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Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá dopady nadměrného užívání alkoholu na sociální stránku 

života člověka. Cílem práce je zjistit, na jakých konkrétních oblastech sociálního života 

se abúzus alkoholu odráží nejčastěji.  

Teoretická část se věnuje definici pojmu alkoholismus, popisuje jeho diagnostiku, teorii 

vzniku závislosti, specifika působení alkoholu na ženy a děti, léčbu alkoholismu a jeho dopady 

na sociální oblast života jedince.  

Praktická část obsahuje kvantitativní průzkum, který byl realizován prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Cílem průzkumu je objasnění situace v různých sociálních oblastech 

života jedince, závislého na alkoholu. 

Klíčová slova: abstinenční syndrom, alkoholismus, craving, fetální alkoholový syndrom, 

genetická dispozice, sociální prostředí 

Abstract: 

This baccalaureate thesis focuses on the effects of excessive alcohol use on the 

individual from a social standpoint. The goal of this work is to determine which social areas are 

most often impacted by alcohol abuse. 

The theoretical section defines alcoholism and addresses its diagnosis, how addiction 

begins, specifics of the effects of alcohol on women and children, the treatment of alcoholism, 

and its social impact on the individual. 

The practical section includes quantitative research realized through survey analysis. 

The aim of the research is to illuminate the situation in various social sectors of the life of an 

alcohol-dependent individual. 

Keywords: Abstinence syndrome, alcoholism, craving, fetal alcohol syndrome, genetic 

disposition, social setting. 
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ÚVOD  

Alkohol nepovažuje mnoho lidí za drogu, ale za prostředek ke zlepšení nálady, 

odbourání zábran, uvolnění se. Bez alkoholu se neobejde prakticky žádná oslava, nebo večírek. 

Hranice, na níž bezpečné pití alkoholu končí a závislost začíná, je velmi tenká a u každého 

 z nás především jinak nastavená. Alkoholismus není společností vnímán jakožto nemoc, ale 

spíše jako slabost jedince - dostane-li někdo infarkt, zavolá mu jeho okolí lékaře, pokud někdo 

nekontrolovatelně pije, má okolí tendenci obrátit se k němu zády. 

Život se závislostí devastuje nejen samotného alkoholika, postihuje postupně i celou 

jeho rodinu a sociální okolí. Nejvíce bývají touto situací ohroženy děti, kterým většinou 

nezbývá, než se dané situaci přizpůsobit. Závislost na alkoholu některého z rodičů může ohrozit 

zdravý vývoj osobnosti dítěte, nebo vytvořit predispozice k budoucí závislosti dítěte 

na alkoholu, či jiných drogách. 

Z těchto důvodů se předložená práce zabývá právě problematikou alkoholové závislosti. 

Jejím hlavním cílem je popsat a vymezit závislost na alkoholu a zjistit, jaké jsou sociální 

následky zneužívání alkoholu.  

Zjištěné sociální následky budou zařazeny do dílčích oblastí a v rámci těchto 

jednotlivých oblastí budou zjišťovány konkrétní dopady alkoholismu na sociální život. 

Východiskem je přitom předpoklad, že vlivem nadměrné konzumace alkoholu mají lidé nejvíce 

problémů v zaměstnání, rodinném životě a dochází u nich i k porušování zákona – dílčím cílem 

práce proto bude ověření těchto skutečností. 

Teoretická část práce obsahuje poznatky, získané studiem odborné literatury a článků, 

zabývajících se alkoholovou závislostí. Je zde popsán postoj společnosti vůči alkoholu, 

definována alkoholová závislost, její příznaky, fáze a rizika vzniku. Protože existuje rozdíl 

v tom, jak alkohol působí na muže a na ženu, věnuje se jedna z kapitol právě specifickému vlivu 

alkoholu na ženy. Obdobné je to i u dětí, proto i jim je věnována samostatná kapitola. Dále jsou 

zde teoreticky zpracovány dopady alkoholismu na sociální oblast, popsána platná legislativa 

a představeny jsou některé výzkumy, spojené s alkoholem. 

V praktické části je kvantitativní metodou proveden průzkum, jehož cílem je pomocí 

dotazníkového šetření získat informace o dopadech alkoholové závislosti na sociální oblast 

života takovéhoto jedince, s důrazem na oblast zaměstnanosti, rodinného života a problémů 

se zákonem. Získané informace potvrdí, nebo vyvrátí stanovené předpoklady a na jejich základě 

budou následně formulovány odpovídající závěry a doporučení pro praxi. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Alkohol a společnost 

Alkohol je droga společenská - k jeho konzumaci dochází většinou ve společnosti lidí. 

Je součástí určitých společenských akcí, především oslav, jejichž součástí bývají obecně zažité 

rituály, spojené s konzumací alkoholu (např. novoroční přípitek). Podle Kvapilíka a Svobodové 

(1985, s. 9) sice alkohol odpradávna k bohatosti života i jeho kultuře patří, společnost však 

počítá s tím, že člověk ví, kde leží pomyslná hranice přijatelného chování a bude tuto hranici 

respektovat. 

Shodné závěry vyplývají i ze závěrů Kolaříka (2013, s. 81) – legální drogy, k nimž patří 

i alkohol, jsou podle něj v české společnosti tolerovány, jejich konzumace je běžná věc a nikdo 

se nad ní nepozastavuje. Alkohol je povolen zákonem a je neomezeně nabízen i propagován. 

Tezi Kvapilíka a Svobodové podporuje i konstatování Vágnerové, která uvádí, že česká 

společnost alkohol vesměs toleruje, drobné výkyvy nejsou považovány za závažné a nejsou tedy 

ani sankcionovány. Jak však autorka zdůrazňuje, shovívavý postoj společnosti končí, „pokud 

člověk ztrácí schopnost svoje pití regulovat“ (Vágnerová 1999, s. 295). Člověk, který je závislý 

na alkoholu, je pak společností velmi často odmítán a setkává se s opovržením - důvodem 

je především to, že alkoholik nerespektuje běžné normy, může vyvolávat konflikty a nepřipouští 

si, že by pití nějak měnilo jeho chování. 

