
Univerzita Karlova v Praze 

1. lékařská fakulta 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: Adiktologie 

 

 

 

Barbora Břoušková 

 

Postavení společenství anonymních alkoholiků v systému  

adiktologických sluţeb  

Zkušenosti a postoje členů AA v Praze 
 

The position of community Alcoholics Anonymous  

in addiction services system  

Experience and attitudes of AA members in Prague 

 

Bakalářská práce 

 

 

Vedoucí závěrečné práce:  Mgr. Jaroslav Vacek 

 

Praha, 2013 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a ţe jsem řádně uvedla  

a citovala všechny pouţité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, ţe práce nebyla vyuţita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Souhlasím s trvalým uloţením elektronické verze mé práce v databázi systému 

meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti kvalifikačních 

prací. 

 

 

V Praze  .....................                                                                     Barbora Břoušková 

                                                                                                 ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ZÁZNAM 

BŘOUŠKOVÁ, Barbora. Postavení společenství anonymních alkoholiků v systému 

adiktologických služeb: Zkušenosti a postoje členů AA v Praze [The position of community 

Alcoholics Anonymous in addiction services system: Experience and attitudes of AA members 

in Prague] Praha, 2013, 50 stran, 1 příloha. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. 

lékařská fakulta, Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, Studijní obor: Adiktologie/ 

Ústav 1. LF UK 2013. Vedoucí závěrečné práce Mgr. Vacek, Jaroslav. 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych poděkovala vedoucímu své bakalářské práce Mgr. Jaroslavu Vackovi za odborné 

vedení, za jeho podporu, pomoc a cenné připomínky. 

Dále všem osobám, které se zúčastnily dotazníkového šetření. 

Mé velké poděkování patří i rodině a přátelům, za jejich podporu a pomoc po dobu celého 

studia. 

 

 



5 
 

ABSTRAKT 

Anonymní alkoholici jsou nejpočetnější a nejznámější svépomocnou organizací. V České 

republice doposud není známo jejich místo, počet či charakteristika členů. Proto je potřeba je 

poznat. Existuje léčba pod odborným vedením, ale i AA. Lze najít souvislost mezi těmito 

„odlišnými“ pohledy na způsob léčby závislosti na alkoholu? 

Teoretická část obsahuje popis závislosti na alkoholu, informace o systému léčebné péče pro 

závislé na alkoholu a informace o nynější situaci v České republice. Nejpodstatnější 

informace jsou popsány v kapitole o společenství Anonymních alkoholiků. 

Hlavním výzkumným cílem je popsat charakteristiku, chování a motivaci členů všech skupin 

AA v Praze a případně zjistit, jaké místo mohou AA v systému adiktologických sluţeb mít. 

V souladu s cílem bylo stanoveno pět výzkumných otázek. Data byla získána prostřednictvím 

dotazníku a následně zpracována pomocí matematicko-statistických postupů s vyuţitím 

softwaru IBM SPSS Statistics 20. Dotazník byl sestaven z 19 otázek. Respondenti byli 

nominováni totálním skupinovým výběrem. Do šetření byly zahrnuty všechny skupiny 

Anonymních alkoholiků působících v Praze. Výzkumný soubor se sestával z 34 respondentů. 

Mezi nejdůleţitější výsledky patří, ţe absolutní většina členů AA jsou lidé ve věku nad 31 let 

se středoškolským a vysokoškolským vzdělaním. V minulosti z nich podstoupilo léčbu 

v odborném léčebném zařízení zabývajícím se léčebnou závislostí na alkoholu 85 %. A to 

nejčastěji léčbu ústavní. Průměrná doba střízlivosti členů AA je 74 měsíců. Coţ se poměrně 

shoduje s dobou docházení do AA. Nejčastěji docházejí členové 1krát týdně. Hlavní motivací 

je střízlivost a sociální a psychická podpora. 71 % jedincům bylo v léčebných zařízeních 

doporučeno docházet do AA. 

Dále výsledky ukazují, ţe pro určité typy lidí, mají AA nezastupitelnou roli v systému 

adiktologických sluţeb. K AA jako k prostředku k úspěšné abstinenci přikládají členové AA 

průměrně 72 %. 

Aby AA našli své místo a jasný význam v České republice, bylo by zapotřebí rozsáhlejší 

informovanosti a větší propagace směrem k veřejnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Anonymní alkoholici, závislost na alkoholu, členové AA, systém léčebné péče, dvanáct 

kroků, skupiny AA v Praze 
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ABSTRACT 

Alcoholics Anonymous is the largest and best-known self-help organization. In the Czech 

Republic, neither its position nor its number and characteristics of its members are known yet. 

Therefore it is necessary to learn more about them. There is a supervised therapy, as well as AA. 

Is it possible to find a connection between these "different" approaches to alcohol addiction 

therapy? 

The theoretical part contains a description of alcohol addiction, information about the system of 

medical care for alcoholics and information on the current situation in the Czech Republic. The 

most important information is described in the chapter on Alcoholics Anonymous fellowship. 

The main research objective is to describe the characteristics, behavior and motivation of all AA 

groups in Prague and possibly find out which place can AA hold in the system of addictology 

services. In accordance with the objective five research questions were specified. Data were 

collected through a questionnaire and subsequently analyzed using mathematical and statistical 

techniques with the help of  IBM SPSS Statistics 20 software. The questionnaire was composed of 

19 questions. Respondents were nominated by a total group selection. The survey covers all 

groups of Alcoholics Anonymous based in Prague. The research sample consisted of 34 

respondents. 

Among the most important results is that the absolute majority of AA members are people aged 

over 31 years with secondary and tertiary education. In the past, 85% of them underwent a therapy 

in alcohol addiction therapy specialized medical facilities. It was mostly an residential treatment. 

An Average time of abstinence of the AA members is 74 months. Which is quite coincided with  

their attendance to AA. Most members visit the community once per week. The main motivation 

is the abstinence and social and psychological support. 71% of individuals were recommended to 

attend AA in the therapy facility. 

Furthermore, the results show that for certain types of people, AA has irreplaceable role in the 

system of addictology services. The AA is being scored 72% in average by its members as the 

way to successful abstinence. 

Extensive awareness and wider publicity to the society would be required in order for AA  to find 

its place and a clear significance in the Czech republic. 

KEY WORDS 

Alcoholics Anonymous, alcohol addiction, members of AA, system of medical care, twelve 

steps, AA groups in Prague 
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1 ÚVOD 

Pokud u nás v obecné populaci vyslovíte název „Anonymní alkoholici“, většina se začne smát 

a řekne: „Těch mám kolem sebe mnoho!“ Ţe se však jedná o skutečné celosvětové 

svépomocné hnutí muţů a ţen, kteří díky svému programu abstinují i několik let, mnoho 

z nich vůbec netuší.  

Toto společenství zahrnuje lidi, kteří mají problémy s alkoholem a chtějí je překonat. Do své 

filosofie začleňují určité duchovní principy a pracují s modelem svépomocných skupin 

(Vobořil & Kalina, 2003). Nejstarším sdruţením, které jako první propagovalo abstinenci a 

doporučovalo vyuţití sítě zaloţené na přátelství, byl Modrý kříţ zaloţený v Ţenevě roku 

1877. Avšak nejslavnější ze všech svépomocných sdruţení jsou právě Anonymní alkoholici 

(Ühlinger & Tschui, 2009). 

V České republice se registrovaná spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele pohybuje kolem 

10 litrů 100 % alkoholu za rok. Toto nás řadí k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. 

Navíc ve spotřebě piva jsme řazeni na první místo na světě. (Zdanění alkoholu je u nás nízké 

a pivo je tak levnější neţ některé běţné nealkoholické nápoje.) Přesný počet těch, kteří si díky 

takové spotřebě vytvořili závislosti na alkoholu, není přesně znám. Řádově se však bude 

pohybovat ve statisících (Nešpor, 2002). 

 Richterová Těmínová (2008) uvádí, ţe nyní máme v České republice vybudovaný relativně 

ucelený systém péče pro uţivatele návykových látek. Ale je tomu tak i v případě léčby 

alkoholismu? Nešpor (2002) píše, ţe má u nás systém léčebné péče pro alkoholiky daleko 

k dokonalosti. Východiskem z této situace by mohla být těsnější spolupráce profesionálních 

zdravotnických zařízení a svépomocných organizací typu Anonymní alkoholici (Nešpor, 

2002). 

Teoretická část této bakalářské práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se dotýká 

závislosti na alkoholu. Druhá část je zaměřená na systém léčebné péče. A ve třetí, 

nejdůleţitější, části jsou informace o společenství anonymních alkoholiků. 

Shromáţdění literatury k danému tématu bylo obtíţné. Ze seznamu literatury, která je 

uvedena v závěru práce, byly nejvíce vyuţity publikace od primáře Nešpora a kapitoly 

z mezioborového přístupu Drogy a drogové závislosti 1, 2 od Kaliny a kolektivu. Dalším 

důleţitým pomocníkem byly publikace samotných Anonymních alkoholiků.  
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2 ZÁVISLOST NA ALKOHOLU 

Alkoholismus je váţná a obtíţná nemoc, protoţe jakákoliv léčba nikdy nedocílí toho, aby se 

alkoholik naučil pít s mírou.
1
 Jak i dále Skála (1977) uvádí, alkoholismus se dá léčbou pouze 

stabilizovat, a to formou trvalé abstinence. Abstinence je rozhodující zásadou pro všechny 

závislé na alkoholu. Pokud se někdo jiţ jednou stane alkoholikem, zůstává jím i po léčbě (po 

celý ţivot). Ale je jakoby skrytý za abstinencí. Bohuţel mnoho lidí toto nechce, neumí nebo 

nemůţe pochopit (Skála 1977). 

Ühlinger & Tschui (2009) srovnávají alkoholismus a abstinenci k problému člověka, který má 

silnou alergii na některé látky. Pro něj je také jedinou moţností, jak zabránit záchvatům, 

vyloučit ze svého okolí všechny kontakty s látkami, které jsou pro jeho organismus toxické. 

2.1 Alkohol a závislost na alkoholu 

„Člověk se alkoholikem nerodí, člověk se alkoholikem stává“. Poţívání alkoholických nápojů 

je jednak doplňkem jídla, nadále doprovází nejrůznější společenské zvyklosti a setkání a 

konzumenti si uvědomují jeho účinky na jejich nervový systém, zejména na psychickou 

činnost člověka (Skála, 1977). 

O zneuţívání alkoholických nápojů se hovoří v případě, dochází-li k jejich poţívání 

v nevhodném mnoţství, v nevhodné době (v práci, ve spojitosti s řízením motorových 

vozidel), v nevhodném věku nebo v nevhodném zdravotním stavu (onemocnění, těhotenství). 

Takové zneuţívání alkoholických nápojů nemusí, ale můţe přejít ke škodám, které postihují 

jak jednotlivce, tak společnost. Či obojí zároveň (Skála, 1977). 

Jak dokazují archeologické nálezy, byl etylalkohol ve formě alkoholických nápojů vyráběn a 

pouţíván uţ v dobách historických civilizací, zpočátku jako látka určitého významu při 

náboţenských obřadech, později jako nápoj. Nadále jsou i záznamy o léčebném pouţívání 

alkoholu. V současnosti se téţ pouţívá v oficiální i lidové medicíně. Avšak uţ od dob, kdy 

alkohol známe, nás provázejí i negativní důsledky nadměrného poţívání alkoholu (Popov, 

2003). 

Uţ z roku 1784 pochází první definice pijáctví jako nemoci díky americkému lékaři 

Benjaminu Rushovi. Termín „alkoholismus“ jako nadměrnou konzumaci alkoholických 

                                                        
1 Toto bylo uváděno aţ do 60. let 20 století všemi odbornými texty o léčbě poruch vyvolaných uţíváním 

alkoholu. V sedmdesátých letech minulého století se však začalo diskutovat o moţnosti kontrolovaného uţívání 

alkoholu. V současné době je moţnost kontrolovaného pití vnímána odborníky jako jeden z cílů léčby především 

pro osoby s abúzem alkoholu či mírným stupněm závislosti (Vondráčková, 2012).  
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nápojů poprvé pouţil v roce 1849 švédský lékař Magnuss Huss. Za medicínský problém byl 

však oficiálně povaţován aţ v roce 1951 díky organizaci WHO (Popov, 2003). 

Podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) jsou duševní poruchy a poruchy chování 

vyvolané účinkem alkoholu označeny kódem F10 (Nešpor, 2003). 

2.1.1 Typy závislosti na alkoholu 

„Hlavním rizikem nadměrného užívání alkoholu je rozvoj tělesné i psychické závislosti“ 

(Minařík, 2008, s. 343). Uţ od roku 1940 je platná klasická Jellinekova typologie, která 

rozděluje závislost na alkoholu do pěti typů: 

1) Typ alfa – problémové pití. V tomto případě jedinci uţívají alkohol jako 

„sebemedikaci“, která jim napomáhá k odstranění úzkosti, deprese, tenze či dysforie. 

Typickým znakem bývá pití o samotě. 

2) Typ beta – příleţitostný abúzus. Ten je charakterizovaný sociokulturně, časté pití ve 

společnosti a následkem bývá somatické poškození. 

3) Typ gama – „anglosaský typ“ s preferencí piva a destilátů. Charakteristické jsou 

poruchy v kontrole pití, nárůst tolerance vůči alkoholu, somatická a psychická poškození, 

výrazněji nápadnější psychická závislost. 

4) Typ delta – „románský typ“ s preferencí vína. Jedná se o denní konzumaci (udrţování 

„hladinky“ bez výraznějších projevů opilosti či ztráty kontroly), výraznější projevy 

somatické závislosti a poškození.  

5) Typ ypsilon – epizodický abusus s obdobími delší aţ úplné abstinence („kvartální 

pijáctví“). V některých případech provázející afektivní poruchy. Nízký výskyt tohoto typu 

(Minařík, 2008). 

2.1.2 Vznik a vývoj závislosti 

Vznik závislosti na alkoholu popisuje Popov (2003) jako „dispozičně-expoziční model“. Coţ 

znamená, ţe čím více se uplatňují faktory dispoziční, tím menší podíl expozice je nutný a 

naopak. Mezi dispoziční faktory patří biologické, včetně genetické dispozice, osobnostní 

výbava, zdravotní stav, komorbidita a jiné. Expozicí je míněna dostupnost alkoholu, míra 

konzumace – mnoţství, frekvence, kvalita, koncentrace alkoholických nápojů. U vzniku 

závislosti jde však o komplexní působení řady faktorů, jak biologických, tak 

psychosociálních. 
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Přechod od škodlivého uţívání k závislosti na alkoholu je většinou nenápadný. Typické jsou 

postupné změny – postupné zvyšování tolerance vůči alkoholu, postupná ztráta kontroly 

uţívání, postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů. Zároveň se mění myšlení a chování, 

které mohou dospět aţ k osobnostním změnám. Tyto změny myšlení a z nich vyplývající 

chování se nazývají „alkoholické obrany“, díky kterým alkoholik zpočátku zakrývá a později 

vysvětluje a obhajuje své pití (Popov, 2003). 

Jellinek rozdělil vývoj závislosti do čtyř stádií: 1. počáteční (symptomatické), 2. varovné 

(prodromální), 3. rozhodné (kruciální), 4. konečné (terminální) (Minařík, 2008). 

Jedním z příznaků rozvinuté závislosti je výrazná změna tolerance vůči alkoholu. 

Charakteristické je počáteční zvyšování tolerance, kdy je osoba schopna denně konzumovat 

značné mnoţství alkoholu. Postupně ale dochází k výraznému sníţení schopnosti rychle a 

účinně alkohol metabolizovat, tedy ke sníţení tolerance. Vypití i malého mnoţství alkoholu 

pak rychle vyvolá těţké příznaky opilosti. (Coţ můţe být nápadné v porovnání s mnoţstvím 

konzumovaným v minulosti.) Dalším příznakem jsou „ranní doušky“ jako projev potřeby 

odstranit symptomy nastupujícího odvykacího stavu doplněním hladiny alkoholu. Třetím 

příznakem jsou alkoholická „okénka“, poruchy paměti, při kterých si opilý nepamatuje, co 

během intoxikace dělal (Popov, 2003). 

„Závislost na alkoholu se do stádia nemoci rozvíjí šest až dvanáct let, u mladistvých však 

stačí už tři roky!“ (Dörner & Plog, 1999, s. 147).  

2.1.3 Dotazníky 

Dotazníky mohou slouţit jako nástroje k rychlému získání všeobecného přehledu o uţívání 

alkoholu (drog). Mohou tedy rychle zhodnotit a diagnostikovat závislost. Takovými dotazníky 

jsou v případě alkoholu například AUDIT, CAGE, MAC (MacAndrewova škála 

problémového pití) nebo MAST (Michiganský test alkoholismu) (Millerová, 2011). 

2.2 Prevalence užívání alkoholu v ČR 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti společně s agenturou Factum 

Inventio provedly v prosinci roku 2011 výzkum Prevalence uţívání drog v populaci ČR. Co 

se týče situace alkoholu, došly k následujícím výsledkům: 

Alkohol uţila v ţivotě většina respondentů – 91 % (91,9 % muţů, 90,4 % ţen). V posledních 

dvanácti měsících 88,4 % (90,1 % muţů, 86,5 % ţen) a v posledních třiceti dnech 69 % (76,3 

% muţů, 61,7 % ţen) (Mravčík, et. al., 2012). 
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Výzkum Sovinové a Csémyho dokazuje, ţe česká verze dotazníku AUDIT slouţí jako 

věrohodný jednoduchý screeningový nástroj, díky kterému lze rychle posoudit úrovně 

problémů spojených s alkoholem. Výsledky se shodují s názorem klinických odborníků – 

abusus alkoholu v dospělé populaci činí 15 % a 1,5 – 3 % je na alkoholu závislá (Sovinová & 

Csémy, 2010). 
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3 SYSTÉM LÉČEBNÉ PÉČE 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu Richterová Těmínová (2008) píše, ţe nyní máme v České 

republice vybudovaný relativně ucelený systém péče pro uţivatele návykových látek. Ale je 

tomu tak i v případě péče o závislé na alkoholu?  

Určitá část závislých na alkoholu řeší prostřednictvím léčby pouze následky své fyzické 

závislosti. Avšak je i mnoho jedinců, kteří léčbu chtějí a potřebují (Nešpor, 2002).  

Nešpor (2002) píše, ţe systém léčebné péče pro alkoholiky má bohuţel daleko k dokonalosti. 

A to například v případě ambulantních zařízení pro závislé na alkoholu. V mnoha z nich 

pracují lékaři jen na částečný úvazek a tím je pak omezená schopnost poskytnout klientům 

intenzivní ambulantní léčbu, která by měla obsahovat 3 nebo více léčebných aktivit týdně. 

Další problém se týká rezidenčních zařízení pro závislé. Ty jsou kapacitně omezeny a mají 

relativně dlouhé čekací doby Nešpor (2002). 

3.1 Efektivní systém péče 

Efektivní síť léčebné péče by měla splňovat určitá kritéria. Jednak v oblasti kvalitativní, která 

zahrnuje strukturu a provázanost sítě, a v oblasti kvantitativní, čímţ je míněn rozsah a 

dostupnost péče. Do kritérií v oblasti kvalitativní patří komplexnost, provázanost a efektivita 

systému péče. V oblasti kvantitativních kritérií jsou dvě základní kritéria, a to rozsah a 

dostupnost systému péče (Bém, 2003). 

3.2 Léčba závislosti na alkoholu 

V následujícím textu je uvedena a stručně popsána základní nabídka sluţeb, které jsou 

dostupné pro závislé na alkoholu v České republice. 

Prvním článkem jsou detoxifikační jednotky. Ty jsou určeny pro zvládnutí odvykacích stavů a 

intoxikace alkoholu. Do cílové skupiny této sluţby patří především jedinci, pro které by 

domácí detoxifikace mohla být nebezpečná. Zahrnují farmakoterapii, psychoterapii a sociální 

péči. Detoxifikace by neměla zůstat jedinou intervencí. Klient by měl navázat hned další 

léčbou (Nešpor, 2003). 

Ambulantní léčba probíhá nejčastěji ve specializovaných lékařských (zdravotnických) 

zařízeních. Většina má upravené ordinační hodiny tak, aby mohli klienti docházet i po 

pracovní době. Coţ je pro ně obrovskou výhodou. Zahrnují farmakoterapii, psychoterapii, 

socioterapii i následnou péči. Mají však i svá omezení. A to zejména v případech, kdy po 

usilovné snaze klient pokračuje ve svém pití a jeho problémy se nadále hromadí. V takovém 

případě by měla nastat ústavní léčba (Nešpor, 2006). 
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Další moţností jsou denní stacionáře, které jsou „na poloviční cestě“ mezi ambulantní léčbou 

a ústavní léčbou. Neboli mezi domovem a institucí (Kalina, 2003). Klienti bývají většinou 

v pracovní neschopnosti a dochází na léčbu jako do práce ve všední dny. Výhodou je 

kontinuální kontakt s rodinou (Nešpor, 2006). Je určená těm, kteří mají dobré sociální zázemí, 

nestačí jim běţná ambulantní péče, ale zároveň nutně nepotřebují ústavní - lůţkovou léčbu 

(Kalina, 2003). 

Ústavní léčba se u nás pohybuje v délce 3 - 6 měsíců a je poskytována některými 

psychiatrickými léčebnami či některými specializovanými psychiatrickými odděleními 

nemocnic (Dvořáček, 2003). Výhodou je bezpečnější zvládání případných zdravotních 

komplikací. Léčba je také intenzivnější, jelikoţ vyuţívá souběţně více postupů, jako je 

skupinová terapie, principy terapeutické komunity, relaxační techniky, rodinná terapie či 

socioterapeutický klub (Nešpor, 2006). 

Hlavní cílovou populací následné péče jsou lidé, kteří absolvovali ambulantní či rezidenční 

léčbu. (Doporučená minimální doba abstinence je 3 měsíce.) Základním úkolem toho typu 

sluţby je pomoci závislému vytvořit podmínky pro abstinenci a pomoci mu tak vrátit se do 

„normálního světa“. Hlavními sloţkami jsou psychoterapie, prevence relapsu, sociální práce, 

práce, chráněná pracovní místa a rekvalifikace, lékařská péče, práce s rodinnými příslušníky a 

nabídka volnočasových aktivit (Kuda, 2003). 

3.3 Pokrytí adiktologickými službami  

V roce 2012 byla realizována studie mezi poskytovateli adiktologických sluţeb v České 

republice nazvaná Sčítání adiktologických sluţeb 2012. Výsledky ukázaly, ţe největší počet 

zařízení poskytujících sluţby v daném kraji se nachází v Praze. Nadále ve Středočeském, 

Jihomoravském a Moravskoslezském kraji (Mravčík et. al., 2012). 

Údaje o osobách uţívajících návykové látky jsou k dispozici převáţně ze dvou 

nejrozsáhlejších zdrojů. Prvním je Národní zdravotnický informační systém (NZIS) 

spravovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky v ČR. Druhým zdrojem je Registr 

ţádostí o léčbu uţivatelů drog spravovaný hygienickou sluţbou ČR (Mravčík et. al., 2012). 

Co se týče ambulantních psychiatrických léčeb v roce 2011, byl počet ordinací zabývajících 

se léčbou (problémem s alkoholem) závislosti na alkoholu 428. Počet klientů vyuţívajících 

tuto sluţbu 23 643 (z celkového počtu 39 033 klientů).  

Záchytné stanice – 17 zařízení se 152 lůţky. Počet pacientů 23 429 (19 381 muţů, 4 048 ţen). 
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Rezidenční léčba – Detoxifikační jednotky – 29 zařízení celkem, 3 960 osob 

hospitalizovaných pro detoxifikaci od alkoholu (z celkového počtu 7 161 osob). Psychiatrická 

lůžková zařízení – počet hospitalizací pro poruchy vyvolané uţíváním alkoholu – 9 765 (z 

15 253 hospitalizací celkem) – 10 245 muţi, 5 005 ţeny.  

3.3.1 Adiktologické služby v Praze 

Jelikoţ je výzkum této práce zaměřený na naše hlavní město, tato podkapitola obsahuje 

současné moţnosti odborné péče pro problémy spojené s abusem alkoholu.  

Moţností docházet do Ambulantních zařízení je celkem 16, rozmístěných v různých 

městských částích. Některé jsou součástí center či středisek, která poskytují i další sluţby 

nebo se jedná o samostatné psychiatrické či terapeutické ordinace. 

