AUDIT, jehož 

výsledné skóre (pohybující se v rozmezí 0–40 bodů) indikuje výskyt syndromu 

závislosti na alkoholu (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001). Jako 

hraniční skóre detekující nebezpečnou či škodlivou spotřebu alkoholu a momentální 

výskyt sociálních a zdravotních problémů souvisejících s alkoholem (tedy skóre 

indikující možný výskyt syndromu závislosti na alkoholu u daného respondenta) 

byla zvolena hranice 8 bodů a výše (dle doporučení Conigrave, Hall & Saunders, 

1995). 

b) Rosenbergova škála sebehodnocení – RSES (Rosenberg, 1965), která zjišťuje 

strukturu globálního vztahu k sobě, sebepojetí, sebekoncepci, sebehodnocení a 

sebeúctu a je pravděpodobně nejrozšířenějším měřítkem sebehodnocení používaným 

v sociologických výzkumech. Škála sebehodnocení obsahuje 10 otázek, na které se 

odpovídá zaškrtnutím jedné ze čtyř možností na Likertově škále. Výsledné skóre se 

pohybuje v rozmezí 0–30 bodů, kdy 30 značí nejvyšší skóre a tedy nejvyšší (nejvíce 

pozitivní) sebehodnocení. 

c) Dotazník za účelem výzkumu některých dalších vybraných faktorů, sestavený pro 

účely této práce (viz příloha č. 3). 

Následně byli vyhledáni respondenti pro kontrolní skupinu, a to z řad nebo 

prostřednictvím mých přátel a známých, kterým byly dotazníky poskytnuty rovněž osobně 

formou tužka-papír. Základní podmínkou pro jejich výběr bylo, že netrpí syndromem 

závislosti na alkoholu, tedy aby v dotazníku AUDIT dosáhli skóre 7 či nižšího. Tato 

podmínka byla splněna, výsledné skóre AUDIT se u kontrolní skupiny pohybovalo 

v rozmezí 0–7 bodů. Současně museli deklarovat, že se nikdy neléčili se syndromem 

závislosti na alkoholu (a ani v současnosti se neléčí) a nikdy neměli problémy s jinou 
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závislostí. Tato podmínka byla splněna též, všichni probandi z kontrolní skupiny jakoukoli 

závislost ve 3. dotazníku negovali. 

Vzhledem k relativně malé velikosti vzorku osob léčících se se syndromem závislosti na 

alkoholu (celkový počet 32 osob) byl při výběru probandů pro kontrolní skupinu také kladen 

důraz na určitou souměřitelnost s respondenty léčícími se se syndromem závislosti na 

alkoholu, aby tím byly odstíněny některé vedlejší faktory a mohl tak maximálně vyniknout 

vliv samotného syndromu závislosti na alkoholu. Proto byly již ve fázi sběru dat 

kontrolovány základní demografické údaje, a to následujícím způsobem. Podmínkou pro 

výběr probandů do kontrolní skupiny bylo, aby obě srovnávané skupiny měly: 

• shodný počet respondentů, 

• stejný poměr mužů a žen, 

• co nejpodobnější nejvyšší dosažené vzdělání (tj. statisticky se neliší profil vzdělání), 

• co nejpodobnější věk respondentů (tj. statisticky se neliší věková struktura). 

Za účelem splnění těchto podmínek byly po získání demografických údajů od 

respondentů ze skupiny osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu stanoveny 

kategorie, podle nichž byli vyhledáváni probandi do kontrolní skupiny. Požadovaný počet 

probandů v příslušných kategoriích je uveden v následující tabulce. 

Pohlaví 
Věková 

kategorie 

Vzdělání 

Základní 
Středoškolské 

bez maturity 

Středoškolské 

s maturitou 
Vysokoškolské 

Muži 
22–30 4 3 2 0 

36–56 0 2 6 0 

Ženy 
27–35 2 2 3 1 

44–65 0 1 6 0 

Tab. 1: Požadovaný počet probandů do kontrolní skupiny stanovený podle věku a vzdělání probandů léčících 

se se syndromem závislosti na alkoholu 

Všechny čtyři výše stanovené podmínky byly splněny, a to následovně. Obě skupiny 

čítají 32 respondentů, téměř shodný je i počet mužů (17) a žen (15) v obou skupinách. Profil 

vzdělání respondentů je patrný z následující tabulky. V kontrolní skupině byli dva 

respondenti se základním vzděláním nahrazeni respondenty se středoškolským vzděláním 

bez maturity, tento početní rozdíl však není statisticky významný (Chí-kvadrát test 
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nezávislosti: n = 64, χ2 = 0,622, df = 2, p = 0,733; z důvodu nízkého počtu vysokoškoláků 

byla skupina vysokoškoláků pro účely testování sloučena se středoškoláky s maturitou). 

Vzdělání 

Osoby léčící se 

se syndromem 

závislosti na 

alkoholu 

Kontrolní 

skupina 

Procentuální 

podíl* 

(%) 

Průměr 

v ČR** 

(%) 

Základní 6 4 16 20 

Středoškolské bez maturity 8 10 28 37 

Středoškolské s maturitou 17 17 53 30 

Vysokoškolské 1 1 3 13 

Tab. 2: Profil nejvyššího dosaženého vzdělání u obou zkoumaných skupin 

*) Vyjadřuje zastoupení všech respondentů (bez ohledu na syndrom závislosti na alkoholu) v jednotlivých 

kategoriích dosaženého vzdělání. 

**) Vyjadřuje zastoupení 15 letých a starších občanů s obvyklým pobytem v České republice v jednotlivých 

kategoriích dosaženého vzdělání podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (Český statistický úřad, 2014, 

dostupné online). 

Nakonec byla statisticky testována odlišnost věkové struktury obou porovnávaných 

skupin. U průměrného věku (Mann-Whitneyův (Wilcoxonův) test pro dva nezávislé 

soubory: n = 64, W = 514,5, p = 0,979) ani u rozptylu (Leveneův test homogenity rozptylu: 

n = 64, F = 0,654, df = 1, p = 0,422) nebyl mezi těmito dvěma skupinami nalezen statisticky 

významný rozdíl. Vysoká podobnost věkové struktury obou skupin je patrná i   z následující 

tabulky a grafů. 

Věk respondentů 

u osob léčící se se 

syndromem závislosti na 

alkoholu 

v kontrolní skupině 

Minimum 22 22 

Maximum 65 65 

Medián 34,0 35,5 

Průměr 38,2 37,9 

Směrodatná odchylka 12,2 11,5 

Průměrný věkový rozdíl 2,0 

Tab. 3: Porovnání popisných charakteristik věku obou zkoumaných skupin (roky) 
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Obr. 1: Grafické srovnání věkové struktury osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu 

 

 

Obr. 2: Grafické srovnání věkové struktury kontrolní skupiny 
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2.3 Statistické zpracování dat 

Údaje z dotazníků byly přepsány do tabulkového formuláře v Microsoft Excelu (viz 

ukázka v následující tabulce). Tento software byl také použit pro úpravu dat, přípravu vstupů 

do statistických programů a k tvorbě grafů. Statistické testování hypotéz bylo realizováno 

v softwaru JASP. 

Jako hladina významnosti pro zamítání hypotéz byla stanovena hodnota p = 0,05. Před 

provedením každého testu bylo nejprve ověřeno splnění jeho předpokladů („assumption 

checks“) a v případě jejich nesplnění byla použita neparametrická varianta příslušného testu. 
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1 ano 39 10 muž 23 A A C C A ano 

2 ano 27 25 žena 29 D A B A A ano 

3 ano 32 10 žena 54 C D D B A ano 

4 ne 0 24 muž 23 B B B C B ne 

5 ne 1 21 žena 28 D A A A A ano 

6 ne 2 17 žena 45 C A C B C ano 

Tab. 4: Ukázka datové struktury výsledků dotazníků připravených ke statistickému zpracování 

2.4 Statistický rozbor výzkumných cílů a podotázek 

Tato kapitola bude dělená dle výše stanovených dvou dílčích výzkumných cílů práce a 

dále podrobněji podle jednotlivých výzkumných podotázek. 

2.4.1 Cíl: Zjistit, zda existuje vztah mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu 

a sebehodnocením jedince 

Výzkumná podotázka č. 1:  

Existuje spojitost mezi úrovní sebehodnocení a výskytem syndromu závislosti na 

alkoholu? 
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• H0: Sebehodnocení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu se 

od sebehodnocení osob z kontrolní skupiny neliší  

• H1: Sebehodnocení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu se 

od sebehodnocení osob z kontrolní skupiny liší 

Bylo zjištěno, že úroveň sebehodnocení osob léčících se se syndromem závislosti na 

alkoholu a osob z kontrolní skupiny se statisticky významně liší (t-test pro dva nezávislé 

soubory se shodnými rozptyly: n = 64, t = -4,000, df = 62, p < 0,001). Nižší sebehodnocení 

se pojí se syndromem závislosti na alkoholu, jak je patrné i z následujícího grafu. 

 

Obr. 3: Krabicové grafy porovnávající výsledné skóre Rosenbergovy škály sebehodnocení u osob léčících se 

se syndromem závislosti na alkoholu a osob z kontrolní skupiny 

Z následující tabulky je patrné, že vyššího skóre v Rosenbergově škále sebehodnocení 

dosahovala kontrolní skupina (v průměru dosahovali o 5 bodů více než osoby léčící se se 

syndromem závislosti na alkoholu). 

Výsledné skóre RSES 
Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu 
Kontrolní skupina 

Minimum 8 11 

Maximum 30 30 

Medián 16 21 

Průměr 16,06 21,06 

Tab. 5: Porovnání popisných charakteristik výsledného skóre Rosenbergovy škály sebehodnocení 
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Výzkumná podotázka č. 2:  

Existuje záporná korelace mezi úrovní sebehodnocení a závažností závislosti na 

alkoholu u osob léčících se s tímto syndromem? 

• H0: Výsledná skóre dotazníků RSES a AUDIT u osob léčících se se 

syndromem závislosti na alkoholu spolu nekorelují. 

• H1: Výsledná skóre dotazníků RSES a AUDIT u osob léčících se se 

syndromem závislosti na alkoholu spolu korelují záporně. 

Korelace mezi výsledným skóre Rosenbergovy škály sebehodnocení (RSES) a 

výsledným skóre Testu pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu (AUDIT) 

byla testována na vzorku osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu (tedy 

nacházejících se v průběhu léčby). Vzhledem k předchozímu výsledku, kdy bylo zjištěno, že 

syndrom závislosti na alkoholu se pojí s nižším sebehodnocením, byla alternativní hypotéza 

stanovena jako jednostranná – je očekávána záporná korelace mezi úrovní sebehodnocení a 

výsledným skóre AUDIT. Hypotéza o nulovosti korelačního koeficientu byla zamítnuta 

(jednostranný t-test pro Pearsonův korelační koeficient: n = 32, r = -0,309, t = -1,780, 

df = 30, p = 0,043), existuje záporná korelace mezi výsledným skóre dotazníků RSES a 

AUDIT. Korelační koeficient byl vypočítán r = -0,309, dle metody účinku se jedná o středně 

silnou korelaci. 

 

Obr. 4: Bodový graf vztahu výsledného skóre dotazníků RSES a AUDIT u osob léčících se se syndromem 

závislosti na alkoholu 
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Jak je patrné z předchozího grafu, u osob nacházejících se v průběhu léčby bylo 

prokázáno, že čím vyšší mají skóre AUDIT, tím nižší mají sebehodnocení (s rostoucí 

závažností alkoholismu klesá sebehodnocení respondentů). Došlo tedy k potvrzení hypotézy 

H1. 

2.4.2 Cíl: Podrobit výzkumu některé vybrané faktory, které by mohly ovlivňovat či 

vysvětlovat vztah mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a 

sebehodnocením jedince 

Výzkumná podotázka č. 3:  

Souvisí vztah sebehodnocení a výskytu syndromu závislosti na alkoholu také 

s pohlavím respondentů? 

• H0: Úroveň sebehodnocení nesouvisí s výskytem syndromu závislosti na 

alkoholu, pohlavím respondentů ani s jejich kombinací 

• H1: Úroveň sebehodnocení souvisí s výskytem syndromu závislosti na 

alkoholu, pohlavím respondentů či s jejich kombinací. 

K testování nulové hypotézy byla použita analýza rozptylu (ANOVA), byly testovány 

následující modely s různým počtem faktorů: 

Faktor 
Součet 

čtverců 

Stupně 

volnosti 
F p-hodnota 

Výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu 
400,0 1 15,858 < 0,001 

Pohlaví 30,0 1 1,190 0,280 

Výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu * Pohlaví 
6,3 1 0,249 0,620 

Reziduální 1513,5 60   

Tab. 6: Tabulka analýzy rozptylu (statisticky významné rozdíly jsou zvýrazněny tučně) 

Statisticky významný je pouze faktor výskytu syndromu závislosti na alkoholu – nebylo 

prokázáno, že by úroveň sebehodnocení byla zároveň ve vztahu s pohlavím ani s kombinací 

obou faktorů. Jinými slovy, se syndromem závislosti na alkoholu se pojí nižší sebehodnocení 

nezávisle na tom, zda jde o muže či ženu. Došlo tedy k potvrzení hypotézy H1, ale pouze u 

jednoho ze zkoumaných faktorů. 
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Při porovnání průměrů výsledného skóre RSES mužů a žen v rámci obou zkoumaných 

skupin v následující tabulce a mediánů v následujících grafech je sice naznačena obecná 

tendence horšího sebehodnocení žen, ta by však mohla být prokázána až u řádově větší 

datové základny, ve zkoumaném vzorku ji nelze považovat za průkaznou. 

Pohlaví 
Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu 
Kontrolní skupina 

Muži 17,00 21,41 

Ženy 15,00 20,67 

Tab. 7: Porovnání průměrů výsledného skóre RSES mužů a žen v obou zkoumaných skupinách 

 

Obr. 5: Krabicové grafy s výsledným skóre Rosenbergovy škály sebehodnocení (srovnání mužů a žen) 

Výzkumná podotázka č. 4:  

Existuje spojitost mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a rodinným stavem? 