Vágnerová (1999, s. 295) pro úplnost dodává, že právě nedostatečná orientace 

a kontrola nad situací, společně s opakovanými nepříjemnými zážitky (odmítáním, kritikou, 

opovržením apod.) vede k posílení vnitřní nejistoty a úzkosti alkoholika – „svět se mu jeví 

ohrožující a nespravedlivý“, a byť je takový člověk občas schopen si svůj podíl viny přiznat, 

„většinou nemá sílu řešit situaci jinak, než dalším únikem do alkoholu“. 

1.2 Definice alkoholismu 

Alkoholismus vyjadřuje chorobnou závislost na alkoholu (jako první použil tento 

termín roku 1949 švédský lékař Magnus Huss). Příčinou vzniku závislosti je pravidelné 

dlouhodobé nadměrné užívání alkoholu. Doba, potřebná ke vzniku závislosti, je individuální 

azávisí na daném jedinci. U  dospělých se může závislost vyvíjet několik let, u mladistvých však 

někdy ke vzniku závislosti stačí pouze měsíce (Vágnerová 2003). 
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Od roku 1951 je závislost na alkoholu klasifikována Světovou zdravotnickou organizací 

jakožto nemoc, stejnou klasifikaci však o téměř 170 let dříve (v roce 1784) provedl již americký 

lékař Benjamin Rush – tehdy za nemoc označil tzv. „pijáctví“.  

 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN – 10) diagnostikuje závislost na alkoholu, 

pokud se během jednoho roku projeví alespoň tři z následujících projevů: 

 silná potřeba látku získat a užívat, 

 snížená schopnost kontroly a potíže v sebeovládání po užívání látky, 

 tělesný odvykací stav při snížení, nebo vysazení obvyklé dávky, 

 průkaz tolerance k účinku látky, zvyšující se spotřeba potřebné dávky k dosažení 

žádoucího stavu, 

 postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů, 

 pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků (Kavenská 2009).
 
 

 Americká psychiatrická asociace (DSM-IV) považuje za rozhodné pro stanovení 

diagnózy závislosti podobné příznaky, jako MKN, navíc však zdůrazňuje, že tyto se musí 

objevit v období předcházejících 12 měsíců, pro diagnostiku závislosti je navíc potřeba výskytu 

minimálně tří z příznaků současně. Konkrétně jsou zmíněny následující projevy: 

 růst tolerance 

 odvykací příznaky po vysazení 

 přijímání látky ve větším množství, nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu 

 dlouhodobá snaha, nebo jeden, či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky 

 trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky, nebo zotavováním 

se z jejích účinků 

 zanechání sociálních, pracovních a rekreačních aktivit v důsledku užívání látky, 

nebo jejich omezení 

 pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým, nebo opakujícím se sociálním, 

psychologickým, nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou působeny, 

nebo zhoršovány užíváním látky 

Na základě předchozích řádků je možné konstatovat, že diagnostiky závislosti podle 

MKN a Americké psychiatrické společnosti se v ničem zásadním neliší. Jediný podstatnější 
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rozdíl spočívá v tom, že Americká psychiatrická společnost zcela pomíjí tzv. craving
1
, neboli 

bažení, které MKN staví hned na první místo.  

Pojetím alkoholismu jakožto nemocí se zabývají i Kvapilík a Svobodová (1985, s. 32), 

jejich přístup je však poněkud odlišný - podle nich totiž může takovéto pojetí (čili alkoholismus 

rovná se nemoc) postrádat morální hodnocení – to sice může ulehčit neúnosnou situaci lidem, 

kteří se rozhodnou přijmout roli pacienta, nezbavuje je to však zodpovědnosti a zavazuje 

je to ke spolupráci. 

Souhrnem je tedy možné konstatovat, že o alkoholovou závislost se jedná, když jedinec, 

bez ohledu na negativní následky alkoholu, pokračuje v jeho konzumaci, své pití nedokáže 

kontrolovat, pociťuje silnou touhu po alkoholu, a v případě, že je mu alkohol odepřen, objevují 

se abstinenční příznaky (třes, nevolnost, pocení, pocit úzkosti, zrychlený tep, atd.). Nutno však 

dodat, že problematika vzniku alkoholové závislosti je o to zrádnější, že se její příznaky 

neobjevují okamžitě – toto tvrzení je možné opřít o studii Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze, která konstatuje následující: „Alkoholismus se většinou projeví až po několika letech 

zvyšující se konzumace, u mladistvých již po několika měsících (2009). 

1.3 Druhy závislosti 

Závislost, vzniklou nadměrným užíváním alkoholu (ale i jiných nealkoholových drog) 

je možné rozdělit na: 

 fyzickou závislost, kdy si lidský organizmus „zvykne“ na pravidelný přísun 

psychoaktivní látky a dojde-li k její absenci, reaguje tělo na tento nedostatek 

tzv. abstinenčním syndromem (např. zvýšeným pocením, třesem, zvracením, 

neklidem), 

 a na závislost psychickou, u níž se jedná o duševní stav, kdy touha po droze a stavu, 

který si tím jedinec navodí, je silnější, než vědomí rizika, které to s sebou přináší. 

Jak upřesňují Orel a kol. (2012, s. 109), může být tato touha daná jak potřebou 

příjemného psychického stavu, tak i potřebou odstranit negativní prožitky – úzkost, 

vnitřní tenzi, depresivní ladění, apod.  

  

                                                      

1
 Craving (bažení) byl v roce 1955 definován Světovou zdravotnickou organizací jako touha pociťovat 

účinky psychoaktivní látky, s níž měla osoba v minulosti zkušenost. Ve stejném roce navrhl Isbell 

rozlišovat mezi bažením fyzickým a psychickým 
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Detailněji popisuje rozdíly mezi fyzickou a psychickou závislostí na alkoholu 

Matoušková (2013, s. 31). Nad rámec výše uvedeného totiž zdůrazňuje, že psychická závislost 

je v zásadě vážnějším následkem, než závislost fyzická, neboť fyzické závislosti se lze zbavit 

relativně krátkodobým pobytem na detoxikační jednotce, psychická závislost je však důvodem 

pro dlouhou léčbu, uživatele navíc handicapuje při jakémkoliv dalším užití alkoholického 

nápoje. 