Denní stacionář je v Praze pouze jeden a to Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov 

na Praze 4. 

Na detoxifikaci je moţné nastoupit buď do Apolináře na Praze 2, nebo do Psychiatrické 

léčebny v Bohnicích na Praze 8. (Případně ještě existuje Dětské a dorostové detoxifikační 

centrum.) A v těchto dvou zařízeních se dá následně podstoupit i ústavní léčba.  

Center Následné péče a doléčování je celkem 5. 

Informace byly získány ze dvou internetových zdrojů - www.drogy-info.cz  a 

www.psychiatrie.cz. (Bohuţel jsem zde narazila i na neaktuální informace ohledně stálé 

existence některých zařízení.) 
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4 SPOLEČENSTVÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ 

Toto společenství předběhlo dobu. Kdyţ vznikalo, tak se při léčení závislostí soustavně 

nepouţívala skupinová nebo rodinná terapie a neexistovaly ani terapeutické komunity 

(Nešpor, 2000). 

Wallace (1999) uvádí, ţe program Anonymních alkoholiků nelze nazývat za léčebný, protoţe 

se nejedná o tradiční léčbu. Proto se na AA pohlíţí jako na společenské hnutí či na „spolek“. 

AA nediagnostikují, nepředepisují medikaci, nepíší léčebné plány a neprovozují skupinovou 

ani individuální terapii. Oproti tomu Nešpor, (2006, s. 125) píše: „Při udělování Nobelových 

cen za lékařství došlo k opomenutí. Zapomnělo se na organizaci Anonymní alkoholici.“ Jak 

uvádí Nešpor (2006) je výzkumně doloţeno, ţe se jedná o účinnou léčebnou modalitu a ţe 

zahájili revoluci v medicíně. 

4.1 Organizace Anonymních alkoholiků 

Nejlepší definicí, která naprosto vystihuje AA je jejich preambule: „Anonymní alkoholici je 

společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit 

svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Jediným požadavkem 

pro členství v AA je touha přestat pít. Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme 

soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Anonymní alkoholici nejsou spojeni 

s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí. Nepřejí si zaplést 

se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují žádné vnější programy. Našim 

prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.“ 

(Anonymní alkoholici, n.d.). 

4.1.1 Historický vývoj 

Jak jiţ bylo výše napsáno, Anonymní alkoholici předběhli svoji dobu, a tím lze také vysvětlit 

počáteční nepochopení ze strany odborné veřejnosti, kterému byly vystaveny (Nešpor, 2000). 

Následující text popisuje počátky tohoto společenství ve světě i u nás v České republice. 

Vznik společenství Anonymních alkoholiků ve světě 

V roce 1931 vyhledal Američan Rowland H. doktora C. J. Junga s prosbou o pomoc od 

závislosti na alkoholu. Doktor mu řekl, ţe aby překonal svůj problém s alkoholem, potřebuje 

nějaký náboţenský/duchovní proţitek. Poté se tedy Rowland stal členem nedenominační 

křesťanské Oxfordské skupiny (Millerová, 2011). Oxfordská skupina působila v USA v první 

polovině 20. století pod vedením Franka Buchmana. „Mezi základní praktiky této skupiny 

patřily: 1. skupinová zpověď – otevřené vyznání ze svých hříchů na setkáních skupiny (což je 
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běžné v některých protestantských denominacích); 2. duchovní vedení – akceptování božské 

inspirace jako základního motivu chování člověka; 3. změna či konverze – obrácení se, často 

velmi dramatické a emoční; obvykle se odehrávalo formou veřejného zážitku; 4. odčinění – 

praktická náprava provinění vůči druhým v duchu hesla – „nemá cenu jen mluvit o odpuštění, 

pojďme pro to něco udělat.“ (Kalina, 2008, s. 38). 

Rowland v roce 1934 přivedl do Oxfordské skupiny Ebbyho T., dalšího problémového pijáka. 

Ebby následně přivedl svého přítele Billa Wilsona. Bill se po návštěvě Ebbyho ohledně 

Oxfordské skupiny a po Ebbyho úspěšné abstinenci od alkoholu nechal hospitalizovat u 

psychiatra Dr. Williama Silkwortha (Millerová, 2011). Tento lékař byl newyorským 

specialistou na léčbu alkoholismu. (Členové AA ho pokládají za lékařského svatého.) Dr. 

William Silkworth Billovi značně pomohl a vysvětlil mu závaţnou podstatu alkoholismu. 

Sice nedokázal přijmout všechny články víry Oxfordských skupin, ale byl přesvědčen o 

potřebě morálního sebezpytování, přiznání nedostatků osobnosti, kompenzace ublíţených, 

nápomoci ostatním a nezbytnosti uvěřit v Boha a záviset na něm (AA, 1996). 

AA vznikli roku 1935 ve městě Akron (ve státě Ohio), kde se setkal newyorský burzovní 

makléř Bill Wilson a akronský lékař dr. Bob Smith. Bill W. odjel do Akronu na sluţební 

cestu, která však dopadla neúspěšně. Měl velké obavy, ţe se po této události znovu rozpije. 

Náhle ho napadla myšlenka, ţe pokud má spasit sám sebe, bude muset svou zvěst předat 

jinému alkoholikovi. A tím se stal právě dr. Bob. Ten se pokoušel vyřešit své alkoholické 

dilema duchovními prostředky, ale pokaţdé selhal. Po předání informací od Dr. Silkwortha o 

alkoholismu a jeho beznadějnosti, prostřednictvím Billa W., začal dr. Bob hledat duchovní lék 

na svou nemoc s vytrvalostí, které předtím nebyl schopen dosáhnout. Vystřízlivěl a uţ se 

nikdy alkoholu nenapil (AA, 1996). A 10. června 1935 spatřili světlo světa Anonymní 

alkoholici (Millerová, 2011). Další úspěšné skupiny byly vytvořeny brzy po tom v New 

Yorku a následně v Clevelandu. Po nějaké době si členové začali myslet, ţe by své poselství a 

jedinečné zkušenosti měli předat světu. V roce 1939 byla vydaná kniha Anonymní alkoholici. 

Během následujících let přicházely dobré recenze. V té době byla zaloţena kancelář AA, kam 

chodilo čím dál tím víc dotazů, a zakládaly se nové skupiny. Koncem roku 1941 byl proces 

růstu v plném proudu. Společenství AA mělo 8 000 členů a stala se z něho národní instituce. 

Zanedlouho ho však čekala zkouška. Objevily se určité problémy jak na všech stranách, tak 

ve všech skupinách. Následovala dilemata: Můţe se tak velký počet dříve chybujících 

alkoholiků úspěšně scházet a spolupracovat? Nevzniknou hádky kvůli členství, vedení a 

penězům? Nenastane boj o moc a prestiţ? Nedojde ke konfliktům, které by AA rozdělily? 
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Členové tedy pojali myšlenku, ţe buď budou muset společenství sjednotit, anebo odejít ze 

scény. Tak jako objevili zásady, podle kterých mohli ţít alkoholici, vymysleli tedy i zásady, 

podle kterých mohly vydrţet a fungovat skupiny i celé společenství AA. Nyní je tato jednota 

jednou z nejcennějších věcí, kterou společenství má (AA, 1996). 

Historie Anonymních alkoholiků v České republice 

Oproti situaci ve světě, kde mají Anonymní alkoholici jiţ dlouhou historii, se v České 

republice jedná o velice mladé společenství. Počátky byly ovlivněny převáţně politickou 

situací po 2. světové válce. Československo spadalo do zóny totalitního vlivu Sovětského 

svazu. Oproti jiným evropským zemím, kde se stabilizovala demokracie, docházelo v zemích 

pod vlivem Ruska k potlačování lidských práv a k totální nesvobodě. Nepatrné mnoţství lidí 

mohlo cestovat do západních zemí Evropy, kde se poselství AA šířilo snadno a rychle. 

V České republice byla tedy jediná moţnost, jak pomoci lidem závislým na alkoholu 

prostřednictvím státní protialkoholní léčebny. 

Avšak určité zárodky Anonymních alkoholiků se u nás začaly objevovat ještě 

v předrevolučním období. Existovali dva členové AA a to tzv. „samotáři“ (loners) – Stanislav 

K. z Prahy a Vladimír S. z Dobrušky ve východních Čechách, kteří byli v kontaktu s GSO 

(General Service Office) AA v New Yorku. Čechoameričan Vladimír S., který ţil v tuto dobu 

v Kalifornii, v Santa Barbaře se rozhodl předat poselství o svém uzdravování z alkoholismu 

do Československa. Přeloţil tedy knihu Anonymní alkoholici do češtiny a při cestě za svou 

rodinou do Prahy, ji přivezl. Poté se začaly připravovat podmínky pro oficiální fungování AA 

v Československu a na začátku roku 1988 se jiţ konaly první mezinárodní uzavřené (ještě 

nemohly být veřejné, proto se konaly v tajnosti) mítinky v Praze. Místem konání bylo 

Kubánské náměstí ve Společenském domě.  

Otevřený mítink se poprvé konal 5. 5. 1988 v protialkoholní léčebně U Apolináře v Praze. 

Začal se rozvíjet zájem o AA v cizině, a proto ve dnech 14. 4. aţ 16. 4. 1989 navštívili 

členové AA Stanislav K., MUDr. Ivan Novotný, MUDr. Vladimír Šťastný, MUDr. Petr 

Popov Zemské setkání AA v Hannoveru.  

Nadále 2. února 1989 zaloţila úřednice italské ambasády v Praze společně se Stanislavem K. 

mezinárodní skupinu AA v rezidenci italské ambasády v Praze. Mítinky se konaly třikrát aţ 

čtyřikrát do měsíce. 14. prosince 1989 zaloţili Václav G. a Jiří R. první oficiální českou 

skupinu AA „Serenity Group“. Setkání se konalo jednou týdně na různých místech. Místo 
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konání se po čase ustálilo a našlo místo v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího 

z Poděbrad. Dalšími českými skupinami byly například „Daisy“ či „Rose“.  

26. – 28. dubna 1991 se konala 1. Generální pracovní konference AA v Praze na Malé Straně.  

Skupiny AA vznikaly v Praze v církevních zařízeních. Avšak během velkých církevních 

svátků, jako jsou Velikonoce či Vánoce, byl jejich přístup velice omezený. Proto si roku 1997 

toto společenství pronajalo objekt na Praze 1 v ulici Na Poříčí. Zde se konají téměř všechny 

mítinky. Je zde kaţdodenní provoz a mítinky jsou jak české, tak anglické (Historie AA v ČR, 

n.d.). 

Přestoţe dostala po pádu komunistického reţimu svépomoc prostor pro další rozvoj, dodnes je 

v České republice patrný menší vliv svépomocných principů (Gabrhelík & Miovský, 2011).   

Počet členů a skupin ve světě 

K prvnímu vydání knihy „Anonymní alkoholici“ (AA, 1996) došlo v dubnu roku 1939. 

Během následujících šestnácti let, do druhého vydání v roce 1955, se AA rozrostli takřka na 

6 000 skupin s více neţ 150 000 vyléčenými alkoholiky. Nadějné začátky se ukazovaly v cca 

50 cizích zemích a amerických teritoriích. V březnu 1976, kdy došlo ke třetímu vydání této 

knihy, se v rámci 28 000 skupin, v 90 zemích celého světa setkávalo víc neţ 1 000 000 lidí. 

(V roce 1996 existovalo ve 146 zemích více neţ 95 000 skupin AA.) 

Hollen (2009) uvádí, ţe v roce 2009 má společenství asi 2 miliony členů po celém světě.  

4.1.2 Dvanáct kroků a dvanáct tradic AA 

Dvanáct kroků je řada zásad duchovní povahy. Pokud si je členové AA zakomponují do 

způsobu svého ţivota, pomohou jim od posedlosti pitím a umoţní jim stát se znovu šťastným 

a plnohodnotným člověkem (12 kroků a 12 tradic, 2000). Přijetí těchto kroků není v ţádném 

smyslu povinné. Ale ze zkušeností je vidět, ţe ti, kteří nesmírně usilují o dodrţování kroků a 

aplikují je v kaţdodenním ţivotě, získanou většinou z AA více, neţ ti, kteří je berou jen 

zběţně (www.alkohol-alkoholismus.cz, n.d.). 

