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Anotace 

 

Práce se snaží charakterizovat alkoholismus a zvláště se zaměřuje na popis alkoholismu 

u žen a způsoby jeho léčby.  Protože je ženský alkoholismus tolik ožehavým tématem, 

zaměřila se autorka na tuto problematiku podrobněji a snažila se popsat vztahy mezi 

matkou závislou na alkoholu a jejími potomky od doby početí až do dospělosti těchto 

dětí. Práci doplňuje dotazníkové šetření, které ilustruje postoj matek závislých na 

alkoholu k jejich dětem. 
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Summary 

 

The aim of this thesis is to define alcoholism; and mainly inform the reader about 

women alcoholism and kinds of the treatment. Since women alcoholism is a 

controversial topic, the author has devoted significant space to the issue and tried to 

describe the birth-adultness relationship between offspring and a mother who is 

addicted to alcohol. This work is supported with a survey which shows the attitude of 

woman addicts to their children.  
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Úvod 

 

 

Téma alkoholismu mě zajímá již několik let, neboť v kulturním prostředí českého 

národa patří alkohol neodmyslitelně k jakékoliv slavnostní příležitosti. Češi jsou tudíž 

odedávna zvyklí konzumovat alkohol poměrně ve velké míře při oslavách všeho druhu, 

nebo spíše při každé příležitosti. Během několika let, kdy se blíže zajímám o tuto 

problematiku, jsem vypozorovala, že problém s alkoholem se vyskytuje u některého ze 

členů rodiny v mnoha českých domácnostech. 

 Mužský alkoholismus je ve společnosti spíše přehlížen, nebo se mu nevěnuje 

taková pozornost, jako když alkoholu propadne žena. Závislost na alkoholu u žen je 

totiž stále tabu nejen v českém prostředí, ale i v ostatních částech Evropy či světa. 

V rámci studia jsem si proto záměrně vybrala měsíční praxi na ženském oddělení pro 

léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, abych získala hlubší poznatky o 

specifických projevech alkoholismu u žen. Během této stáže jsem si vyslechla příběhy a 

problémy několika pacientek a své poznatky jsem využila na následujících stránkách. V  

bakalářské práci jsem zaměřila svou pozornost na ženy – matky, které bojují se 

závislostí na alkoholu.  

 Mateřství bývá často hlavním posláním ženy, a proto je nutné, aby matka 

pozitivně působila na svého potomka v každém období jeho života. Ovšem pokud 

matka přestane plnit svou roli a vlivem závislosti na alkoholu se postaví do opozice vůči 

ostatním členům rodiny, často upadá celé rodinné společenství. Matka je tou osobou, 

která má zpravidla největší vliv na psychický, ale i fyzický vývoj dítěte. Právě proto je 

alkoholismus tak nebezpečným jevem, neboť ovlivňuje nejen zdraví matky, ale rovněž 

vývoj jejích dětí. 
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Tato bakalářská práce vznikla rozšířením absolventské práce s názvem Alkoholismus u 

žen, dopad na důležité sféry života. Rozšířila jsem ji o část zaměřenou na matky závislé 

na alkoholu a důsledky z jejich chování vyplývající. 

 Cílem mé bakalářské práce je popsat problematiku alkoholismu pro snazší 

pochopení souvislostí a uchopení problému z globálního hlediska. Zvláštní pozornost 

věnuji pochopitelně charakteristickým znakům alkoholismu u žen. Abych celý proces 

vzniku a průběhu alkoholismu doplnila, zařadila jsem na závěr obecné části práce 

možnosti léčby závislosti na alkoholu. Za nejdůležitější cíl práce si kladu zaznamenat 

hlavní problémy a specifika vztahu mezi matkou a potomkem. Zaměřila jsem se na 

období života závislé matky na alkoholu od početí dítěte po období dospělosti potomka, 

kdy se role obou stran zásadně mění. 

 Pro co nejvěrnější popis problému jsem využila své zkušenosti ze stáže na 

oddělení závislostí, osobní zkušenosti ze setkání s lidmi závislými na alkoholu a rovněž 

studiem literatury zabývající se touto problematikou z několika vědních oborů, abych co 

možná nejlépe vystihla všechny úhly pohledu na alkoholismus u žen ve vztahu k jejich 

potomkům. Do práce jsem pro bližší ilustraci zařadila dvě kazuistiky, které přibližují 

reálné osudy alkoholiček. 

 Závěr práce je vyhrazen dotazníkovému šetření, kterým jsem chtěla ilustrovat 

mé hypotézy z teoretické části.  
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1. Závislost na alkoholu 

 

 

1. 1. Definice alkoholismu 

   

Závislost je definována jako onemocnění, které je společenským fenoménem, protože s 

jeho důsledky se setkává nejen postižený jedinec, ale i celé jeho okolí. Dle Mezinárodní 

klasifikace nemocí (Classification of Mental and Behavioural Disorders Clinical 

descriptions and diagnostic guidelines) je syndrom závislosti chápán jako skupina 

fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky 

má u daného jedince mnohem větší přednost, než jednání, kterého si dříve cenil více.
1
 

 Závislost na alkoholu se projevuje přítomností problémů alespoň v některé 

z oblastí jako je práce, škola, zdraví, rodinné vztahy. Celkově ovlivňuje alkoholismus 

sociální fungování jedince, mohou nastat konflikty se zákonem. Postupem času se u 

závislého zvyšuje tolerance k alkoholu, již není schopen abstinovat a ztrácí kontrolu nad 

svým pitím.
2
 

 Nejvíce ohroženými jedinci jsou ti, kteří žijí, nebo vyrůstají v sociálně 

nestabilním prostředí, ovšem svou roli zde hrají rovněž genetické předpoklady k tomu, 

stát se závislým. Příčiny zneužívání alkoholu a závislosti na něm jsou tedy v oblasti 

genetické, biologické, psychické a sociální. Psychologie, nebo spíše sociální učení zde 

hrají poměrně důležitou roli. Pokud se totiž dítě již odmalička setkává doma s pitím 

nebo mu nikdo nezakazuje jeho konzumaci, nikdo mu neříká, aby nepilo, dítě považuje 

pití alkoholu za normu, za běžné společenské chování a v budoucnu napodobuje rodiče. 

Jde tedy o psychosociální faktor napomáhající rozvinutí pozdější závislosti. 
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  J. Marhoulová, K. Nešpor, Alkoholici, feťáci a gambleři, str. 56 

2
  M. Svoboda, Češková, Kučerová, Psychopatologie a psychiatrie,str. 162 

3
  http://www.alkoholik.cz/zavislost/dedicnost/dedicnost_genetika_a_predispozice_k_alkoholismu.html  

   (cit. 10.2. 2009) 

http://www.alkoholik.cz/zavislost/dedicnost/dedicnost_genetika_a_predispozice_k_alkoholismu.html
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Než se uživatel stane alkoholikem, prochází zákonitě několika stádii, která se vyznačují 

charakteristickými příznaky. Počáteční stádium je o poznání účinků alkoholu jako 

drogy, kdy člověk pociťuje dobrou náladu, která se dostavuje díky určitému množství 

alkoholu. Intervaly mezi pitím se zkracují, ale pijan se neopíjí, jen konzumuje tolik 

alkoholu, kolik mu stačí k příjemnému pocitu mírné podnapilosti. V této fázi 

konzumace alkoholu už vzniká závislost, ovšem droga zatím osobě přináší jen pozitiva.  

 Druhé stádium se vyznačuje občasnou opilostí uživatele, častou podnapilostí, 

která ve většině případů není ničím neobvyklým pro lidi v okolí pijana. Později se ale 

dávky alkoholu zvyšují a frekvence opilosti se zkracuje. V této fázi potřebuje více 

alkoholu k pocitu opilosti, proto také často přechází k takovým alkoholickým nápojům, 

které vyvolávají silnější účinky.  

 Třetí stádium často následuje po rozvinutém stádiu druhého stupně. Je to fáze, 

kdy závislý stále ví, co dělá ve stavu podnapilosti, ale již se objevují takzvaná „okénka“, 

kdy si uživatel nevzpomíná, co dělal předchozí den, nebo před týdnem. V tomto stádiu 

již alkohol zcela ovládá závislého, ten ztrácí nad svým pitím kontrolu. Ještě dokáže 

abstinovat, ale jen určitou dobu, aby si dokázal, že alkohol má pod kontrolou, ale opak 

je pravdou. Rychlá změna během třetího stádia probíhá celkem v krátkém časovém 

horizontu, přibližně do dvanácti měsíců pravidelného užívání alkoholu.  Závislý v této 

chvíli již nedokáže pít s mírou. 

 Čtvrté stádium je konečná fáze alkoholismu. Závislý často potřebuje ranní dávku 

alkoholu, aby mohl začít den, hladina alkoholu v krvi mu téměř neklesá na nulu. 

Uživatel je schopen nepřetržitě konzumovat alkohol několik dní za sebou, někdy i do té 

doby, dokud mu stačí finanční prostředky. V této fázi mu stačí i poloviční dávka 

alkoholu k naprosté opilosti, než dříve v důsledku poškození jater a nervového 

systému.
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  J. Skála, Až na dno, str. 45 
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V odborné publikaci „Až na dno“ od Doc. MUDr. Jaroslava Skály je popsáno několik 

typů závislostí, nazvaných podle Jellineka. První typ označuje gama. Jedná se o 

závislost, vyskytující se především v severských státech. Závislí typu gama jsou 

odolnější vůči alkoholu, ovšem rychleji ztrácí kontrolu nad svým pitím, ale na druhé 

straně jsou schopni abstinovat. 

 Typ delta je charakteristický pro románské země, kde se konzumuje především 

víno. Nositel tohoto typu ovšem není schopen abstinovat, ale nemusí být nikdy přímo 

opilý, ale také ne střízlivý. Docent Skála uvádí, že typ gama a delta se zřídka kdy 

vyskytují jako čisté typy, většinou jde o jejich kombinace, kdy převažuje jeden typ. 

 Nejméně prostudovaným typem závislosti je typ epsilon, který se nejčastěji váže 

na duševní onemocnění jako je schizofrenie, manická fáze cyklofrenie, epilepsie a 

podobně. Závislost typu alfa je charakteristická nedisciplinovaným pitím z hlediska 

společenského, které může závislému způsobit problémy, avšak nevede ke ztrátě 

kontroly nad sebou samým. Jde o typ, kdy piják zůstává ve druhém stádiu závislosti, 

kdy ještě dokáže své pití nějakým způsobem regulovat a v takové stádiu ustane 

například třicet až čtyřicet let. Zřídkakdy se stává, že typ alfa propadne 

nekontrolovatelnému pití typu gama. 

 Posledním popsaným typem závislosti na alkoholu je typ beta, kdy se nevytváří 

psychická, ani fyzická závislost, ale v případě dlouhodobého užívání alkoholu je člověk 

ohrožen zdravotními komplikacemi, jako jsou záněty nervů, žaludku, či cirhózy jater.
5
 

 

V pokročilém stádiu je alkoholik nebezpečný nejen sám sobě tím, že ničí celý svůj 

organismus, ale i svému okolí. Alkohol je pro něj hlavním a jediným předmětem zájmu, 

je pro něj potravou, dodavatelem energie, lékem proti úzkosti a pro zlepšení nálady. 

Většina finančního rozpočtu padne na nákup alkoholu, ukojení potřeby. Až závažná 

událost je často donutí zamyslet se nad jejich problémem a přistoupit na léčbu.  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 J. Skála, Až na dno, str. 46 
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U alkoholiků se nezřídka vyskytují poruchy vyvolané užíváním alkoholu, týkající se 

intoxikace uživatele. Akutní intoxikace je zprvu mírná a projevuje se uvolněním, člověk 

je více hovorný, euforický, hůře koordinuje pohyby. Naproti tomu, těžká intoxikace 

vede často k podrážděnosti, agresivitě a zhoršenému úsudku. Dokonce může vést až 

k poruše vědomí s následkem smrti. 

 Patologická intoxikace alkoholem se vyskytuje převážně u jedinců s nízkou 

tolerancí k alkoholu. Projevuje se extrémní vzrušeností, agresivitou a následným 

spánkem. Typickým příznakem je zde výpadek paměti, kdy si pijan nepamatuje co se 

dělo před usnutím v době opilosti.
6
 

 

Diagnózu závislosti vždy doprovází bažení, jeden ze základních symptomů alkoholické 

závislosti. Je to touha, nutkání užívat návykovou látku, na kterou je závislý navyklý. 

Příznaky bažení jsou jak fyzické, tak psychické, mohou se při něm objevit stavy 

podobné abstinenčním příznakům. Zvláště nebezpečné je bažení neuvědomované, 

objevující se především v extrémní blízkosti drogy (alkoholu), kdy stoupá riziko napití. 

Tento stav se objevuje nejčastěji při psychickém vypětí.  