1.4 Rizika vzniku závislosti 

Na vzniku závislosti na alkoholu se podílí mnoho faktorů, nejčastěji se uvádí genetická 

dispozice a faktor učení, dále i sociokulturní faktory, psychologické faktory, nebo dostupnost 

alkoholu. 

1.4.1 Genetická dispozice 

Co se týče genetické dispozice, je její vliv nediskutovatelný. Pokud má totiž člověk 

díky svému metabolismu na alkohol pozitivní reakci (konzumace mu přináší příjemný pocit 

bez nepříjemných následků), zvyšuje se pravděpodobnost vzniku závislosti. K tomu také 

přispívají určité osobnostní rysy (impulzivita, neschopnost přiměřeného sebeovládání). U těchto 

lidí dochází k častější konzumaci alkoholu, neznají míru, a proto si snadněji vytvoří návyk 

(Skála in Vágnerová 1999, s. 290),  

Odborníci se shodují v názoru, že větší riziko vzniku závislosti na alkoholu nesou lidé, 

jejichž rodiče byli na alkoholu rovněž závislí - stejný názor má např. i doktor Jellinek, přední 

odborník na alkoholovou závislost, který uvádí, že riziko vzniku závislosti je v takovém případě 

několikanásobně vyšší, než u „zdravé populace“ (in Nešpor, Kubička, Csémy 2004, s. 6 - 7). 

Na takto postižené jedince působí jednak sociální vlivy (rodinné prostředí, rodičovské modely, 

rodinné rituály, apod.) a dále pak genetická zátěž.  

Nešpor, Kubička a Csémy se rovněž zabývají vztahem genetiky a rizika vzniku 

závislosti na alkoholu a v této souvislosti poukazují na výsledky studie, která byla provedena 

na dvojčatech. Ta prokázala, že jednovaječná dvojčata (která mají shodný genetický materiál), 

„se sobě více podobají v tom, zda se u nich vytvoří závislost na alkoholu, než dvojčata 

dvojvaječná (ta mají společných jen 50 % genetického materiálu)“. Ze závěru zmíněné studie 

vyplývá i to, že „samotné genetické vlivy zvyšují riziko vzniku závislosti na alkoholu 

asi čtyřikrát (Nešpor, Kubička, Csémy 2004, s. 6 - 7). 
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Závěry Nešpora, Kubičky a Csémyho je možné opřít i o konstatování Kvapilíka 

a Svobodové (1985, s. 29), kteří již o dvacet let dříve, než tito autoři, považovali frekvenci 

vzniku závislosti u jednovaječných dvojčat za dvojnásobně vyšší, než u dvojčat dvojvaječných.  

Byť je tedy genetická dispozice prokazatelně faktorem, který se na vzniku závislosti 

na alkoholu podílí, nelze ji brát za nezpochybnitelnou. Ačkoliv totiž mnoho jedinců, závislých 

na alkoholu, vyrůstalo v rodinách, kde se problémy s nadměrným užíváním vyskytovaly, 

neznamená to automaticky, že je jejich vlastní závislost způsobena pouze genetikou. Ani úplná 

absence závislosti na alkoholu v rodině není analogicky zárukou toho, že se jedinec nestane 

na alkoholu závislý - jelikož, jak již bylo řečeno, na vzniku závislosti se podílí několik faktorů. 

Každopádně však lze konstatovat, že „ti, u jejichž rodičů se vyskytl problém s alkoholem, 

by se měli alkoholu zcela vyhnout v dětství, dospívání a mladší dospělosti, protože závislost 

na alkoholu by u nich mohla vzniknout rychle a v časném věku (Nešpor, Kubička, Csémy 2004, 

s. 6 - 7).  

1.4.2 Faktor učení 

V případě faktoru učení se uplatňuje forma učení identifikací, nebo nápodobou 

rodičovského modelu, či jiného stimulantu (např. vliv party, vrstevníků). Také tady hraje 

důležitou roli fakt, jak alkohol na jedince působí. Pokud je odezva na alkohol pozitivní (pocit 

sebejistoty, sebehodnocení, síly, kladné reakce sociální skupiny atd.) je větší předpoklad vzniku 

závislosti - jak totiž konstatuje Kubička, „negativní důsledky se objevují až později a na rozvoj 

návyku nemají podstatný vliv (Kubička in Vágnerová 1999, s. 290). 

1.5 Vývoj závislosti 

Závislost na alkoholu můžeme podle E. M. Jellinka (americký alkoholog českého 

původu) rozdělit na čtyři fáze, přičemž toto rozdělení považuje většina našich (Kvapilík, 

Svobodová (1985), Nešpor (2007), Vágnerová (1999), Skála (in Vágnerová, 1999)), 

i zahraničních odborníků za stále platné a odpovídající skutečnosti. Jedná se tedy o následující 

etapy: 

 počáteční stadium - alkohol slouží k potlačení nepříjemných stavů, k dosažení dobré 

nálady, nebo je jeho chování projevem sociální konformity (pití v zaměstnání, v partě). 

Postupně se zvyšuje frekvence pití a stoupají dávky alkoholu. 

 stadium prodromální, varovné - v důsledku zvýšené konzumace stoupá tolerance 

k alkoholu, člověk si na něj zvyká a pije stále víc. Nad svým pitím ztrácí kontrolu, 

často se opije. Varovným znamením je tendence pít sám, případně tajně. V této fázi 
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si člověk začíná uvědomovat, jakou má potřebu alkoholu, a pociťuje to jako nepříjemné 

varování. 

 stadium kritické – konzumace a s ní související tolerance k alkoholu stále roste. 

Začínají se objevovat alkoholické amnézie, člověk si nepamatuje, co v opilosti dělal. 