Dvanáct kroků 

1.  „Přiznali jsme si svou bezmocnost vůči alkoholu-naše životy se staly 

nezvládnutelnými.“  

Většina z nás není ochotna připustit si úplnou poráţku. Bránit se tomu je náš přirozený 

instinkt. Avšak uznání osobní bezmocnosti se pro nás nakonec můţe stát pevným 

základem pro smysluplný a šťastný ţivot.   
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2. „Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší než je naše vlastní nám vrátí duševní zdraví.“ 

V tomto kroku je nutné poznat, ţe si nedokáţou navrátit duševní zdraví sami. A aby 

přeţili, musí to pro ně udělat nějaká Vyšší moc.  

Tyto dva první kroky zahrnují rozjímání. Nevyţadují ţádný čin, stačí pouze přijetí 

jejich platnosti. Ostatních deset uţ vyţaduje pozitivní činy. Jelikoţ jen svými činy se 

lze zbavit zábrany, která doposud bránila Bohu či Vyšší moci vstoupit do ţivota.  

3.  „Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jak Ho my sami 

chápeme.“ Tento krok lze uskutečnit pouze dobrovolným úsilím. Otevřeme jím cestu 

k víře, která je účinná.  

4.  „Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých.“ Zde dochází 

ke zkoumání projevů svého nitra, které byly příčinou fyzického, morálního či 

duchovního úpadku. Nejdůleţitější je v tomto případě důkladnost. Doporučuje se 

napsat si na papír otázky a odpovědi, coţ se stane pomůckou ke zhodnocení vlastní 

situace. 

5.  „Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých 

nedostatků.“ Samotná inventura nestačí. Osamělé sebehodnocení a přiznání vlastních 

chyb nestačí. K jistotě a přiznání pravdy sami o sobě je zapotřebí i pomoc zvenčí. 

6.  „Připravili jsme se plně na to, aby Bůh tyto naše charakterové vady odstranil.“ Mnozí 

se však nechtějí zbavit všech svých charakterových nedostatků. Ale lze učinit 

rozhodnutí, ţe i kdyţ ještě máme nějaké takové vady, které nedokáţeme prozatím 

odstranit, ţe na nich nemusíme lpět. Něco nelze učinit ihned, ale lze přestat říkat 

„niky“.   

7.  „Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.“ V tomto kroku je velký 

důraz přikládán k pokoře. Ta se stává vodítkem v cestě ke změně ve svém postoji, která 

umoţňuje obrátit pozornost od sebe samého k ostatním. 

8. „Sepsali jsme si seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.“ 

Poznatkem, ţe nejde pouze o rozpor mezi sebou samým, ale i s lidmi a situacemi ve 

světě pokračuje úklid svého nitra. 

9.  „Nápravu jsme provedli v případech všech lidí, u nichž to bylo možné, s výjimkou těch, 

kde bychom ublížili jim samým anebo jiným lidem.“ Tento krok úzce navazuje na 

předchozí. Existují osoby, u kterých se dá uskutečnit jen částečná náprava křivd. 

Jelikoţ úplné přiznání by mohlo způsobit více zla neţ dobra. 

10.  „Pokračovali jsme v osobní inventuře, a když jsme se zmýlili, hned jsme si to 

přiznali.“ Tímto krokem začíná nový způsob ţivota s AA v kaţdodenní praxi. Poté 
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přichází zkouška o dokázání střízlivosti, udrţení se v citové rovnováze a ţít smysluplně 

za všech okolností. 

11.  „Pomocí modliteb a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý vztah k Bohu, tak jak 

Ho my sami chápeme, a modlili jsme se jen za to, abychom poznali Jeho vůli a našli 

sílu ji uskutečnit.“ Pokud Vyšší moc navrátila duševní zdraví, stojí za to ji lépe a co 

moţná nejblíţe, poznat. Cestou k takovému poznání je vytrvalé meditování nebo 

modlení.  

12.  „Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili se předávat toto 

poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto zásady ve všech svých záležitostech.“ 

Zde je důleţitá radost ze ţivota a prostřednictvím činů se obracet na alkoholiky, kteří 

jsou stále v nouzi. Uskutečnění všech dvanácti kroků by mělo přinést tzv. duchovní 

probuzení (12 kroků a 12 tradic, 2000).  

Jak uvádí Nešpor (2000) těchto dvanáct kroků by mohlo závislé, kteří jsou ateisticky 

orientováni odradit a vést k tomu, aby tuto moţnost pomoci předem odmítli. Proto je potřeba 

zdůrazňovat, ţe AA se neváţí ke konkrétnímu náboţenství. 

Dvanáct tradic 

Oproti dvanácti krokům se dvanáct tradic týká především ţivota společenství AA. Jedná se o 

prostředky, které udrţují jejich jednotu, vycházejí se světem, ţijí a rozvíjejí se (12 kroků a 12 

tradic, 2000). Jsou to jakési směrnice pro další rozvíjení a pospolitosti AA (Millerová, 2011). 

4.1.3 Příbuzná sdružení AA 

Al-Anon 

Al-Anon zaloţili Lois W. a Anne B. v květnu v roce 1951. Jedná se o sdruţení příbuzných a 

přátel alkoholiků. Nabízí bezpečné místo, kde lidé mohou sdílet své obavy, pocity a 

zkušenosti s ostatními, kteří mají nebo měli podobné zkušenosti a poznatky o sobě a ţivotě 

s alkoholikem. Členství nevyţaduje ţádné poplatky a je dobrovolné.  

Prostřednictvím programu Al-Anonu se členové učí uvědomit si, ţe oni alkoholismus blízké 

osoby nezpůsobili, nemohou ho kontrolovat a ani vyléčit. Sociální podpora má schopnost 

obnovit a zvýšit fyzické, emocionální a duševní zdraví prostřednictvím sdělování záţitků 

v bezpečném prostředí (Fisher & Roget, 2009). 
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Alateen 

S myšlenkou Alateenu přišel sedmnáctiletý chlapec, jehoţ otec byl členem AA a jeho matka 

členkou Al-Anonu. Zpočátku pouţíval 12 kroků a Slonky z AA, ale to mu nestačilo. Cítil, ţe 

potřebuje moţnost ke sdílení svých zkušeností s ostatními mladými lidmi. Za povzbuzování 

svých rodičů tedy oslovil pět teenagerů, u kterých věděl, ţe jejich rodiče mají také problém 

s alkoholem. Vytvořili skupinu, která se snaţila pomoci mladým lidem se zotavit z pití 

blízkých osob. A v roce 1957 byl Alateen zaloţen jako součást Al-Anon rodinných skupin. 

Členové uvádějí, ţe jsou vděčni za moţnost mít své vlastní schůzky, zatímco se například 

jejich rodiče zúčastní setkání Al-Anonu. Příběhy jsou individuální, ale zhruba 55 % členů má 

právě rodiče alkoholiky. 

Skupiny Alateen poskytují místo, kde se mladí lidé, které trápí pití jiné blízké osoby, mohou 

podělit o své příběhy, sílu a naději. Zároveň poznají, ţe nejsou sami v jejich boji (Fisher & 

Roget, 2009). 

Dospělé Děti Alkoholiků (DDA) 

Ještě existuje tato svépomocná skupina, která je také dvanácti-krokovým programem 

zaloţeným na dvanácti tradicích. Je určená ţenám a muţům, kteří vyrostli v alkoholické či 

jinak dysfunkční rodině. Vytváří prostor pro zjištění, odhalení a přiznání, jak vyrůstání 

v takovém prostředí ovlivňovalo ţivot a jak ovlivňuje dnes (DDA, n.d.). 

4.1.4 Současné skupiny AA v České republice 

V České republice je asi nejdůleţitějším městem pro AA Brno, jelikoţ zde sídlí Sdruţení pro 

sluţby AA v ČR. V současné době je u nás celkem 49 skupin, fungujících ve 37 městech. 

Nejvíce skupin se nachází v Praze, a to v počtu 12. Následuje Ostrava se 4 skupinami a pak 

Brno se 3 skupinami (Anonymní alkoholici, n.d.). 

Skupiny v Praze 

V Praze se tedy nachází největší počet fungujících skupin v České republice. Nejpočetnější 

skupina sídlí Na Poříčí na Praze 1. Celkem zde působí 9 skupin. Mítinky se tu konají kaţdý 

den v odpoledních hodinách. Zároveň je tu i moţnost docházet na ranní mítink od 7:30 

kaţdou středu. Nabízejí tedy kaţdodenní vyuţití jejich pomoci. A to včetně Vánoc, Silvestru a 

jiných svátků, které mohou pro některé představovat jisté riziko.  

Další skupiny (jiţ méně početné) se nachází na Smíchově (Praha 5), na Hájích (Praha 4) a 

v Klimentské ulici (Praha 1) (Anonymní alkoholici, n.d.). 
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4.2 Účinné faktory přístupu Anonymních alkoholiků 

Následujících šest skupin účinných faktorů jsou popsány dle Wallace (1999).  

1) BEZMOCNOST – Prvním krokem programu AA, nutným k určitému pokroku, je 

přiznat si svou bezmocnost vůči alkoholu. Je nutné přijmout skutečnost, ţe se uţívání 

psychoaktivní látky vymklo jedinci z jeho ovládacích schopností. Bezmocnými vůči 

alkoholu tedy nazýváme osoby, které nedokáţou důsledně predikovat a kontrolovat kdy, 

kde a v jakém mnoţství poţijí alkohol nebo nejsou schopni zaručit své jednání, jakmile 

s konzumací začnou. Závislost je tedy onemocněním, které je příčinou ztráty kontroly a 

nelze ji ovlivnit vlastním rozhodnutím, vůlí či morálním přesvědčením. Avšak nemusí se 

jednat o přiznání bezmoci obecně.  

2) POZNÁNÍ, PŘIJETÍ A IDENTIFIKACE – tyto kognitivní změny jsou nutné k přijetí 

bezmocnosti. Závislí lidé by se měli zbavit obranných mechanismů, které jim brání ve 

vidění svého ţivota jasně a k podniknutí krokům vedoucím ke změně. Takovými 

obrannými mechanismy jsou popření, racionalizace či zlehčování. Je nutné je překonat a 

nahradit uvědoměním. Druhým důleţitým bodem je uznání negativních bio-psycho-

sociálních důsledků konzumace. „Přijetí „modelu nemoci“ pro sebe samotného může 

pomoci překonat pocity viny, studu a zlosti, které mohou rozpad obran doprovázet a 

ohrožují vnitřní integritu.“ (Vobořil & Kalina, 2003, s. 86). Nejpodstatnějším důsledkem 

přijetí tohoto modelu je abstinence. Přínosná je identifikace s dalšími lidmi, kteří trpí 

stejnou nemocí. Identifikace přináší emocionální podporu, pocit sounáleţitosti, způsob, jak 

zacházet s osamělostí, odcizením a izolací, společné řešení problémů, nácvik střízlivých 

modelů sociálních rolí a posilování motivace k abstinenci 

3) ABSTINENCE – Abstinence hraje hlavní roli k dosaţení a udrţení abstinence. 

Členové AA odmítají kontrolované uţívání alkoholu jako cíl léčby. U závislých, kteří se 

snaţí o kontrolovanou konzumaci, se často ještě zvýší baţení (carving) k uţití, protoţe 

psychoaktivní látky spouštějí naléhavé potřeby pokračovat v uţívání. Existují případy, kdy 

se alkoholikům podařilo naučit po velkém úsilí kontrolovat své pití. Ale většina z nich 

posléze začala raději abstinovat, protoţe se neustále cítili posedlí dalším douškem a 

udrţení pití na stanoveném denním limitu je stálo nesmírné úsilí. Co se týče sociálního 

významu abstinence - pokusit se o kontrolované pití udrţuje alkoholiky v chemickém 

způsobu řešení ţivotních problémů, ale zároveň je separují od střízlivých přátel a od 

společenství AA. 
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4) SPIRITUALITA – „Jakmile jednou závislý člověk připustí svoji bezmocnost vůči 

alkoholu, anebo jiným drogám, ocitá se tváří v tvář novému dilematu. Jestliže není schopen 

sám kontrolovat své chování s ohledem na tyto látky, kdo to bude dělat za něj?“ (Wallace, 

1999, s. 26). Důraz kladený na spiritualitu můţe být pro některé přínosem, ale  pro jiné 

„kamenem úrazu“. AA bývají kritizováni za to, ţe svůj program označují za duchovní a ne 

za náboţenský. Ale existují mnohé rozdíly mezi organizovaným náboţenstvím a AA. 