 Bažení je později velice nebezpečné po absolvování odvykací léčby. Pacient 

snažící se abstinovat a odolávat chuti se napít alkoholu musí tento stav překonat. 

V opačném případě hrozí recidiva a opětovné zneužívání alkoholu. 

 

Východiskem ze závislosti je jen vnitřní uvědomění závislého a hluboké přesvědčení 

abstinovat, uvědomit si svou nemoc – závislost. Pro alkoholika bývá prvním krokem 

včasné vyhledání intenzivní léčby ve zdravotnickém zřízení, ale i dlouhodobé 

systematické doléčování, kdy klient dochází na léčebné terapie z domova, jde o 

ambulantní léčbu. Alkoholismus je nemoc, kterou nelze definitivně vyléčit, jediným 

vyzkoušeným a úspěšným receptem je trvalá a důsledná abstinence. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 M. Svoboda, Češková, Kučerová, Psychopatologie a psychiatrie, str. 162 
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Člověk s alkoholovým syndromem musí bojovat po zbytek svého života a nikdy více 

neochutnat alkohol. Je to doslova „běh na dlouhou trať“. Tento fakt se odráží v běžném 

životě tak výrazně, že abstinující alkoholik musí být ostražitý i při nákupech potravin, 

sledovat, zda daný výrobek neobsahuje alkohol, protože i jen chuť například rumového 

aroma může navodit bažení a zapříčinit recidivu, kdy léčící se alkoholik začne opět pít. 

V boji s alkoholem může závislým pomoci doléčovací centrum, kam mohou klienti 

docházet pouze ambulantně. V takovém zařízení se závislí opět učí brát plnou 

zodpovědnost za své chování a jednání. 

 Velkým problémem je postoj české veřejnosti ke konzumaci alkoholu. Ovšem 

alkohol je světově nejvíce zneužívanou drogou a dle posledních mediálních výzkumů 

jsou Češi jedním z nejvíce alkohol konzumujících národů na světě. Většina Čechů 

dokonce nepovažuje pivo za alkohol.
7
 „Vznikl abnormální stav, kdy se stává outsiderem 

ten, který abstinuje, a ne ten, který se alkoholové subkultuře přizpůsobuje. Konflikt se 

sociálním prostředím má tedy ten, kdo nepije, a ne naopak. Jde o patologický jev v naší 

společnosti a varovný signál vývoje alkoholismu.“
8
  

  „V posledních letech se poměr mužů a žen závislých na alkoholu začíná 

nebezpečně vyrovnávat a to především ve vyspělých státech. Tato konvergence 

ženského konzumu k mužskému je pravděpodobně součástí širší sociální změny, 

spočívající ve sbližování rolí muže a ženy, změny označované někdy jako emancipace 

žen“
9
 Kolem deseti procent žen v Evropě požívá alkohol v takové míře, že si zásadním 

způsobem poškozují své zdraví. Statistiky zjistily, že v České republice je až sedm set 

tisíc lidí závislých na alkoholu. Třetina z toho je žen a dvě třetiny mužů.
10

 

 Tento stav společnosti je velmi alarmující a proto je tak důležitá prevence 

vzniku alkoholismu a viditelná osvěta. 

  

 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.novinky.cz/domaci/233338-cesko-je-zasazeno-epidemii-alkoholismu-tvrdi-lekari.html   (cit. 

15.5.2011) 
8
  J. Marhounová, K. Nešpor, Alkoholici, Fenci a gambleři, str. 72 

9
  S. Bartlová, Sociální patologie, str. 22 

10
 http://www.studenta.cz/magazin/article/456/zeny-a-alkohol-co-rikaji-odbornic i (cit. 15.5.2011) 

 

http://www.novinky.cz/domaci/233338-cesko-je-zasazeno-epidemii-alkoholismu-tvrdi-lekari.html
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1.2. Ženský alkoholismus 

 

Žena je svou tělesnou konstitucí mnohem méně odolná než muž, tudíž ke stavu opilosti 

jí mnohdy stačí poloviční množství zkonzumovaného alkoholu, než příslušníkovi 

opačného pohlaví. Právě z toho důvodu, že ženy jsou fyziologicky vůči alkoholu 

handicapovány nižší odolností než muži, projevuje se u nich vznik závislosti. 

Alkoholismus u žen navíc zanechává mnohem větší škody na zdraví než u mužů, a to po 

kratší době trvání návykové konzumace. 

 Větší pravděpodobnost stát se závislou na alkoholu mají ženy v nepříznivé 

sociální nebo ekonomické situaci. Ženy alkoholičky jsou velmi často mezi rozvedenými 

nebo svobodnými matkami. Nezřídka do této kategorie osob spadají ženy samostatné a 

úspěšné – například podnikatelky, lékařky, učitelky, zdravotní sestry nebo celebrity. 

V populaci alkoholiků zaujímají ženy asi jednu třetinu. Další dvě třetiny patří mužům. 

Průměrný věk žen alkoholiček se nejčastěji pohybuje mezi čtyřiceti až padesáti lety, což 

ilustruje i výsledek dotazníkového setření, které jsem provedla na ženském oddělení 

závislostí u Apolináře. 

 Prvními známkami alkoholismu u žen je zanedbávání původně dobře 

udržovaného zevnějšku, nepořádek v bytě, nezvládání výchovy potomků. Žena 

skrývající alkohol v bytě záměrně nenechává manžela ani své děti uklízet, aby nenašli 

skrytý alkohol. Většina alkoholiček také proto pije doma, v ústraní a zpočátku je jejich 

závislost spíše nepatrná, lidé v jejich okolí si zpravidla nevšimnou výraznější změny 

v chování alkoholika v počátečním stádiu závislosti. Takové ženy vystupují na 

veřejnosti kultivovaně, zpočátku jsou schopné obstojně plnit své úkoly v zaměstnání i v 

domácnosti. Díky těmto okolnostem se může právě u takovýchto žen velmi dobře 

potvrdit zjištění docenta Skály, že se závislosti na alkoholu věnuje pozornost až tehdy, 

když přeroste v psychózu.
11

 Výskyt psychických onemocnění je u žen daleko častější 

než u mužů a často se také stávají oběťmi sexuálního zneužívání či domácího násilí. 

„Nešpor například tvrdí, že závislé ženy trpí častěji depresemi a úzkostí, ale méně časté 

u nich bývají poruchy osobnosti.“
12

  

 

 

                                                 
11

 J. Skála, Až na dno, str. 32 
12

 K. Kalina a kol., Drogy a drogové závislosti 2, str. 240 
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Na práci o domácnost tyto ženy již nestačí tak, jak tomu bylo v době před závislostí, 

jsou sice schopné postarat se o domov, ale jen ledabyle, s velkými nedostatky s mnohem 

větším úsilím a v delším časovém rozmezí. Ženy alkoholičky se mnohem více snaží 

svůj návyk tajit a zakrývat. Pijí velmi často v soukromí svého obydlí, neboť ženské pití 

je mnohem méně tolerováno ve společnosti a na ženu pijící alkohol je jinak pohlíženo 

než na muže.   

 Z důvodu maskování problému v  prostředí jejich zaměstnání si závislé obstarají 

léky k utlumení chuti po alkoholu, které jim napomůžou alespoň k částečnému 

soustředění. Takovýto stav ale zpravidla dlouho nevydrží a vlivem své neschopnosti 

vykonávat zodpovědně svou práci často musí opustit zaměstnání. Nehledě na to, že 

utlumující léky obsahují rovněž návykové látky, z čehož vyplývá, že závislost na 

alkoholu doprovází ještě závislost na lécích. „Alkoholismus zanechává u žen mnohem 

větší škody na zdraví, než u mužů, a to po kratší době trvání návykové konzumace.“
13

 

 Alkoholová závislost doprovází stranění se společnosti a z toho vyplývající 

problémy s přáteli, v partnerském vztahu, ve vztahu k jejím dětem, i se zbytkem rodiny 

a samozřejmě v zaměstnání. Většina závislých si svůj problém vůbec nepřipouští, 

nedokáže si jej uvědomit. Musí je tedy upozornit někdo z blízkých osob mezi přáteli, či 

člen rodiny. Ženy z léčebny u Apolináře se svěřily, že nejčastěji je na problém upozornil 

právě někdo ze členů rodiny. Osoba, kterou dříve znali jako vzornou hospodyni a matku 

později nejčastěji vídali opilou, spící v posteli, bez zájmu komunikovat s okolím. „Tyto 

pro cizí oči dobré matky, pozorné manželky a o staré rodiče pečující dcery – doma 

potají pijí, aby se zbavily vnitřního napětí, vzniklého z té neustále se prohlubující pastí 

mezi tím, co by dělat chtěly a tím, co dělat musí, neboť nemají sílu být vnitřně 

otevřené.“
14

  

 Ženský alkoholismus má výrazně závažnější dopad na fungování rodiny, právě 

proto, že žena, jako matka a manželka vytváří teplo domova, a pokud takto důležitý člen 

přestane plnit svou funkci tak, jak byla rodina doposud zvyklá, celý rodinný systém se 

začne rozpadat.  

 

 

 

                                                 
13

 J. Hosek, Sám proti alkoholu, str. 32 
14

 J. Marhounová, K. Nešpor, Alkoholici, Fenci a gambleři, str. 71 
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Je tak zásadně narušeno partnerské soužití manželů a muž v mnoha případech podává 

žádost o rozvod, pokud se manželka nemá snahu své závislosti zbavit. Na rozdíl od 

takového postupu, ženy žijících v domácnosti s mužem alkoholikem mají snahu svůj 

svazek udržet, co nejdéle to jde a trpělivě kráčejí po boku partnera alkoholika a snaží se 

mu pomoci ho zbavit závislosti.  

 Nejbližší rodinní příslušníci trpí tak velikou změnou osobnosti matky či dcery a 

často jim nezbude nic jiného, než přebrat zodpovědnost za dotyčnou osobu na sebe a 

snažit se přimět alkoholika k léčbě, což je zřejmě ten nejtěžší úkol. 

 „Užívání alkoholu u žen bylo vnímáno jako reálné nebezpečí pro překračování gender 

rolí ve společnosti. Patriarchální společnost totiž očekává od ženy zodpovědnost ke své 

rodině, ale také zároveň určitou závislost na maskulinní části populace. Žena-uživatelka 

drog je společností vnímána jako dvojí deviant. Je problematická nejen pro samotné 

užívání, ale zároveň zklamává ve své roli manželky a matky.“
15

 

 V mnoha případech se stává, že závislý člověk musí spadnout až na dno svých 

možností, aby si uvědomil svůj závažný problém. Z příběhů, které jsem si vyslechla 

v léčebně, bylo zjevné, že téměř každá z pacientek zažila veliký zlom, či propad ve 

vztahu se členy rodiny, přišla o přátele a podobně. Na druhé straně ženy zneužívající 

alkohol jsou pro společnost méně nebezpečné než muži. Ženy se v souvislosti se 

závislostí méně často dopouštějí trestných činů a násilného jednání, mívají silnější pud 

sebezáchovy, než příslušníci silnějšího pohlaví. Se stupňující se tolerancí k alkoholu a 

zákonitě jeho častější konzumací ve větším množství se chování alkoholiček mění a 

běžná komunikace se značně omezuje. Jejich závislost je patrná již pouhým pohledem. 

Závislost na alkoholu je často doprovázena závislostí na lécích.  

 Většina žen závislých na alkoholu se ovšem dokáže snadněji než muži odpoutat 

od nevhodné společnosti lidí, kteří jsou rovněž závislí a snadněji si vytváří zdravý 

životní styl.
16

 

  

 

 

 

 

                                                 
15

 K. Kalina a kolektiv, Drogy a drogové závislosti 2: mezioborový přístup, str. 239 
16

 K. Nešpor, Návykové chování a závislost, str. 56 
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1. 3. Možnosti léčby 

 

Pokud alkoholik chce skoncovat s pitím, je nutné, aby se k léčbě rozhodl sám bez 

většího nátlaku okolí. Bohužel jen velmi málo problematických pijáků se chce jít 

dobrovolně léčit, ale bez osobního přesvědčení není možné uniknout alkoholismu. 

 Nejčastější způsoby léčby jsou ve zdravotnických zařízeních na oddělení léčby 

závislostí, kde pacient obvykle stráví tři až čtyři měsíce intenzivní léčby s velmi 

přísným denním režimem. Závislí mají velmi přísný režim, který musí striktně 

dodržovat zejména z toho důvodu, aby v budoucím životě bez alkoholu dokázali obstát i 

při zátěžových situacích a dokázali zvládat běžné denní úkony bez větších problémů. Na 

oddělení závislostí mají pacienti naplánovaný program od brzkých ranních hodin až do 

večera a téměř žádný čas nemají čistě pro sebe.  Především ženské pacientky si vybírají 

místa léčby tak, aby dosáhli co největší míry anonymity v dané lokalitě a vyhnuly se tak 

přímým konfrontacím s lidmi, které běžně potkávají v místě svého bydliště během 

léčby. 