V tomto stadiu člověk ztrácí kontrolu nad svým pitím, už se nedovede ovládnout a pít 

s mírou. Sám je ovšem přesvědčen, že by byl schopen přestat pít, kdyby to bylo třeba 

a kdyby chtěl. I když si dělá výčitky, ani příště nedokáže svoje chování ovládat. Závislý 

člověk již potřebuje alkohol denně. Kdyby se nenapil, prožíval by tak nepříjemné 

pocity, že by dlouho abstinovat nevydržel. 

 stadium terminální – tolerance k alkoholu se začíná snižovat. Opilost nastává rychleji, 

bez alkoholu nevydrží. Člověk s pitím začíná již ráno a pije prakticky nepřetržitě. V této 

fázi se následkem nadměrné konzumace alkoholu začínají projevovat psychické 

a somatické poruchy. Zvyšuje se frekvence konfliktů. Pro toto stadium jsou 

charakteristické stavy bezmocnosti. Postupně dochází k tělesnému i psychickému 

chátrání a úpadku v sociální oblasti. 

1.6 Ženy a alkohol 

Vliv alkoholu na ženský organismus se liší od působení alkoholu na organismus 

mužský. Ženám „stačí“ k dosažení určité hladiny alkoholu v krvi menší množství vypitého 

alkoholu, než mužům. Z tohoto důvodu také dochází k rozsáhlejším následkům.  

Kvapilík a Svobodová (1985, s. 38) uvádí, že u žen začíná abúzus později, avšak 

k poškození organizmu dochází po kratším abúzu, než u mužů (cirhóza, demence apod.). 

Rozdílné jsou i způsoby konzumace alkoholu. Muži většinou dávají přednost popíjení 

alkoholu ve společnosti (restaurace, bary), ženy naopak dávají přednost osamocenému pití 

ve skrytu domova. 

Závislost ženy - matky má mnohem vážnější následky pro rodinu, než závislost otce. 

Jednoznačně je ohrožen zdravý psychický vývoj dítěte, navíc v případě, že alkoholismem trpí 

žena, dochází mnohem častěji k rozvodu. 

Nebezpečnost nadměrné konzumace alkoholu v těhotenství potvrzuje i Nešpor - podle 

něj může dojít k poškození plodu zejména v prvním trimestru. Následkem takovéhoto jednání 

dochází ke vzniku „fetálního alkoholového syndromu“ (FAS). Fetální alkoholový syndrom 

se projevuje vrozenými vadami v oblasti hlavy a obličeje, nižší porodní vahou a poškozením 

mozku, děti alkoholiček trpí častěji i poruchami chování a mívají nižší intelekt. Jak Nešpor 
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doplňuje, „poškození nervového systému plodu alkoholem, aniž by došlo k jiným znakům 

fetálního alkoholového syndromu, se označuje jako ARND (alkohol-related neurodevelopmental 

disorder) (Nešpor 2003, s. 6 - 7). 

Úzkou závislost mezi konzumací alkoholu v těhotenství a následným ohrožením dítěte, 

o které hovoří Nešpor, potvrzuje i švédská studie, zveřejněná ve vědeckém časopise Pediatrics - 

švédští výzkumníci zkoumali zdravotní postižení u dětí, adoptovaných do Švédska z východní 

Evropy (bývalé státy SSSR), jejichž matky během těhotenství nadměrně užívaly alkohol. 

Z výsledků této studie vyplývá, že 30 % dětí je postiženo fetálním alkoholovým syndromem, 

14 % dětí částečným alkoholovým syndromem a u 9 % se projevují vývojové vady nervové 

soustavy, způsobené užíváním alkoholu během těhotenství. 

1.7 Děti a alkohol 

Ze zdravotního hlediska přináší konzumace alkoholu u dětí větší rizika, než u dospělých 

jedinců - jelikož dětská játra nejsou schopna dostatečně odbourávat alkohol, hrozí riziko 

onemocnění jater, ohrožen je také nervový systém dítěte.  

Na rozdíl od nealkoholových drog, kde má velký vliv na dítě, nebo dospívajícího 

vrstevnická skupina, se u alkoholu odborníci shodují v názoru, že primární vliv má životní styl 

rodiny a postoj rodičů ke konzumaci alkoholu. Závislost v rodině se může negativně projevit 

ve vývoji osobnosti dítěte. 

Za velmi nebezpečné považuje Pipeková (1998, s. 213) rituály, spojené s konzumací 

alkoholu. Tyto rituály jsou symbolem dospělosti, kam by děti chtěly také patřit, tzn. moci pít 

alkohol, což však může mít (zvláště pro děti mladší 6 let) fatální následky. Podle našich i 

zahraničních výzkumů mají sklon k nezdravým návykům více chlapci, děti s horším 

prospěchem a děti v pubertě. Jak Pipeková upozorňuje, je alkohol tzv. průchozí drogou, jakousi 

startovací metou k nebezpečnějším drogám. 

Skutečnost, že s otravou alkoholem se lze u dětí setkat především období dospívání, 

zmiňuje i publikace, vydaná Českým červeným křížem. Její autoři však navíc doplňují, 

že hospitalizovány s intoxikací alkoholem bývají již děti kolem 10. roku věku (Český červený 

kříž 2007, s. 104).  

1.8 Zdravotní následky alkoholismu 

Dlouhodobé zneužívání alkoholu má za následek fyzické i psychické poškození. 

Jak uvádí WHO (Světová zdravotnické organizace), má alkohol na svědomí 2,5 milionu úmrtí 

ročně – to je více, než úmrtí na AIDS, či tuberkulózu (Mlčoch 2011).    
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Zneužívání alkoholu má řadu projevů. V somatické oblasti se jedná především o: 

 poškození jater, centrální nervové soustavy, žaludku, mozku, srdce, 

 zhoršením trávení, hypertenze, cukrovky, epilepsie, 

 zvýšení rizika nádorů, mozkové mrtvice, úrazů, kožních nemocí, impotence apod. 

V psychické oblasti se nadměrné pití se může projevovat například náladovostí, úzkostí, 

nespavostí, poruchami paměti – tzv. „okna“, kocovinou, nevolností, bolestí hlavy, výčitkami 

svědomí, bažením (těžko zvladatelná touha po alkoholu), halucinacemi, vidinami, hlasy, 

děsivými sny, apod. 