• H0: Zastoupení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob 

z kontrolní skupiny v jednotlivých kategoriích rodinného stavu se neliší. 

• H1: Zastoupení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob 

z kontrolní skupiny v jednotlivých kategoriích rodinného stavu se liší. 

V rámci obou zkoumaných skupin byl porovnáván počet osob v následujících 

kategoriích rodinného stavu: A – svobodný/á, B – druh/družka, C – ženatý/vdaná, 

D – rozvedený/á, E – vdovec/vdova. 
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Jeden respondent uvedl jako rodinný stav C + D, což může značit, že byl rozvedený a 

nyní je znovu ženatý, nebo že se nachází v rozvodovém řízení. Jeho odpověď byla upravena 

na C, což pravděpodobně nejvíce odpovídá současnému stavu (navíc dále v dotazníku uvedl, 

že žije s partnerkou). Pro případný budoucí výzkum doporučuji zvážit přidání možnosti 

„rozvedený/á a opět ženatý/vdaná“ a úpravu možnosti D na „rozvedený/á nebo 

v rozvodovém řízení“. 

Dalších osm respondentů uvedlo jako svůj rodinný stav A, ovšem dále v dotazníku 

uvedli, že žijí s partnerkou/partnerem. Bylo zamýšleno, že osoby, které žijí se svým 

partnerem nesezdány, označí možnost B – druh/družka, respondenti se však této odpovědi 

z nějakého důvodu vyhýbali (reálně byla označena pouze jednou). Těchto osm respondentů 

bylo pro výpočty přeřazeno do kategorie B, v případném budoucím výzkumu by bylo 

vhodné název této kategorie přeformulovat. 

Tabulka pozorovaných a očekávaných četností v jednotlivých kategoriích: 

 

Osoby léčící se se 

syndromem závislosti na 

alkoholu 

Kontrolní skupina 

Počet osob Pozorovaný Očekávaný Pozorovaný Očekávaný 

Svobodný/á 14 11,0 8 11,0 

Druh/družka 5 4,5 4 4,5 

Ženatý/vdaná 6 9,5 13 9,5 

Rozvedený/á 7 7,0 7 7,0 

Vdovec/vdova 0 0,0 0 0,0 

Tab. 8: Rodinný stav osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob z kontrolní skupiny 

Pozorované a očekávané četnosti v příslušných kategoriích se statisticky významně 

neliší (Chí-kvadrát test: n = 64, χ2 = 4,326, df = 3, p = 0,228). Zastoupení osob léčících se 

se syndromem závislosti na alkoholu v různých kategoriích rodinného stavu se tedy 

statisticky významně neliší od kontrolní skupiny. Výzkum tedy podpořil spíše hypotézu H0.  

Výzkumná podotázka č. 5:  

Existuje spojitost mezi úrovní sebehodnocení a rodinným stavem? 

• H0: Sebehodnocení osob v jednotlivých kategoriích rodinného stavu se neliší. 

• H1: Sebehodnocení osob v jednotlivých kategoriích rodinného stavu se liší. 
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Průměr výsledného skóre RSES činil v kategorii B – druh/družka 21,4 bodu, u všech 

ostatních kategorií se pohyboval okolo 18 bodů (viz následující graf). Tyto rozdíly však 

nebyly statisticky významné (ANOVA: n = 64, F = 0,971, df = 3, p = 0,412). Souvislost 

mezi rodinným stavem respondentů a jejich sebehodnocením (a tím ani platnost hypotézy 

H1) tedy nebyla prokázána. 

 

Obr. 6: Porovnání výsledného skóre RSES podle rodinného stavu (průměr ± 95% konfidenční interval) 

Výzkumná podotázka č. 6:  

Existuje spojitost mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a typem 

zaměstnanosti? 

• H0: Zastoupení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob 

z kontrolní skupiny v jednotlivých kategoriích zaměstnanosti se neliší. 

• H1: Zastoupení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob 

z kontrolní skupiny v jednotlivých kategoriích zaměstnanosti se liší. 

V rámci obou zkoumaných skupin byl porovnán počet osob v následujících kategoriích 

zaměstnanosti: A – pracující, jsem v práci (víceméně) spokojený/á, B – pracující, ale jsem 

v práci nespokojený/á, C – nezaměstnaný/á, D – mimo pracovní proces (student, důchodce, 

rodičovská dovolená...). 
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Jeden respondent uvedl současně A + D, což může například značit, že pracuje a u toho 

dálkově studuje, nebo že může pracovat a zároveň např. pobírat částečný invalidní důchod 

(věk 47, vzdělání středoškolské s maturitou). Jeho odpověď byla upravena na A, což snad 

nejlépe odpovídá tomu, co se od této otázky očekává. Tabulka pozorovaných a očekávaných 

četností v jednotlivých kategoriích: 

 
Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu 
Kontrolní skupina 

Počet osob Pozorovaný Očekávaný Pozorovaný Očekávaný 

Pracující, jsem v práci 

(víceméně) spokojený/á 
9 16 23 16 

Pracující, ale jsem 

v práci nespokojený/á 
3 4 5 4 

Nezaměstnaný/á 16 9 2 9 

Mimo pracovní proces 

(student, důchodce, 

rodičovská dovolená...) 

4 3 2 3 

Tab. 9: Typ zaměstnanosti osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob z kontrolní skupiny 

Pozorované a očekávané četnosti v příslušných kategoriích se statisticky významně liší 

(Chí-kvadrát test: n = 64, χ2 = 18,181, df = 3, p < 0,001). Je tedy možné provést srovnání – 

viz následující tabulka. 

 

Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu 
Kontrolní skupina 

 Součet  Součet 

Pracující, jsem v práci 

(víceméně) spokojený/á 
28,1 % 

37,5 % 

71,9 % 

87,5 % 
Pracující, ale jsem v práci 

nespokojený/á 
9,4 % 15,6 % 

Nezaměstnaný/á 50,0 % 

62,5 % 

6,3 % 

12,5 % 
Mimo pracovní proces 

(student, důchodce, 

rodičovská dovolená...) 

12,5 % 6,3 % 

Tab. 10: Typ zaměstnanosti osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob z kontrolní skupiny 

(procentuální podíl) 

Z tabulky je patrné, že zatímco v kontrolní skupině převládala odpověď „pracující, jsem 

v práci (víceméně) spokojený/á“ (71,9 %), u osob léčících se se syndromem závislosti na 

alkoholu byla nejčastější odpověď „nezaměstnaný/á“ (50,0 %). Naproti tomu v kontrolní 
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skupině bylo nezaměstnaných pouze 6,3 %. Podíváme-li se na celkové součty pracujících a 

nepracujících osob, je vidět, že v kontrolní skupině jednoznačně převládal podíl pracujících 

(87,5 %), zatímco osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu bylo do pracovního 

procesu zapojeno pouze 37,5 %. Určitý rozdíl je patrný i s ohledem na spokojenost 

v zaměstnání. Z celkového počtu pracujících osob bylo v rámci osob léčících se se 

syndromem závislosti na alkoholu nespokojených 25,0 %, zatímco v kontrolní skupině 

pouze 17,9 %. Z výsledků šetření tedy jednoznačně vyplynula platnost hypotézy H1. 

Výzkumná podotázka č.7: 

Existuje spojitost mezi úrovní sebehodnocení, typem zaměstnanosti a výskytem 

syndromu závislosti na alkoholu? 

• H0: Úroveň sebehodnocení nesouvisí s typem zaměstnanosti, výskytem syndromu 

závislosti na alkoholu ani s jejich kombinací. 

• H1: Úroveň sebehodnocení souvisí s typem zaměstnanosti, výskytem syndromu 

závislosti na alkoholu či s jejich kombinací. 

K testování nulové hypotézy byla použita analýza rozptylu (ANOVA), byly testovány 

následující modely s různým počtem faktorů: 

Faktor 
Součet 

čtverců 

Stupně 

volnosti 
F p-hodnota 

Typ zaměstnání 415,5 3 6,429 < 0,001 

Výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu 
127,3 1 5,909 0,018 

Výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu * Typ zaměstnání 
200,5 3 3,101 0,034 

Reziduální 1206,4 56   

Tab. 11: Tabulka analýzy rozptylu (statisticky významné rozdíly jsou zvýrazněny tučně) 

Všechny testované faktory jsou statisticky významné – úroveň sebehodnocení je ve 

vztahu jak s typem zaměstnanosti a výskytem syndromu závislosti na alkoholu, tak i s jejich 

spolupůsobením (s kombinací kategorií těchto faktorů). 
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Typ zaměstnanosti 
Osoby léčící se se 

syndromem závislosti na 

alkoholu 

Kontrolní skupina 

A. Pracující – spokojený/á 19,44 20,48 

B. Pracující – nespokojený/á 21,00 21,80 

C. Nezaměstnaný/á 14,06 21,00 

D. Mimo pracovní proces 12,75 26,00 

Tab. 12: Porovnání průměrů výsledného skóre RSES podle typu zaměstnanosti v obou zkoumaných skupinách 

Pro stanovení, mezi kterými skupinami byly rozdíly průkazné, je třeba přistoupit k post 

hoc porovnávání. Byla použita Tukeyova metoda mnohonásobného porovnávání. 

Typ zaměstnanosti Rozdíl průměrů p-hodnota 

A 

B -1,31 0,891 

C 5,35 0,001 

D 3,02 0,466 

B 
C 6,67 0,007 

D 4,33 0,319 

C D -2,33 0,711 

Tab. 13: Post hoc porovnávání rozdílů v sebehodnocení podle typu zaměstnanosti (statisticky významné rozdíly 

jsou zvýrazněny tučně) 

Bez zohlednění syndromu závislosti na alkoholu (tabulka 13) byl nalezen významný 

rozdíl mezi skupinami A a C a skupinami B a C. Oba signifikantní rozdíly se tedy týkají 

nezaměstnaných (C) – nezaměstnaní respondenti měli nižší sebehodnocení než pracující 

respondenti, ať už ti, co jsou v práci spokojeni (A; průměrně o 5,35 bodu) či nespokojeni (B; 

průměrně o 6,67 bodu). 

Osoby léčící se se syndromem závislosti na 

alkoholu (ano/ne) 
Rozdíl průměrů p-hodnota 

C – ano 

A – ne -6,42 0,002 

B – ne -7,74 0,038 

D – ne -11,94 0,024 

D – ano D – ne -13,25 0,034 

Tab. 14: Post hoc porovnávání rozdílů v sebehodnocení podle typu zaměstnanosti a výskytu syndromu 

závislosti na alkoholu (ponechány jsou pouze řádky se statisticky významnými rozdíly) 
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Při zohlednění syndromu závislosti na alkoholu (tabulka 14) byl nalezen statisticky 

významný rozdíl mezi skupinami C-ano a A-ne, B-ne i D-ne a mezi skupinami D-ano a D-ne. 

Nezaměstnaní léčící se se syndromem závislosti na alkoholu měli nižší sebehodnocení než 

všichni z kontrolní skupiny kromě nezaměstnaných. V sebehodnocení nezaměstnaných 

léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a nezaměstnaných z kontrolní skupiny 

(C-ano a C-ne) nebyl prokázán rozdíl. Signifikantní rozdíl byl však nalezen v sebehodnocení 

respondentů mimo pracovní proces – osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu 

měly průměrně o 13,25 bodu nižší výsledné skóre RSES než osoby z kontrolní skupiny 

taktéž mimo pracovní proces. 

 

Obr. 7: Výsledné skóre Rosenbergovy škály sebehodnocení (průměr ± 95% konfidenční interval) 

Celkově lze konstatovat, že nezaměstnaní respondenti měli oproti zaměstnaným nižší 

sebehodnocení (nezávisle na spokojenosti v práci), přičemž při detailnějším porovnání je 

vidět, že toto tvrzení platí pouze pro osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu. 

Jinými slovy se nízké sebehodnocení pojí s kombinací nezaměstnanosti (a statusu „mimo 

pracovní proces“) a výskytu syndromu závislosti na alkoholu, což potvrzuje hypotézu H1. 

Rozdíl v sebehodnocení u spokojených a nespokojených pracovníků však prokázán nebyl. 

Výzkumná podotázka č.8: 

V jakých typech bydliště respondenti žijí? 
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Účelem této otázky bylo zjistit, kde (nebo u koho) respondenti bydlí, a to zejména 

s důrazem na zjištění jejich případného bezdomovectví. Z následujícího grafu je patrné, že 

tři nejobvyklejší odpovědi (bydliště v pronájmu, ve vlastním a u rodičů nebo příbuzných) 

byly zastoupeny v přibližně podobném poměru jak u osob léčících se se syndromem 

závislosti na alkoholu, tak i v kontrolní skupině. 

 

Obr. 8: Typ bydliště osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob z kontrolní skupiny 

Z výzkumu vyplynulo, že v kontrolní skupině nebyl žádný respondent bez domova, 

zatímco mezi osobami léčícími se se syndromem závislosti na alkoholu jich bylo šest (tj. 

18,8 %). Jinak se však zastoupení různých typů současného bydliště (pronájem, vlastní, 

u příbuzných) u osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu od kontrolní skupiny 

statisticky významně neliší, byť velmi těsně (Chí-kvadrát test: n = 64, χ2 = 7,354, df = 3, p 

= 0,061). Vizuální srovnání dat naznačuje, že rozdíl by mohl být průkazný např. při výpočtu 

na větším datovém vzorku. 

Typ bydliště 

Osoby léčící se se 

syndromem závislosti 

na alkoholu 

Kontrolní skupina 

Pronájem 9 11 

Vlastní trvalé bydliště 9 14 

Bydliště u rodičů nebo u příbuzných 8 7 

Bez trvalého bydliště 6 0 

Tab. 15: Odpovědi respondentů na otázku „Typ bydliště“ 
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Výzkumná podotázka č.9 

Existuje spojitost mezi úrovní sebehodnocení, typem bydliště a výskytem syndromu 

závislosti na alkoholu? 