 

V ústavním zařízení je pacientkám poskytnuta kompletní zdravotnická péče, somatické i 

psychiatrické či psychologické vyšetření. Mohou se zúčastnit rodinné, nebo párové 

terapie a individuální terapie. V takových zařízeních bývá přímou součástí programu 

skupinová psychoterapie a pracovní terapie. Samozřejmostí ústavního zařízení je 

sociální poradenství od vyškolených sociálních pracovníků. 

 Důležitou léčebnou metodou je rodinná terapie, neboť se rodinní příslušníci 

mohou dovědět velice důležité informace o problému alkoholismu. Pokud závislý žije 

ve společné domácnosti s rodinou a zásadně tak ovlivňuje její chod. V rodinné terapii je 

důležité zavést základní pravidla při spolupráci s klienty a vymezit hranice. Poté je 

důležité zmapovat zkušenosti a prožitky každého člena rodiny a vnuknout mu pocit, že 

je zapojen do procesu. Terapeut by měl všem členům rodiny poskytnout vzor, jak by 

spolu měli správně komunikovat, naslouchat si a reagovat.
17
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 F. Rotgers, Léčba drogových závislostí, str. 120 
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Následným krokem je identifikace nejdůležitějších mezilidských problémů. Často jde o 

potíže s důvěrou, vymezení rolí v rodině, stanovení hranic chování a podobně. Mnoho 

rodin mívá problémy s vyjádřením svých pocitů, proto by se terapeut měl snažit o 

zlepšení komunikace o myšlenkách a pocitech, především proto, aby se často nestávalo, 

že je závislý člen klame zbytek rodiny o tom, že má vše pod kontrolou. Zásadním 

úkolem je odhalit chování členů rodiny, které nevědomky umožňuje alkoholikovi dále 

pít, když například ignorují zjevné důkazy opilosti a podobně.
18

 

 Rodinná terapie je součástí každého z níže uvedených typů léčby. Jde tedy 

především o spolupráci s rodinnými příslušníky. Mohou se do ní zapojit rodinní 

příslušníci či partneři klientů. Tato terapie napomáhá nahlédnout blíže do problematiky 

alkoholismu nejbližším lidem v okolí závislého na alkoholu a je pro ně tak snazší 

pochopit situaci klienta a posléze mu vytvořit ideální životní podmínky pro boj 

s alkoholem. 

 Existuje mnoho dalších specializovaných technik pro léčbu závislosti, jako 

například psychodynamické a behaviorální rodinné terapie a podobně. Myslím si však, 

že pro přiblížení léčebných technik postačí stručný popis rodinné terapie. 

 

Další možností, jak bojovat se závislostí na alkoholu je ambulantní léčba, kdy závislí 

dochází na specializované pracoviště, kde se účastní skupinových terapií. Zájemce o 

tuto službu musí splňovat vstupní podmínky, pro využívání služeb. Odborníci zhodnotí 

stav klienta, zda je schopen se účastnit programu. Poskytované služby se téměř neliší od 

služeb v ústavním zařízení. Také je jim poskytováno poradenství v oblasti mezilidských 

vztahů, rodinná terapie, individuální poradenství a poradenství pro rodiče a osoby blízké 

klientům. Součástí ambulantní léčby bývá také zdravotnická péče.
19

 Pacienti mají 

v některých případech možnost dostat léky proti bažení, které potlačí touhu po alkoholu 

a pomáhají tak lépe zvládat obtížnou životní situaci. 
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 F. Rotgers, Léčba drogových závislostí, str. 121 
19

 Kolektiv autorů, Seznam a definice výkonů drogových služeb, str. 13  
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Takový typ léčby absolvují především lidé, kteří nevědí, co mají očekávat při 

hospitalizaci na pobytové oddělení léčby závislosti, nebo mají strach se izolovat od 

vnějšího světa. Dalším praktickým důvodem, proč si alkoholici volí tento typ léčby, je 

ten, že mohou fungovat v běžném životě, chodit do práce, starat se o rodinu a přesto 

bojovat se závislostí. 

 

Jedním z typů ambulantní léčby je společenství anonymních alkoholiků, ve kterém se 

scházejí ženy i muži s cílem vyřešit svůj problém. Předávají si navzájem získané 

zkušenosti a snaží se tak dojít cíli zastavit nemoc zvanou alkoholismus. Tato idea léčby 

vznikla ve třicátých letech v USA. Vychází z rozhodnutí abstinujících alkoholiků, kteří 

se rozhodli se navzájem podporovat v abstinenci a předávat své zkušenosti lidem se 

stejným problémem. Podmínkou účasti v programu je střízlivý stav a touha přestat pít.
20

 

Anonymní alkoholici mají program nazvaný dvanáct kroků, podle kterého se řídí léčba. 

 Tento program se vztahuje k několika oblastem osobnosti, je to fyzický, 

psychologický, sociální a duchovní aspekt člověka. Poukazuje rovněž na důležitost 

mezilidských vztahů a sociálního prostředí v procesu uzdravování.
21

 

 Po léčbě se pacienti opět vracejí do běžného života, přechod z chráněného 

prostředí léčby nemusí vždy úplně zvládnout a jsou proto značně ohroženi recidivou. Při 

návratu do běžného života bez alkoholu jim může pomoci doléčovací centrum. Jde 

rovněž o ambulantní typ sociální služby, který je posledním článkem v řetězci služeb 

pro uživatele návykových látek a uzavírá tak proces léčby. Nabídka služeb se opět 

shoduje s nabídkou ambulantních programů. Poslání této služby je pomoci abstinující 

osobám navrátit se zpět do společnosti a minimalizovat tak riziko opětovného 

propadnutí alkoholu a snažit se udržet jejich návyky, které se naučily během předchozí 

léčby.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 J. Dočkal, Člověk a drogy, str. 67 
21

 F. Rotgers a kol., Léčba drogových závislostí, str. 18 
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Pracovníci doléčovacího centra se snaží reagovat na individuální potřeby klientů a 

případně s nimi řeší vztahové problémy, bytovou situaci, možnosti pracovního uplatnění 

a snaží se posilovat klientovu suverenitu a nově nastavený hodnotový systém. Snahou 

každého vyléčeného alkoholika je dosáhnout samostatnosti a spokojenosti v životě.  

 

Závislost na alkoholu je nemoc a při její léčbě je nutné k závislému přistupovat jako 

k člověku postiženém závažnou chorobou, která se odráží ve všech oblastech života. 

Dostat se z alkoholismu dokážou jen ti nejsilnější, kteří jsou odhodlaní přestat pít 

nadobro a věří v uzdravení. Zásadní je pro takové osoby přístup a vlivy prostředí. Je 

velmi důležité, aby měl vytvořené takové podmínky, kde nebude mít možnost si 

přičichnout k láhvi alkoholu, ideálně mu vytvořit harmonické prostředí ke zvládání 

dodržování denního programu, který si vytyčil při odchodu z léčby. 

 

Abstinující alkoholičky, se kterými jsem měla možnost se setkat, radí vytvořit si denní 

náplň tak, aby se v co největší míře lišila od režimu před nástupem do léčby. To 

znamená vyhýbat se lokalitám a lidem se kterými se člověk vídal před léčbou a snažit se 

využít volný čas nejlépe, jak je to možné. 

 

 

 

 

 

1. 4. Charakteristika ženského oddělení závislostí u Apolináře 

 

Oddělení závislostí Všeobecné fakultní nemocnice proslavil Doc. MUDr. Jaroslav 

Skála, který během svého působení vypracoval komplexní léčebný program závislostí. 

V roce 1951 inicioval založení záchytné stanice – prvního zařízení svého druhu na 

světě. Rovněž byl průkopníkem výše popsané metody léčby závislostí právě 

prostřednictvím, přísného režimu, který je vytvořen tak, aby se pacientky při návratu do 

reálného světa dokázaly co nejlépe resocializovat, aby si dokázaly účelně naplánovat a 

využít volný čas.  
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Oddělení je rozděleno na část lůžkovou a terapeutickou. Pacientky sdílejí celkem 

dvanáct pokojů se dvěma či třemi lůžky. K dispozici je jim ambulance, kde dostávají 

svůj denní příděl příslušných léků. V terapeutické části oddělení je lékařský pokoj a dvě 

terapeutické místnosti, třetí z nich je o patro níž, kde je rovněž jídelna společná pro 

mužské i ženské oddělení závislostí, stejně jako kavárna. V kavárně se střídají na službě 

jen pacientky ženského oddělení a ostatní pacienti mají možnost si zde zakoupit 

občerstvení. 

 

Oddělení spravuje „terapeutický tým“, který je sestaven ze dvou až tří sester, pracovní 

terapeutky, odborné lékařky specializující se na léčbu závislostí, psycholožky a sociální 

pracovnice.  

 Před nástupem na odvykací léčbu samotnou musí pacientky projít detoxikačním 

oddělením, kde se jejich tělo zbaví zbytku návykových látek. Zpravidla sem přicházejí 

ženy závislé na alkoholu, jen minimum z nich je závislých na nealkoholových drogách. 

Po absolvování detoxikační kúry se pacientka dostává na oddělení závislostí, kde je 

povinna dodržovat přísný denní řád.  

 

Léčba trvá průměrně čtyři měsíce, pokud ovšem není pacientka vyloučena z léčby za 

hrubé porušení léčebného řádu nebo za nasbírání příslušného množství trestných bodů 

za prohřešky během léčby. V takovém případě odchází z léčby většinou na dobu 

nejméně jednoho měsíce, či jak si sama zvolí a po této době se vrací na oddělení za 

účelem dokončení léčby. Podmínkou opětovného nástupu je samozřejmě střízlivý stav 

pacientky. 

 Program týdne je pevně stanoven tak, aby pacientky byly schopné dobrého 

fungování v běžném životě bez alkoholu, jde vlastně o nácvik účelného zorganizování 

času. Pacientky vstávají každý den brzy ráno ve stanovený čas, následuje rozcvička, 

povinná studená sprcha, úklid, vizita, snídaně a rozdávání léků. O příděl léků si ovšem 

každá pacientka musí říci sama, a jak jsem se mohla přesvědčit, často i to bývá pro 

některé pacientky obtížné. Nejobávanější částí každodenního programu je takzvaná 

komunita, kde si pacientky udělují trestné body za nesplněné úkoly z předešlého dne, 

hodnotí navzájem své chování a přístup k léčbě a předávají si zpětné vazby.  
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Všechny tyto připomínky by je měly motivovat k další léčbě či ke zlepšení svého 

přístupu k ní. Následuje relaxace a oběd, odpolední program se liší každý den. Dvakrát 

týdně pacientky absolvují terapeutické skupiny, kde pod vedením terapeutky řeší své 

nejniternější problémy v menších skupinách. 

 Dvě odpoledne v týdnu je na programu pracovní terapie. Ženy z celého oddělení 

tak dostanou přiděleny úkoly, které musí splnit. Jde například o práci na zahradě, 

žehlení, praní, dílčí úklid a podobně. Úterní odpoledne je věnováno ručním pracím, 

zdravotní prohlídce a fyzickému cvičení.  

 

Jedno odpoledne v týdnu probíhá oblíbená „volná tribuna“, na níž si vymyslí svůj 

vlastní program, vždy zaměřený na určité téma týkající se závislosti. Mohou se zúčastnit 

i pacientky, které již celou proceduru absolvovaly a nyní úspěšně abstinují. Takové ženy 

se vrací vždy v pravidelných intervalech na opakovací léčbu, účastní se týdenního 

programu s ostatními pacientkami a utvrzují se ve své abstinenci, nebo přijdou jen 

navštívit kolegyně na jeden den. Každý týden je pro ně „volná tribuna„ příležitostí 

rozloučit se s celou komunitou a dodat ženám závislým na alkoholu odvahu do léčby, 

motivovat je, být jim vzorným příkladem. 

 Další částí týdenního programu jsou psychologické hry s paní psycholožkou, 

přednášky o drogové tematice a jednou týdně jsou pacientky povinné provést generální 

úklid oddělení, které je nad rámec každodenního úklidu. Víkendový program je 

volnější, pacientky jsou povinné si dopředu naplánovat sobotní program a následně ho 

realizují, nejčastěji kulturní vycházkou po Praze. Některé z žen po uplynutí určité doby 

v léčbě mohou na víkend navštívit svou rodinu, podmínkou je pochopitelně důsledná 

abstinence po celý čas trvání návštěvy a střízlivý stav při návratu do léčebny.
22
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2. Mateřství a alkoholismus  

 

 

Jedním z nejvýznamnějších okamžiků v životě ženy, který změní celý její dosavadní 

život je moment, když se stane matkou. Mateřství nastává od okamžiku početí, kdy 

v těle ženy začne vznikat nový život, lidská bytost, která je od této chvíle zcela závislá 

na chování a zodpovědnosti matky, jež má v rukou osud dítěte. 