Jak již bylo výše zmíněno, ovlivňuje nadměrná konzumace alkoholu i centrální 

nervovou soustavu (CNS). Poškození CNS vede k různým psychickým poruchám, 

jako například: 

 delirium tremens – Fleischmann, Helešic, Henzl a kol. uvádějí, že se jedná 

o psychický stav s poruchou vědomí různé intenzity, jenž se projevuje vizuálními 

a akustickými halucinacem (např. jedinec je přesvědčen, že je jinde, než ve skutečnosti 

je, že hovoří s lidmi, kteří v dané situaci nejsou reálně přítomni, vidí věci, které reálné 

nejsou, apod.). Tyto halucinace mohou být velmi živé a projevují se silným neklidem, 

až úzkostí. Jak autoři upřesňují, trvá tento stav obvykle 3 až 4 dni a končí dlouhým 

hlubokým spánkem, u některých jedinců však může dojít k takovému vyčerpání, 

které skončí až smrtí. Fleischmann, Helešic, Henzl a kol. pro úplnost dodávají, 

že „delirium tremens se častěji objevuje u alkoholiků, pijících destiláty a podomácku 

vyrobené lihoviny“ (Fleischmann, Helešic, Henzl et al 2006, s. 85).  

 Korsakovova psychóza – se může projevit u osob, které léta nadměrně konzumují 

alkohol. Dochází k poruchám centrální nervové soustavy a jejími projevy jsou výpadky 

paměti, postupná demence, či ztráta orientace. 

 paranoidní alkoholická psychóza – u alkoholiků má velmi často podobu žárlivosti, 

která se projevuje žárlícími bludy (nevyvratitelné přesvědčení o skutečnosti, 

která reálně neexistuje). Tento stav může vyústit až v domácí násilí (Fleischmann, 

Helešic, Henzl, et al 2006, s. 85). 

1.9 Léčba závislosti 

Léčba závislosti závisí na tom, o jaký druh závislosti se jedná - biologická závislost 

je čistě medicínskou záležitostí (léčí abstinenční syndrom) a tato léčba trvá relativně krátkou 
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dobu, oproti tomu léčba psychické závislosti je daleko složitější a časově náročnější - pacient 

musí překonat návyk řešit problémy alkoholem a změnit životní stereotyp.  

K léčbě závislosti se vyjadřuje Vágnerová (1999, s. 296), která zmiňuje českou školu 

J. Skály, zdůrazňující psychoterapeutický přístup, vedoucí k postupné resocializaci, změně 

životního stylu a k náhledu na situaci. 

Důležitou roli při léčbě hraje rodinné zázemí, které může pacienta motivovat 

k zvládnutí problému. Aby nedocházelo k recidivě, je třeba zapojit do léčby rodinné příslušníky, 

existují také dobrovolné skupiny vyléčených alkoholiků, které nabízejí porozumění a podporu 

v začátcích abstinence. 

1.10 Prevence  

Důležitou roli v prevenci závislosti na alkoholu hraje rodina. S dítětem je třeba trávit 

dostatek času, mluvit s ním o jeho problémech, nezlehčovat je. Na dítě mají značný vliv 

kamarádi, se kterými tráví volný čas, proto by se rodiče měli zajímat o to, s kým se jejich dítě 

stýká. Toto je možné ovlivnit výběrem školy, či zájmových kroužků. Pokud bude dítě 

zaměstnáno kvalitním druhem zábavy, snižuje se riziko „zpříjemňování“ si volného času 

konzumací alkoholu, nebo jiných návykových látek. 

Postoj školy k dané problematice je také důležitý. Existují různé programy, zabývající 

se prevencí vzniku závislosti na návykových látkách, ve kterých se děti učí, jak nakládat 

s volným časem, jak nepodlehnout nabízeným drogám a podobně. Důležité je, aby děti pouze 

pasivně neposlouchaly, ale aby se i aktivně zapojily. 

Další možností, jak snížit riziko vzniku závislosti, je volba vhodného zaměstnání. 

Jedinci se zvýšeným rizikem vzniku závislosti by neměli pracovat tam, kde budou vystaveni 

nadměrnému stresu, kde bude snadno dostupný alkohol (barman, číšník), nebo nepravidelná 

pracovní doba. 

Co se týče legislativního hlediska prevence, je stanovena věková hranice pro prodej 

a konzumaci alkoholu hranicí 18 let - prodej a konzumace alkoholu do tohoto věku je trestná. 

1.11 Dopady alkoholismu v sociální oblasti 

Nadměrné užívání alkoholu má své negativní sociální následky, nejvíce bývá ohrožena 

nejbližší rodina alkoholika. Alkoholik není schopen plnit své partnerské, rodičovské, 

ani vyživovací povinnosti, z jeho strany může docházet i k domácímu násilí. Následkem svého 

pití není alkoholik schopen udržet si stálé zaměstnání, což má finanční dopad na celou rodinu. 
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1.11.1 Rodina a blízké okolí  

Závislost člena rodiny na alkoholu ovlivňuje nejen děti, ale má výrazný vliv i na ostatní 

její členy. Jak uvádí Heller, Pecinovská a kol.: „postupně onemocní celá rodina“. Život 

se závislým jedincem má negativní vliv na fungování rodiny - jednání pod vlivem alkoholu 

znemožňuje normální, přirozenou komunikaci intoxikovaného jedince s ostatními členy 

domácnosti, nedovoluje mu pružné a tvůrčí rozhodování. Problémy mezi členy rodiny, hlavně 

partnery, se postupně promítají i do „střízlivého období“, čímž podstatně snižují schopnost řešit 

problémy, které život přináší. Autoři doplňují, že „postupně také v rodinném systému odstraní 

kontrolu negativních osobnostních rysů jeho členů. Tento posun s sebou přináší extrémní 

chování a ztrátu možnosti kompromisních jednání“. V důsledku toho dochází k omezení 

komunikace mezi partnery a narůstání problémů, což zákonitě vede k postupnému odcizení 

a následnému rozpadu rodiny (Heller, Pecinovská et al. 1996, s. 77 - 78). 

Závislost některého z rodičů (případně obou) negativně ovlivňuje vývoj dítěte. 