• H0: Úroveň sebehodnocení nesouvisí s typem bydliště, výskytem syndromu 

závislosti na alkoholu ani s jejich kombinací. 

• H1: Úroveň sebehodnocení souvisí s typem bydliště, výskytem syndromu závislosti 

na alkoholu či s jejich kombinací. 

K testování nulové hypotézy byla použita analýza rozptylu (ANOVA), byly testovány 

následující modely s různým počtem faktorů: 

Faktor 
Součet 

čtverců 

Stupně 

volnosti 
F p-hodnota 

Výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu 
337,8 1 17,001 < 0,001 

Výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu * Typ bydliště 
267,1 2 6,723 0,002 

Typ bydliště 212,4 3 3,563 0,020 

Reziduální 1132,5 57   

Tab. 16: Tabulka analýzy rozptylu (statisticky významné rozdíly jsou zvýrazněny tučně) 

Všechny testované faktory jsou statisticky významné – úroveň sebehodnocení je ve 

vztahu jak s typem bydliště a výskytem syndromu závislosti na alkoholu, tak i s jejich 

spolupůsobením (s kombinací kategorií těchto faktorů). 

Typ bydliště 
Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu 

Kontrolní 

skupina 

A. Pronájem 21,44 20,55 

B. Vlastní trvalé bydliště 13,33 20,36 

C. Bydliště u rodičů nebo u příbuzných 13,88 23,29 

D. Bez trvalého bydliště 15,00 – 

Tab. 17: Porovnání průměrů výsledného skóre RSES podle typu bydliště v obou zkoumaných skupinách 
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Pro stanovení, mezi kterými skupinami byly rozdíly průkazné, je třeba přistoupit k post 

hoc porovnávání. Byla použita Tukeyova metoda mnohonásobného porovnávání. V rámci 

obou zkoumaných skupin bylo srovnáváno sebehodnocení osob v následujících kategoriích 

bydlení: A – pronájem, B – vlastní trvalé bydliště, C – bydliště u rodičů nebo u příbuzných, 

D – bez trvalého bydliště. 

Typ bydliště Rozdíl průměrů p-hodnota 

A 

B 3,34 0,079 

C 2,68 0,302 

D 5,95 0,029 

B 
C -0,66 0,970 

D 2,61 0,581 

C D 3,27 0,434 

Tab. 18: Post hoc porovnávání rozdílů v sebehodnocení podle typu bydliště (statisticky významné rozdíly jsou 

zvýrazněny tučně) 

Bez zohlednění syndromu závislosti na alkoholu (tabulka 18) byl nalezen významný 

rozdíl mezi skupinami A a D – respondenti bez domova (D) měli nižší sebehodnocení než 

respondenti žijící v pronájmu (A; o 5,95 bodu). Lepší vhled je však možné získat až po 

zohlednění syndromu závislosti na alkoholu: 

Typ bydliště – osoby léčící se se 

syndromem závislosti na alkoholu 

(ano/ne) 

Rozdíl průměrů p-hodnota 

A – ano 
B – ano 8,11 0,007 

C – ano 7,57 0,019 

B – ano 

A – ne -7,21 0,014 

B – ne -7,02 0,011 

C – ne -9,95 0,001 

C – ano 

A – ne -6,67 0,041 

B – ne -6,48 0,035 

C – ne -9,41 0,003 

D – ano C – ne -8,29 0,030 

Tab. 19: Post hoc porovnávání rozdílů v sebehodnocení podle typu bydliště a výskytu syndromu závislosti na 

alkoholu (ponechány jsou pouze řádky se statisticky významnými rozdíly) 

Jak je patrné z tabulky 19, u kontrolní skupiny nebylo prokázáno, že by sebehodnocení 

respondentů souviselo s typem jejich bydliště (jednotlivé kategorie se od sebe významně 

neliší). Několik rozdílů však bylo nalezeno u osob léčících se se syndromem závislosti na 

alkoholu (jsou patrné i na následujícím grafu). 
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Nejnižší sebehodnocení měly osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu žijící 

ve vlastním nebo u rodičů/příbuzných (B,C-ano) – jejich skóre RSES bylo signifikantně 

nižší než u všech kategorií z kontrolní skupiny (A,B,C-ne) i než u „alkoholiků-nájemníků“ 

(A ano), nelišilo se pouze od sebehodnocení osob bez domova (D-ano). Sebehodnocení osob 

léčících se se syndromem závislosti na alkoholu žijících bez domova bylo totiž mírně vyšší 

než u kategorií B-ano a C-ano, takže rozdíl byl nalezen pouze vůči osobám z kontrolní 

skupiny žijících u rodičů nebo příbuzných (C-ne), kteří měli průměr RSES nejvyšší (i když 

statisticky nevýznamně). Rozhodně tedy nelze tvrdit, že by se s bezdomovectvím pojilo 

nejnižší sebehodnocení – v rámci osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu je 

přinejmenším stejně nízké jako u kategorií B a C. Jednoznačnější interpretaci sebehodnocení 

osob bez domova však komplikuje jejich malý počet, který zvětšuje konfidenční intervaly 

(tj. ztěžuje vyhodnocení rozdílu jako průkazného). 

U osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu dosahovala nejvyššího 

sebehodnocení skupina žijící v pronájmu (A-ano). Její sebehodnocení je vyšší než 

u ostatních osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu (B,C-ano) s výjimkou těch, 

kteří žijí bez domova (zde je rozdíl statisticky nevýznamný zřejmě vinou malého počtu 

respondentů bez domova), sebehodnocení kategorie A-ano dokonce dosahuje obdobných 

hodnot (tj. statisticky významně se neliší) jako všechny kategorie kontrolní skupiny 

(A,B,C-ne).  

U této výzkumné podotázky výzkum jednoznačně prokázal platnost hypotézy H1. 

 

Obr. 9: Výsledné skóre Rosenbergovy škály sebehodnocení (průměr ± 95% konfidenční interval) 

5

10

15

20

25

30

A B C D

V
ýs

le
d

n
é 

sk
ó

re
 R

SE
S

Typ bydliště

Osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu Kontrolní skupina



 

63 

 

Výzkumná podotázka č. 10 

Existuje spojitost mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a pocitem 

osamělosti? 

• H0: Počet osob trpících pocitem osamělosti v obou zkoumaných skupinách se neliší. 

• H1: Počet osob trpících pocitem osamělosti v obou zkoumaných skupinách se liší. 

V rámci obou zkoumaných skupin je porovnáván počet osob, které na otázku: „Cítíte se 

někdy osamělý/á?“ odpověděly: 

A. Ano 

B. Ne 

Tabulka pozorovaných a očekávaných četností: 

„Cítíte se někdy 

osamělý/á?“ 

Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu 
Kontrolní skupina 

Počet osob Pozorovaný Očekávaný Pozorovaný Očekávaný 

Ano 28 20,5 13 20,5 

Ne 4 11,5 19 11,5 

Tab. 20: Pocit osamělosti osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob z kontrolní skupiny 

Pozorované a očekávané četnosti v příslušných kategoriích se statisticky významně liší 

(Chí-kvadrát test: n = 64, χ2 = 15,270, df = 1, p < 0,001). Výsledky potvrzují platnost 

hypotézy H1, neboli spojitost mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a pocitem 

osamělosti, jinými slovy, že pocitem osamělosti trpí více osob léčících se se syndromem 

závislosti na alkoholu než osob v kontrolní skupině. 

Výzkumná podotázka č. 11: 

Existuje spojitost mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu, pocitem osamělosti 

a rodinným stavem? 

• H0: Pocit osamělosti v jednotlivých kategoriích rodinného stavu nesouvisí 

s výskytem syndromu závislosti na alkoholu. 

• H1: Pocit osamělosti v jednotlivých kategoriích rodinného stavu souvisí s výskytem 

syndromu závislosti na alkoholu. 
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V rámci obou zkoumaných skupin je porovnáván počet osob, jež se někdy cítí osaměle 

v následujících kategoriích rodinného stavu: A – svobodný/á, B – druh/družka, C – 

ženatý/vdaná, D – rozvedený/á, E – vdovec/vdova (tato kategorie je prázdná). K porovnání 

pozorovaných a očekávaných četností mezi osobami léčícími se se syndromem závislosti na 

alkoholu a kontrolní skupinou v příslušných kategoriích rodinného stavu byla použita série 

Chí-kvadrát testů.  

Výsledky zobrazuje následující tabulka č. 21: 

Rodinný stav Počet osob 
Stupně 

volnosti 
χ2 p-hodnota 

Svobodný/á 22 1 3,850 0,050 

Druh/družka 9 1 0,090 0,764 

Ženatý/vdaná 19 1 8,146 0,004 

Rozvedený/á 14 1 2,800 0,094 

Celkem 64 1 15,270 < 0,001 

Tab. 21: Rozdíly v pocitu osamělosti mezi osobami léčícími se se syndromem závislosti na alkoholu a osobami 

z kontrolní skupiny, které se nacházejí ve stejných kategoriích rodinného stavu (statisticky významné rozdíly 

jsou zvýrazněny tučně) 

Jak je patrné v tabulce 21, rozdíly byly nalezeny u kategorií svobodný/á a ženatý/vdaná. 

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce a grafu. 

Rodinný stav 
Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu 

Kolik % osob uvedlo, 

že se někdy cítí osaměle 

Svobodný/á 
Ano 100,0 % 

90,9 % 
Ne 75,0 % 

Druh/družka 
Ano 60,0 % 

55,6 % 
Ne 50,0 % 

Ženatý/vdaná 
Ano 83,3 % 

36,8 % 
Ne 15,4 % 

Rozvedený/á 
Ano 85,7 % 

64,3 % 
Ne 42,9 % 

Tab. 22: Vztah rodinného stavu, výskytu syndromu závislosti na alkoholu a osamělosti 
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Obr. 10: Podíl osamělých osob v různých rodinných stavech podle výskytu syndromu závislosti na alkoholu 

V kategorii svobodných uvedlo 100 % osob léčících se se syndromem závislosti na 

alkoholu, že se někdy cítí osaměle, zatímco v kontrolní skupině pouze 75 %, a tento rozdíl 

je statisticky průkazný. Další významný rozdíl byl nalezen v kategorii sezdaných, v níž se 

někdy cítí osaměle 83 % osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu, zatímco 

v kontrolní skupině pouze 15 %. Rozdíly v pocitech osamělosti u rozvedených a 

nesezdaných osob již nejsou signifikantní. Zejména v nesezdaných svazcích pociťují 

respondenti velmi podobnou míru osamělosti bez ohledu na syndrom závislosti na alkoholu 

(60 % osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a 50 % osob z kontrolní 

skupiny). V kategorii rozvedených byl rozdíl větší a vzhledem k nízké hladině významnosti 

nelze vyloučit, že by mohl být prokázán ve větším vzorku. 

Lze tedy konstatovat, že ve vztahu k osamělosti hraje roli nejen samotný syndrom 

závislosti na alkoholu (viz předchozí výzkumná otázka), ale i spolupůsobení výskytu 

syndromu závislosti na alkoholu s některými kategoriemi rodinného stavu. Osamělost 

nejvíce prohlubuje kombinace syndromu závislosti na alkoholu s rodinným stavem 

svobodný/á (v této kombinaci se cítilo osaměle 100 % svobodných osob léčících se se 

syndromem závislosti na alkoholu) nebo ženatý/vdaná (83,3 %). Je zajímavé, že osoby léčící 

se se syndromem závislosti na alkoholu žijící v manželství se cítí prakticky stejně osaměle 

(83 %) jako rozvedení (86 %) a v manželství se cítí osaměleji než v nesezdaném svazku (60 

%). U kontrolní skupiny je tomu naopak – osaměleji se cítí v nesezdaném svazku (50 %) než 

v manželství (15 %). Jak již bylo ukázáno ve výzkumné otázce č. 10, osoby léčící se se 

syndromem závislosti na alkoholu se osaměle cítí celkově častěji než kontrolní skupina, 
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takže když v kategorii druh/družka uvedlo 60 % z nich, že se někdy cítí osaměle, znamená 

to, že se v takovém svazku cítí relativně nejlépe (v porovnání s ostatními kategoriemi 

rodinného stavu). Naproti tomu kontrolní skupina byla výrazně nejspokojenější 

v manželství. Výzkum tudíž potvrdil hypotézu H1, že pocit osamělosti v jednotlivých 

kategoriích rodinného stavu souvisí s výskytem syndromu závislosti na alkoholu. 

Výzkumná podotázka č. 12: 

Existuje spojitost mezi úrovní sebehodnocení, pocitem osamělosti a výskytem 

syndromu závislosti na alkoholu? 

• H0: Úroveň sebehodnocení nesouvisí s pocitem osamělosti, s výskytem syndromu 

závislosti na alkoholu ani s jejich kombinací. 

• H1: Úroveň sebehodnocení souvisí s pocitem osamělosti, s výskytem syndromu 

závislosti na alkoholu či s jejich kombinací. 

K porovnání bylo použito výsledné skóre Rosenbergovy škály sebehodnocení (RSES). 

Vzhledem ke shodě rozptylů na základě Leveneova testu homogenity rozptylu (n = 64, 

F = 0,523, df1 = 3, df2 = 60, p = 0,668) byla použita analýza rozptylu (ANOVA): 

Faktor Součet čtverců 
Stupně 

volnosti 
F p-hodnota 

Pocit osamělosti 372,3 1 15,862 < 0,001 

Výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu 
146,9 1 6,258 0,015 

Výskyt syndromu závislosti 

na alkoholu * Pocit 

osamělosti 

22,4 1 0,954 0,333 

Reziduální 1408,2 60   

Tab.23: Analýza rozptylu (statisticky významné rozdíly jsou zvýrazněny tučně) 

Všechny testované faktory kromě kombinace pocitu osamělosti a výskytu syndromu 

závislosti na alkoholu jsou statisticky významné. 

Úroveň sebehodnocení je ve vztahu jak s pocitem osamělosti, tak i s výskytem syndromu 

závislosti na alkoholu, faktory působí nezávisle, ale jejich účinek se sčítá. 