 Většina žen po zjištění těhotenství jedná zodpovědně a zcela si odepře 

alkoholické nápoje a tabák, aby neohrozila dítě, které v sobě nosí. Těhotné závislé ženy 

ale čelí nebezpečné nemoci, která neohrožuje jen je samotné, ale především jejich dítě. 

 Závislost je bezesporu nemoc, která je potřeba léčit. Nastoupit do léčby je o to 

víc žádoucí, když je žena v očekávání a ohrožuje tak nejen sama sebe, ale rovněž dítě, 

které může jejím nezodpovědným jednáním utrpět neblahé změny ve vývoji. Dětem, 

které jsou již v rané fázi vývoje plodu i dalších vývojových fázích vystaveny množství 

nejrůznějších faktorů biologického i psychicko-sociálního charakteru, hrozí poškození 

jejich zdravého vývoje.
23

 

 Cílem následující kapitoly je popsat, jaký vliv může mít alkoholismus matky na 

dítě v jeho různých obdobích vývoje v oblasti biologické, psychologické  

a sociální. Ve vývojových stádiích, která popsal psycholog Erik Erikson, jsem se snažila 

blíže rozebrat vliv působení závislé matky na rozvoj osobnosti dítěte dle jeho teorie 

vývoje osobnosti. 

 

 

2. 1. Prenatální období 

 

Doba od početní do okamžiku porodu dítěte se nazývá prenatálním obdobím. Jedná se o 

časově ohraničený úsek, kdy by žena měla dbát zvýšené opatrnosti, co nejdůsledněji 

dodržovat zásady zdravého životního stylu a především dbát na správné stravování. 

Stále ještě není známo množství alkoholu, které by mělo vliv na vývoj plodu, proto je 

obecně doporučováno ženám, které plánují mateřství se úplně vyhýbat alkoholu, neboť 

o graviditě se žena nedozví v okamžiku početí, ale až nějakou dobu poté. 
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Ovšem ženy závislé na alkoholu se takového návyku těžko zbavují a důsledky jejich 

nadměrného pití se mohou významně projevit, především na dítěti, které v sobě nosí. 

Pokud jde o vliv alkoholu na zdraví dítěte, hovoříme zde o nejnebezpečnější látce 

působící na plod. V České republice naštěstí není alkoholismus u těhotných žen tak 

častým jevem. Ojediněle se s ním setkáváme u starších vícerodiček, převážně z nižších 

sociálních vrstev nebo u osamělých svobodných či rozvedených žen. Často se zároveň 

jedná o silné kuřačky, nebo ženy, které jsou závislé ještě na dalších návykových 

látkách.
24

 „V západním světě je alkohol považován za nejčastější příčinu mentální 

retardace dětí a zároveň za jedinou příčinu, které je možné předejít. Alkohol se dostává 

přes placentu k plodu, krev plodu pak obsahuje stejné množství alkoholu jako krev 

matky.“
25

 

 „Účinky alkoholu na plod jsou známy již po staletí a popsal je již Aristoteles. 

V těhotenství prochází alkohol volně placentární bariérou a působí toxicky na plod.“
26

 

Koncentrace etanolu v plodové vodě narůstá pomaleji než v samotném séru plodu a je 

zaznamenatelná i v době, kdy již alkohol v krevním oběhu nelze dokázat. Tudíž je plod 

více závislý na odbourávání alkoholu játry matky a je tak vystaven delší dobu alkoholu 

přetrvávajícímu v plodové vodě. Důsledkem těchto faktorů se velmi často rodí na 

alkoholu závislým matkám děti s fetálním alkoholovým syndromem, který byl poprvé 

popsán v roce 1973. Tento syndrom je charakteristický specifickými znaky jako 

například prenatální a postnatální růstový deficit či retardace, abnormality centrální 

nervové soustavy, mentální retardace, anomálie v obličeji, drobné kloubní abnormality a 

další spíše méně časté zvláštnosti ve vývoji. Ovšem určit množství konzumovaného 

alkoholu, které vede k fetálnímu alkoholovému syndromu je zatím stále velmi obtížné.
27
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2. 2. Novorozenec 

 

Narození dítěte je zásadním mezníkem v životě každé ženy. Nyní je zodpovědná nejen 

za svůj život, ale i za život svého potomka. Dítě se stává středem zájmu ženy a 

v podstatě i smyslem její existence. Tento stav je vyvolán hormony, které přirozeně 

vylučuje matka i dítě při porodu a kojení, a které mají také nepatrný vliv na chování 

matky. Hormony jako například oxytocin mají význam pro vyvolání altruistického 

chování matky, její potřebě milovat a potřebu závislosti. Mezi matkou a dítětem se tak 

vytvoří pevné pouto. Tento vztah je zásadním faktorem pro pozdější schopnost 

začlenění do společnosti pro dospělého člověka.
28

 

 Jak uvádí server idnes.cz, mnoho úspěšných žen po nástupu na mateřskou ztratí 

možnost chodit do společnosti, jak tomu bylo dříve, místo důležitých pracovních úkolů 

vykonává pouze primitivní úkony spojené s péčí o dítě a o domácnost. Změny životního 

stylu je pro některé z nich natolik neúnosná, že se uchýlí ke konzumaci alkoholu, která 

snadno přeroste v závislost. Dle slov psychoterapeuty Moniky Plocové je v léčebnách 

až pětina žen, které začaly pít na mateřské.
29

 

 Ženy zneužívající alkohol ovšem k mateřství přistupují s mnohem menší mírou 

zodpovědnosti než většina nezávislých matek. Podle údajů v publikaci „Péče o těhotné 

ženy užívající psychotropní látky v těhotenství“ vrozené vady dětí vyvolané alkoholem 

představují až padesát procent ze všech vrozených vad v populaci. 

Alkoholismus matky způsobuje již zmiňovaný fetální alkoholový syndrom, který se u 

převážné většiny novorozenců projevuje nižší porodní váhou a menší hlavičkou. 

Zaostávání růstu pokračuje až do předškolního věku a u poloviny dětí dokonce až do 

adolescence. U novorozených dětí a také u kojenců je charakteristickým projevem 

syndromu neutišitelný křik, zvýšené reakce na světlo, zvuk, dotyk, problémy s přisátím 

k prstu a pitím. Také se u takto postižených dětí vyskytují poruchy spánku a 

negativismus. 
30
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Novorozeneckého období dítěte je časem adaptace jeho organismu na vnější prostředí a 

proto by matka měla dbát zvýšené opatrnosti v přístupu k dítěti. Právě šestinedělí je 

doba, kdy by dítě mělo být uchráněno před cizími a škodlivými vlivy, aby se snáze sžilo 

s okolím.  

Je tedy na matce, aby dopřála svému potomkovi příslušnou péči, ale právě pro ženy 

závislé na alkoholu to může být velmi nelehký úkol, pokud by pokračovaly ve 

zneužívání alkoholu. V opilosti mají alkoholičky často problém samy se sebou, natož 

aby dostatečně a zodpovědně pečovaly o novorozence. 

 

 

2. 3. Kojenec 

 

Období od šestého týdne do jednoho roku života se dítě nazývá kojencem. V tomto 

věku dělá velké pokroky, výrazně se mu zlepšuje motorika, dokáže sledovat dění ve 

svém okolí, samostatně sedí, vnímá všemi smysly a ke konci dovršení jednoho roku 

věku mnoho dětí začíná samo zvládat i chůzi. V tomto období je třeba dbát zvlášť 

zvýšené opatrnosti a dohlížet na dítě dvacet čtyři hodin denně, neboť vzhledem k jeho 

pohyblivosti je zde mnohem větší riziko úrazu. Podnapilé matky proto velmi obtížně 

zvládají důslednou péči o dítě vzhledem k jejich opileckým stavům, kdy nejsou schopny 

včas reagovat a předejít tak případnému úrazu dítěte. 

 Dle Eriksona jde o stádium bazální důvěry, kdy se buduje vztah mezi matkou a 

dítětem a dítě se musí naučit být nějakou dobu o samotě, když ho matka na čas opustí.  

Doba odloučení matky a dítěte nesmí ovšem trvat moc dlouho.  Některé závislé matky 

ale mnohdy neodkážou odhadnout, či ovlivnit délku odloučení, proto tato etapa může 

skončit neúspěchem a dítě nebude mít důvěru v samo sebe, nebo s tím bude mít 

problém, v pozdějším životě může být ohroženo sklonem ke smutku a zklamání, 

pozbude schopnost spolehnout se na druhé v situaci, kdy je to nezbytné.
31

 

„Kojenec potřebuje potravu, zdravý spánek a nerušené vyměšování. Osoba, která o něj 

pečuje, poskytuje kojenci zážitek bezpečí tehdy, je-li její chování předvídatelné.“
32

 U 

závislých matek však chování mnohdy předvídat nelze.  
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 P. Říčan, Psychologie osobnosti, str. 160 
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V tomto věku dítě získává základ pro čerpání síly ve zdárné výsledky svého počínání a 

v překonávání strastí a pochybností nad sebou sama. Důvěra či naděje jsou základní 

faktory citových vztahů k lidem, kteří se podílí na péči o člověka, jako je například 

lékař.
33

 

 Pokud si dítě nevybuduje celoživotní důvěru v někoho blízkého, na koho se 

může vždy spolehnout, a takovou blízkou osobou bývá většinou matka, může být po 

zbytek života ohroženo vážnými duševními poruchami, jako je například deprese či 

paranoia, nebo těžké narcistické poruchy. Při zanedbání péče a nedostatku možností pro 

vytvoření důvěry se mohou v tomto období rozvinout až takové problémy, že může být 

ohrožen i tělesný vývoj dítěte.
34

 

  

 

2. 4. Batole 

 

Batole je dítě ve věku od jednoho do tří let. Toto období je charakteristické rychlým 

rozvojem pohybových schopností dítěte, poznáváním světa prostřednictvím hry a 

napodobováním chování dospělých. Batolecí věk je dobou her se symboly, kdy dítě 

rozvíjí svou představivost a abstraktní myšlení a velmi rychle se učí. Do dvou let věku 

nastává prudký rozvoj řeči, a proto je velice důležité s dítětem dostatečně verbálně 

komunikovat a tím mu napomáhat ke správnému používání slov v souvislostech.   

 V batolecím období se dítě začíná více osamostatňovat a snaží se samo prosadit 

své potřeby a touhy, projevuje se u něj egoismus, snaha o prosazení vlastní vůle a 

poprvé také období vzdoru. Zároveň dítě začíná vnímat funkci trestu.  

 Erikson tento věk charakterizoval jako stadium autonomie. Vývojový úkol 

tohoto stádia lze formulovat heslem svoboda v řádu. Batole se učí milovat svoji 

svobodu a zároveň i řád, který ale musí být nastolen rodičem, tedy většinou pečující 

matkou. Když ale matka neplní svou funkci tak, jak by měla a vlivem opilosti dítě 

nedokáže naučit co je dobře a co je špatně, a že díky řádu člověk dostává svobodu, 

může se stát, že dítě vnitřně odmítne řád a naučí se poslouchat jen ze strachu, nebo pro 

svůj prospěch.
35
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Ostatně takovýto model dítě vidí u závislé matky, která postrádá smysl pro řád a díky 

své závislosti na alkoholu nemůže být ani zcela svobodná. Nastolení pevného řádu 

v životě batolete je pro matky závislé na alkoholu nesnadný úkol neboť ony samy mají 

velmi často problém s pravidelným denním režimem.  

 Projevy emocí takových matek by měly být ve správné míře, aby dítě jasně 

pochopilo, co se po něm žádá, ovšem ve stavu opilosti je zvládání emocí a výchovy 

obecně velice obtížné. Právě objevená autonomie dítěte, opírající se o řád, může být 

podlomena pochybnostmi a zahanbením ze strany matky. „Tyto funkce slouží k sociální 

regulaci a jsou pozitivním přínosem batolecího období. Jestliže však převáží nad tím, co 

mají regulovat, není základní úkol stádia splněn. Osobnost je natrvalo ohrožena ve volní 

sféře, např. nutkavými poruchami.“
36

 

 Batolecí věk je tedy zcela zásadní pro socializaci jedince a nejvýznamnější roli 

zde hraje výchova a vytvoření správných návyků v chování. Matka je osobou, která ve 

většině případů tráví s dítětem čas a je tedy na ní, aby své dítě navedla na správnou 

cestu. Pokud má ale matka problém s nalezením sama sebe a její život zcela zásadně 

ovlivňuje závislost na alkoholu, v takové situaci je téměř nemožné poskytnout dítěti vše, 

co potřebuje a podpořit tak jeho zdravý duševní a fyzický vývoj.  