Děti velmi obtížně snášejí nejasnost rodičovských rolí a vzniklé trvalé napětí v rodině. Stávají 

se úzkostnými a přebírají odpovědnost za selhávajícího rodiče. Přestávají si hrát a mají „dospělé 

starosti“, ztrácejí možnost prožít radost (Heller, Pecinovská et al. 1996, s. 81). U těchto dětí 

se můžou již v raném věku vyskytnout různé psychické poruchy a odchylky v psychickém 

vývoji, k poruše socializace dochází především u dětí, které mají závislou matku. 

Dalšími negativními následky závislosti rodičů na alkoholu, s nimiž děti bojují, mohou 

být např.: 

 horší prospěch ve škole (při stejných předpokladech), 

 vyšší nemocnost, 

 méně zájmové činnosti, 

 horší uplatnění se v pracovním a společenském životě. 

Ještě o něco podrobněji, než Heller, Pecinovská a kol., se negativními důsledky 

alkoholové závislosti rodičů zabývala již v roce 1989 Wegscheider-Cruseová - detailně totiž 

popsala některé typické reakce dětí na závislost jednoho, nebo obou rodičů: 

 Rodinný hrdina (nejčastěji nejstarší sourozenec) přebírá nároky za problémového 

rodiče, což přirozeně přesahuje jeho možnosti, zejména pokud by ho měl přesvědčovat, 

aby „se polepšil“. V dospělosti může takové dítě trpět pocity méněcennosti 

a nedostatečnosti, i když může být po vnější stránce celkem úspěšné. Bývá také 

ohroženo nezdrženlivým vztahem k práci. Při léčbě dítěte je třeba směrovat 
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ho k záležitostem, které odpovídají jeho věku a nečinit ho odpovědným za problémy 

dospělých. 

 Ztracené dítě bývá uzavřené a stažené do sebe, málo a obtížně komunikuje, uniká 

do fantazií a vnitřního světa. 

 Klaun se snaží vyvolávat veselí, a tak odvádět pozornost od problémů, které rodinu 

ohrožují (Wegscheider-Cruse in Nešpor 2007, s. 83).  

1.11.2   Finanční situace 

Další oblastí, kde se nadměrná konzumace alkoholu může projevit, je finanční situace 

závislého jedince a potažmo i jeho rodiny. Nejenže závislý jedinec vydává nemalé finanční 

prostředky za alkohol, svým jednáním se vystavuje i riziku ztráty zaměstnání. Závislý jedinec 

postupně ztrácí výkonnost, je častěji nemocný, stává se nespolehlivým. Závislost může mít 

za následek neadekvátně zvýšené sebevědomí a přesvědčení o dobrém výkonu. Tito lidé proto 

vnímají nespokojenost nadřízených jako neoprávněnou a mají dojem, že jsou nespravedlivě 

hodnoceni - toto chování může vést až k úplné ztrátě sociálního zázemí a závislý jedinec 

se může ocitnout „na ulici“. 

1.12 Situace v Česku 

Přístup české společnosti k požívání alkoholu je velmi tolerantní.  Naše republika 

je na druhém místě v registrované spotřebě alkoholu (16, 2 litru na dospělého), nejvíce alkoholu 

se v přepočtu na dospělého jednice počítá v Lucembursku (17, 6 litrů). Hned za Českou 

republikou je Irsko (14, 5 litrů), naopak nejnižší průměrnou spotřebu měla Malta (6,7 litru), 

Švédsko (6, 9 litrů), či Slovinsko (7,1 litrů). Průměrná spotřeba čistého alkoholu na dospělého 

obyvatele evropské pětadvacítky přitom vycházela v roce 2001 na 11,1 litrů (Mlčoch 2001).   

Navzdory tomu, že se Česko přihlásilo k Evropskému akčnímu plánu pro období 2000 - 

2005, spotřeba alkoholu stále stoupá. Na alkoholu je v České republice závislých desítky tisíc 

lidí, nějaký problém s alkoholem má podle statistik 25 % českých mužů a 10 % žen. Ze statistik 

z března roku 2010 navíc vyplývá, že „v Česku je zhruba 550 tisíc lidí závislých na alkoholu (4x 

více, než se doposud předpokládalo). Alarmující je i velmi rozšířené pití dětí do 18 let“ (Mlčoch 

2001). 
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1.13 Statistika a výzkum 

Tato kapitola je zaměřena na výzkum a statistické údaje, v nichž je zkoumán dopad 

alkoholu na sociální oblast života jedince. Hodnoceny jsou následující oblasti: 

 rozvodovost manželství - dle Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) lidé 

jako příčinu rozvodu nejčastěji uvádějí obecné příčiny (rok 2011). Pokud se však 

zaměříme na konkrétně formulované příčiny rozvratu manželství, je alkoholismus muže 

hned na druhém místě za nevěrou.  

 zaměstnanost -  v Česku v posledních letech vzrůstá počet lidí, kteří dostali výpověď 

kvůli konzumaci alkoholu v pracovní době. Svědčí o tom i posun na pomyslném 

žebříčku důvodů výpovědi - zatímco v roce 2009 byl alkohol jako příčina výpovědi 

na 18. místě, v roce 2012 je už na místě čtvrtém (výzkum agentury Commservis.com). 

Důvodem takovéhoto nárůstu je hlavně změna postoje zaměstnavatelů k přítomnosti 

alkoholu na pracovišti, nikoliv nárůst lidí s alkoholovou závislostí. 

 konflikty se zákonem - jedním z důvodů, proč se jedinec závislý na alkoholu dostává 

do konfliktu se zákonem, je to, že alkohol odstraňuje zábrany a narušuje schopnost 

sebeovládání.  

 finanční situace - podle analýzy dat amerického Národního centra pro zdravotní 

statistiky existuje souvislost mezi příjmy rodiny a pitím alkoholu - zatímco v rodinách, 

které jsou hluboko pod hranicí chudoby, se objevuje pití alkoholu ve 45 % případů, 

u rodin, kde jsou příjmy čtyřnásobně vyšší, než je hranice chudoby, je udáváno 

v necelých 73 % případů (IP o ilegálních a legálních drogách, 2010).  