Zároveň literatura a jazyk některých členů obsahují dvojznačnosti a podobnosti, které jsou 

příčinou chybného pochopení. (Například jednotlivé stupně v programu nejsou 

podmínkou, nýbrţ pouze návrhy.) AA mají svého zakladatele, ale oproti křesťanství, 

buddhismu, hinduismu nebo judaismu neuctívají a nezboţňují ţádnou ústřední 

náboţenskou postavu nebo vůdce.  

„AA obcházejí ožehavé problémy tím, že jednoduše definují jako „sílu větší, než je člověk 

sám“ své společenství. Na počátku procesu uzdravování svěří závislí svou vůli a životy 

druhým, čímž se mohou otevřít novému poznání, alternativním behaviorálním strategiím 

k řešení závislosti.“ (Vobořil & Kalina, 2003, s. 87).  

5) UVĚDOMĚNÍ, SEBEPOZNÁNÍ A SEBEKRITIKA – U závislých je důleţité, aby 

pracovali na růstu svého uvědomění si svých motivací, typických reakcí na stres, zlost, 

odmítnutí, strach a následků svého alkoholického ţivotního stylu. Nadále také uvědomění 

si emocionálních stavů, postojů a jednání, které by mohly signalizovat počínající proces 

relapsu.  

Dosáhnout a vyuţívat sebepoznání je důleţité hlavně proto, ţe u závislých fungují 

represivní obranné mechanismy a otupělost. K rozpoznání svých slabých a silných stránek 

napomáhá soupis „osobního inventáře.“ Sebepoznání má také významnou roli při prevenci 

relapsu. Sebepoznáním se členové AA postupně dovedou k sebekritice. Kaţdý z nich by si 

měl sestavit seznam osob, kterým díky a během své závislosti způsobil újmu. Odškodnění 

pak například umoţní závislým zpracovat masivní pocity viny, výčitky a přetrvávající 

strach z těchto situací nebo vede k nápravě vztahů, které byly narušeny. Kaţdodenní práce 

na svých osobních inventářích a následná otevřenost vůči kaţdodenní sebekritice sniţuje 

potřebu dalšího pouţívání represivních obranných mechanismů.  

6) OSOBNÍ ODPOVĚDNOST, BEZMOCNOST A BEZRADNOST – Osobní 

odpovědnost můţe vymizet, pokud jedinec přijme svou závislost jako nemoc a bude 

pokračovat v konzumaci s omluvou, ţe je nemocný a nemůţe si pomoci. Program AA 

neschvaluje uhýbání před osobní odpovědností. Naopak vede k odpovědnosti za své 

chování a neumoţňuje zbaběle unikat do obviňování svého onemocnění. Bezmocnost a 
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bezradnost bývají často zaměňovány – bezmocnost vůči alkoholu ještě neznamená 

bezradnost. 

4.2.1 Mýty spojené s AA 

Článek v časopisu Adiktologie 2005 /5/4  uvádí dva nejčastější mýty spojené s AA (Pešek et. 

al., 2005). 

AA jako forma hospodského posezení 

Setkáváme se s mnoha lidmi, kteří si pod názvem Anonymní alkoholici vybaví osoby, které 

naduţívají alkohol a na mítinky přicházejí proto, aby si o svých záţitcích z opilosti vyprávěli. 

Coţ je nesmysl. Většina docházejících na setkání AA jsou lidé, kteří různě dlouho od 

alkoholu abstinují. Příčinou tohoto chybného tvrzení nemusí být pouze nízkou úrovní znalosti 

o AA laickou veřejností, nýbrţ také úsporném pojmenováním AA. K zamezení spojování 

tohoto mýtu s AA by mohlo pomoci přesnější pojmenování „Anonymní abstinující 

alkoholici“ (Pešek et. al., 2005). 

AA jako náboženská sekta 

Další často slýchanou pověrou je spojování AA se sektou. Patrně proto, ţe během mítinků 

často padá slovo Bůh. Ovšem kaţdý člen má svou vlastní představu Boha. Mnozí z nich jsou 

zaloţeni materialisticky, patří mezi agnostiky. Pojem Boha je spíše pragmatickou otázkou 

toho, co funguje, co dotyčnému pomáhá získat abstinenci a udrţovat se v ní, neţ otázku víry 

nebo nevíry. Navíc schéma AA je převzato z USA a je známo, ţe Američané jsou mnohem 

méně náboţensky vlaţní neţ Češi, Moravané a Slezané (Pešek et. al., 2005). 

4.2.2 Vyšší moc 

„Vyšší moc“ definují AA jako jakoukoliv sílu větší neţ naše. Jak uţ bylo zmíněno, AA se 

neváţí k ţádnému náboţenství, a proto touto vyšší mocí nemusí být Bůh. Wallace (1999) píše, 

ţe se tím můţe stát téměř cokoliv. U závislých jedinců se touto silou nejvyššího zájmu stává 

alkohol či drogy a ty postupně začínají řídit jejich proţívání, kognici a chování. V tomto 

případě je nutné se přeorientovat z destruktivní vyšší síly na prospěšnou a konstruktivní. 

Nešpor (2000) píše, ţe „vyšší silou“ můţe být i pomáhající skupina, společenství lidí 

s podobným problémem nebo i zkušenosti lidstva, které se s problematikou závislostí potýká 

od nepaměti. 

4.2.3 Mítink 

Jako v jiných skupinách či sdruţeních, musí mít i setkání Anonymních alkoholiků určená a 

ucelená pravidla. Ty jsou, zároveň i s průběhem setkání, uvedeny následovně.  
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Základní pravidla 

- Setkání zahajuje, končí a řídí volený předseda. 

- Účastníci se oslovují zásadně křestními jmény a respektuje se anonymita. 

- Kdyţ začíná někdo hovořit, představuje se takto: „Jsem … (křestní jméno) a jsem 

alkoholik.“ 

- Ten, kdo hovoří, nesmí být přerušován a neměly by mu být kladeny otázky. 

- Ti, kdo jsou pod vlivem alkoholu, se sice mohou zúčastnit, ale nesmí mluvit (Nešpor, 

2000). 

Průběh setkání 

Níţe jsou popsány typické charakteristiky průběhu setkání AA. Ale tento formát se můţe 

v různých skupinách lišit. Avšak délka činí zpravidla jednu hodinu.  

- Sociální interakce (uvítání) 

- Předseda zahájí setkání (představí se křestním jménem a označí se za alkoholika, je 

moţné i zahájení modlitbou o poklidu). 

- Přivítání nových členů. 

- Setkání se zahajuje chvilkou tichého zamyšlení za trpící alkoholiky, přítomné či mimo 

místnost. 

- Přečtení preambule AA 

- Představení přítomných 

- Četba z knihy Anonymní alkoholici 

- Oznámení vztahující se k činnosti AA 

- Představení nováčků nebo navrátilců. 

- Vlastní průběh setkání (vyprávění osobních příběhů). 

- Rozdávání případných medailí za významné dny střízlivosti 

- Ukončení 

- Účastníci se drţí za ruce a společně odříkají motlitbu o poklidu: 

„Boţe, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to co změnit mohu a 

moudrost jedno od druhého rozpoznat.“ 

(Millerová, 2011; Materiály pro skupiny, n.d.) 
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4.2.4 Svépomocná versus terapeutická skupina 

„Když si členové AA skupiny sdělují zkušenosti a radí si v takových psychologických 

otázkách, jako jsou deprese, zlost, osamělost, sebelítost, žárlivost, rozmrzelost a sexualita, 

účastní se tím očividně na jisté formě psychoterapie.“ (Wallace, 1996, s. 18). 

Ale pravidly a postupy se od sebe odlišují. Mítinky AA jsou zaloţeny na svědectví a na 

programu osobního rozvoje zaloţeného na zachování absolutní důvěry a bez vedení či zásahu 

terapeuta. Oproti skupinám, které jsou řízeny odborným vedením a mají psychologicko-

výchovný cíl. Výzkumy ukazují, ţe déle abstinovat se daří těm, kteří tyto dva odlišné 

skupinové přístupy kombinují, neţ těm, kteří upřednostňují pouze jednu z moţností (Ühlinger 

& Tschui, 2009). 
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5 POUŽITÉ METODY 

5.1 Výzkumný cíl 

Na základě východisek a výzkumného problému je mým cílem popsat charakteristiku, 

chování a motivaci členů skupin Anonymních alkoholiků v Praze. A zároveň zmapovat jaké 

místo má toto společenství v systému adiktologických sluţeb. 

5.2 Výzkumné otázky 

Z výše uvedeného cíle jsem stanovila následující výzkumné otázky: 

1. Jaká je charakteristika členů AA z hlediska sociologicko-demografických údajů a 

absolvovaných léčeb? 

2. Jaké je chování členů AA v rámci společenství AA? 

3. Co členům toto společenství přináší a bere?  

4. Doporučují v odborných zařízeních AA jako moţnost doléčovacího programu? 

5. Jaké místo mají AA v systému léčby závislosti na alkoholu? 

5.3 Metoda sběru dat 

Ke zpracování tohoto výzkumu byla pouţita metoda kvantitativního výzkumu, data byla 

získána prostřednictvím dotazníku. Punch (2008) píše, ţe podstata kvantitativního výzkumu 

spočívá ve zkoumání vztahu mezi proměnnými. Realita je chápána jako systém proměnných a 

cílem výzkumníka je nalézt, jak jsou proměnné mezi sebou závislé a proč.  

Ferjenčík (2010) uvádí, ţe je sloţité se na některé výzkumné otázky ve společenských vědách 

a vědách o člověku ptát jednotlivých lidí tváří v tvář. V rámci zachování etiky – absolutní 

zachování anonymity, která je podstatou společenství anonymních alkoholiků, bylo 

výhodnější (rozumnější) předloţit členům standardizované interview v písemné podobě. 

Dotazník jsem vytvořila na základě výzkumných otázek a obsahoval celkem 19 otázek 

(uzavřených, polootevřených, otevřených). 

5.4 Metoda analýzy dat 

Ke zpracování dat byl pro tento výzkum vyuţit software IBM SPSS Statistics 20. Data v něm 

byla patřičně upravena a zakódována k usnadnění práce s nimi. Následně byly překopírovány 

do Microsoft Excel a Microsoft Word a pro lepší přehlednost zpracovány do tabulky a grafů. 

5.5 Výzkumný soubor 

Výběrovým souborem byli všichni členové docházející na všechny mítinky fungující v Praze. 

Jednalo se tedy o totální výběr s časovým omezením tří týdnů.  
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Z oslovených 50 respondentů vyplnilo dotazník 34 osob. Z toho 21 muţů (62 %) a 13 ţen (38 

%) (viz. graf č. 1). 

Graf č. 1: Celkový počet respondentů s procentuálním rozloţením muţů a ţen 

 

5.6 Etika 

V rámci výzkumného šetření byly dodrţeny všechny etické náleţitosti. Důraz byl kladený 

především na absolutní zachování anonymity. Účastníci byli informováni o dobrovolnosti, 

anonymitě a byli seznámeni s účelem a cílem výzkumu. Získaná data byla vyuţita pouze pro 

účely této práce. 

5.7 Analýza a interpretace získaných dat 

Následující podkapitoly reprezentují získaná data, která jsou pro lepší přehlednost 

prezentována formou grafů. Výsledky jsou zařazeny do pěti skupin, které charakterizují 

výzkumné otázky.  

1. Charakteristika členů AA 

Výzkumu se účastnily převáţně (aţ na 2 muţe) osoby starší 30 let. Nejpočetnější zastoupení 

členů - v počtu 18 - bylo ve věku nad padesát let. Graf č. 2 ukazuje, ţe členové AA 

docházející na mítinky v Praze dosáhli převáţně středoškolského vzdělání s maturitou a 

vysokoškolského vzdělání. A to ve stejném procentuálním zastoupení, které dohromady činilo 

82 %. Zbylých 18 % znázorňuje vzdělání základní a vyučen /a. Opět v porovnání 1:1 (9 % : 9 

%). 
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Graf č. 2: Nejvyšší dosaţené vzdělání členů AA 

 

Na grafu č. 3 lze vidět, ţe nejčastěji se v minulosti podrobili členové AA ústavní léčbě. Z 34 

respondentů se léčilo v psychiatrické léčebně 21 jedinců. Naopak s denním stacionářem mají 

zkušenost pouze 4 jedinci (2 muţi a 2 ţeny). V ambulantním léčebném programu bylo 

v minulosti 14 osob. (Nejedná se o součty 100 %, jelikoţ se respondenti mohli léčit ve více 

zařízeních.) 