 

 

2. 5. Předškolní věk 

 

Věk předškoláka je doba, kdy se dítě výrazněji zapojuje do společnosti. V této době 

přibližně mezi třetím a šestým rokem života si jedinec osvojuje návyky, postoje a 

vlastnosti, které si s sebou ponese do budoucího života. Dítě předškolního věku většinou 

vstupuje do dětského kolektivu a učí se sociálním interakcím mezi vrstevníky. Také 

díky tomu se u dětí nejvíce rozvíjí řeč právě v předškolním věku. 

 V Eriksonově vývojové psychologii jde o stadium iniciativy, kdy je dítě velice 

impulzivní, „ plánuje, experimentuje a pouští se do nových aktivit. Přílišná snaha o 

úspěch při těchto nových záměrech, zvláště když jsou přitom přehlíženy potřeby jiných 

lidí, vyvolává u dítěte pocit viny.“
37
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 P. Říčan, D. Krejčířová a kol., Dětská klinická psychologie, str. 44 
37

  V. J. Drapela, Přehled teorií osobnosti, str. 70 

 



 - 29 - 

Rodiče by měli v tomto věku věnovat dítěti zvláštní pozornost při komunikaci a stále při 

stanovení řádu v každodenním životě. Matka bývá zpravidla nejdůležitější osobou 

v životě dítěte, které ji bere za největší autoritu a snaží se dodržovat určená pravidla a 

zavděčit se jí. Závislé matky ovšem mají často problém s nastavením pravidel pro dítě a 

se soustředěním se na problémy dítěte, které mohou nastat v jeho psychickém vývoji, 

v rozvoji řeči, či v kolektivu dětí předškolních zařízení. „Nevhodná výchova může 

vypěstovat zvláště u konstitučně disponovaného dítěte, příliš citlivé kruté svědomí, jež 

na dlouhou dobu snad až do dospělosti podváže iniciativu jedince a promění každé 

odvážnější přání v intrapsychický neurotický konflikt.“
38

 

 V době, kdy dítě začíná navštěvovat předškolní instituci je výchova a péče dítěte 

zčásti svěřena také pedagogům, kteří by měli zaznamenat, zda se v okolí dítěte 

vyskytuje nějaký problém. Matka závislá na alkoholu se může zpočátku jevit jako 

bezproblémový rodič, navenek nevykazující odchylky od běžných rodičů, ovšem 

s postupem času se projeví známky nežádoucího chování u dítěte, či matky. Pedagog by 

si měl všimnout, v jakém stavu vyzvedává matka svého potomka, nebo zda tento úkol 

přenechává raději na blízkých lidech z jejího okolí. 

 Vlivem závislosti matky se u dítěte mohou projevit odchylky v chování či 

opožděný vývoj. V kolektivu dětí se nejlépe rozpoznají psychické problémy jednice či 

poruchy řeči, které bývají často následkem nevhodného zacházení s dítětem v rodině. 

Alkoholismus matky je překážkou pro správnou výchovu potomka a vnímání jeho 

starostí a problémů, které se mohou v tomto věku objevit. Vlivem nevhodného chování 

matky k dítěti mohou se u potomků alkoholiků objevit těžkosti při dotahování úkolů do 

konce, nebo potřeba být neustále chváleni a ujišťováni o správnosti svého jednání.
39

 

 

 

2. 6. Mladší školní věk 

 

Mladší školní věk trvá v rozmezí mezi šestým a jedenáctým rokem života, tedy do 

nástupu puberty. Důležitým mezníkem v životě jedince a celé jeho rodiny je nástup do 

školy a povinnosti s ní spojené střídají hru, která byla doposud hlavní náplní dítěte.  
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Do života školáka nastupuje pevný řád dne, kdy dítěti nastávají každodenní úkoly, které 

musí splnit a také zjišťuje, že jsou mu kladeny mnohé překážky, které musí samo 

překonávat. Další, novou autoritou je pro dítě pedagog. Se školními povinnostmi dítě 

objevuje také nové kamarády a vytváří si tak další vztahy mezi vrstevníky. Dle Eriksona 

jde o období takzvané snaživé píle, kdy si dítě osvojuje vztah ke světu práce a představu 

uplatnění v něm. Dítě se učí vyrovnávat s problémy a objevuje pocit méněcennosti, 

který se snaží překonávat vyvinutím většího snažení. V této fázi je potřeba, aby do 

situace vstoupil rodič a pomohl dítěti problém řešit. Pokud ovšem tím rodičem je závislá 

matka, která má dost problémů sama se sebou, dítě může být z nastalé situace ještě více 

zmatené. Neschopnost matky pomoci dítěti se zorientovat v problému a naopak vlivem 

jejího chování tendence tento problém ještě zhoršit, dokáže v dítěti pocit méněcennosti 

ještě prohloubit. Pak může nastat situace, že dítě se stane v kolektivu outsiderem a tento 

stav vyústí až ve školní fobii.
40

 

 Děti na prvním stupni základní školy jsou již velmi vnímavé, a dokážou 

zaregistrovat svízelnou situaci svých kamarádů. Proto je nasnadě zásah pedagoga, který 

by problému měl věnovat zvýšenou pozornost, aby včas upozornil matku na její 

nevhodné chování, kterým je v tomto případě závislost na alkoholu a případně se snažil 

pomoci dítěti v jeho krizové situaci prostřednictvím školního psychologa či jiných 

institucí. 

 

 

2. 7. Starší školní věk 

 

Toto období přibližně mezi jedenáctým a patnáctým rokem života jedinec prožívá 

pubertu, která se dá považovat za nejbouřlivější období života. Z dítěte se stává dospělý 

a více se odpoutává od rodičů, snaží se osamostatnit. Toto stádium vývoje je 

charakteristické pro zvýšenou kritiku, rebelství a revoltu ze strany dítěte. Je zde patrná 

snaha se zařadit do nějaké skupiny vrstevníků a zároveň snaha se lišit. 
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Pro děti matek alkoholiček je tato doba obzvláště náročná, neboť se v mnoha situacích 

stydí za chování či zjev matky pod vlivem alkoholu a je pro ně velice těžké se s touto 

situací vypořádat a obrnit se proti případným narážkám vrstevníků. Od puberty se proto 

mnoho dětí pokouší převzít na sebe rodičovskou zodpovědnost a kladou tak tímto na 

svou osobu téměř nesplnitelný úkol. Když matka neplní svou roli tak, jak by měla, sama 

si mnohdy své pochybení či zanedbání péče z důvodu závislosti nedokáže uvědomit. 

Dítě tak duševně strádá a může se projevit snaha hledat zázemí mimo domov. Matka 

závislá na alkoholu tak komplikuje život nejen sobě, ale obzvlášť svému potomkovi, 

který má navíc v tomto složitém věku problém s nalezením vlastní identity. 

 

 

2. 8. Adolescence 

 

Doba po ukončení povinné školní docházky, kdy se dítě mění v dospělého jedince je 

zřejmě tím úplně nejsložitějším a nejkritičtějším obdobím pro mladého člověka zhruba 

ve věku mezi patnácti a dvaceti lety. Z dítěte se stává dospělý jedinec.  Figuruje zde 

touha po nalezení vlastního já, co největší samostatnosti a oproštění se od rodiny. U 

takto mladých lidí navíc s nestabilním rodinným zázemím se vyskytují obavy 

z budoucnosti. Také z toho důvodu jsou přecitlivělí a hůře zvládají sebeovládání. 

 Erikson nazývá období od puberty asi do dvacátého roku věku jako stadium 

identity, kdy se jedinec zabývá existenčními otázkami, kam se bude ubírat jeho život, a 

buduje si v podstatě dospělé sebe pojetí.
41

 Vlivem chování závislé matky dochází u 

adolescenta ke zmatení rolí. Matka alkoholička nedokáže svému dospívajícímu 

potomkovi poskytnout podporu a pocit důležitosti, také proto si děti alkoholiků nejsou 

jisti tím, jaké chování je normální, raději lžou v situacích, kdy by bylo stejně snadné říct 

pravdu, protože právě na lhaní jsou zvyklí od závislé matky a považují to víceméně za 

běžné chování, neboť od rodičů se pozorováním děti nejvíc naučí. Nepřiměřeně reagují 

na změny, které nemohou ovlivnit a v tomto věku více než jindy cítí, že jsou jiní než 

ostatní. 
42
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Děti matek závislých na alkoholu přitom často dospívají dříve než jejich vrstevníci, 

právě proto, že na sebe berou zodpovědnost za svou nemocnou matku. Dle výzkumů 

Janet Geringer Woititzové jsou děti závislých matek buď mimořádně zodpovědné, nebo 

mimořádně nezodpovědné.
43

 Svým způsobem tak přeskočí období adolescence, neboť 

na sebe berou role, které si myslí, že jsou od nich očekávány. Tento proces ovšem může 

narušit jejich zdravý psychický vývoj a později také vážně narušit vztah s matkou, 

pokud tato situace již nenastala dříve. 

 

 

2. 9. Dospělost 

 

V době, přibližně od dvacátého roku života je člověk samostatným subjektem a hledá si 

své místo na světě. Toto období je charakteristické odchodem od rodičů a budování si 

vlastního bydlení, je dobou nalézání partnera pro život a zakládání rodiny. 

 Erikson nazývá mladší dospělost obdobím intimity, kdy jde o to, aby mladý 

člověk nalezl sám sebe, navázat intimní vztahy a přizpůsobil se partnerovi. Ovšem díky 

komplikovanému chování matky a jejím vlivu na potomka , který se díky jejímu často 

odmítavému chování může cítit zraněna mít tak problém s navazováním důvěrných 

vztahů.
44

 

 Pro ženy – matky dospělých potomků je tato doba velmi složitá a může u nich 

nastat takzvaný „syndrom prázdného hnízda“, kdy najednou nemají o koho se starat a 

ztrácí tak jednu ze svých dosavadních každodenních činností. Tato kritická doba může 

být podnětem pro rozvoj závislosti na alkoholu, a pokud žena již zneužívala alkohol 

předtím, může se stát, že množství vypitého alkoholu se ještě zvýší. Tento fakt často 

velmi zásadně přispěje k ukončení vztahů ze strany potomka s matkou, neboť její 

chování nelze dál tolerovat. Taková situace mnohé ženy dovede k zamyšlení se nad 

jejich životy a projeví snahu něco změnit. Snaha obnovit a zahojit staré rány ve vztahu 

s dospělými dětmi je často faktorem, který dožene závislé matky k nástupu do 

protialkoholní léčby. Posléze je pouze na nich, zda budou schopny do konce života 

abstinovat a mít zdravé vtahy se svými nejbližšími, nebo zda budou pokračovat ve 

zneužívání alkoholu. 
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V případě, že potomek matky závislé na alkoholu má stále snahu s matkou vycházet, 

bere tak na sebe těžké břemeno postarat se o slušný život závislé matky. Role se 

v takové situaci obracejí, matka se stává velkou starostí pro své dítě, které se snaží o ni 

pečovat. Tento fakt ovšem ještě napomáhá k lehkomyslnosti závislé a je téměř cestou do 

záhuby, neboť alkoholici si nedokážou připustit, jak velký problém mají, když se k nim 

všichni snaží chovat ohleduplně a s péčí a vztahy s příbuznými jsou v mezích přehnané 

slušnosti 

 

 

 

 

3. Životní příběhy žen závislých na alkoholu  

 

Během mého působení na oddělení závislostí jsem využila příležitosti, abych provedla 

rozhovor s pacientkami, které byly s to si se mnou chvíli v klidu pohovořit. Pro 

představu, jak se dá dojít k závislosti na alkoholu, jsem záměrně vybrala dva poměrně 

odlišné příběhy pacientek, s nimiž jsem se během mé stáže měla možnost mluvit. První 

příběh je o ženě pocházející ze skromnějších poměrů, s genetickými předpoklady stát se 

závislou, která v době mé stáže absolvovala již druhou léčbu.  

 Druhý příběh ukazuje příběh ženy z dobře situované rodiny, která podlehla 

alkoholu z důvodu izolace od okolního světa, přátel a neschopnosti si najít smysluplné 

trávení volného času. U Apolináře absolvovala jeden týden opakovací léčbu a během té 

doby jsem měla příležitost si vyslechnout její příběh. Nyní již několik měsíců úspěšně 

abstinuje a zdá se, že je na dobré cestě.  

Z důvodu úplné anonymity jsem použila u každé z pacientek krycího jména. 