1.14 Platná legislativa 

Zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 

ve znění pozdějších předpisů: 

§1 

(1) Alkoholismus a jiné toxikomanie, včetně kouření, jsou negativní jevy, způsobující 

značné společenské škody, zejména poškozování zdraví občanů. Všechny orgány a organizace, 

jakož i občané, kteří prodávají zboží, nebo poskytují jiné služby, jsou povinni chránit občany 

i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikomanií, včetně kouření, 

odstraňovat jejich příčiny a následky, a vytvářet tím příznivější předpoklady pro další rozvoj 

socialistické společnosti. 
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 (2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné 

nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu. 

(5) Osobou závislou na alkoholu, nebo na jiné návykové látce podle tohoto zákona, 

je osoba, která není schopna se natrvalo zdržet nadměrného, nebo jinak škodlivého požívání 

alkoholických nápojů, nebo užívání jiných návykových látek a tím si způsobuje vážnou poruchu 

na zdraví, nebo vážně narušuje společenské vztahy. 

§2 Způsob ochrany 

Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, včetně kouření, se uskutečňuje 

zejména výchovou, omezujícími opatřeními, ošetřením v protialkoholní záchytné stanici, 

léčebně preventivní péčí, sociální péčí, ukládáním pokut podle tohoto zákona a postihem podle 

jiných právních předpisů. 

§4 Omezující opatření 

(1) Zakazuje se 

a) prodávat, nebo podávat alkoholické nápoje, anebo jinak umožňovat jejich požívání 

1. osobám mladším 18 let, 

2. ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče,  

3. osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem, nebo jinou návykovou látkou, 

4. osobám řídícím motorová, nebo silniční nemotorová vozidla a ostatním osobám 

uvedeným v §6 odst. 1 k bezprostřednímu požití, 

5. při sportovních podnicích, 

6. při kulturních podnicích a tanečních zábavách určených pro mládež, 

7. při veřejných shromážděních, kulturních podnicích a tanečních zábavách s výjimkou 

piva a vína, 

8. v prostředcích určených výlučně pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob 

a v prostorách souvisejících s touto dopravou určených pro cestující, a to i v restauracích, 

bufetech a v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech s výjimkou piva nejvýše 

desetistupňového, 

9. v závodních jídelnách, kantýnách a bufetech a v ostatních prodejnách v prostorách 

organizací s výjimkou nízkostupňového piva, 

b) vyrábět podomácku líh, destiláty a jiné návykové látky, nebo upravovat jejich složky 

k toxikomanickým účelům, 



  

24 

 

c) prodávat jiné návykové látky a výrobky je obsahující mimo prodejny, které jsou 

k tomu oprávněny, nebo jinak umožňovat jejich škodlivé užívání, 

d) vstupovat do prostorů a prostředků vnitrostátní hromadné dopravy osobám zjevně 

ovlivněným alkoholickým nápojem, nebo jinou návykovou látkou, pokud ohrožují, nebo mohou 

ohrozit bezpečnost, nebo plynulost dopravního provozu, nebo veřejný pořádek, nebo vzbuzují 

veřejné pohoršení, 

(2) Zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných omamných prostředků 

pracovníky na pracovištích organizace a v pracovní době i mimo tato pracoviště stanoví zvláštní 

předpis. 

§5 

(1) Každý, kdo prodává, nebo podává alkoholické nápoje, jiné návykové látky 

a výrobky je obsahující, nebo tabákové výrobky, na něž se vztahují zákazy obsažené v §4 odst. 

1 písm. a) č. 1, písm. e) a v §4 odst. 3 písm. c), je povinen odepřít jejich podání, nebo prodej 

osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku, pokud ji neprokáže úředním 

dokladem. 

(2) Zákonní zástupci nezletilých a osoby, do jejichž péče byli nezletilí svěřeni, 

jsou povinni dbát dodržování zákazů týkajících se nezletilých obsažených v §4. 

§6 

(1) Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život, nebo zdraví lidí, nebo 

poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje, nebo užívat jiné návykové látky při 

výkonu této činnosti, nebo před jejím vykonáváním, jestliže by ještě v průběhu této činnosti 

mohla být pod jejich vlivem. 

(2) Osoba, uvedená v odstavci 1, je povinna podrobit se na výzvu vyšetření ke zjištění, 

zda není ovlivněna alkoholem, nebo jinou návykovou látkou. Vyšetření na alkohol se provádí 

dechovou zkouškou, a je-li výsledek pozitivní, i lékařským vyšetřením, zejména odběrem 

a vyšetřením krve. Vyšetření na návykové látky se provádí lékařským vyšetřením zejména 

odběrem a vyšetřením moče, popřípadě slin a krve. 

§9 Léčebně preventivní péče 

(1) Osobám závislým na alkoholu, nebo na jiné návykové látce, včetně osob závislých 

na nikotinu, se poskytuje léčebně preventivní péče ve zdravotnických zařízeních, jestliže to 

vyžaduje jejich zdravotní stav. 
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(2) Osobám závislým na alkoholu, nebo na jiné návykové látce, které se léčebně 

preventivní péči dobrovolně nepodrobí, nebo ji odmítají, anebo poskytovanou péči ztěžují, se 

uloží povinnost podrobit se ambulantní péči; jestliže by tato péče nebyla účelná, nebo se ukázala 

neúčinnou, nebo jestliže se tyto osoby odmítají dobrovolně podrobit ústavní péči, uloží se jim 

povinnost podrobit se ústavní péči. Povinnost podrobit se ústavní péči opakovaně lze uložit jen 

tehdy, nejde-li o stav trvalý, léčením neovlivnitelný. 

§10 Sociální péče 

Osobám závislým na alkoholu, nebo na jiné návykové látce, jejichž léčení 

ve zdravotnickém zařízení bylo ukončeno a jsou společensky nepřizpůsobené, nebo jejichž stav 

vyžaduje sociální péči, se poskytuje sociální péče podle zvláštních předpisů. 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce: 

§135 Práva a povinnosti zaměstnanců 

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 

jednání, případně opomenutí při práci. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů 

zaměstnance. Zaměstnanec je zejména povinen 

e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky 24k) na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem 

na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci. Zákaz 

požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance v horkých provozech, pokud 

požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů 

je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno. 
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2    PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Metodologie 

V metodologické části bude definován výzkumný problém, stanoven cíl výzkumu, 

formulovány budou výzkumné předpoklady, a popsána bude i zvolená výzkumná metoda. 

