
Abstrakt 

Východiska: Abstinující, bývalá uživatelku alkoholu, která žije v manželství se stále 

aktivním uživatelem alkoholu. Koncept spoluzávislosti (kodependence) (Kudrle, 2003, 

Whitfield, 1991). Odhodlání a souhlas manželů podílet se na vzniku klinické kazuistiky 

týkající se alkoholu a jeho vlivu na jejich společné soužití.      
 

Cíl a výzkumné otázky: Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak probíhá společné soužití 

závislého partnera s abstinující manželkou. Hlavní otázka výzkumu: Jak probíhá společné 

soužití závislého partnera s abstinující manželkou? Doplňující výzkumné otázky: 1) 

Považují respondenti manželství za harmonické, splňuje jejich představu ideálního vztahu? 

2) Jakou roli zaujímají v tomto vztahu respondenti – vyskytuje se v jejich vztahu  

spoluzávislost? 3) Jaké techniky prevence relapsu respondentka využívá k udržování 

abstinence? 4) Jaké okolnosti či situace by respondenta mohli motivovat k abstinenci?   
 

Metodologie: Data výzkumu, potřebná ke zpracování případové studie byla nabyta 

prostřednictvím kvalitativních nástrojů. Hlavní metoda sběru dat – semistrukturované, 

hloubkové interview (Miovský, 2006). Doplňující metody – zdravotnická dokumentace 

respondentů, dotazník kvality života (WHOQOL-BREF) (WHO, 1996), test pro 

identifikaci poruch působených užíváním alkoholu (AUDIT) (Babor et al., 2001) a 

dotazník závislosti podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (Nešpor, 2011). 

Taktéž časová osa a křivka života. K získání respondentů byla zvolena metoda totálního 

výběru výzkumného souboru. Základní soubor tedy koresponduje s výběrovým souborem. 

Rozhovory byly doslovně přepsány a zpracovány pomocí tematické analýzy. Dotazníky 

byly vyhodnoceny podle již předem stanoveného postupu autorů.   
 

Výsledky: Závislost na alkoholu má na vztah destruktivní účinky. Manželství respondentů 

je tedy náročné, nicméně funguje. Touha nezůstat v životě sám, pud sebezáchovy, potřeba 

pomáhat jeden druhému, to jsou hlavní motivy, které stojí za vznikem a udržení jejich 

vztahu. Vzhledem, ke skutečnosti, že jsou oba „alkoholici“, mají schopnost se lépe vcítit 

do partnerova prožívání. Ačkoliv dnes mají jiné představy o životě, vydrželi spolu již 24 

let, stále se respektují a tolerují. Manželský vztah respondentů se tedy výrazně neliší od 

ostatních párů, které také sužuje spoluzávislost.     
 

Závěr: Na základě získaných výsledků je nyní možné popsat, jak probíhá společné soužití 

abstinujícího a závislého partnera. Nicméně výsledky výzkumu nelze zobecňovat, 

vzhledem ke skutečnosti, že práce vznikla pouze z výpovědi jednoho manželského páru. 

Specifičnost a subjektivní charakter případové studie nám to neumožňuje. Vztah dvou 

závislých osob a kodependence jsou jevy, se kterými se v kasuistice setkáváme. Jelikož se 

tomuto fenoménu v České republice, nikdo z odborníků výrazně nevěnuje, i proto chceme 

na tato opomíjená témata v práci upozornit.  
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