 

 

3. 1. Příběh Lenky 

 

Lenka pochází z malé vesnice ve středních Čechách, prožila si téměř idylické dětství, 

velkým vzorem je pro ni dodnes její otec. V kritickém období dospívání, přibližně 

v Lenčiných patnácti letech od rodiny otec odešel a Lenka žila v domácnosti jen 

s matkou, která sama měla sklony k alkoholismu.  
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Přesto ve škole patřila vždy k nadprůměrným žákům, ale po ukončení střední školy 

s maturitou začala s kamarády trávit čím dál tím více času po nocích na diskotékách, 

kde samozřejmě spolu s přáteli konzumovala alkohol v nemalém množství. Naneštěstí 

měla Lenka tu nevýhodu, že její matka v té době již trpěla závislostí na alkoholu, což ji 

zřejmě dosti ovlivnilo. 

  „Dr.  Jellinek – přední odborník na alkoholovou závislost -  zjistil, že potomci 

alkoholiků mají až desetkrát vyšší pravděpodobnost, že se alkoholiky stanou také.“
45

                               

Zřejmě vlivem psychické zátěže na mladou dívku začala Lenka trpět poruchami 

příjmu potravy – bulimií. Přes všechny problémy s matkou, neustálé přejídání se a 

následné zvracení, si Lenka našla přítele, jehož si po dvouleté známosti vzala za muže. 

Zanedlouho po svatbě se jim narodila dcera. 

 Manžel, který je o více než deset let starší než Lenka, se rozhodl podnikat a 

pořídil si malý obchod s potravinami. Přibližně v té době se již potýkala s problémy 

s alkoholem. Trávila hodně času v domácnosti sama s dcerkou, občas navštívila 

kamarádky, nebo ony přicházely k Lence domů a společně popíjely víno ve větším 

množství než je obvyklé pro přátelská setkání. Po dvou letech opět otěhotněla, ale po 

dobu gravidity pití rapidně omezila maximálně na sklenku vína denně. Po druhém 

porodu se velmi snažila být vzornou matkou, ale vztah s manželem se spíše zhoršoval. 

Jejich jedinou obživou byl dosud obchod, jenž ale začal mít existenční problémy a po 

čase byli nuceni ho zavřít a hledat si novou práci. 

 Lenka byla stále na mateřské dovolené, manžel si našel práci dělníka v místím 

výrobním podniku, ale jejich ekonomická situace se výrazně zhoršila a vztah procházel 

krizí. Vrcholem bylo zjištění, že manžel byl Lence nevěrný.  

 Tento zážitek ji natolik zasáhl, že stále více propadala pití, péči o děti častěji 

svěřovala muži a sama trávila volný čas v restauračním zařízení. Po skončení 

„mateřské“ nastoupla do zaměstnání jako dělnice ve stejném podniku jako manžel. 

Situace v rodině byla nadále kritická. Lenka často odcházela za zábavou do nočního 

města a opíjela se do bezvědomí. Sama přiznává, že péči o rodinu a domácnost 

zanedbávala a zpětně si uvědomuje, že dětem hrozilo velké nebezpečí úrazu, neboť ona 

pod vlivem alkoholu nebyla schopna plného soustředění.   
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Později uvádí, že s manželem byli oba zvyklí si několikrát týdně koupit velkou láhev 

vína a společně se po večerech napít, ovšem když už děti spaly. Její noční flámování ale 

stále nepřestávalo, děti často hlídal kamarád a Lenka měla příležitost se bavit s přáteli a 

přitom si dopřávat poměrně velké množství alkoholu. Tento stav ale manžel již 

shledával neúnosným a odvezl ženu na oddělení závislostí U Apolináře.  

 Lenka absolvovala čtyřměsíční léčbu a vrátila se k rodině přesvědčena, že se 

více nenapije. Její problémy s bulimií stále přetrvávaly, ale nyní byl pro ni rozhodující 

boj s alkoholem. Několik měsíců po léčbě se skutečně vzorně starala o rodinu i o 

domácnost, podnikala výlety s dětmi, ale opět shledávala problémy ve vztahu 

s manželem. Ten se nerad účastnil rodinných vycházek a výletů do přírody a raději 

doma odpočíval a rovněž podle Lenčiných slov nadužíval alkohol.  

 Z jejího vyprávění je patrná značná fixace Lenky na otce, který je pro ni velikým 

vzorem a ona sama touží, aby byl manžel stejně tak vzorným tátou pro jejich dvě dcery, 

jako byl Lenčin otec pro ni.  Situace mladé rodiny byla opravdu značně neutěšená a 

mám dojem, že manžel popíjí alkohol také podezřele často a nedají se u něj vyloučit 

sklony k závislosti. 

 V každém případě byl Lenka ve svém vztahu nespokojená, zjistila, že její 

představy o ideální rodině se nikdy nenaplní a vztah s jejím manželem procházel krizí, 

přes všechno domlouvání a snahy zlepšit rodinnou situaci, nepociťovala Lenka ani 

náznak spolupráce ze strany manžela. V takovéto nepříjemné rodinné atmosféře Lenka 

opět hledala východisko ze situace nadměrnou konzumací alkoholu, vzápětí si ale svůj 

prohřešek uvědomila a ve svém zájmu se rozhodla opět absolvovat léčbu U Apolináře.  

 Během terapií, které jsem navštěvovala spolu s pacientkami, řešila Lenka svůj 

problém i situaci v rodině a z jejího líčení vyplynulo, že napití, byl spíše vypočítaný, 

záměrný krok, který zapříčiní její odloučení od muže. Lenka zřejmě nenašla jiné 

východisko ze situace, potřebovala se na nějaký čas oprostit od mužových výčitek a 

přemýšlet sama nad sebou a tuto možnost nalezla na oddělení závislostí. Mezi 

pacientkami jsem ji vnímala jako výjimečnou, měla již dobře vytvořený náhled na svůj 

problém a závislost na alkoholu pro ni očividně nebyla dominantním problémem. 

Vnitřně se snažila vyrovnat s rodinnou situací, s poruchou příjmu potravy a poměrně 

realisticky si plánovala budoucnost.  

 

 

 



 - 36 - 

 

Jako milující matka měla výčitky vůči svým dětem, uvědomovala si, že její chování pod 

vlivem alkoholu pro ně bylo mnohdy velmi nebezpečné a nezodpovědné, či přímo 

ohrožující jejich zdravý vývoj. 

 Zájem vyléčit se a začít žít opět normální život je pro ni hlavním cílem. Má 

zájem na urovnání svého vztahu s mužem, ráda by žila opět ve spokojené fungující 

rodině. Ráda by získala lepší pracovní pozici, vzhledem k jejímu vzdělání, a zlepšila tak 

ekonomickou situaci rodiny. Věřím, nebo možná jen chci věřit, že její životní příběh 

bude mít šťastný konec. 

 

 

3. 2. Příběh Zory 

 

Pro ilustraci bych ráda představila životní příběh ženy, u níž byla závislost způsobena 

úplně jinými důvody, než u Lenky. Zora, o které se nyní zmiňuji, je vysokoškolsky 

vzdělaná, mladá třicetiletá žena, atraktivního vzhledu. Je rozvedená, má čtyřletého syna 

a již déle než rok úspěšně abstinuje. 

 Studovala na vysoké škole ekonomický obor, ve volném čase se věnovala 

modelingu, který ji velmi bavil a naplňoval. Celkem slušně si jím přivydělávala ke 

studiu, a díky této aktivitě také poznala spousty zajímavých lidí. Na jednom večírku 

v Praze, kde příležitostně pracovala jako hosteska, se potkala s budoucím manželem. 

Zora toto setkání popisuje jako lásku na první pohled.  

 Kvůli nové známosti začala často jezdit do Prahy na víkendy. Zřejmě ji naprosto 

oslnil péčí, jakou ji poskytoval, každý den ji vozil na večeři do luxusní restaurace, 

každou chvíli jí koupil něco hezkého na sebe. Dnes jeho chování Zora hodnotí, jako by 

si ji tak trochu vydržoval. Ale ona do něj byla tehdy údajně skutečně zamilovaná. Po 

dvouletém vztahu se vzali, ona se za manželem přestěhovala do Prahy a žila životem, o 

kterém vždycky snila.  Jediný problém byl v tom, že v Praze vůbec nikoho neznala, 

navíc v té době ani nepracovala, neboť nedlouho po svatbě otěhotněla. Ve velkoměstě 

nenacházela možnosti, jak si najít přátele a žila podle jejích slov samotářským životem.  
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Důvodem, proč Zora začala pít, byl v podstatě pocit izolace od lidí ve svém okolí, 

nemožnost zábavy a odreagování se od denních starostí. Bylo to v době, kdy už se o 

malého syna většinu času starala chůva a ona přestala kojit. Tehdy si uvědomila, že 

v Praze žije už víc než rok, téměř pořád sama a bez kamarádek. Vždy, když někam šla, 

cítila se jen jako hloupý doprovod jejího muže. Ten jí vyvedl do společnosti jen při 

příležitosti společenské události, jako byly například firemní večeře nebo nějaký ples či 

večírek. Pít začala vlastně na plesech, kde si podle svých slov připadala doslova jako 

„kůl v plotě“, nikdo si jí nevšímal, neměla si s nikým co říct. Z toho důvodu nudu ve 

společnosti zapíjela u baru. Později si začala víno kupovat i domů, ale nezůstala jen u 

vína, postupem času se její potřeba alkoholu zvětšovala a tak často pila tvrdý alkohol.   

 Manžel ženě vyčítal, že mu na veřejnosti svým opíjením dělá ostudu. Zora si 

s mužem chtěla promluvit o svých problémech, ale ten ji jen stručně odbyl a požádal ji, 

ať s ním už raději nikam nechodí. Pila v té době už převážně destiláty.  

 Varovným signálem pro ni bylo nechtěné ublížení synovi, naštěstí nešlo o vážný 

úraz. Ale Zora na to dodnes vzpomíná s velkým pocitem viny. Manžel po tomto 

incidentu zasáhl a rozhodl se stávající situaci změnit, povolal chůvy na dvacet čtyři 

hodin denně a často se o syna starala i jeho matka. Zoru poslal k psychologovi, který ji 

odkázal na psychiatrické vyšetření, na které ale nakonec nešla. 

 Byla ve stádiu, kdy si myslela, že nemá žádný problém a že se z ní manžel snaží 

udělat blázna, nebo se jí chce zbavit. Stále ji trápil pocit samoty, cítila se zbytečná, 

manžel jí nadával, vyhrožoval rozvodem, byl zpočátku úplně bezradný, jak změnit stav 

jeho ženy. Nakonec to byl on, kdo ji s pomocí kolegy a kamaráda opilou namol spíše 

násilím naložili do auta a dovezli na psychiatrii.                                                         

     Po této události byla Zora ve stavu, kdy se jí hlavně nechtělo domů za 

manželem, takže přece jen souhlasila s léčbou. Nastoupila léčbu na oddělení závislostí u 

Apolináře, ovšem nechtěla, aby za ní manžel jezdil na návštěvy, odmítala se s ním 

setkat. On za ní přesto dojížděl, ale tak dlouho ho posílala pryč, až nakonec přestal 

jezdit. Po návštěvě maminky dostala novou energii do života a našla konečně sílu se 

sebou něco udělat. Zora strávila v  léčebně skoro čtyři měsíce. Smířila se s tím, že si 

skleničku vína či jiného alkoholu nedá už nikdy a byla přesvědčená o trvalé a důsledné 

abstinenci. Hned po propuštění z léčebny se po dohodě s manželem rozvedla. Ale čekal 

je ještě boj o dítě. Nakonec byl syn soudně svěřen do péče Zoře. Také toto rozhodnutí ji 

velmi motivovalo a podpořilo její přesvědčení, že se alkoholu už nikdy nedotkne.            

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=8592831&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=928&idproduct=2685415&idclient=28270118
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S bývalým mužem ale dále udržuje kontakt a syna si může vzít na jakýkoli víkend 

k sobě do Prahy. Příliš velký zájem ale údajně zatím nejeví, protože je pracovně velmi 

vytížený. Dnes Zora uznává, že rodina ho nikdy moc nezajímala. Našla si zaměstnání a 

připravuje se na nový život, do kterého má velké plány.  

 

Těmito dvěma životními příběhy jsem chtěla poukázat na rozlišné cesty k závislosti na 

alkoholu u žen. U obou pacientek byl spouštěčem závislosti v podstatě nedostatek 

zábavy, bezúčelné trávení volného času, přesto, že každá z těchto žen pocházela z 

naprosto odlišného prostředí a rodinného zázemí. Co se týče péče o děti, obě matky své 

děti zanedbávaly a věnovaly svou pozornost spíše příležitostem se napít. 

 Z vyprávění se mi zdálo, že Zora cítila menší zodpovědnost vůči svému synovi, 

než Lenka ke svým dětem. Zřejmě to bylo dáno také tím, že měla k dispozici chůvu, 

které částečně přenechala výchovu a sama se věnovala více sobě a své potřebě pití. U 

Lenky jsem vypozorovala větší zájem o děti, dle jejích slov s nimi trávila i více času než 

Zora se svým synem a snažila se jim věnovat, když toho byla zrovna schopná.    