Graf č. 3: Léčba z alkoholismu v minulosti dle typu léčebného zařízení 

 

 

 

9% 

9% 

41% 

41% základní 

vyučen/a 

středoškolské s maturitou 

vysokoškolské 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

 v ambulantním 
léčebném zařízení 

 v psychiatrické 
léčebně 

 v denním stacionáři 

muži 

ženy  

celkem 



32 
 

Graf č. 4 zobrazuje, ţe v největším rozsahu podstoupila léčbu z alkoholismu skupina 

respondentů ve věkové kategorii 51 – 60 let. (V psychiatrické léčebně 8 lidí, ambulantně 5 lidí 

a v denním stacionáři 3 lidé. Ambulantně léčených jedinců je zastoupeno nejméně ve věkové 

kategorii 61- a více let (22 %). Vlastní zkušenost s léčbou v denním stacionáři nemá nikdo 

pod věkovou hranici 51 let. Průměrná doba léčby těch, kteří prošli ambulantní léčbou, činí 11 

měsíců s četností dvou léčeb. V případě léčby v psychiatrické léčebně je průměrná doba 

pobytu 3,5 měsíce, s četností dvou absolvovaných léčeb.  

Graf č. 4: Léčba z alkoholismu v minulosti podle věkových kategorií 

 

Současnou léčbu z alkoholismu v nějakém odborném léčebném zařízení, s nynějším 

docházením do AA uvedlo pouze 10 osob – 31,25 % (6 muţů a 4 ţeny). 

Další otázkou z charakteristik členů AA bylo vyznávání určitého náboţenství. Výsledky 

ukázaly, ţe věřící jsou v menšině, a to ve 42 % (14 členů).  

2. Chování členů AA v rámci společenství 

Při srovnání doby docházení s délkou střízlivosti jsou data poměrně vyrovnaná. Průměrná 

celková doba docházení do AA je 74 měsíců a průměrná celková doba střízlivosti vychází na 

65,4 měsíců.  

Patrný rozdíl je v případě ţen. U nich je průměrná doba docházení do AA delší, neţ doba 

jejich střízlivosti. Tento rozdíl činí 19,5 měsíců (viz graf č. 5). 
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Graf č. 5: Srovnání doby docházení do AA s délkou střízlivosti 

 

Na grafu č. 6 je znázorněno procentuální rozloţení návštěvnosti mítinků. Nejčastěji docházejí 

členové 1krát týdně (38 %). V dalším pořadí, ve 29 %, 2-3krát týdně, 15 % dochází denně, 12 

% nepravidelně a nejméně docházejí 1krát měsíčně (6 %).  

Graf č. 6: Četnost návštěv mítinků 
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Oproti tomu graf č. 7 ukazuje, ţe nejdéle jsou střízlivý jedinci, kteří dochází na mítinky právě 

jednou měsíčně.  A to v průměru 138 měsíců. Naopak nejkratší doba střízlivosti se vyskytuje 

u osob, docházejících 1krát týdně. V průměru 39,3 měsíců. Ti co docházejí 2-3krát týdně, 

abstinují průměrně 88,5 měsíců. Lidé s denní četností návštěv abstinují 61 měsíců a ti co 

chodí nepravidelně 56 měsíců. 

Graf č. 7: Četnost návštěv mítinků v závislosti na době střízlivosti 

 

Na otevřenou otázku jak, případně kde se o společenství AA jeho členové dozvěděli, 

odpověděla většina v psychiatrické léčebně. Ze zbylých 47 % 7 osob uvedlo internet, 6 osob 

blízké okolí (členové rodiny, přátelé, spoluzaměstnanci) a 3 osoby literaturu (viz. graf č. 8). 

Graf č. 8: Informace o existenci společenství AA 
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Další výsledky ukázaly, ţe 84 % respondentů se domnívá, ţe budou docházet na mítinky AA 

uţ po celý svůj ţivot. V tomto tvrzení byly odpovědi muţů a ţen skoro totoţné (14:12). 

Otázka zaměřená na relaps či recidivu v době docházení do AA ukázala celkem vyrovnaný 

poměr - 15 jedinců (45 %) odpovědělo ano a 18 jedinců (55 %) ne. Většina tedy během 

docházení nezrelapsovala.  

3. Pozitivní a negativní stránka AA 

Následující tři pruhové grafy znázorňují odpovědi tří otevřených otázek, u kterých mohlo být 

uvedeno více moţností. Z odpovědí byly vytvořeny určité kategorie. 

Na grafu č. 9 jsou znázorněny odpovědi na otázku: „Co je pro Vás hlavní motivací docházet 

do AA a co Vám to dává?“ 

Hlavní motivací pro členy AA je střízlivost. Uvedlo ji celkem 15 osob, coţ je skoro polovina 

(44 %). Další nejčastější odpovědí byli přátelé – stejně nemocní lidé. Jedna osoba dokonce 

pojmenovala AA jako svou rodinu. 

Na třetím místě byla sociální a psychická podpora (důvěra; podpora; pocit sounáleţitosti; 

otevřenost; pomoc k tomu, jak být šťastný bez alkoholu nebo jak se naučit přijímat i těţké 

stránky ţivota), kterou uvedlo 8 členů (tedy 24 %). 

Graf č. 9: Hlavní motivace (přínos) k docházení do AA 
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Odpovědi na otázku: „Kdybyste mohl / a někoho motivovat k docházení do AA, čím byste tak 

učinil / a?“ ukazuje graf č. 10. Nejčastější odpovědí bylo „vlastním příkladem“, a to hlavně 

v případě odpovědí muţů (10 muţů). Zatímco většina ţen - v počtu 6 - by dotyčného vzala 

s sebou. Třetím nejčastějším způsobem motivování dalších jedinců by bylo „ostatními 

střízlivými lidmi v AA. 

Pouze muţi napsali, ţe „se kaţdý musí motivovat sám“, naopak jen ţeny by vyuţily 

„vysvětlení programu“. 

Kategorie ostatní zahrnuje: „pokud se zbaví své závislosti, naučí se jinak řešit své problém; 

pomohl bych mu pochopit problém; vysvětlil bych mu, ţe se díky AA naučí přijímat těţký 

ţivot“. 

Graf č. 10: Způsoby motivování k docházení do AA dalších lidí s problémy s alkoholem 

 

Do dotazníku byla dále zařazena otázka: „Je něco, co se Vám na AA nelíbí, případně 

nelíbilo?“ (viz. graf č. 11) Z 32 respondentů, kteří na tuto otázku uvedli odpověď, 13 osob 

(tedy 41 %) nevidí ţádná negativa, coţ byla nejčastější odpověď. Skupina ostatní zde 

zahrnuje: „něco by se určitě našlo; zneuţívání AA pro osobní zviditelnění; nesourodé 

informace; nevím“. Se slovem Bůh nesouhlasí 2 muţi, 1 ţena a 1 muţ uvedl „zavání 

sektářstvím“. 

Dalšími odpověďmi byly: „opakující se literatura; někteří lidé; zpočátku vše a nemoţnost 

reflexe“. 
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Graf č. 11: Negativní stránka společenství AA 

 

 

4. Doporučení v odborných zařízeních docházet do AA 

Odpověď na tuto otázku je graficky znázorněna v podobě grafu č. 12. Většině respondentů 

(71 %) bylo během jejich léčby doporučeno docházet do AA. 

Graf č. 12: Doporučení docházet do AA v nějakém odborném zařízení zabývajícím se 

léčbou závislosti na alkoholu 
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5. Jaké místo mají AA v systému adiktologických služeb 

Graf č. 13. znázorňuje odpovědi na otázku: „Doplňte do 100 %, kolik % přikládáte k Vaší 

úspěšné střízlivosti?“. Nejvíce procent přikládají respondenti k AA. Všech 32 jedinců, kteří na 

tuto otázku odpověděli, přikládá k AA v průměru 72 %. Další v pořadí jsou pro ně „vlastní 

síly“(esoterika, sport), kterým přikládají průměrně 15 %. Psychiatrická léčebna získala pouze 

7 %. K ambulantnímu typu léčení přiřadili pouze 4 % a k jinému typu zařízení (nebyl 

zkonkretizován) 2 %. 

Graf č. 13: Procenta přikládaná členy AA k vybraným prostředkům pomáhajícím 

k úspěšné střízlivosti 
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6 DISKUSE  

Stanovenými cíli této práce bylo zjistit, jaká je charakteristika členů AA z hlediska 

sociologicko-demografických údajů a absolvovaných léčeb. Výsledky ukázaly, ţe mezi 

členy AA v Praze je více muţů, neţ ţen. Avšak nemyslím si, ţe by toto bylo pravidlem. 

Výsledné procentuální zastoupení můţe znamenat, ţe v době sběru dat docházelo na mítinky 

zrovna více muţů, anebo byly ţeny méně ochotné se výzkumu zúčastnit. Dále bylo zjištěno, 

ţe členové jsou v absolutní většině starší třiceti let a mají převáţně středoškolské vzdělání 

s maturitou či vysokoškolské vzdělaní. 

Ze všech 34 respondentů se 5 nikdy neléčilo s problémy s alkoholem v odborném léčebném 

zařízení. Ze zbylých 29 prošlo ústavní léčbou 21 jedinců, denní stacionářem 4 a ambulantním 

programem 14. Léčbu ve všech třech zmíněných typech zařízení podstoupila nejvíce skupina 

respondentů z věkové kategorie 51 – 60 let. Výsledky prokázaly fakt, ţe ţeny z AA častěji 

vyhledaly v minulosti odbornou pomoc neţ muţi. Toto je v kontrastu s výzkumy, které 

ukazují, ţe ţeny jsou méně často přijímány do terapeutických programů (Preslová, 2009).  

Jen 31 % se nyní léčí pod odborným vedením se současným  docházením do AA. 

Vysvětlením by mohly být špatné zkušenosti z předchozí léčby či léčeb, nedůvěra 

k profesionálům či léčebným programům. Výzkumy ukazují, ţe déle abstinovat se daří těm, 

kteří tyto dva odlišné skupinové přístupy kombinují, neţ těm, kteří upřednostňují pouze jednu 

z moţností (Ühlinger & Tschui, 2009). 

Další charakteristikou je vyznávání určitého náboţenství. Dle výzkumu, ţe většina členů (58 

%) AA není věřící. Coţ se téměř naprosto shoduje s obecnou populací. Český statistický úřad 

uvádí, ţe v roce 2001 bylo 59 % osob bez vyznání. Nejedná se o úplně aktuální informace, ale 

náboţenské vyznání není ukazatel, který by podléhal prudkým výkyvům (Náboţenské 

vyznání obyvatelstva České republiky (ČSÚ), 2012). Jeden ze členů do dotazníku připsal 

poznámku: „Náboţenská víra je něco jiného, neţ nevyhraněná víra v transcendentno bez 

konkrétního náboţenství – coţ je v ČR nejčastější.“ Toto tvrzení zpochybňuje způsob 

dotázání poloţení otázky (naznačuje mé nepřesné - špatné poloţení otázky v dotazníku: 

„Vyznáváte nějaké náboţenství?“. Můţe tedy naznačovat i případné špatné pochopení 

ostatních respondentů.  

Dalším cílem bylo zjistit, jaké je chování členů AA v rámci jejich společenství. Průměrná 

doba docházení do AA – 74 měsíců - se celkem shoduje s průměrnou dobou střízlivosti - 65 

měsíců. Výraznější rozdíl byl u ţen, u kterých je doba střízlivosti o 19,5 % kratší. To by 
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mohlo souviset i s výzkumy dokazují fakt, ţe ţeny častěji předčasně odcházejí z léčeb 

(Preslová, 2009). Zajímavé výsledky ukázala porovnání četnosti návštěv mítinků s dobou 

střízlivosti. Nejčastěji docházejí členové jednou týdně a nejméně jednou za měsíc. Avšak ve 

srovnání s dobou střízlivosti abstinují nejdéle (průměrně 138 měsíců) členové, kteří docházejí 

na mítinky právě 1krát měsíčně a nejméně (průměrně 39 měsíců) ti, co docházejí 1krát týdně.  