Pro stanovení, mezi kterými skupinami byly rozdíly průkazné, bylo přistoupeno k post 

hoc porovnávání Tukeyovou metodou mnohonásobného porovnávání: 
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Faktor Rozdíl průměrů p-hodnota 

Pocit osamělosti ano – ne -5,03 < 0,001 

Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu 
ano – ne -2,64 0,033 

Tab. 24: Post hoc testování rozdílů v sebehodnocení podle pocitu osamělosti a syndromu závislosti na alkoholu 

(statisticky významné rozdíly jsou zvýrazněny tučně) 

Z testování vyplynul statisticky významný rozdíl v sebehodnocení respondentů, kteří na 

otázku, zda se někdy cítí osamělí, odpověděli „ano“ a „ne“. Ti, kteří uvedli, že někdy 

prožívají pocit osamělosti, měli průměrně o 5,03 bodu nižší skóre RSES. Ještě nižší 

sebehodnocení se navíc pojilo s léčbou syndromu závislosti na alkoholu. Tím byla potvrzena 

hypotéza H1. 

Výzkumná podotázka č. 13: 

Existuje spojitost mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a hodnocením 

vlastního dětství? 

• H0: Zastoupení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob 

z kontrolní skupiny v jednotlivých kategoriích hodnocení vlastního dětství se neliší. 

• H1: Zastoupení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu a osob 

z kontrolní skupiny v jednotlivých kategoriích hodnocení vlastního dětství se liší. 

V rámci obou zkoumaných skupin byl porovnán počet osob v následujících kategoriích, 

jak celkově hodnotí své dětství: A – radostné, B – neradostné, C – částečně radostné a 

částečně neradostné. Dva respondenti z řad osob léčících se se syndromem závislosti na 

alkoholu na tuto otázku neodpověděli. 

Tabulka pozorovaných a očekávaných četností v jednotlivých kategoriích: 

Dětství 

Počet osob léčících se se 

syndromem závislosti na 

alkoholu 

Počet osob  

v kontrolní skupině 

 Pozorovaný Očekávaný Pozorovaný Očekávaný 

Radostné 14 18,9 25 20,1 

Neradostné 3 1,9 1 2,1 

Částečně radostné i neradostné 13 9,2 6 9,8 

Tab.25: Jak hodnotí své dětství osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu a kontrolní skupina 
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Pozorované a očekávané četnosti v příslušných kategoriích se statisticky významně liší 

(Chí-kvadrát test: n = 62, χ2 = 6,624, df = 2, p < 0,036).  

Z výsledků lze tedy dovodit, že osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu 

hodnotily své dětství jako radostné podstatně méně často (46,7 %) než kontrolní skupina 

(78,1 %), což potvrdilo platnost hypotézy H1. 

Výzkumná podotázka č. 14: 

Co bylo spouštěčem syndromu závislosti na alkoholu? 

Probandům léčícím se se syndromem závislosti na alkoholu byla položena následující 

otevřená otázka: „Dokázal/a byste si vzpomenout na situaci, která vás poprvé přiměla 

k tomu, že jste k jejímu řešení vědomě a opakovaně použil/a konzumaci alkoholu (příp. jiné 

návykové látky)? Pokud ano, zkuste prosím tuto situaci několika slovy popsat.“ Tuto otázku 

ponechalo 15 osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu nezodpovězenou, 

odpovědi zbylých 17 respondentů byly následující: 

• Únik od reality. 

• Vždy jsem pila ze smutku, lítosti, selhání, sebeobviňování. Později jsem pila však i ze 

strachu a vzteku. 

• Prohlubování a zintenzivnění pocitů, uvolnění, rozpuštění – pocity viny, lítosti, 

deprese. 

• Skončila jsem na ulici. 

• Samota, pocit nezájmu ze strany manžela. 

• Emigrace. 

• Stresy v zaměstnání a vysoká zodpovědnost, přepracování. 

• Stud, těžké navazování kontaktů. 

• Nedorozumění v komunikaci – nával vzteku. 

• Ano, po votchodu jsem požíval alkohol denně, abych lépe zapomněl, když už mi stav 

nestačil, zapojil jsem drogy. Snažil jsem se tím zahánět deprese a úzkosti. 

• Po rozchodu s přítelkyní po 5 letech. 

• Nevěra! 

• Mé první zkušenosti s opakovaným pitím se začly rodit kolem 14 let, v partě jsme to 

považovaly za něco zakázaného co musíme vyzkoušet (rebelství). Pamatuji si že již 
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v té době jsem měl sklony k opíjení se do němoty. Školu jsme přežívaly a těšily se na 

volno. Postupem času jsme začly testovat marihuanu, na střední jsme se nebály jít 

zhulený do školy a dělat si legraci z učitelů, často jsme se tak skládaly na trávu a 

měly z toho srandu. Dodnes si pamatuji že jsme na střední měly přednášku 

(odstrašující) na tvrdší drogy kde jsme viděly hrozné obrázky dopadu drog. Říkaly 

jsme si že závislý být nemůžem že si stačí říct ne. Zanedlouho po této přednášce jsme 

se po pervitinu začly pídit. Vyzkoušely jsme ho v 18 na rozlučkovém večírku, ostatní 

to jen zkusily a já už nemohl přestat... 

• Pocity křivdy, selhání, smutek. Rozchody s přítelkyněmi. 

• Zvědavost. 

• Již dříve jsem měl zkušenosti s alkoholem tak se mi to zdálo jako dobrý nápad. Myslel 

jsem že alkohol zvládnu, že je to menší zlo. 

• Stres, přemíra povinností. 

Výzkumná podotázka č. 15: 

Jak osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu subjektivně vnímají vliv tohoto 

syndromu na své sebehodnocení? 

Probandům léčícím se se syndromem závislosti na alkoholu byla položena následující 

série otázek: 

• Myslíte si, že syndrom závislosti na alkoholu, se kterým se léčíte (resp. léčil/a jste 

se), má/měl vliv na vaše sebehodnocení? (ANO/NE) 

• Jestliže ano, tak jaký? (KLADNÝ/ZÁPORNÝ) 

• Dokázal/a byste, prosím, výše uvedené blíže popsat? (Otevřená otázka) 

Jeden respondent odpověděl, že syndrom závislosti na alkoholu, se kterým se léčí, vliv 

na jeho sebehodnocení nemá/neměl, ale v následující položce odpověděl „kladný“. Jeho 

odpověď byla proto pozměněna na „ano“. 
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Myslíte si, že syndrom závislosti na 

alkoholu, se kterým se léčíte, má/měl 

vliv na vaše sebehodnocení? 

Jestliže ano, tak jaký? 

Kladný Záporný 
Kladný 

i záporný 

Ano 21 (65,6 %) 5 (23,8 %) 15 (71,4 %) 1 (4,8 %) 

Ne 5 (15,6 %) – – – 

Bez odpovědi 6 (18,8 %) – – – 

Tab. 26: Subjektivní hodnocení vlivu syndromu závislosti na alkoholu na sebehodnocení osob léčících se 

s tímto syndromem (počet respondentů, v závorce procenta) 

Na otázku „Dokázal/a byste, prosím, výše uvedené blíže popsat?“ respondenti odpovídali 

následovně: 

• Celkem 3 probandi léčící se se syndromem závislosti na alkoholu odpověděli „ne“, 

dalších 19 neodpovědělo vůbec. 

• Nikdo z těch, kdo se domníval, že syndrom závislosti na alkoholu nemá vliv na jeho 

sebehodnocení, to již blíže nespecifikoval. 

• Z 21 respondentů, kteří přiznali, že vnímají vliv syndromu závislosti na alkoholu na 

své sebehodnocení, jej blíže specifikovalo 10 osob: 

Kladný vliv:  

• Touha ke změně, k léčbě – připuštění si problému – přijmutí – odpuštění. 

Kladný i záporný vliv: 

• Kladný – více kontaktů, snadno sehnal práci, komunikativnější, sebevědomější, 

vytrhnutí z dětství. Záporný – nedbání o sebe, deprese, úzkosti. 

Záporný vliv:  

• Snižovala jsem se k věcem, které bych neudělala. Ponižovala jsem se, svou vlastní 

hodnotu jsem úplně potlačila. 

• Opovržení, že jsem to nezvládla sama a dovedla to až sem – to považuji za naprosté 

dno. 

• Zkazilo se mi sebevědomí, jelikož jsem přišel o práci, o svoje blízké, choval jsem se 

agresivně, dělal jsem věci, za které jsem se styděl. 

• Pracovní sebehodnocení. 
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• Určitě ano, myslím že mi všichni závislý jsme propadly alkoholu natolik že jsme se 

občas neukázaly v práci, důsledky jsou ztráta zaměstnání, výčitky. Myslím že řada 

z nás včetně mě se z různých důvodů kvůli drogám či alkoholu zadlužuje, to nám 

způsobuje tíhu a stohy? depresí či úzkostí, celkově jsme pak pocitově nespokojeni 

sami se sebou. 

• Ztráta sebevědomí. 

• Přes vysoké IQ promarněný život, zanedbané materiální zabezpečení, neschopnost 

dělat to, co bych chtěl a jinak i mohl dělat. 

• Při postupném rozvoji závislosti jsem přicházel o dobrou práci, manželku, rodinu, 

movité věci, o svou víru v Boha a zdraví. Při uvědomění si toho, že si za to můžu sám, 

že to nezvládám korigovat, se zvyšuje pocit viny a snižuje sebehodnocení. 

Při porovnání sebehodnocení osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu podle 

jejich odpovědí na výše uvedenou sérii otázek (tabulka 27) je patrné, že ti, kteří vnímají vliv 

tohoto syndromu na své sebehodnocení, dosáhli nižšího skóre RSES než ti, kteří tento vliv 

popřeli nebo neodpověděli. Podobně ti, kteří vliv syndromu závislosti na alkoholu na své 

sebehodnocení vnímají jako záporný, dosáhli nižšího skóre RSES než ti, kteří tento vliv 

hodnotí jako kladný nebo současně kladný i záporný. 

Myslíte si, že syndrom závislosti na 

alkoholu, se kterým se léčíte, má/měl 

vliv na vaše sebehodnocení? 

Jestliže ano, tak jaký? 

Kladný Záporný Kladný i záporný 

Ano 14,62 17,60 13,40 18,00 

Ne 19,60 – – – 

Bez odpovědi 18,17 – – – 

Tab. 27: Porovnání průměrů výsledného skóre RSES osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu 

podle jejich odpovědí na upřesňující otázky 

2.5 Shrnutí výsledků a diskuze 

Výsledky empirické části mé práce potvrdily spojitost mezi úrovní sebehodnocení a 

výskytem syndromu závislosti na alkoholu, neboť kontrolní skupina vykázala vyšší 

průměrné skóre v Rosenbergově škále sebehodnocení než osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu (21,06 bodu oproti 16,06 bodům), tzn. že respondenti z řad alkoholiků 
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měli nižší sebehodnocení než kontrolní skupina (průměrně o 5 bodů). Tento výsledek 

potvrdil základní hypotézu, vycházející z výzkumů mnoha našich i zahraničních autorů 

(např. Skála (1987), Csémy (1994), Kalina (2003), Steffenhagen & Burns (1987), Aubry, 

Gay, Romo & Joffre (2004) aj.), že se výskyt syndromu závislosti pojí s nižším 

sebehodnocením jedince. Ověření této hypotézy považuji za další potvrzení správné cesty 

v metodice léčby osob se syndromem závislosti na alkoholu, která se v současné době 

v léčebnách praktikuje a jejíž stěžejní součástí je podpora sebehodnocení pacientů. V rámci 

mého výzkumu se podařilo dále ověřit existenci záporné korelace mezi úrovní 

sebehodnocení a závažností závislosti na alkoholu u osob léčících se s tímto syndromem, 

jinými slovy potvrdit hypotézu, že u osob nacházejících se v průběhu léčby s rostoucí 

závažností alkoholismu klesá sebehodnocení. U osob, které jsou na začátku léčby, si lze 

tento výsledek vysvětlit např. tak, že s prohlubováním syndromu závislosti na alkoholu před 

léčbou u nich došlo k zesilování vlivu ego-defenzivních mechanismů (Freudová, 1946, cituji 

podle Čačka, 2000), a to jak v důsledku pravděpodobně opakujících se nezdarů při „domácí 

samoléčbě“, tak se současně prohlubujícím se narušením jejich sociálního fungování 

(Brzeziňská in Nakonečný, 2009). Podobně u osob, které byly v léčbě delší dobu, by mohlo 

vysoké skóre AUDITu indikovat situaci, kdy se léčba nedaří, pacient opět začíná propadat 

závislosti na alkoholu a pocit selhání pak negativně působí na jeho sebehodnocení. Jedním 

z nedostatků vstupů tohoto výzkumu byla totiž bohužel skutečnost, že u osob léčených se 

syndromem závislosti na alkoholu nebylo přihlíženo k aspektu délky probíhající léčby. 

Úroveň sebehodnocení jednotlivých alkoholiků může být totiž znatelně ovlivněna i tímto 

faktorem, neboť sebehodnocení alkoholiků během léčby hodně vzrůstá v důsledku zaměření 

léčby na zvyšování sebehodnocení a self-efficacy („mám na to, abych to dokázal“), po určité 

době začínají mít pacienti za sebou první úspěchy, přestávají se cítit osamělí a pozitivně 

vnímají podporu významných druhých (rodiny, partnerů a zejména psychiatrů, kteří se jim 

věnují a dávají jim najevo svůj zájem).  

Podařilo se rovněž potvrdit spojitost mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu 

a typem zaměstnanosti. V kontrolní skupině jednoznačně převládal podíl pracujících 

(87,5 %), zatímco osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu bylo do pracovního 

procesu zapojeno pouze 37,5 %. Naproti tomu u osob léčících se se syndromem závislosti 

na alkoholu byla nejčastější odpověď „nezaměstnaný/á“ (50,0 %), zatímco v kontrolní 

skupině bylo nezaměstnaných pouze 6,3 %. Určitý rozdíl je patrný i s ohledem na 

spokojenost v zaměstnání. Z celkového počtu pracujících osob bylo v rámci osob léčících se 
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se syndromem závislosti na alkoholu nepokojených 25,0 %, zatímco v kontrolní skupině 

pouze 17,9 %.  