 Přes rozdílné povahy a postavení manželů těchto závislých žen to byli právě oni, 

kteří své manželky donutili absolvovat léčbu a snažili se jim tak pomoci vyřešit jejich 

problém. Dle mého soudu má Zora mnohem lépe vytvořené podmínky a příznivější 

předpoklady pro trvalou abstinenci, ale v zásadě je to jen na nich, jak se se svou nemocí 

a rodinnou situací poperou.  
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4. Dotazníkové šetření 

 

Pro ilustraci myšlenek uvedených v této práci, jsem provedla dotazníkové šetření na 

vzorku žen z doléčovací skupiny oddělení závislostí u Apolináře. Pacientky 

z doléčovací skupiny jsem oslovila z toho důvodu, že již mají na svou nemoc vytvořený 

náhled a poskytnou mi tak poměrně dobře zpracovatelné údaje, správně jsem 

předpokládala, že většina z nich jsou matky. 

 Po domluvě s personálem oddělení závislostí jsem navštívila terapii doléčovací 

skupiny na ženském oddělení. Z důvodu navázání spolupráce a získání důvěry pacientek 

jsem se účastnila celého odpoledního programu, v jehož úvodu jsem představila jak 

sebe, tak téma mé bakalářské práce, abych objasnila důvod mé návštěvy. Rozdala jsem 

třicet dotazníků a poprosila pacientky o jejich vyplnění do domluveného termínu. 

Vzhledem k tomu, že na doléčovacích skupinách se pacientky stále střídají a neschází se 

vždy stejné ženy ve skupině, byl proces sběru dotazníků poměrně náročný na čas. 

Z toho důvodu se mi z uvedeného počtu dotazníků vrátilo pouze sedm, což rozhodně 

není reprezentativní vzorek pro kvalitní výzkum, ale přesto se pokusím jej zhodnotit a 

vyvodit z něj závěr. Cílem tohoto dotazníkového šetření je vykázat na vzorku žen jejich 

postoje k problému alkoholismu a mateřství.  

 

 

4. 1. Struktura dotazníku 

 

V první části dotazníku jsem se zaměřila na zjištění obecných informací pro vytvoření 

obrázku o ženách, které podléhají závislosti. Zjišťovala jsem věk, vzdělání, druh 

zaměstnání, které vykonávaly před nástupem do léčby, rodinný stav, počet a věk dětí 

těchto žen. V další části dotazníku jsem se soustředila na zcela zásadní otázky pro 

podklady k této bakalářské práci týkající se vztahů matky k dítěti v obdobích života 

potomka od početí do dospělosti. Dotazy jsem směřovala na matky již od početí, neboť 

jsem chtěla zjistit, jak zodpovědně braly ženy závislé na alkoholu svoji graviditu a jak 

přistupovaly k faktu, že v sobě nosí nový lidský život, na který mají zcela zásadní vliv. 
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Otázky jsem stupňovala dle časového horizontu od minulosti do přítomnosti, tedy od 

početí, přes období novorozenecké, kojenecké, až po dobu kdy dítě začíná navštěvovat 

školská zařízení – mateřské školky a školy. Dotazovala jsem se na situace, kdy matky 

pod vlivem alkoholu mohly vážně zanedbat péči o děti, a jak s odstupem času své 

počínání vnímají a reflektují. 

 Vztahy matky a potomků jsem zjišťovala do období dospělosti dětí závislých 

matek z toho důvodu, protože jsem předpokládala, že v určitém věku se role obou 

dospělých osob podstatně mění a zodpovědnost za své matky často berou právě jejich 

dospělí potomci., což se mi v některém z dotazníků potvrdilo. 

 Výsledky dotazníkového šetření jsou skutečně pouze ilustrativní, neboť pro 

seriózní kvantitativní výzkum by bylo nutné získat několikanásobně více respondentek,  

což v omezeném časovém horizontu nebylo možné. 

 

 

4. 2. Vyhodnocení dotazníku 

 

4.2.1. Věk 

 

Nejpočetnější věkovou skupinou léčící se z alkoholismu jsou pacientky mezi třiceti a 

padesáti lety, což se potvrdilo po zhodnocení dotazníků. Nejvíce dotazníků (8) 

odevzdaly ženy ve věku mezi třiceti pěti až třiceti osmi let věku. Další čtyři dotazníky 

zodpovídaly ženy ve věku mezi čtyřiceti a padesáti lety a ostatní tři dotazované byly 

starší padesáti let. Poměr věkových skupin vyjádřený v procentech je znázorněn  

v grafu 1. 
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Graf 1 – Věk uživatelky: 

35 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

60 let a víc

 

 

 

4.2.2. Vzdělání  

 

Vzdělání respondentek lze z tak malého počtu vrácených dotazníků jen velmi těžko 

hodnotit. Proto jen pro ilustraci uvádím graf znázorňující vzdělání žen z doléčovací 

skupiny, kde většina z nich dokončila střední školu s maturitou (11) a ostatní (2) jsou 

absolventky středního odborného učiliště. 

 

Graf 2 – vzdělání respondentek: 

VŠ

SŠ s maturitou

SOU bez maturity
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4.2.3. Zaměstnání 

 

Na otázku o posledním zaměstnání před nástupem do léčby byly odpovědi velmi 

různorodé. Dvě pacientky byly v té době na mateřské dovolené, další v domácnosti (3), 

jiné v důchodu (2). Ostatní byly v pracovním procesu (8) například ve zdravotnictví, 

v pohostinství, či v technickém oboru. Početná skupina žen závislých na alkoholu 

pochází právě z oboru zdravotnictví a školství což dokazují výzkumy, které jsem četla 

při studiu problematiky alkoholismu a potvrdilo se mi to i v dotazníkovém šetření 

k absolventské práci o alkoholismu. Práce v pohostinství je velmi riziková pro 

problémové uživatele alkoholu, neboť se zde této návykové látce nelze vyhnout. 

Respondentka navíc do dotazníku uvedla, že pohostinství, kde vykonává profesi 

kuchařky je rodinný podnik, tudíž je i v době abstinence zapojena do procesu 

obstarávání této živnosti, která je tradičně spojena s konzumací alkoholu.  

 

 

4.2.4. Rodinný stav 

 

Většina z deseti respondentek, které odevzdaly dotazník je vdaná (9), ostatní ženy 

uvedly stav rozvedená (4) či svobodná (2). Z tohoto poznatku vyplývá, že většina žen – 

matek mají stále v době léčby a abstinence podporu manžela, ostatní musí se závislostí 

bojovat samy. Zda se rozvedly z důvodu jejich závislosti, můžeme jen spekulovat, 

ovšem dle mých poznatků je hodně mužů, kteří chování manželky v opilosti neunesou a 

proto je alkoholismus ženy častým impulzem pro podání žádosti o rozvod ze strany 

muže častější než v opačné situaci, kdy je problémovým uživatelem muž. 
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Graf 3 – rodinný stav:  

Svobodná

Vdaná 

Rozvedená

 

Všechny ženy, které odevzdaly dotazník, měly jedno, dvě nebo tři děti. Nejmladším 

dítětem uživatelky je dítě ve věku pěti let a nejstarším je už dospělý potomek ve věku 

nad třicet let. Jen pět žen odpovědělo na dotaz ohledně konzumace alkoholu 

v těhotenství. Tři z nich se vyvarovaly konzumace alkoholu úplně a dvě uvedly, že 

alkohol pily i nadále, ovšem snažily se jeho užívání omezit. 

 

  

4.2.5. Vliv alkoholu na rodičovské povinnosti 

 

Na dotaz týkající se věku dětí, když pacientka začala mít problémy s nadužíváním 

alkoholu, odpovědělo pouze osm dotazovaných. 

 Všechny ženy uvádí, že jejich problémy s alkoholem měly vliv na rodičovské 

povinnosti a jedna se domnívá, že jen někdy. Je zřejmé, že s odstupem času si závislé 

matky uvědomují své pochybení ve výchově a zanedbání povinností. Zajímalo mě, 

v čem spočívalo zanedbávání povinností, proto jsem nechala otázku otevřenou, aby 

ženy mohly blíže specifikovat svá pochybení.  V odpovědích na tuto otázku se 

opakovala odpověď – nedůslednost ve výchově a nedostatek času na děti.  

 

 

 

 



 - 44 - 

 

Některé dotazované si vyčítaly malou kontrolu dětí, ztrátu autority či sebestřednost, kdy 

alkoholička vnímá převážně své potřeby a na ostatní se tolik neohlíží. Tři pacientky 

uvádí, že zanedbávaly všechny oblasti výchovy. Další závislá matka uvádí, že bez 

dávky alkoholu nebyla schopná vstát z postele a postarat se tak o své školou povinné 

dítě. Nechuť do jakékoli činnosti je velmi častý příznak alkoholismu u velké části 

závislých žen. 

 Členové rodiny či ošetřující lékař často přihlíží nepřiměřené péči o děti, proto 

jsem se dotazovala, zda závislé matky někdo upozornila na zanedbávání výchovy.  Dvě 

ženy uvedly, že je nikdo neupozorňoval a ostatní dotazované uváděly i několik 

odpovědí. Nejčastěji je na jejich pochybení upozornil manžel, rodiče a přátelé. 

V jednom případě si nedostatečné péče všiml ošetřující lékař a jednou matku upozornil 

vlastní potomek. 

 

 

4.2.6. Péče o dítě v etapách jeho vývoje 

 

V další části dotazníku jsem se zaměřila na chování závislé matky v různých etapách 

vývoje jejího dítěte od novorozeneckého období do dospělosti. Na otázku zda pacientka 

konzumovaly alkohol i v době novorozeneckého věku potomka odpověděly čtyři z nich 

kladně, ostatní zřejmě v tomto věku jejich dítěte závislé nebyly, nebo se zdržely 

odpovědi. 

 

Ošetřující lékař dítěte by měl vnímat situaci v rodině a přístup matky k dítěti, proto jsem 

se dotazovala na všímavost pediatra, zda zaznamenal problémy uživatelky s alkoholem 

a upozornil jí na neblahé důsledky pro matku i její dítě. Převážná většina (11) uvedla, že 

si lékař ničeho nevšiml, pouze jedna pacientka se přiznala, že si zaznamenal její 

závislost a upozornil jí na možná rizika nejen ve vztahu k dítěti. 

 V batolecím období především musí být matka velice obezřetná, na otázku zda 

měly ženy problém zajistit bezpečí dítěte, odpovědělo pět z nich kladně a jedna údajně 

zvládla potomkovi zajistit bezpečné prostředí.  
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Další otázka směřovala na chování matek, které se nedokázaly stoprocentně postarat o 

nerizikové prostředí, a v důsledku toho mohlo dojít či došlo například k úrazu dítěte. 

Šest žen odpovědělo, že příště byly obezřetnější a snažily se dát na dítě větší pozor a 

další tři uvedly, že se snažily zmírnit konzumaci alkoholu, jedna z nich té události 

nepřikládala velkou váhu. 

 Další dotaz je orientován na péči o dítě předškolního věku, zda nastaly problémy 

při pravidelné docházce a vyzvedávání dítěte ze školky. Tři dotazované uvedly, že 

chodily dítě pravidelně vyzvedávat, dvěma se stalo, že občas vlivem alkoholu potomka 

vyzvednout zapomněla. Pět matek vyzvedávání nechalo na jiném členu rodiny. Dítě 

chodil vyzvedávat starší sourozenec či prarodiče. 

 Problémy v rodině, se někdy mohou projevit na studijních výsledcích dítěte 

během školní docházky, proto jsem zařadila dotaz, zda alkoholismus matky měl vliv na 

studium potomků. Převážná většina uvedla, že žádné problémy nezaznamenala, tudíž 

školní záležitosti nemusela řešit. U většiny matek si pedagog nevšiml projevů 

alkoholismu matky, pouze jedna uvedla, že jí na závislost učitel upozornil.  

 

 

4.2.7. Konflikt s potomkem 

 

Poslední část dotazníkového šetření je zaměřena na vztah dítěte se závislou matkou. 

Čtyři dotazované neměly s dětmi žádné vztahové problémy, dalších sedm odpovídalo, 

že děti projevily nespokojenost s chováním matky, protože neustále spala, byla unavená  

a neměla o ně zájem, bezdůvodně na děti křičela, požadovala po dětech, aby neříkali 

otci o jejím pití a podobně.  

 Na otázku o konfliktu s dětmi odpovědělo devět pacientek, děti si stěžovaly, že 

je matka více podrážděná, křičí na ně, styděli se za její chování. V jednom případě si 

matka od dcery bez zeptání vypůjčila peníze na alkohol, což vyústilo v konflikt.  