Nejčastěji se členové o existenci AA dozvěděli v psychiatrické léčebně. Jelikoţ byli 

oslovováni praţští členové, lze předpokládat, ţe se převáţně léčili v Praze v Bohnicích, kde je 

primářem MUDr. Karel Nešpor, který AA uznává, sympatizuje s nimi a píše o nich i ve svých 

publikacích. Pokud by byl výzkum realizovaný v jiném kraji, mohly by se výsledky lišit. 

Informace o AA získali i z internetu či od blízkého okolí. 

Většina (84 %) z respondentů se domnívá, ţe bude do AA docházet uţ po celý ţivot. Takţe 

absolutní většina si přisvojila program a lze říci, ţe se AA stalo jejich „stylem“ (způsobem) 

ţivota. 

55 % nemělo během docházení do AA relaps ani recidivu. Coţ by se dalo pojmout jako jistý 

„evaluační“ ukazatel.  

Další výzkumná otázka byla zaměřená na to, co členům společenství přináší a bere. 

Hlavní motivací k docházení do AA je pro 44 % střízlivost. Dalšími v pořadí jsou přátelé – 

stejně nemocní lidé a sociální a psychická podpora (důvěra; podpora; pocit sounáleţitosti; 

otevřenost; pomoc k tomu, jak být šťastný bez alkoholu nebo jak se naučit přijímat i těţké 

stránky ţivota). Dále bylo mou snahou zjistit, jestli členové AA (zda-li vůbec) vidí i nějaká 

negativa na jejich společenství. Ukázalo se, ţe 41 % členů ţádná negativa nevidí. Ostatní 

odpovědi byly velice různorodé. V jednom případě se objevila teze, ţe skupina budí dojem 

sekty. Podotkla bych, ţe během účastí na mítincích jsem reflexi často zpozorovala, i kdyţ 

nepřímo. Naopak pro mě bylo velice zajímavé vidět, jak dokáţou vzájemně reagovat. 

Vyprávěním vlastního příběhu nebo proţité situace dokáţou nepřímo pomoci, jak takovou 

situaci řešit.  

Odpovědi na otázku, zda doporučují v odborných zařízeních docházet do AA jako 

možnost doléčovacího programu, vyvrátily mou počáteční nedůvěřivost. Výsledky ukazují, 

ţe 71 % respondentům bylo doporučeno docházet do AA. Vysvětlením opět můţe být 

směřování výzkumu na Prahu.  
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Odpovědět na poslední výzkumnou otázku zaměřenou na zjištění, jaké místo mají AA 

v systému léčby závislosti na alkoholu, je velice problematické. Byla to těţce poloţená 

otázka a pravděpodobně na ni nelze jednoduše odpovědět.  

Otázka z dotazníku, která by alespoň částečně mohla vykreslit a odpovědět na tuto 

výzkumnou otázku, ve které měli členové přidělit procenta k daným „prostředkům“, které jim 

napomohli k  úspěšné střízlivosti. Nejvíce tedy přikládají v průměru k AA, a to celkem 72 %. 

Nadále vlastní síly, kam byla zařazena například esoterika či sport, kterým přikládají 

v průměru 15 %. Léčbě pod odborným vedením nepřikládají mnoho procent - psychiatrické 

léčebně 7 % a ambulantní pouhé 4 %. Respondenti zde měli ještě vlastní prostor v případě 

nesrozumitelnosti poloţené otázky či ke zkonkretizování.  Často se vyskytlo tvrzení, ţe 

psychiatrická léčebna je velice důleţitá v počátcích. Někdo dokonce napsal, ţe mu zachránila 

ţivot. Tento názor často sdělovali i při mítincích, na kterých jsem se účastnila.  

Domnívám se, ţe  své místo v systému však mají nezastupitelné. Můţe se jednat o skupinu 

lidí, kterým nevyhovuje program v odborně vedené léčbě. Oproti AA, kde je vše dobrovolné, 

nemusí ani ihned přestat pít. Mohou přijít pouze, pokud sami opravdu chtějí. Nebo je pro ně 

ústavní léčba příliš krátká a nabídka doléčovacích programů jim nevyhovuje. 

Prvotně jsem chtěla výzkum realizovat v celé České republice. Ale vzhledem k časovým 

moţnostem a komplikovanější spolupráci se členy AA byl výzkum směřován pouze na hlavní 

město. Ovšem bylo by uţitečné zjistit, jak se u nás například liší pojetí AA v různých krajích. 

Dále zjistit, kolik členů AA u nás skutečně je. Coţ je velkou neznámou. Z rozhovoru s jednou 

členkou jsem získala informace, které ovšem nejsou nijak výzkumně podloţeny. Ale sami 

členové odhadují počet v ČR zhruba na 500 (200 Praha, Brno 100, Ostrava 100, zbytek 

v ostatních městech). Coţ je bohuţel vzhledem k prevalenci závislosti v populaci nebo oproti 

jiným zemím poměrně málo. Důvodem by mohla být přerušená kontinuita vývoje v období 

totalitního reţimu. Dalším důvodem je, ţe  u nás je velké mnoţství ateistů, kteří odmítají 

přijetí jakékoliv spirituality.  

Do dotazníku dále mohla být zahrnuta otázka zaměřená na dvanáct kroků. Zjistit, zda členové 

„krokují“ či ne. Případně u jakého kroku se nyní nacházejí. Dále by bylo uţitečné 

k vytvořenému dotazníku přidat dotazník Škála závislosti na alkoholu. Který by se převedl do 

minulosti a následně zmapoval, jaká byla (případně je) míra závislosti členů AA. Ale vznikl 

by tak opravdu dlouhý dotazník a nejsem si jistá, jestli by se členům po mítinku chtělo 

odpovídat na tolik otázek. 
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Pokud by výzkum probíhal déle, myslím si, ţe by výsledky vypadaly trochu jinak. Jednak by 

samozřejmě bylo více respondentů. I kdyţ v případě malých skupin podařilo se mi zastihnout 

skoro všechny jejich členy. Nebo jsem se potkávala se stejnými lidmi, kteří uţ dotazník 

vyplnili.  

Prvotní myšlenkou bylo pojetí výzkumu kvalitativního místo kvantitativního, a to 

prostřednictvím rozhovorů. Avšak po počátečním průzkumu jsem se rozhodla pro metodu 

kvantitativního výzkumu. Z oslovených 50 lidí, prostřednictvím mailu bylo ochotných 

zúčastnit se rozhovoru jen 7 z nich. A v rámci zachování anonymity, která je pro ně velice 

zásadní. A to jednak kvůli nováčkům, aby se po příchodu hned nevyděsili či nestyděli, ţe 

budou spojováni s AA. A nadále, aby po případné nezvládnuté recidivě nebylo poškozeno 

samotné jméno AA.  
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7 ZÁVĚR 

Existuje léčba vedená odborníky, ale i Anonymní alkoholici. Jsou to dva světy, které však 

mají stejný cíl, a to zbavit se své závislosti či pomoci tak učinit ostatním.   

Jak píše Bútora (1991), svépomoc potřebuje pomoc. Nemusí se jednat o univerzální řešení, 

protoţe ne kaţdému tato forma pomoci vyhovuje. Pravděpodobně zatím nejsou schopni 

nahradit oficiální sluţby, ale je vhodné je jimi doplňovat. Moţná by v některých případech 

mohli slouţit i jako „nízkoprahová sluţba“, jelikoţ pro alkoholiky u nás ţádná taková sluţba 

není. Pokud jedinec má problém s alkoholem, ale není dostatečně motivovaný nastoupit do 

léčby a okamţitě začít abstinovat, neexistuje síť nebo alternativní program, který by mu 

pomohl. 

Myslím si, ţe se mi v bakalářské práci podařilo nastínit situaci a způsob fungování skupin 

AA. Anonymní alkoholici patrně budou potřebovat ještě pár let, neţ si u nás najdou své místo 

a jasný význam jako je tomu jiţ v jiných zemích. Ale věřím, ţe se jim to podaří. 

Závěrem bych chtěla vyjádřit, ţe pro zlepšení situace by bylo zapotřebí rozsáhlejší 

informovanosti a větší propagace směrem k veřejnosti. Na druhou stranu si uvědomuji, ţe 

vzhledem k jedné z dvanácti tradic AA, kde sami členové uvádějí, ţe se nechtějí stát součástí 

veřejné sféry, se jedná o nelehký úkol. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

8 POUŽITÁ LITERATURA 

 Anonymní alkoholici (1996). Příběh o tom, jak se tisíce muţů a ţen vyléčilo z alkoholismu, 

2. České vydání, Český překlad ALCOHOLICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC. 

NEW YORK 1996 

 Anonymní alkoholici. (n.d.). Anonymní alkoholici. Retrieved April 16, 2013, from: 

http://www.anonymnialkoholici.cz 

 Bém, P. (2003). Sloţky systému péče v ČR. In: Kalina, K. et. al. (2003). Drogy a drogové 

závislosti: mezioborový přístup 2 (1. vyd.), (s. 155-158). Praha: Úřad vlády České republiky.  

 Bútora, M. (1991). Překročit svůj stín (1. vyd.). Praha: Avicenum. 

 Co je to „Dvanáct kroků“? (n.d.). alkohol-alkoholismus.cz. Retrieved April 13, 2013, from: 

http://alkohol-alkoholismus.cz/program-uzdravovani/co-je-to-dvanact-kroku 

 DDA, (n.d.). Dospělé děti alkoholiků. Retrieved April 28, 2013, from: 

http://www.dda.euweb.cz/index-dda.html     

 Dörner, K. & Plog, U. (1999). Bláznit je lidské: učebnice psychiatrie a psychoterapie (1. 

vyd.). Praha: Grada.  

 Dvanáct kroků a dvanáct tradic (2000). USA: Alcoholics Anonymous World Services. 

 Dvořáček, J. (2003). Střednědobá ústavní léčba. In: Kalina, K. et al. (2003). Drogy a 

drogové závislosti: mezioborový přístup 2 (1. vyd.), (s. 195-200). Praha: Úřad vlády České 

republiky.  

 Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou 

duši. Praha: Portál. 

 Fisher, G. L., & Roget, N. A. (2009). Encyclopedia of substance abuse prevention, 

treatment, & recovery. Los Angeles: SAGE. 

 Gabrhelík, R., Miovský, M. (2011). History of Self-help and 'Quasi-Self-Help' Groups in 

the Czech Republic: Development and Current Situation in the Institutional Context of Drug 

Services. [Reprinted from Gabrhelik, R., Miovsky, M. (2009). History of Self-help and 

'Quasi-Self-Help' Groups in the Czech Republic: Development and Current Situation in the 

Institutional Context of Drug Services. Journal of Groups in Addiction & Recovery, (4)137–

158.] Adiktologie, 11(2), 100–112. 

 Historie AA v ČR, (n.d.). Anonymní alkoholici. Retrieved April 11, 2013, from: 

http://www.anonymnialkoholici.cz/o-nas/historie-cr.html 

 Hollen, K. H. (2009). Encyklopedia of Addictions. USA: Greenwood Publishing Group. 

http://www.anonymnialkoholici.cz/
http://alkohol-alkoholismus.cz/program-uzdravovani/co-je-to-dvanact-kroku
http://www.dda.euweb.cz/index-dda.html
http://www.anonymnialkoholici.cz/o-nas/historie-cr.html


45 
 

 Skála, J. (1977). Aţ na dno!?: fakta o alkoholu, pijáctví a alkoholismu (3. vyd.). Praha: 

Avicentrum. 

 Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup 1 (1. vyd.). Praha: 

Úřad vlády České republiky. 

 Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup 2 (1. vyd.). Praha: 

Úřad vlády České republiky. 

 Kalina, K. (2003). Denní stacionáře. In: Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové závislosti: 

mezioborový přístup 2 (1. vyd.), (s. 179-186). Praha: Úřad vlády České republiky.  

 Kalina, K. (2008). Terapeutická komunita: obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. 

(1. vyd.). Praha: Grada.   

 Kuda, A. (2003). Následná péče, doléčovací programy. In: Kalina, K. et al. (2003). Drogy a 

drogové závislosti: mezioborový přístup 2 (1. vyd.), (s. 179-186). Praha: Úřad vlády České 

republiky.  