Za nejvýznamnější přínos výsledku této výzkumné podotázky považuji potvrzení 

příčinné souvislosti mezi syndromem závislosti na alkoholu a nezaměstnaností 

(Lovasová, 2006; Heller & Pecinovská, 2011; Matějková, 2009).  

Výzkum také prokázal, že úroveň sebehodnocení souvisí jak s typem zaměstnanosti 

a výskytem syndromu závislosti na alkoholu, tak i s jejich kombinací. Nejnižší 

sebehodnocení měly osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu, které byly zároveň 

nezaměstnané nebo mimo pracovní proces. Lze tedy konstatovat, že se nízké sebehodnocení 

pojí s kombinací výskytu syndromu závislosti na alkoholu a se statusy „nezaměstnaný/á“ a 

„mimo pracovní proces“ (Heller & Pecinovská, 2011).  

Zaměříme-li se na hledání možných příčin „nezaměstnanosti“ alkoholiků, inspiraci 

najdeme ve vpiscích v dotazníku – jeden z respondentů napsal, že výpověď z pracovního 

poměru dal sám v průběhu léčby, jiná žena se syndromem závislosti na alkoholu uvedla, že 

v souvislosti s léčbou ukončila pracovní poměr a je tohoto času na nemocenské. Z toho lze 

usuzovat na obtížnost udržet si pracovní poměr během ústavní léčby.  

V této souvislosti výzkum dále prokázal větší míru nespokojenosti v zaměstnání 

u alkoholiků oproti kontrolní skupině. Jako důvod se nabízí ztráta pozice nebo snížená 

schopnost kariérního růstu v zaměstnání v důsledku problémů spojených se syndromem 

závislosti na alkoholu, jako např. alkoholová únava, díky níž alkoholici podávají nižší a 

chybné výkony (Hosek, 1998), zdravotní problémy (Mlčák, 1996, Csémy & Sovinová, 

2003), fluktuace, narušené a kolísající sebehodnocení alkoholika, které se může projevovat 

demonstrací nadměrného sebevědomí a kladením nereálných cílů jakožto obranou vlastní 

sebeúcty, jejíž důsledkem je dle výzkumů mnoha odborníků (Vágnerová, 2008; 

Charalampous, Ford & Skinner, 1976, aj.) následné selhání. 

Skutečnost, že počet alkoholiků mimo pracovní proces byl oproti kontrolní skupině 

dvojnásobný, nemusí mít vzhledem k minimálním absolutním počtům (4 versus 2) přílišnou 

vypovídací schopnost. Zajímavější se ukázal rozdíl v sebehodnocení alkoholiků a 

nealkoholiků, kteří uvedli, že jsou mimo pracovní proces: alkoholici měli v dané životní 

situaci úplně nejnižší sebehodnocení, zatímco nealkoholici naopak zcela nejvyšší. Tato 

skutečnost mě přivedla k zamyšlení nad tím, jak se na tomto výsledku podílí věk a s ním 

spojené spektrum životních rolí. Podíváme-li se do tabulky níže, u nealkoholiků byly mimo 
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pracovní proces pouze dvě ženy ve věku 65 let, tedy nejspíše důchodkyně, přičemž z osob 

z kontrolní skupiny v produktivním věku se mimo pracovní proces neocitla žádná.  

Výčet respondentů mimo pracovní proces: 

Alkoholici: 

Pohlaví Věk Vzdělání Rod. stav Zaměstnání Bydliště 
Soc. 

anamnéza 
RSES 

žena 31 SŠ s mat. svobodná D vlastní s partnerem 10 

žena 53 SŠ s mat. vdaná D vlastní s partnerem 17 

žena 54 SŠ s mat. rozvedená D vlastní sama 10 

žena 65 SŠ bez mat. rozvedená D u příbuzných sama 14 

 

Nealkoholici: 

Pohlaví Věk Vzdělání Rod. stav Zaměstnání Bydliště 
Soc. 

anamnéza 
RSES 

žena 65 SŠ s mat. vdaná D vlastní s partnerem 22 

žena 65 SŠ s mat. rozvedená D pronájem sama 30 

 

Z tohoto úhlu pohledu má spojitost syndromu závislosti na alkoholu a nezaměstnanosti 

větší vypovídací schopnost a v souvislosti s nízkým sebehodnocením nezaměstnaných 

alkoholiků lze dovodit i příčinnou souvislost syndromu závislosti na alkoholu, 

nezaměstnanosti a bezdomovectví, které se objevilo pouze mezi respondenty léčícími se 

se SZA. Tento výsledek koresponduje s tezemi Průdkové a Novotného (2008), Vágnerové, 

Csémyho a Marka (2013), Matouška (2007), Matějkové (2009) nebo Fischera a Škody 

(2009), kteří se otázkou bezdomovectví a jeho příčinami ve svých výzkumech zabývali.  

Mezi hypotézy, které se při mém výzkumu podařilo ověřit, byla také spojitost mezi 

úrovní sebehodnocení, typem bydlení a výskytem syndromu závislosti na alkoholu. 

Bylo prokázáno, že úroveň sebehodnocení souvisí jak s typem bydliště a výskytem 

syndromu závislosti na alkoholu, tak i s jejich kombinací, a to následujícím způsobem: 

Sebehodnocení souvisí s typem bydliště pouze u osob léčících se se syndromem 

závislosti na alkoholu, u kontrolní skupiny tato souvislost prokázána nebyla. V rámci osob 

léčících se se SZA dosahovali nejvyššího sebehodnocení respondenti žijící v pronájmu – 

dosáhli přibližně úrovně sebehodnocení kontrolní skupiny. Naproti tomu nejnižší 

sebehodnocení měly osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu žijící ve vlastním 
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trvalém bydlišti a u rodičů nebo u příbuzných. Tuto skutečnost si vysvětluji tak, že vědomí 

schopnosti vydělat si na pronájem zvyšuje u osob závislých na alkoholu jejich 

sebehodnocení. Na druhé straně bydlení ve vlastním, které u zdravých jedinců obvykle 

pozitivně působí na jejich sebehodnocení v důsledku pocitu úspěšného dosažení životního 

cíle („dokážu si pořídit vlastní bydlení a zvelebovat ho“) a adekvátně odlišného hodnotového 

systému a perspektiv, na sebehodnocení alkoholiků nemusí mít „bydlení ve svém“ pozitivní 

vliv, protože nutně nevypovídá o tom, že by závislý jedinec svoji nemovitost nabyl vlastním 

přičiněním (mohl ji zdědit), naopak i „ve svém“ může žít v nedůstojných podmínkách, 

negativní vliv na jeho sebehodnocení může přinášet případná zadluženost nemovitosti 

(hypotéka, exekuce), nepohoda v soužití s nespokojeným spoluvlastníkem nebo 

neschopnost věnovat nemovitosti potřebnou péči. 

Zajímavým poznatkem byla spojitost sebehodnocení, výskytu syndromu závislosti na 

alkoholu a bezdomovectví. Jak jsem se již zmínila, ve výzkumném vzorku se 

bezdomovectví pojilo pouze s osobami závislými na alkoholu, zatímco u kontrolní skupiny 

se bezdomovectví nevyskytovalo vůbec. Poznatek spojitosti syndromu závislosti na 

alkoholu a bezdomovectví mě nepřekvapil, neboť bezdomovectví lze podle Cvečeka (2007) 

chápat jako syndrom sociálního selhání, jehož důsledkem nebo příčinou bývá závislostní 

chování. Bezdomovce provází obvykle velmi stigmatizující pocit osobního selhání 

v důsledku rozpadu partnerského vztahu, nezaměstnanosti, gamblerství, alkoholismu 

(Průdková & Novotný, 2008), v důsledku propuštění z vězení, narušení vztahů mezi dětmi 

a rodiči, sociální deprivace či chybějícího sociálního zázemí (Fischer & Škoda, 2009). Podle 

Vágnerové, Csémyho a Marka (2013) představuje bezdomovectví dokonce více než 

chudobu, neboť je součástí procesu marginalizace, tj. odsouvání na okraj společnosti. O to 

více mě však překvapil výsledek mého výzkumu v otázce spojitosti bezdomovectví a míry 

sebehodnocení, který prokázal, že alkoholici bezdomovci rozhodně neměli sebehodnocení 

nižší než ostatní alkoholici (s výjimkou alkoholiků, žijících v pronájmu, kteří dosahovali 

úrovně kontrolní skupiny), ba dokonce jejich míra sebehodnocení se významně nelišila ani 

od kategorií s vysokým sebehodnocením (pouze s výjimkou respondentů z řad kontrolní 

skupiny, žijících u rodičů/příbuzných, kteří měli průměr nejvyšší, i když statisticky nepříliš 

významně). Musím konstatovat, že jsem se v literatuře s podobným poznatkem nesetkala, 

vyjma případu bezdomovectví u mladých lidí, kteří se pro tento způsob života rozhodli 

dobrovolně, aby nemuseli respektovat pravidla nastolená v rodině (Vágnerová, Csémy & 

Marek, 2013). Výše uvedená statistická neprůkaznost mého šetření by mohla dokonce 
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naznačovat, že sebehodnocení alkoholiků-bezdomovců mohlo být i nepatrně vyšší než 

u alkoholiků žijících ve vlastním a u rodičů/příbuzných. Příčinu by bylo možné hledat 

v pocitu svobody, dokonaného svobodného rozhodnutí i vlastní schopnosti postavit na 

vlastní nohy a vyřešit problémy (s manželkou, rodiči, exekucemi apod.), umocněného ještě 

rozhodnutím k léčbě (u bezdomovců navíc pravděpodobně bez větší pomoci z řad blízkých), 

v menším pocitu osamělosti ve společenství dalších bezdomovců a zřejmě i 

v silném obranném mechanismu sebepojetí (Charalampous, Ford & Skinner, 1976). 

Hypoteticky by bylo možné uvažovat i o variantě, že se bezdomovci rekrutují z řad 

alkoholiků, disponujících mnohem vyšší self-efficacy, než ostatní alkoholici, neboť se jim 

s největší pravděpodobností nedostává tolik podpory k léčbě z řad příbuzných, jako je tomu 

v případě alkoholiků, žijících ve svém, u rodičů či příbuzných, nebo v pronájmu, který také 

obvykle sdílí s druhem/družkou. Rozdíl v míře sebehodnocení mezi alkoholiky bezdomovci 

a alkoholiky, žijící v pronájmu (o 5,95 bodu), lze přisoudit faktoru vědomí jedince o své 

schopnosti splácet nájem i pravděpodobně pozitivního a systematického vlivu partnera bez 

syndromu závislosti na alkoholu. 

Výzkum dále jednoznačně potvrdil hypotézu, že s výskytem syndromu závislosti na 

alkoholu se úzce pojí pocit osamělosti: osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu 

se cítí osaměleji než kontrolní skupina – 87,5 % z nich uvedlo, že se někdy cítí osaměle, 

zatímco u kontrolní skupiny to bylo pouze 40,6 %. Výsledky lze vysvětlit tím, že osoby se 

syndromem závislosti na alkoholu se na rozdíl od zdravých jedinců cítí v důsledku své 

závislosti osaměle i v manželství, pocit osamělosti zajisté umocňuje i větší nespokojenost 

v zaměstnání, případně nezaměstnanost, které tento výzkum rovněž potvrdil. Potvrzení této 

hypotézy zcela koresponduje s tezemi Hellera a Pecinovské (2011), Trávníčkové (2001) 

nebo Kaliny (2008).  

Ve spojitosti výskytu syndromu závislosti na alkoholu, pocitu osamělosti a rodinného 

stavu se podařilo prokázat, že pocit osamělosti souvisí s rodinným stavem – nejosaměleji 

se cítí svobodní (90,9 % z nich uvedlo, že se někdy cítí osamělí) a ve vztahu k osamělosti 

hraje roli i kombinace alkoholismu a rodinného stavu. Osamělost nejvíce prohlubuje 

kombinace syndromu závislosti na alkoholu s rodinným stavem svobodný/á (tam se cítilo 

osaměle 100 % alkoholiků) nebo ženatý/vdaná (83,3 % alkoholiků), přičemž hodnoty pocitu 

osamělosti u ženatých/vdaných alkoholiků s rozvedenými byly srovnatelné. Tento výsledek 

lze vysvětlit tím, že pokud se nejedná o sdílený alkoholismus, je alkoholik „na pití“ sám 
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navzdory života v manželství, protože alkoholismus před partnerem skrývá nebo se kvůli 

alkoholu s partnerem hádá nebo dokonce již rozvádí, neboť ještě stále není v dostatečném 

povědomí veřejnosti, že alkoholismus je nemoc, kterou závislý jedinec sám nezvládne a 

potřebuje pomoc svých nejbližších, kteří to pochopí většinou až v posledních fázích 

závislosti (Skála, 1987; Urban et al., 2012; Popov, 2002; Řehan, 2007 aj.). Naopak nejmenší 

pocity osamělosti u nealkoholiků v manželství (partnerství) lze vysvětlit spoustou 

společných zájmů, péčí o rodinu a děti, sdílením radostí a – na rozdíl od alkoholiků – i 

starostí.  