 Poslední část dotazníku je pouze doplněním informací, které ještě ženy 

z doléčovací skupiny chtěly vyjádřit. Většina z nich doporučuje co včasné zahájení 

léčby a nutnost odborné pomoci. Jedna uvedla poznatek, že pokud je matka závislá na 

alkoholu, i malé děti vycítí, že něco není v pořádku a vliv nepříznivého zázemí v rodině 

může ohrozit zdravý vývoj potomka. 
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4.3. Shrnutí výsledků šetření 

 

Nezodpovědným chováním matky nadužívající alkohol může být závažně poškozeno 

zdraví dítěte už od početí, neboť je ohroženo fetálním alkoholovým syndromem. Fakt, 

že závislé matky postrádají dostatečnou míru zodpovědnosti se mi potvrdil  

i v odpovědích respondentek. Z dotazníků vyplývá, že některé závislé matky si skutečně 

nedokážou odepřít alkohol ani v těhotenství, nanejvýš jeho konzumaci mírně omezit. 

V dalších obdobích života dítěte jsou často nepozorné a zanedbávající péči do té míry, 

že může velmi snadno dojít k újmě na zdraví nejen tělesném, ale i duševním. 

 Zásadní problém vidím často ve lhostejném přístupu veřejnosti k závislosti  

na alkoholu, ale především se zdá, že je veřejnost nedostatečně informována o dané 

problematice. Jak dokládají odpovědi žen nadužívajících alkohol, ve většině případů je 

neupozornil ani lékař, ani pedagog dětí na jejich problém a důsledky závislosti, které 

mohou ohrozit vývoj jejich dětí. 

 

V rámci zjišťovaní informací o ženském alkoholismu a mateřské roli jsem se setkala 

s odbornicí na dané téma, paní Kateřinou Halfarovou, z občanského sdružení Alma 

Femina, která mě upozornila na fakt, že ženy z doléčovací skupiny, které by již měly 

mít vytvořený náhled na nemoc a na excesy, které se jim stávaly v opilosti, mají stále 

tendence jejich jednání vnitřně omlouvat. Přestože navenek mluví velmi důvěryhodně a 

používají naučené fráze, stále je v nich zakořeněna snaha zlehčovat průběh jejich 

nemoci a zmenšovat míru poškození vztahů s dětmi i ostatními rodinnými příslušníky. 
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Závěr: 

 

 

Alkoholismus je fenoménem již po několik generací. Jde o závažné onemocnění 

člověka ve všech jeho dimenzích. Vlivem závislosti na alkoholu člověk strádá jak  

po fyzické, tak po psychické stránce, přes to, že to a první pohled není zřejmé. 

Společenské vztahy a vazby se mohou zpřetrhat a člověk často zůstane sám bez pomoci 

druhých. 

  V úvodní kapitole jsem popsala alkoholismus jako obecný problém týkající se 

obou pohlaví, následně jsem se zaměřila na charakteristiku ženské závislosti  

na alkoholu a její specifika, která se ve většině případů zásadně liší od projevů 

mužského alkoholismu. Pro úplnost a co nejdůslednější naplnění cíle jsem kapitolu 

doplnila popisem různých typů léčby, kterou může alkoholik absolvovat. Vzhledem 

k mému měsíčnímu působení na ženském oddělení závislostí jsem se snažila přiblížit 

průběh léčby ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze u Apolináře. 

  

Hlavním cílem a stěžejním tématem práce bylo zaznamenat specifika vztahu matky 

závislé na alkoholu k jejím potomkům. Cíl práce byl v zásadě naplněn. Zaměřila jsem se 

na problematický vztah matky alkoholičky k dítěti od početí do věku jeho dospělosti 

z toho důvodu, abych co nejdůsledněji zmapovala možný vliv závislé matky  

na psychický a fyzický vývoj jejích dětí. Tento vývoj jsem se snažila popsat pomocí 

stádií, která popsal psycholog Erik Erikson. Snažila jsem se blíže rozebrat vliv působení 

závislé matky na rozvoj osobnosti dítěte dle jeho teorie vývoje osobnosti. 

Díky dotazníkovému šetření jsem alespoň ilustrovala hypotézu z teoretické části 

o zanedbávání výchovy dítěte matkou, která není schopna běžného fungování a 

důsledné péče. Matka závislá na alkoholu není schopna se plně věnovat svému dítěti od 

narození do dospělosti, pokud v mezidobí nepřestane pít. Od doby, kdy děti alkoholiků 

začínají dospívat, si velice dobře uvědomují, jak velký problém jejich rodič má. 

Opilecké stavy matky či otce významně ovlivňují psychiku dítěte. Potomek alkoholika 

tak často trpí neblahými následky, jakými mohou být nedostatek sebevědomí, noční 

můry, pocity viny či sebelítost.  
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Častým důvodem matky pro rozhodnutí abstinovat je právě dítě. Během mé stáže na 

oddělení závislostí se pacientky svěřovaly s životními příběhy, ve kterých velmi 

významně figurovali jejich vlastní potomci či vnoučata. Právě děti byly pro tyto ženy 

motivací, proč skoncovat s pitím.  

Vztahy mezi matkou a potomkem či vnoučetem se vlivem opileckých stavů a 

excesů závislých žen většinou rapidně zhoršují. Je proto důležité dát najevo takovému 

rodičovi či prarodičovi najevo nespokojenost s jeho chováním, aby si uvědomil, že 

s ním něco není v pořádku a měl by se snažit o změnu životního stylu a zlepšení 

příbuzenských vztahů. 

 

Společnost je příliš tolerantní ke konzumaci návykových látek a důsledky jejich 

škodlivých vlivů neřeší, a pokud ano, tak jen velmi opatrně. Přitom právě alkoholismus 

je velice rozšířená nemoc a postihuje celosvětově všechny generace. Potomci 

alkoholiků mají přitom větší pravděpodobnost, že se stanou závislými, stejně jako jejich 

rodiče či prarodiče. Vzhledem k silnému sociálnímu učení v dětském věku si dítě velmi 

snadno osvojí chování své závislé matky, případně otce. 

 Možné řešení problematiky alkoholismu vidím v  důsledné informovanosti 

veřejnosti o škodlivosti alkoholu a důsledcích vyplývajících z jeho nadměrného užívání. 

V obchodech se zcela běžně alkohol prodává na pultech běžných obchodů 

s potravinami, což pouze napomáhá k větší distribuci veřejnosti. Často se navíc 

setkáváme s konzumenty alkoholu z řad žáků základní školy, neboť alkohol je tak 

snadno k dostání. Prodejci navíc velmi často nerespektují zákaz prodeje alkoholu 

osobám mladším osmnácti let. Možnost, jak eliminovat konzumaci alkoholu je velmi 

omezená distribuce v běžných potravinových řetězcích a naopak vznik specializovaných 

prodejen s alkoholem. Pro prodejce porušující zákon o distribuci alkoholu mladistvým 

by měly být varováním vysoké pokuty za porušení zákazu prodeje alkoholu  

i tabákových výrobků.  
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Světová zdravotnická organizace (WHO) vypracovala několik modelů pro prevenci 

alkoholismu v rámci Evropské unie, které zahrnují namátkové dechové zkoušky, 

zdanění alkoholu, omezení jeho dostupnosti, zákaz reklamy a stručné doporučení lékaře. 

Tyto navržené a pověřené modely dle WHO se víceméně shodují s mými úvahami o 

možnostech prevence v České republice.
46

 

Velmi důležitá je výchova, pozitivní vliv rodičů a dostatek informací týkající se 

drogové problematiky podaných dětem nejen ve škole, ale především v rodině. V rámci 

tématu pokládám za nezbytné se významně věnovat alkoholu a jeho účinkům. 
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 http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/alkohol/SummaryCzechversion.pdf [cit. 9. 4. 

2012] 
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DOTAZNÍK 

 
Oddělení závislostí – ženy 

 

Dobrý den! 

Jsem studentkou sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. Již delší dobu se zamýšlím nad problémem závislosti žen na alkoholu a jejími 

důsledky, zejména na děti. Chci se tomuto tématu věnovat i ve své závěrečné práci a 

proto Vás prosím o spolupráci.  

Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete získat cenné informace, které mohu ve své 

práci využít a třeba tak přispět ke zlepšení situace v této oblast. Vím, že se ptám na 

velmi citlivé problémy, ale přesto Vás prosím o upřímnost. Třeba svými zkušenostmi 

někomu pomůžete. Odpovědi jsou samozřejmě dobrovolné, ale na Vaší upřímnosti 

hodně záleží. Dotazník je anonymní a vaše odpovědi nebudou v žádném případě 

zneužity. 

 

 Děkuji Vám za Vaši pomoc! 

                                                                                           Barbora Folaufová 

 

 

1. Věk : 

….............................................................................................................................. 

 

2. Vzdělání: 

 

a) základní 

b) učiliště 

c) střední bez maturity 

d) střední s maturitou 

d) vyšší odborná nebo vysoká škola 

 

3. Zaměstnání - poslední před nástupem do léčby (pokud jste nebyla v pracovním 

poměru či nepodnikala, uveďte, zda jste byla na rodičovské dovolené, v domácnosti 

atp.): 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Rodinný stav: 

 

a) svobodná 

b) vdaná 

c) rozvedená 

d) vdova 

e) ve vztahu s přítelem 

jiné:……………………………………………………………………………………… 
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5. Kolik máte dětí, uveďte jejich pohlaví a věk: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Konzumovala jste alkohol již v těhotenství?  

 

a) ano  

b) ne 

 

7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla ANO, omezila jste pití v době 

těhotenství? 

 

a) ano úplně 

b) částečně 

c) ne 

 

8. Pokud jste na otázku č.6 odpověděla NE, kolik bylo vašim dětem/dítěti, když jste 

začala zneužívat alkohol? 
…………………………………………………………………………………………… 

 

9. Myslíte si s odstupem času, že mělo zneužívání alkoholu vliv na rodičovské 

povinnosti? 

 

a) ano      

b) někdy   

c) ne 

 

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla ANO, můžete popsat v čem (v jaké 

oblasti výchovy) toto selhávání spočívalo?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

11. Upozornil vás někdo na toto selhávání? Pokud ano, zakroužkujte případně i více 

možností, podle vaší situace: 

 

a) ne 

b) ano  

    1. manžel      2. rodiče      3. přátelé      4. učitel ve škole      5. ošetřující lékař 

    6. jiné:………………………..........................................................................................   

 

12. Zneužívala jste alkohol i v době novorozeneckého a kojeneckého období vašeho 

dítěte? 

 

a) ano    

b) ne 
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13. Všiml si váš pediatr vašich problémů s alkoholem? 

 

a) ano  

b) ne 

 

14. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla ANO, upozornil vás lékař na 

neblahé důsledky konzumu alkoholu na Vás a na vaše dítě? 

 

a) ano  

b) ne 

 

15. Nastala někdy situace, kdy jste měla problém zajistit bezpečí vašeho dítěte 

v důsledku vaší opilosti, např. když začínalo lézt? 

 

a) ano  

b) ne 

 

16. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla ANO, jak jste se zachovala? 

 

a) nepřikládala jsem tomu velkou váhu 

b) příště jsem se snažila dávat na dítě větší pozor 

c) snažila jsem se zmírnit/ukončit nadměrnou konzumaci alkoholu 

d) 

jiné………………………………………………………………………………………

…. 

 

17. Pokud vaše dítě navštěvovalo mateřskou školku, chodila jste ho pravidelně 

vyzvedávat? 

 

a) ano 

b) často jsem zapomněla 

c) vyzvedávání jsem přenechala na jiném členu rodiny  

   (prosím, vyberte z možností níže): 

   1. starší sourozenec    2. manžel    3. prarodiče    4.jiné……………………………....... 

 

18. Mělo vaše dítě potíže během povinné školní docházky? 

 

a) ne 

b) ano 

    1. potíže s učením      2. výchovné problémy      3. jiné……………………………….. 

 

19. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla ANO, byla jste schopná mu 

s problémem pomoci  Pokud ano, tak jakým způsobem?  

 

a) ne 

b) ano……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 
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20. Upozornil vás některý z pedagogů vašich dětí na vaší závislost na alkoholu a 

případné problémy pro vaše dítě z ní vyplývající? 

 

a) ano   

b) ne  

 

21. Stěžovalo si někdy vaše dítě na vaše chování pod vlivem alkoholu, pokud ano, 

tak v jaké situaci (prosím popište)? 

 

a) ne 

b) ano 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

22. Dostala jste se s vaším dítětem někdy do vážnějšího konfliktu z důvodu vaší 

závislosti? O co se jednalo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

23. Chtěla byste k uvedeným otázkám ještě něco dodat, něco vzkázat ženám, které 

nadměrně konzumují alkohol, jejich partnerům a přátelům? Napište jakékoliv 

myšlenky k uvedenému problému: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ještě jednou děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste věnovala vyplnění tohoto dotazníku. 

 