 Mapa pomoci, (n.d.). drogy-info.cz. Retrieved April 10, 2013, from: http://www.drogy-

info.cz/index.php/map/ 

 Materiály pro skupiny, (n.d.). Anonymní alkoholici. Retrieved April 16, 2013, from: 

http://www.anonymnialkoholici.cz/pro-skupiny-a-cleny/materialy.html 

 Millerová, G. A. (2011). Adiktologické poradenství (1. čes. vyd.). Praha: Galén. 

 Minařík, J. (2008). Přehled psychotropních látek a jejich účinků. In: Kalina, K. (2008). 

Základy klinické adiktologie (1. vyd.), (339-367). Praha: Grada. 

 Mravčík, V., Grohmannová, K., Chomynová, P., Nečas, V., Grolmusová, L., Kiššová, L., 

Nechanská, B., Fidesová, H., Kalina, K., Vopravil, J., Kostelecká, L., Jurystová, L. Výroční 

zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 [Annual Report on Drug 

Situation 2011 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. 

 Náboţenské vyznání obyvatelstva České republiky, (2012). Český statistický úřad. 

Retrieved April 14, 2013, from: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_0

4 

 Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy 

léčby (1. vyd.). Praha: Portál. 

 

 

 

http://www.drogy-info.cz/index.php/map/
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/
http://www.anonymnialkoholici.cz/pro-skupiny-a-cleny/materialy.html
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04


46 
 

 Nešpor, K. (2002). Organizace Anonymní alkoholici představuje efektivní pomoc závislým. 

Praha. Retrieved April 11, 2013, from:  

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BMNiYiKqRsQJ:img.signaly.cz/upload/8/4/07

2c79c23682ab623035b07660768b/Organizace_Anonymni_alkoholici_predstavuje_pomoc_z

avislym____Karel_Nespor.pdf+&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESixfORf41_1bJjTId8x3j6-

MjbM7iXCcS7r9G5Ein7Jt4tLCEB6aWl4MjWj5IlsJI05GWuOv3czV52ZwIFfVL6JflDeZYiz9GHcn7q

UxoFVkS7VygTK3W_XgxrVZX0c2rINJLAc&sig=AHIEtbRJwv9kiuDqAnIo8RQSaednhfTrlA 

 Nešpor, K. (2003). Detoxifikační jednotky. In: Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové 

závislosti: mezioborový přístup 2 (1. vyd.), (s. 190-194). Praha: Úřad vlády České republiky.  

 Nešpor, K. (2006). Zůstat střízlivý: praktické návody pro ty, kteří mají problém 

s alkoholem, a jejich blízké. (1. vyd.).  Brno: Host. 

 Pešek, R., Kotrbová, K., Masár, O., & Vurm, V. (2005). Racionální analýza významných 

faktorů terapeutické účinnosti svépomocného společenství Anonymních alkoholiků. 

Adiktologie, 5(4), s. 488-501. 

 Popov, P. (2003). Alkohol. In: Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové závislosti:  

mezioborový přístup 1 (1. vyd.), (s. 151-158). Praha: Úřad vlády České republiky.  

 Preslová, I. (2009). Ţeny & drogy: sborník odborné konference : Praha 15.-16. dubna 2009. 

Praha: Sananim. 

 Punch, K. (2008). Základy kvantitativního šetření (1. vyd.). Praha: Portál. 

 Sovinová, H. & Csémy, L. (2010). The czech AUDIT: Internal consistency, latent structure 

and identification of risky alcohol consumption [Electronic version]. Central European 

Journal of Public Health, 18 (3), s. 127-131.  

 Richterová Těmínová, M. (2008). Systém péče a jeho sloţky. In: Kalina, K. et al. (2008). 

Základy klinické adiktologie (1. vyd.), (s. 369-385). Praha: Grada.  

 Rotgers, F. (1999). Léčba drogových závislostí. (1. vyd.). Praha: Grada. 

 Síť ZZ, (n.d.). psychiatrie.cz. Retrieved April 10, 2013, from: 

 http://www.psychiatrie.cz/index.php?option=com_cckjseblod&view=search&layo 

 Sovinová, H., & Csémy, L. (2010). THE CZECH AUDIT: INTERNAL CONSISTENCY, 

LATENT STRUCTURE AND IDENTIFICATION OF RISKY ALCOHOL CONSUMPTIO. 

Retrieved March 5, 2014, from: http://www.szu.cz/svi/cejph/archiv/2010-3-01-full.pdf 

 Ühlinger, C., & Tschui, M. (2009). Kdyţ někdo blízký pije: rady pro rodiny osob závislých 

na alkoholu. Vyd. 1. Ed. Praha: Portál. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BMNiYiKqRsQJ:img.signaly.cz/upload/8/4/072c79c23682ab623035b07660768b/Organizace_Anonymni_alkoholici_predstavuje_pomoc_zavislym____Karel_Nespor.pdf+&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESixfORf41_1bJjTId8x3j6-MjbM7iXCcS7r9G5Ein7Jt4tLCEB6aWl4MjWj5IlsJI05GWuOv3czV52ZwIFfVL6JflDeZYiz9GHcn7qUxoFVkS7VygTK3W_XgxrVZX0c2rINJLAc&sig=AHIEtbRJwv9kiuDqAnIo8RQSaednhfTrlA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BMNiYiKqRsQJ:img.signaly.cz/upload/8/4/072c79c23682ab623035b07660768b/Organizace_Anonymni_alkoholici_predstavuje_pomoc_zavislym____Karel_Nespor.pdf+&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESixfORf41_1bJjTId8x3j6-MjbM7iXCcS7r9G5Ein7Jt4tLCEB6aWl4MjWj5IlsJI05GWuOv3czV52ZwIFfVL6JflDeZYiz9GHcn7qUxoFVkS7VygTK3W_XgxrVZX0c2rINJLAc&sig=AHIEtbRJwv9kiuDqAnIo8RQSaednhfTrlA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BMNiYiKqRsQJ:img.signaly.cz/upload/8/4/072c79c23682ab623035b07660768b/Organizace_Anonymni_alkoholici_predstavuje_pomoc_zavislym____Karel_Nespor.pdf+&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESixfORf41_1bJjTId8x3j6-MjbM7iXCcS7r9G5Ein7Jt4tLCEB6aWl4MjWj5IlsJI05GWuOv3czV52ZwIFfVL6JflDeZYiz9GHcn7qUxoFVkS7VygTK3W_XgxrVZX0c2rINJLAc&sig=AHIEtbRJwv9kiuDqAnIo8RQSaednhfTrlA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BMNiYiKqRsQJ:img.signaly.cz/upload/8/4/072c79c23682ab623035b07660768b/Organizace_Anonymni_alkoholici_predstavuje_pomoc_zavislym____Karel_Nespor.pdf+&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESixfORf41_1bJjTId8x3j6-MjbM7iXCcS7r9G5Ein7Jt4tLCEB6aWl4MjWj5IlsJI05GWuOv3czV52ZwIFfVL6JflDeZYiz9GHcn7qUxoFVkS7VygTK3W_XgxrVZX0c2rINJLAc&sig=AHIEtbRJwv9kiuDqAnIo8RQSaednhfTrlA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BMNiYiKqRsQJ:img.signaly.cz/upload/8/4/072c79c23682ab623035b07660768b/Organizace_Anonymni_alkoholici_predstavuje_pomoc_zavislym____Karel_Nespor.pdf+&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESixfORf41_1bJjTId8x3j6-MjbM7iXCcS7r9G5Ein7Jt4tLCEB6aWl4MjWj5IlsJI05GWuOv3czV52ZwIFfVL6JflDeZYiz9GHcn7qUxoFVkS7VygTK3W_XgxrVZX0c2rINJLAc&sig=AHIEtbRJwv9kiuDqAnIo8RQSaednhfTrlA
http://www.psychiatrie.cz/index.php?option=com_cckjseblod&view=search&layo
http://www.szu.cz/svi/cejph/archiv/2010-3-01-full.pdf


47 
 

 Vobořil, J. & Kalina, K. (2003). Svépomocné programy. In: Kalina, K. et al. (2003). Drogy 

a drogové závislosti: mezioborový přístup 2 (1. vyd.), (s. 84-89). Praha: Úřad vlády České 

republiky.  

 Vondráčková, P. (2012). Harm reduction v léčbě uţívání alkoholu – Klinika adiktologie. 

Retrieved April 22, 2013, from: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/3681/Harm-

reduction-v-lecbe-uzivani-alkoholu 

 Wallace, J. (1999). Teorie modelu 12 kroků (12stupňové teorie). In: Rotgers, F. (1999). 

Léčba drogových závislostí. (1. vyd.), (s. 17-34). Praha: Grada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/3681/Harm-reduction-v-lecbe-uzivani-alkoholu
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/3681/Harm-reduction-v-lecbe-uzivani-alkoholu


48 
 

9 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Výzkumný dotazník 

 

DOTAZNÍK 

Váţená paní, váţený pane, 

jmenuji se Barbora Břoušková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru Adiktologie 

(obor zabývající se závislostmi). Vaše společenství mě natolik zaujalo, ţe jsem se rozhodla 

poznat Vás osobně a nahlédnout blíţe k Vašemu program osobního uzdravení. Poté jsem se 

rozhodla věnovat se ve své bakalářské práci právě Vám s konkrétním tématem: „Postavení 

společenství AA v systému adiktologických služeb: Zkušenosti a postoje členů AA 

v Praze.“ 

Ke své práci ale potřebuji informace, které mi neposkytne nikdo jiný neţ právě Vy, členové 

AA. Prosím Vás tedy o pomoc s vyplněním tohoto dotazníku. Vaše anonymita nebude 

nikterak narušena a všechny zde uvedené důvěrné informace nebudou pouţity k ţádným 

jiným účelům. 

Předem Vám velice děkuji za Vaši ochotu! 

 

1) Pohlaví:  

 muţ   ţena 

 

2) Věková kategorie: 

 15 – 20 let   21 – 30 let   31 – 40 let 

 41 – 50 let   51 – 60 let   61 – a více let 

 

3) Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání: 

 základní     vyučen / a   

 středoškolské s maturitou   vysokoškolské 

 

4) Jak dlouho uţ docházíte do AA? (uveďte v týdnech, měsících, letech) 

 

      

5) Jak často navštěvujete AA? (uveďte kolikrát do týdne, měsíce, roka) 

 

      

6) Jak dlouho jste střízlivý / á? 

 

      

7) Jak (kde) jste se o AA dozvěděl / a?  
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8) Doporučili Vám v nějakém odborném zařízení zabývajícím se léčbou závislosti 

docházet do AA?  

 Ano    Ne  
 

9) Léčil / a jste se někdy v minulosti z alkoholismu v ambulantním léčebném zařízení? 

 Ano    Ne 

Pokud ano: 

- Jak dlouho?       

- Případně kolikrát?       

 

10) Léčil / a jste se někdy v minulosti z alkoholismu v psychiatrické léčebně? 

 Ano    Ne 

Pokud ano: 

- Jak dlouho?       

- Případně kolikrát?       
 

11) Léčil / a jste se někdy v minulosti z alkoholismu v denním stacionáři? 

 Ano    Ne 

Pokud ano: 

- Jak dlouho?       

- Případně kolikrát?       
 

12) Léčíte se z alkoholismu nyní, současně s docházením do AA, ještě v nějakém 

odborném léčebném zařízení?  

 Ano    Ne 
 

13) Doplňte do 100%, kolik % přikládáte k Vaší úspěšné střízlivosti? 

AA:       

Ambulantní léčba:       

Psychiatrická léčebna:       

Jiný typ zařízení:       

Vlastními silami (esoterika, sport,…):       

 

Pokud Vám takto poloţená otázka nevyhovuje, doplňte: 

  

      

14) Myslíte si, ţe budete docházet do AA uţ po celý svůj ţivot?  

 Ano    Ne 
 

15) Měl / měla jste během docházení do AA relaps či recidivu? 

 Ano    Ne 
 

16) Vyznáváte nějaké náboţenství? 

 Ano    Ne 
 

17) Co je pro Vás hlavní motivací docházet do AA? Co Vám to dává? (Lze uvést více 

moţností) 
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18) Kdybyste mohl / a někoho motivovat k docházení do AA, čím byste tak učinil / a? 

 

      

 

19) Je něco, co se vám na AA nelíbí, případně nelíbilo?  

 

      

 

 

Velmi Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám, ať se daří! 