Zajímavým výsledkem výzkumu je skutečnost, že nejmenší pocit osamělosti 

u alkoholiků vykázali respondenti v nesezdaném svazku, přičemž podobná míra 

osamělosti se projevila i u nealkoholiků v nesezdaném svazku. Z toho lze usuzovat, že se 

vliv alkoholismu na pocitu osamělosti u osob ve svazku druh/družka příliš nepodílí, přestože 

v ostatních statusech (svobodný + manželství) pocity osamělosti alkoholismus ovlivňuje 

poměrně značně (kromě statusu rozvedených, kde je neprůkaznost výsledku ovlivněna 

nejspíš malým vzorkem respondentů). Příčinu si vysvětluji tím, že pokud je alkoholik 

v partnerském vztahu v nesezdaném svazku, soužití je na bázi dobrovolnosti a nejedná se 

tudíž o typ vztahu s převahou antagonistických projevů, které by v něm umocňovaly pocit 

osamělosti, ať už se jedná o sdílenou závislost (Matoušek, 2003) nebo o pozitivní oporu ze 

strany blízkého člověka. Nezanedbatelným důvodem může být i vědomí, že partnerský vztah 

v nesezdaném svazku skýtá alkoholikovi snadnější a rychlejší možnost jeho ukončení 

v případě, kdy vztah přestane fungovat a pocit osamělosti se začne prohlubovat.  

Z výsledků výzkumu dále vyplynulo, že nižší sebehodnocení se pojí jak s osamělostí, 

tak se syndromem závislosti na alkoholu, a že se jejich vlivy sčítají. Působí však na sobě 

nezávisle (ne ve vzájemné kombinaci). Nejnižší sebehodnocení tedy mají alkoholici, kteří 

se zároveň (někdy) cítí osaměle, naopak nejvyšší mají nealkoholici, kteří se osaměle necítí.  

Zajímavým zjištěním bylo, že někteří respondenti z řad alkoholiků (celkem 4 osoby) 

uvedli, že se osaměle necítí. Společným jmenovatelem u všech bylo také poměrně vysoké 

sebehodnocení, srovnatelné s osamělými nealkoholiky. Odpověď na otázky, proč se někteří 

respondenti z řad alkoholiků osaměle necítí a proč se s tím pojí poměrně vysoké 

sebehodnocení, lze hledat ve fázi jejich léčby. Úspěchy v léčbě se mohly u nich začít 

manifestovat mobilizací self-efficacy, které pojímali jako sebehodnocení, a v souvislosti 

s léčebnými terapiemi se mnozí z nich mohli přestat cítit osaměle.  
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Kromě spojitosti by možná stálo za úvahu podrobit výzkumu i kauzalitu předmětných 

faktorů – respondenti osaměli, čímž jim kleslo jejich sebehodnocení a následkem čehož 

začali pít, nebo na základě nízkého sebehodnocení začali pít, následkem čehož osaměli, 

případně zda nejprve osaměli, v důsledku toho začali pít (či naopak) a následkem obojího 

jim „dvakrát“ pokleslo sebehodnocení…  

Potvrzení předpokladu spojitosti mezi výskytem syndromu závislosti na alkoholu a 

hodnocením vlastního dětství se rovněž dalo předvídat. Osoby léčící se se syndromem 

závislosti na alkoholu hodnotily svoje dětství signifikantně odlišně než kontrolní skupina. 

Především se podstatně více uchylovaly k odpovědi „částečně radostné a částečně 

neradostné“ (ve 43 %, zatímco kontrolní skupina v 19 %), ve třech případech si troufly 

ohodnotit jej jako čistě neradostné (v kontrolní skupině jen jednou) a ve dvou případech 

neodpověděly. Naproti tomu u kontrolní skupiny převažovalo vnímání vlastního dětství jako 

radostné (78 %). Tyto výsledky naznačují, že by neradostné a částečně radostné a částečně 

neradostné prožití dětství mohlo zvyšovat šanci na rozvoj syndromu závislosti na alkoholu 

v dospělosti, neboť alkoholici své dětství hodnotili (částečně) negativně 2,4× častěji než 

nealkoholici. 

Méně časté hodnocení šťastného dětství u alkoholiků koresponduje s názory odborníků 

(např. Robins & Trzesniewski, 2016; Čačka, 2000, aj.) na vliv dostatku/nedostatku lásky 

rodičů na sebehodnocení dítěte, které v důsledku toho hledá jiné a často nepříliš vhodné 

vzory či dříve podléhá negativním vlivům vrstevnické skupiny, kde může závislost na 

alkoholu začít (Oosterwegel & Oppenheimer, 1993). U některých respondentů z řad 

vdaných/ženatých a rozvedených alkoholiků mohlo jít dokonce o variantu, o které se 

zmiňují Marhounová a Nešpor (1995), kdy manželství uzavřeli dva lidé se známkami 

deprivace v důsledku nešťastného dětství a při které bylo nebezpečí vzniku závislostního 

chování v budoucnu ještě umocněno.  

Ne všechny hypotézy, které jsem svému výzkumu podrobila, se mi však podařilo ověřit.  

Z výsledků šetření se například nepodařilo prokázat, že by na sebehodnocení 

respondentů mělo vliv pohlaví, a to ani v kombinaci s výskytem syndromu závislosti na 

alkoholu. Jinými slovy, v daném vzorku respondentů syndrom závislosti na alkoholu 

koreluje s nižším sebehodnocením nezávisle na tom, zda jde o muže či ženu. Skutečnost, 

že se nepodařilo potvrdit teze některých autorů, např. Robinse a Trzesniewskiho (2016), 

Beckmana (1978) nebo Trávníčkové (2001), kteří úroveň sebehodnocení žen shledali nižší 
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než úroveň sebehodnocení mužů, lze odůvodnit několika způsoby: vedle možnosti zkreslení 

výsledků z titulu malého vzorku respondentů lze vzít v úvahu například vliv vyššího 

průměrného věku respondentů (v obou skupinách se jednalo o průměrný věk 38 let). 

Z tohoto úhlu pohledu výsledky tohoto výzkumu korespondují s názory některých dalších 

odborníků (McLachlan et al., 1979; nebo Aubry et al, 2004), že se rozdíly v sebehodnocení 

žen a mužů v dospělosti postupně srovnávají. Nelze rovněž přehlédnout ani skutečnost, že 

od výzkumů všech výše jmenovaných autorů uběhlo 15 až 40 let, což je doba, během které 

došlo k markantnímu posunu v emancipačním rozvoji žen a s ním souvisejícím procesu 

zpracovávání konfliktu dvou rolí žen i ve snížení hrozby společenského selhání a 

stigmatizace žen ze strany společnosti (Kalina, 2008). Výzkum Aubry et al (2004) sice 

prokázal menší self-kompetence žen oproti mužům, nižší sebehodnocení se však netýkalo 

všech aspektů.  

Při výzkumu se nepodařila prokázat ani spojitost mezi výskytem syndromu 

závislosti na alkoholu a rodinným stavem, jak by se dalo očekávat na základě mnohých 

tezí (např. Csémy, Sovinová & Nešpor, 2001; Špatenková, 2004) a výzkumů, na základě 

kterých bylo zjištěno, že alkoholismus je druhým nejčastějším důvodem pro rozvod (ČSÚ, 

2013), že „(…) z hlediska rodinného stavu byla nejvyšší spotřeba zaznamenána 

u ovdovělých mužů a svobodných žen“ (Brožová, 2003; s. 21) nebo že „(…) většina 

problémových pijáků (typu alfa, beta) i osob závislých a alkoholu (typu gama, delta) žije 

v rodinách se svými manželkami, dětmi a ostatními příbuznými“ (Kvapilík & Svobodová, 

1985; s.39). Přestože mezi alkoholiky bylo o 6 více svobodných a o 7 méně 

ženatých/vdaných než nealkoholiků, což může signalizovat u osob se syndromem závislosti 

na alkoholu určitý strach uzavírat manželské svazky nebo menší schopnost najít partnera, 

tento rozdíl však není průkazný a může jít o náhodu při výběru respondentů. Lze tedy 

konstatovat, že výzkum neprokázal, že by se alkoholici významně lišili od nealkoholiků 

v počtu svobodných, ženatých nebo rozvedených, jinými slovy že se zastoupení různých 

kategorií rodinného stavu u osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu statisticky 

významně neliší od kontrolní skupiny. Pro korektnější prokazatelnost této hypotézy bychom 

potřebovali větší vzorek. Tento výsledek výzkumu napovídá, že se obě skupiny respondentů 

nacházejí v podobné životní situaci, což podporuje vhodnost výběru kontrolní skupiny a díky 

tomu by měla vyniknout souvislost syndromu závislosti na alkoholu nejen se 

sebehodnocením, ale i s dalšími výzkumnými otázkami.  
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Prokázána nebyla ani spojitost mezi úrovní sebehodnocení a rodinným stavem. 

Výsledek mého šetření dle mého názoru napovídá, že v současné době rozmachu „singles“ 

přestává být status rodinného stavu významný z hlediska dopadu na sebehodnocení a 

potažmo ani na vznik závislosti na alkoholu, u kterého by mohla být startérem stigmatizace 

svobodných nebo tendence snášet domácí násilí v zájmu udržení rodinného statusu. Z tohoto 

důvodu by tudíž nemusela mít konfrontace dnešních výzkumů s výzkumy z konce minulého 

století příliš velkou vypovídací hodnotu. 

Z výzkumu nevyplynula ani statisticky významná odlišnost v zastoupení různých typů 

současného bydliště (pronájem, vlastní, u příbuzných) u osob léčících se se syndromem 

závislosti na alkoholu od kontrolní skupiny, vyjma bezdomovectví, které se ukázalo 

výhradní doménou osob léčících se se syndromem závislosti na alkoholu.  

Skutečnost, že se v kontrolní skupině výzkumu neobjevil žádný bezdomovec, mě vede 

k otázce, zda šlo o pravidlo nebo o náhodu. Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku lze 

jen těžko učinit seriózní závěr, ale podle mého názoru by jistě nebylo bez zajímavosti zjistit 

na větším vzorku respondentů, jak dalece se bezdomovectví pojí se syndromem závislosti 

na alkoholu, zda skutečně všichni bezdomovci pijí, nebo zda se mezi nimi nacházejí i 

nealkoholici či dokonce abstinenti. 

Na otázku, co bylo spouštěčem syndromu závislosti na alkoholu, patnáct respondentů 

z řad osob léčících se se SZA vůbec neodpovědělo. Příčinu lze předjímat ve složitosti na 

vyjádření, případně v jejich obavě, že by tak mohla vyjít najevo nějaká nepříjemná 

informace s možnými následky apod. Z obdržených odpovědí jinak vyplynulo, že 

nejčastějším spouštěčem SZA byl únik od reality, hledání únikového řešení nekomfortní 

životní situace, pocit osamělosti a stres, což bylo plně v souladu z předchozím výzkumem 

např. Štablové (Štablová, 1994, cituji podle Mühlpachr, 2008). V menší míře se ukázala jako 

spouštěč zvědavost. Alarmující informace se však skrývala v odpovědi jednoho 

z respondentů se SZA, který napsal, že přednáška s drogovou tématikou motivovala jeho i 

ostatní adolescenty spíše k zvědavosti drogy vyzkoušet než naopak. K vážnému zamyšlení 

by měl vést i názor téhož pacienta, že k zamezení spouštěče SZA by bývala stačila vyšší 

autorita školy a pedagogů. 

Poměrně rozporuplný výsledek přinesla poslední otázka, položená respondentům, 

léčícím se syndromem závislosti na alkoholu, jak subjektivně vnímají vliv tohoto syndromu 

na své sebehodnocení. Z výzkumu vyplynulo, že:  
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• osoby léčící se se syndromem závislosti na alkoholu a které si myslí, že tento 

syndrom má (nějaký) vliv na jejich sebehodnocení, měly nižší skóre RSES (průměr 

14,62) než ty, které tento vliv popřely (průměr 19,60); 

• alkoholiků, kteří negovali vliv syndromu závislosti na alkoholu na své 

sebehodnocení, je však početně méně (5) než alkoholiků, kteří tento vliv přiznali 

(21); 

• Respondenti, kteří se léčí se syndromem závislosti na alkoholu, vnímající vliv tohoto 

syndromu na jejich sebehodnocení a hodnotící ho kladně, měli statisticky významně 

vyšší průměrné skóre RSES (17,60) než alkoholici, kteří přiznali vliv syndromu 

závislosti na alkoholu na své sebehodnocení a hodnotili ho jako záporný (průměr 

RSES 13,40). 

Z výsledků by se dalo usuzovat, že uvědomění si vlivu syndromu závislosti na alkoholu 

na vlastní sebehodnocení má na sebehodnocení záporný vliv. Otázkou však zůstává, zda a 

do jaké míry v tom mohla hrát roli fáze léčby, ve které se nacházeli respondenti, kteří si vliv 

své nemoci (a zejména ten záporný) na své sebehodnocení nepřipouštěli. V souvislosti 

s dobře vedenou léčbou, zaměřenou na zvyšování sebehodnocení a self-efficacy, mohli 

mnozí z nich aktuálně pociťovat, že jejich sebehodnocení syndromem závislosti neutrpělo. 

Jiným důvodem mohla být i snaha o zabránění devalvace jejich ega (Nakonečný, 2009) či 

projev obrany vlastní sebeúcty (Charalampous, Ford & Skinner, 1979).  

Z jednotlivých odpovědí bylo možné vysledovat jednu zajímavost – ani jeden 

z respondentů, kteří vliv své nemoci na své sebehodnocení popřeli, nedokázal své tvrzení 

zdůvodnit. Otázkou je, zda důvodem byla pohodlnost, neporozumění pojmu sebehodnocení, 

nebo se prostě nad takovou otázkou nikdy nezamysleli. Pojem kladný vliv syndromu 

závislosti na alkoholu jeden respondent evidentně zaměnil za „kladný efekt alkoholu“, 

z odůvodnění dalšího respondenta, který vliv SZA hodnotil jako kladný, zase vyplynulo, že 

otázce přesně neporozuměl a pojal spojitost své nemoci a sebehodnocení opačným směrem 

(ve smyslu dostatek sebehodnocení mi umožnil připustit si problém, nastoupit léčbu, 

přijmout se a odpustit si). Ani respondent, který zhodnotil vliv syndromu závislosti na 

alkoholu kladně i záporně, významu otázky zcela neporozuměl, když ve svém zdůvodnění 

popsal proces vzniku své závislosti od euforické fáze (v jeho pojetí kladný vliv syndromu 

závislosti na alkoholu) až po fázi vzniku syndromu závislosti na alkoholu (v jeho pojetí 
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záporný vliv syndromu závislosti na alkoholu). Naproti tomu všichni respondenti se 

syndromem závislosti na alkoholu, kteří přiznali záporný vliv své nemoci na své 

sebehodnocení a svoji odpověď zdůvodnili, položené otázce zcela jasně porozuměli. 

Z výše uvedeného rozboru usuzuji, že výsledku týkajícího se této poslední výzkumné 

podotázky není možné přikládat větší význam. 
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3 Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo ověřit hypotézu spojitosti výskytu syndromu 

závislosti na alkoholu s nižším sebehodnocením jedince. Vedle toho jsem si stanovila jako 

vedlejší cíl zjistit, jak míru sebehodnocení a/nebo výskyt syndromu závislosti na alkoholu 

ovlivňují některé další vybrané faktory jako pohlaví, rodinný stav, (ne)zaměstnanost, 

(ne)spokojenost v práci, typ bydliště včetně bezdomovectví, pocity osamělosti nebo 

hodnocení vlastního dětství, a to včetně jejich vzájemných kombinací. 

Kvantitativní výzkum byl realizován na souboru 32 osob s diagnózou syndromu 

závislosti na alkoholu, které se v tu dobu léčili formou ústavní léčby na protialkoholním 

oddělení Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, a na kontrolní skupině 32 osob bez 

psychiatrické diagnózy, které ani v minulosti žádnou protidrogovou nebo protialkoholní 

léčbu neabsolvovaly, s tím, že obě skupiny byly vzájemně souměřitelné co do věku, pohlaví 

i vzdělanosti. 

Domnívám se, že úkol se mi podařilo v zásadě splnit a potvrdit tak poznatky mnoha 

předešlých výzkumů a studií, jejichž příklady jsem uvedla v kapitole 2.5 pod názvem Shrnutí 

výsledků a diskuze, že osoby se syndromem závislosti na alkoholu mají ve srovnání se 

zdravými jedinci prokazatelně nižší sebehodnocení.  

Kromě toho se mi podařilo ověřit ještě dalších 14 vedlejších hypotéz, jejichž výsledky 

jsem rovněž podrobněji rozebrala v empirické části mé práce. Za úspěch považuji, že většina 

hypotéz se podařila potvrdit. Mezi hypotézy, které se mi nepodařilo ověřit ve statisticky 

významné míře, patří např. souvislost vztahu sebehodnocení a výskytu syndromu závislosti 

na alkoholu s pohlavím respondentů nebo spojitost rodinného stavu a výskytu syndromu 

závislosti na alkoholu a/nebo úrovně sebehodnocení. Tento výsledek mohl do jisté míry 

ovlivnit i současný světový trend života v nesezdaných partnerských vztazích nebo jako 

„singles“, které vedlo a vede k odbourávání dřívější stigmatizace jedinců žijících mimo 

statut manželství. 

Většina ověřených hypotéz a zjištěných výsledků mě nepřekvapila, konkrétně, že: 

• S rostoucí závažností závislosti na alkoholu u osob léčících se se syndromem 

závislosti na alkoholu klesá jejich sebehodnocení;  

• syndrom závislosti na alkoholu koreluje s nižším sebehodnocením, a to nezávisle na 

pohlaví jedinců;  
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• se jednoznačně potvrdil předpoklad spojitosti mezi výskytem SZA a typem 

zaměstnanosti, a nepřekvapil ani markantní rozdíl jak v počtu zaměstnaných 

u kontrolní skupiny oproti skupině respondentů se SZA, tak v počtu nezaměstnaných 

respondentů léčících se se SZA oproti kontrolní skupině;  

• byla prokázána spojitost úrovně sebehodnocení s typem zaměstnanosti a výskytem 

SZA, a to i s jejich kombinací;  

• byla prokázána spojitost syndromu závislosti na alkoholu a bezdomovectví, kdy 

zatímco se mezi osobami léčícími se se SZA vyskytlo 6 bezdomovců, v kontrolní 

skupině se nevyskytl ani jeden;  

• u osob se SZA byla prokázána souvislost sebehodnocení a typu bydliště, zatímco 

u kontrolní skupiny souvislost typu bydliště a úrovně jejich sebehodnocení 

prokázána nebyla;  

• byla jednoznačně potvrzena hypotéza, že výskyt SZA silně ovlivňuje pocit 

osamělosti; 

• byla zjištěna přímá souvislost nižšího sebehodnocení jak s osamělostí, tak se SZA, a 

že se jejich vlivy sčítají;  

• byla potvrzena spojitost mezi výskytem SZA a neradostným nebo částečně 

neradostným dětstvím;  

• nejčastějším spouštěčem SZA je snaha po úniku z reality, hledání únikového řešení 

nekomfortní životní situace, osamění a stres. 

Některé výsledky mých výzkumů však považuji za překvapivé, např. zjištění, že nejnižší 

sebehodnocení mezi respondenty léčícími se se SZA měly osoby žijící ve vlastním trvalém 

bydlišti nebo u rodičů či příbuzných, zatímco nejvyšší sebehodnocení z respondentů se 

stejnou diagnózou měly osoby žijící v pronájmu a u nichž míra sebehodnocení byla dokonce 

srovnatelná se sebehodnocením respondentů kontrolní skupiny. Neméně zajímavé byly také 

výsledky, prokazující vysokou míru sebehodnocení u bezdomovců, nebo zjištění, že někteří 

respondenti léčící se se SZA vůbec nepociťují negativní vliv své nemoci na úroveň svého 

sebehodnocení. Co mě však na celém výzkumu nejvíce zarazilo a co současně považuji za 

alarmující je zjištění, že nesprávně zvolený způsob přednášky na téma drogové závislosti 

spolu s nízkou autoritou pedagogů může namísto odstrašujícího efektu podnítit naopak 

v mládeži zvědavost alkohol a drogy vyzkoušet a stát se tak spouštěčem syndromu závislosti 

na alkoholu či drogách.  
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Z původně stanovených hypotéz, které jsem podrobila testům, jsem nakonec některé po 

úvaze vyřadila. Jednalo se vesměs o podružné hypotézy, které vyšly statisticky neprůkazně 

v důsledku většího množství nezodpovězených dotazů a které by bez většího přínosu 

rozšiřovaly práci nad doporučený rozsah (např. hypotézy týkající se rodinné anamnézy nebo 

komorbidity). 

V průběhu práce a vyhodnocování jednotlivých výsledků jsem si uvědomila také spoustu 

nedostatků, které se s mou prací pojí. Určité slabiny mého výzkumu vidím v relativně malém 

vzorku respondentů, dále v samotné dotazníkové metodě, která přináší na jedné straně určité 

výhody, na druhé straně však i značné limity, také v možnosti disponovat daty ze sběru 

pouze jedné psychiatrické léčebny a zejména v absenci údajů o tom, v jaké fázi léčby se 

jednotliví respondenti se SZA nacházeli. Poslední faktor považuji za velmi významnou 

proměnnou vzhledem k tomu, že pozitivní afektivita pacientů v průběhu správně vedené 

léčby vlivem sociální podpory ze strany odborníků i spolupacientů významně vzrůstá, a 

proto mohou být výsledky testů respondentů z řad pacientů léčících se se SZA faktorem fáze 

léčby velmi ovlivněny. Jedinci se SZA se v průběhu léčby přestávají cítit sami, dochází 

u nich k nárůstu sebehodnocení vlivem větší stability, trpělivosti a ocenění dílčích úspěchů 

ze strany psychiatrů a psychologů, dochází ke srovnávání se s lidmi, kteří jsou na tom 

podobně, i k zástupné zkušenosti od pacientů, kteří do léčebny po ukončení léčby docházejí 

a kteří manifestují schopnost zvládnout náročnou životní situaci i bez alkoholu. V souladu 

s teorií Higginse (1991) a Hewitta (2002) jim léčba dodává čtyři hlavní zdroje potřebné pro 

zvýšení sebehodnocení: přijetí, pochvalu a pozitivní hodnocení ze strany významných 

druhých (v léčebně se jimi stávají psychiatři a psychologové), sociálního srovnávání (se 

spolupacienty) a zvládnutí krizových sociálních situací - v tomto případě zvládnutí 

abstinence (Higgins, 1991, a Hewitt, 2002; cituji podle Blatný, Osecká & Macek, 1993; 

Oosterwegel & Oppenheimer, 1993, cituji podle Blatný, 2010; Tafarodi & Swann, 2001, 

Rogers, 1961).  

Otázkou také je, zda bylo pro zkoumání míry sebehodnocení vhodné použít 

Rosenbergovu škálu sebehodnocení – RSES (Rosenberg, 1965) jako jednodimenzionální 

konstrukt globálního sebehodnocení (global self-esteem) či jako hodnoty sebe sama (self-

worth), když v posledních několika desetiletích mnozí psychologové (např. Franks & 

Marolla, 1976, Harter, 1985, Tafarodi & Swann, 2001) prosazují konstrukt dvou dimenzí 

globálního sebehodnocení, obsahující mínění o sobě jak z hlediska vlastní kompetence, tak 



 

86 

 

z hlediska sociálně definované hodnoty. Hlavní důvody, proč jsem se rozhodla pro použití 

RSES, jsou dva – v první řadě jde o jednodušší, nejrozšířenější a nejpropracovanější metodu 

měření sebehodnocení, která cíli, velikosti vzorku a rozsahu mé práce postačovala, a dále 

zejména proto, že podrobovat výzkumu zvlášť oblast sebepřijetí a zvlášť oblast kompetence 

by vyžadovalo sledovat respondenty se SZA v delším časovém úseku, ve větším vzorku a 

ideálně z dat získaných z několika různých léčeben, a srovnávat pak spojitost úspěšnosti či 

neúspěšnosti jejich léčby na jednotlivé aspekty sebehodnocení, což by zcela jistě přesáhlo 

rozsah a možnosti této bakalářské práce.  

V průběhu práce mě také napadlo, že by mohlo být zajímavé i přínosné podrobit 

výzkumu kauzalitu obou hlavních aspektů (tj. nízkého sebehodnocení a syndromu závislosti 

na alkoholu) a vstoupit tím do pomyslné arény závěrů a tvrzení některých významných 

autorů (Steffenhagen & Burns (1987) versus Skála (1987) aj.) nebo se zabývat kauzalitou i 

v otázce spojitosti typu zaměstnanosti a výskytu syndromu závislosti na alkoholu, resp. 

podrobit výzkumu, zda a jak dalece syndrom závislosti na alkoholu ovlivňuje typ 

zaměstnanosti, a naopak zda a jakým způsobem může typ zaměstnanosti způsobit/facilitovat 

rozvinutí syndromu závislosti na alkoholu. Vzhledem k tomu, že Chí-kvadrát test, použitý 

v mém výzkumu, je konstruován tak, že odpovídá spíše na otázku, zda závisí typ 

zaměstnanosti na výskytu syndromu závislosti na alkoholu, doporučovala bych některý 

z dalších výzkumů orientovat na zjištění, zda a jak dalece může typ zaměstnanosti zapříčinit 

či ovlivnit vznik či vývoj syndromu závislosti na alkoholu. Jak jsem již uvedla v předchozí 

kapitole Shrnutí výsledků a diskuze, podrobit kauzalitě by stálo za úvahu i spojitost faktorů 

sebehodnocení, pocitu osamělosti a výskytu syndromu závislosti na alkoholu a dalších. 

Rozbory kauzalit by však měly v případě této mé práce rovněž za následek rozšíření jejího 

rozsahu nad únosnou mez. 

S ohledem na výše uvedené nedostatky si proto dovoluji výsledky výzkumných otázek 

zobecňovat pouze s velkou opatrností a pokorou.  

Pokud by bylo možné hovořit o přínosu této mé práce, viděla bych ho v dalším potvrzení 

mnoha předešlých výzkumů, zabývajících se problematikou závislosti na alkoholu a jejím 

dopadem na sebehodnocení osob, léčících se se syndromem závislosti na alkoholu, a jako 

malý příspěvek k rozšíření poznatků této problematiky. Výsledky mého výzkumu potvrzují 

správný směr v léčbě osob se SZA ve smyslu intenzivního zaměřování se na oblast jejich 

sebehodnocení a self-efficacy a mohou také sloužit jako podnět k dalším výzkumům a 
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studiím v této oblasti. Při dalších podobných výzkumech by mohlo být zajímavé změnit 

například kontrolní skupinu z nealkoholiků za skupinu osob se SZA, které léčbu dosud 

nepodstoupily, nebo za dobrovolníky z řad anonymních alkoholiků. Přínosné by bylo rovněž 

prozkoumat již zmiňovanou kauzalitu spojitosti syndromu závislosti na alkoholu a nízkého 

sebehodnocení a dalších faktorů, při rozšířeném vzorku respondentů porovnat výsledky 

léčby u pacientů ve srovnatelných fázích léčby a z několika léčeben, sledovat v delších 

časových úsecích u stejných respondentů vliv protialkoholní léčby na další vývoj jejich 

sebehodnocení, sociální fungování, duševní zdraví a tím na celkovou životní spokojenost 

(Vágnerová, 2010; Willits & Crider, 1988, Kohoutek 2001) nebo na budoucí potenciální 

úspěšnost ve třech základních životních aktivitách, tj. v lásce, práci a v oblasti zálib (Čačka, 

2000), případně sledovat i vliv rodiny a významných druhých při stabilizaci jejich dalšího 

života a ověřit tak studie např. Blatného (2010) nebo Vágnerové (2010) o významu podpory 

jedinců, kteří podstoupili léčbu syndromu závislosti na alkoholu, apod.  

Na základě výsledku mého výzkumu bych se také přimlouvala za výzkumy a studie, 

zaměřující se na aspekt autority institucí základních a středních škol a jejich pedagogů ve 

spojitosti se spouštěčem syndromu závislosti na alkoholu a dalších drogách, neboť se tento 

problém ukazuje jako aktuální a závažný.  
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5 Přílohy 

5.1 Příloha 1 - Dotazník AUDIT 

Dotazník AUDIT: Verze určená k vyplnění klientem 

Informace pro klienta: Užívání alkoholu může mít vliv na Vaše zdraví a může také ovlivňovat účinky některých léků, 

proto považujeme za důležité zeptat se Vás na Vaše zvyklosti, pokud jde o pití alkoholu. Vaše odpovědi jsou považo-

vány za důvěrné informace, prosíme Vás proto o upřímné odpovědi. U každé otázky označte křížkem možnost, která 

nejvíce vystihuje Vaši odpověď. Demografické informace (neuvádějte, prosím, jméno). 

Pohlaví: muž / žena, věk: ......... let, dokončené vzdělání: ......................... současné zaměstnání: .................................. 

Otázky 0 1 2 3 4 

1. Jak často se napijete nějakého 

alkoholického nápoje? 
nikdy 

jednou 

měsíčně nebo 

méně často 

2-4 krát 

měsíčně 

2-3 krát 

týdně 

4 nebo vícekrát 

týdně 

2. Kolik sklenic alkoholického nápoje 

si dáte v typický den, kdy něco pijete? 
1-2 3-4 5-6 7-9 10 a více 

3. Jak často vypijete šest nebo více 

sklenic alkoholického nápoje při jedné 

příležitosti? 

nikdy 

méně než 

jednou 

měsíčně 

každý 

měsíc 

každý 

týden 

denně nebo 

téměř denně 

4. Jak často během posledního roku jste 

zjistil/a, že nejste schopen/schopna 

přestat pít, jakmile začnete? 

nikdy 

méně než 

jednou 

měsíčně 

každý 

měsíc 

každý 

týden 

denně nebo 

téměř denně 

5. Jak často během posledního roku jste 

nebyl/a kvůli pití schopen udělat to, co 

se od vás normálně očekávalo? 

nikdy 

méně než 

jednou 

měsíčně 

každý 

měsíc 

každý 

týden 

denně nebo 

téměř denně 

6. Jak často během posledního roku jste 

se potřeboval/a napít hned ráno, abyste 

se dostal/a do formy po nadměrném 

pití předešlý den? 

nikdy 

méně než 

jednou 

měsíčně 

každý 

měsíc 

každý 

týden 

denně nebo 

téměř denně 

7. Jak často během posledního roku jste 

měl/a pocit viny nebo výčitek svědomí 

po pití? 

nikdy 

méně než 

jednou 

měsíčně 

každý 

měsíc 

každý 

týden 

denně nebo 

téměř denně 

8. Jak často se během posledního roku 

stalo, že jste si nebyl/a 

schopen/schopna vzpomenout, co se 

stalo předešlý den večer, protože jste 

pil/a? 

nikdy 

méně než 

jednou 

měsíčně 

každý 

měsíc 

každý 

týden 

denně nebo 

téměř denně 

9. Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný úraz 

v důsledku vašeho pití? 
ne  

ano, ale ne 

v posledním 

roce 

 

ano, během 

posledního 

roku 

10. Měl někdo z vašich příbuzných 

nebo přátel či lékař výhrady kvůli 

vašemu pití nebo Vám doporučoval 

s pitím přestat? 

ne  

ano, ale ne 

v posledním 

roce 

 

ano, během 

posledního 

roku 
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5.2 Příloha 2 - Rosenbergova škála 
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m
 

1. Mám pocit, že jsem jako člověk přinejmenším stejně hodnotný stejně dobrý, 

jako ostatní. 
    

2. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností. 
 

 
   

3. Celkově mívám tendenci považovat se za neúspěšného člověka.** 
 

 
   

4. Jsem schopný dělat mnoho věcí stejně dobře, jako většina ostatních lidí. 
 

 
   

5. Mám pocit, že nemám moc vlastností, na které mohu být hrdý.** 
 

 
   

6. Mám k sobě kladný vztah. 
 

 
   

7. Celkově jsem se sebou spokojený. 
 

 
   

8. Chtěl bych si sám sebe víc vážit.** 
 

 
   

9. Občas mám dost pocit, že nejsem užitečný.** 
 

 
   

10. Někdy si myslím, že jsem naprosto nemožný.** 
 

 
   

 

Jak odpovědi bodovat: Položky 1, 2, 4, 6, 7: 

Naprosto souhlasím = 3, Souhlasím = 2, Nesouhlasím = 1, Naprosto nesouhlasím = 0. 

 

Položky 3, 5, 8, 9, 10 (jsou polarizovány opačně a jsou označeny **): 

Naprosto souhlasím = 0, Souhlasím = 1, Nesouhlasím = 2, Naprosto nesouhlasím = 3. 

 

Hodnota skóre se pohybuje v intervalu 0-30, kdy 30 značí nejvyšší skóre a tedy nejvyšší 

(nejvíce pozitivní) sebehodnocení.4 Při aplikaci stupnice odstraňte hvězdičky, které 

označují položky opačné polarizace. 

 

4 Je možné bodovat také na stupnici 1–4, pak bude výsledné skóre v intervalu 10–40. 
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5.3 Příloha 3 - Dotazník výzkum 

DOTAZNÍK 

 

Vážení respondenti, 

úvodem bych Vám ráda poděkovala, že jste se rozhodli věnovat svůj čas k vyplnění 

tohoto dotazníku, který mi bude sloužit jako podklad pro bakalářskou práci. 

V případě, že byste si nevěděli rady s výběrem odpovědi u některé z níže položených 

otázek, můžete ponechat krátký slovní komentář. Děkuji.  

 

1) POHLAVÍ 

❒ MUŽ 

❒ ŽENA 

 

2) VĚK 

 _________ 

 

3) MÉ NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ   

❒ ZÁKLADNÍ 

❒ STŘEDOŠKOLSKÉ BEZ MATURITY   

❒ STŘEDOŠKOLSKÉ S MATURITOU 

❒ VYSOKOŠKOLSKÉ 

 

4) RODINNÝ STAV 

❒ SVOBODNÝ/Á 
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❒ DRUH / DRUŽKA 

❒ ŽENATÝ / VDANÁ 

❒ ROZVEDENÝ/Á 

❒ VDOVEC / VDOVA 

 

5) ZAMĚSTNÁNÍ 

❒ PRACUJÍCÍ, JSEM V PRÁCI (VÍCEMÉNĚ) SPOKOJENÝ/Á 

❒ PRACUJÍCÍ, ALE JSEM V PRÁCI NESPOKOJENÝ/Á 

❒ NEZAMĚSTNANÝ/Á 

❒ MIMO PRACOVNÍ PROCES (STUDENT, DŮCHODCE, RODIČOVSKÁ 

DOVOLENÁ...) 

 

6) SOUČASNÉ BYDLIŠTĚ  

❒ PRONÁJEM 

❒ VLASTNÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ 

❒ BYDLIŠTĚ U RODIČŮ nebo u příbuzných 

❒ BEZ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ 

 

7) SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA 

❒ ŽIJI SÁM/SAMA 

❒ ŽIJI S PARTNERKOU/PARTNEREM 

❒ ŽIJI S NĚKÝM JINÝM, NEŽ S PARTNERKOU/PERTNEREM (se 

spolubydlícími, s kamarády, s rodiči, se svými dětmi, s příbuznými, apod.) 
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8) CÍTÍTE SE NĚKDY OSAMĚLÝ/Á? 

❒ ANO 

❒ NE 

 

9) JAK HODNOTÍTE CELKOVĚ SVOJE DĚTSTVÍ?  

❒ RADOSTNÉ  

❒ NERADOSTNÉ  

❒ ČÁSTEČNĚ RADOSTNÉ A ČÁSTEČNĚ NERADOSTNÉ 

 

10) VÝCHOVU MÝCH RODIČŮ VIDÍM JAKO PŘEVÁŽNĚ  

❒ LIBERÁLNÍ (VOLNOU, SVOBODNOU)  

❒ DEMOKRATICKOU (PARTNERSKOU)  

❒ AUTORITÁŘSKOU (PŘÍSNOU, OMEZUJÍCÍ) 

 

11)  JAK VNÍMÁTE VÝŠI SVÉHO SEBEHODNOCENÍ? OZNÁMKUJTE JEJ 

ČÍSLEM OD 0 DO 10 (0 – nízké sebehodnocení, 10 – vysoké sebehodnocení): 

 

___________ 

 

12)  LÉČÍTE SE V SOUČASNÉ DOBĚ NEBO JSTE SE NĚKDY V MINULOSTI 

LÉČIL/A SE SYNDROMEM ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU?  

❒ ANO, V SOUČASNOSTI SE LÉČÍM 

❒ ANO, LÉČIL/A JSEM SE V MINULOSTI 

❒ NE 
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Pokud jste na otázku č. 12 odpověděl/a NE, na následující otázky již neodpovídejte a 

pokračujte prosím dalším dotazníkem. 

 

13)  MÁTE, resp. MĚL/A JSTE NĚKDY PROBLÉMY TAKÉ S JINOU 

ZÁVISLOSTÍ (např. drogy, gamblerství, závislost na lécích)? 

PŘÍPADNĚ PROBLÉMY související S PORUCHOU PŘÍJMU POTRAVY 

(anorexie, bulimie)? 

❒ ANO 

❒ NE 

 

Pokud jste na otázku č. 13 odpověděl/a NE, na následující podotázky již neodpovídejte 

a pokračujte prosím další otázkou č. 14. 

 

O JAKÝ TYP ZÁVISLOSTI SE JEDNALO?          ________________________________ 

 

TUTO JINOU ZÁVISLOST JSTE: 

❒ ZCELA PŘEKONAL/A VLASTNÍ VŮLÍ 

❒ SE SNAŽIL/A PŘEKONAT, OBČAS JÍ ZNOVU PROPADNETE, ALE VĚŘÍTE, ŽE 

SE VÁM JI V BUDOUCNU PODAŘÍ DOSTAT POD KONTROLU 

❒ SE NESNAŽIL/A PŘEKONAT, JSTE STÁLE ZÁVISLÝ/Á, ALE CHCETE S NÍ 

V BUDOUCNU ZAČÍT BOJOVAT 

❒ NEPŘEKONAL/A, JSTE STÁLE ZÁVISLÝ/Á, NEVĚŘÍTE, ŽE BYSTE SE 

DOKÁZAL/A SVÉ ZÁVISLOSTI ZBAVIT, NEBO NECÍTÍTE POTŘEBU TUTO 

SVOJI ZÁVISLOST ŘEŠIT 

 

14)  DOKÁZAL/A BYSTE SI VZPOMENOUT NA SITUACI, KTERÁ VÁS POPRVÉ 

PŘIMĚLA K TOMU, ŽE JSTE K JEJÍMU ŘEŠENÍ VĚDOMĚ A OPAKOVANĚ 

POUŽIL/A KONZUMACI ALKOHOLU (PŘÍP. JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY)? 
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POKUD ANO, ZKUSTE PROSÍM TUTO SITUACI NĚKOLIKA SLOVY 

POPSAT: 

 

 

 

 

15) MYSLÍTE SI, ŽE SYNDROM ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU, SE KTERÝM SE 

LÉČÍTE (RESP. LÉČIL/A JSTE SE), MÁ/MĚL VLIV NA VAŠE 

SEBEHODNOCENÍ? 

❒ ANO 

❒ NE 

 

JESTLIŽE ANO, TAK JAKÝ?  

❒ KLADNÝ 

❒ ZÁPORNÝ 

 

DOKÁZAL/A BYSTE, PROSÍM, VÝŠE UVEDENÉ BLÍŽE POPSAT? 

 

 



ERRATA k bakalářské práci: Vztah sebehodnocení a syndromu závislosti na alkoholu 

 

Celá práce  

 

Chyba: bez očíslovaných stránek (při exportu do formátu PDF/A došlo omylem k odstranění 

číslování stránek) 

 

Odstranění chyby: očíslování stránek (první dva titulní listy nečíslované, listy 3 – 103 

očíslované jako strany 1 – 101 

 

Celá práce:  

 

Chybně: horní okraj 4 cm, dolní okraj 3,5 cm, levý okraj 3 cm, pravý okraj 2,5 cm 

 

Správně: horní okraj 3 cm, dolní okraj 2,5 cm, levý okraj 3 cm, pravý okraj 2,5 cm 

 

2. list (nestránkovaný) 

 

Chybné znění: „PhDr. Ivana Křížová“ 

 

Správné znění: „PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.“  

 

Str. 2 

 

Chybné znění: „PhDr. Aleně Škaloudové“ 

 

Správné znění: „Mgr. Aleně Škaloudové, Ph.D.“ 

 

Str. 6 

 

Chybné znění: „jedince  51“ (chyba Wordu) 

 

Správné znění: „jedince ………… 51“ (ručně opraveno) 

 

Str. 38 

 

Chybné znění: „/Blatný, 2010/.“ 

 

Správné znění: „[Blatný, 2010].“ 

 

Str. 58 

 

Chybné znění: „nepokojených“ 

 

Správné znění: „nespokojených“ 

 

 

 



 

 

 

Str. 65 

 

Chybné znění: „vdaná (83,3 %).Je zajímavé“ 

 

Správné znění: „vdaná (83,3 %). Je zajímavé“ 

 

Str. 73 

 

Chybné znění: „Charalampons“ 

 

Správné znění: „Charalampous“ 
 

Str. 78 

 

Chybné znění: „závislost na alkoholismu“ 

 

Správné znění: „závislost na alkoholu“ 

 

Str. 80 

 

Chybné znění: „Mühlparch“ 

 

Správné znění: „Mühlpachr“ 

 

Str. 95 

 

Chybné znění: „Měl někdo v vašich příbuzných“ 

 

Správné znění: „Měl někdo z vašich příbuzných“ 

 

Str. 96 

 

Chybné znění: „vět-šina“ 

 

Správné znění: „většina“ 

 

Str. 96 

 

Chybné znění: „mívám tendenci považovat se neúspěšného člověka“ 

 

Správné znění: „mívám tendenci považovat se za neúspěšného člověka“ 

 