Dále bude charakterizován výzkumný vzorek, a jelikož je nezbytnou součástí výzkumu 

i předvýzkum, bude popsán rovněž jeho průběh spolu s opatřeními, která byla na základě tohoto 

předvýzkumu přijata. 

2.1.1 Definování problému 

Nadměrná konzumace alkoholu ovlivňuje sociální oblast života jedince. Účelem 

výzkumu je zjistit, do jaké míry ji ovlivňuje v jejích konkrétních částech – co se týče 

zaměstnanosti, rodinného života a problémů s legislativou. 

2.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je pomocí dotazníku zjistit, jaké jsou sociální následky zneužívání 

alkoholu, získané informace budou sloužit i k popsání a vymezení závislosti na alkoholu 

z praktického hlediska – tedy co se týče životních zkušeností alkoholově závislých jedinců. 

Pozornost bude kromě obecného shromáždění sociálních následků soustředěna 

konkrétně na problematiku zaměstnanosti, rodinného života a případných konfliktů se zákonem. 

Na základě výsledků výzkumu budou zhodnoceny, tedy potvrzeny, či vyvráceny, 

stanovené výzkumné předpoklady.  

2.1.3 Stanovení výzkumných předpokladů 

 Předpoklad č. 1: Minimálně třetina jedinců, nadměrně konzumujících alkohol, přišla 

kvůli své závislosti o zaměstnání. 

 Předpoklad č. 2: U minimálně třetiny jedinců došlo k rozvodu (nebo rozchodu) 

s partnerem kvůli nadměrné konzumaci alkoholu.  

 Předpoklad č. 3: U minimálně poloviny respondentů se vyskytnou problémy ve vztahu 

k blízkým rodinným příslušníkům (partner, děti, rodiče). 

 Předpoklad č. 4: U více než čtvrtiny jedinců došlo k porušení zákona v souvislosti 

se zneužíváním alkoholu. 
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2.1.4 Charakteristika výzkumného souboru 

Základní soubor výzkumného šetření tvořili především klienti center sociálních služeb, 

kritéria pro jejich zařazení do výzkumného souboru byla následující: 

 existující problém s nadměrnou konzumací alkoholu 

 minimální věk 18 let 

 souhlas s účastí ve výzkumném šetření. 

2.1.5 Metoda výzkumu 

Práce je zpracována metodou primárního kvantitativního výzkumu a má převážně 

deskriptivní charakter.  

K získání dat byl použit anonymní nestandardizovaný dotazník – tento dotazník byl 

inspirován vstupním dotazníkem z doléčovacího centra, konkrétně se jednalo o dotazník, 

používaný k vyšetření metodou Evropské adaptace 5. edice ASI (IP o ilegálních a legálních 

drogách, 2010).  

V dotazníku byly použity pouze uzavřené otázky – důvodem volby této formy bylo 

vědomí rizika vzniku obtíží při vyhodnocování výsledků výzkumu, které je spojeno s použitím 

otázek otevřených, či polouzavřených. Dotazník byl rozdělen do několika tematických částí, 

kdy byla každá podskupina otázek zaměřena na určitou problematiku – dle cílů výzkumu.  

Cílem dotazníku je získat informace o tom, zda měla nadměrná konzumace alkoholu 

negativní vliv na sociální oblast života respondenta s důrazem na problematiku zaměstnanosti, 

rodinného života a případných konfliktů se zákonem. 

2.1.6 Předvýzkum a jeho výsledky 

Před zahájením dotazníkového šetření byl proveden pilotážní průzkum - prvotní  verze 

dotazníku byla vyzkoušena na 20 respondentech. Cílem tohoto předvýzkumu bylo ověřit, 

zda jsou otázky v dotazníku formulovány dostatečně srozumitelně, jestli se odpovědi na ně dají 

jednoznačně vyhodnotit, zda jsou respondenti vůbec schopni na podobné otázky odpovědět 

a kolik času přibližně zabere vyplnění kompletního dotazníku.  

Na základě výstupu z této zkušební verze byly některé otázky upraveny, či doplněny 

o další možnosti odpovědi, přizpůsobena byla i grafická podoba dotazníku a podmínky jeho 

vyplňování. Konkrétně byla přijata následující opatření: 
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 u otázky č. 6, dotazující se na zaměstnání respondentů, byla přidána možnost odpovědi 

„nikde nepracuji a nejsem v evidenci úřadu práce“, 

 u otázky č. 9, dotazující se na rodinný stav respondentů, byla přidána možnost odpovědi 

„odloučené manželství“, 

 byla upravena formulace otázky č. 17 z původního: „Byla období, kdy jste měl(a) těžké 

problémy ve vztahu k:“ na současné: „Měl/a jste nějaké vážnější problémy ve vztahu 

k některé z následujících osob?“ – důvodem této úpravy byla skutečnost, že řada 

respondentů původnímu znění otázky neporozuměla a na její výklad se při odevzdávání 

vyplněného dotazníku doptávala. 

 u otázky č. 17, dotazující se na existenci vztahových problémů, byla navíc přidána 

možnost odpovědi „mám problémy ve vztahu k spolupracovníkům“, 

 dotazník byl graficky upraven pro lepší přehlednost - místo velikosti písma 8 bodů bylo 

užito velikosti 10 bodů – toto opatření sice dotazník opticky prodloužilo, nicméně 

vzhledem k tomu, že se během pilotáže ukázalo, že respondenti mají problém menší 

písmo přečíst, bylo toto opatření nezbytné, 

 k vyplnění dotazníku bude respondentům ponechána časová volnost, neboť klienti 

doléčovacího centra mají vlastní denní program a dotazník mají možnost vyplnit jen 

ve svém volném čase (v rámci pilotáže byla poskytnuta k vyplnění dotazníku 1 hodina 

času, což se neosvědčilo – většina respondentů v tomto termínu dotazník vyplnit 

nestihla a po jeho vypršení již dotazník neodevzdala vůbec). 

2.2 Průběh průzkumu 

Od července 2011 do září 2013 byl postupně prováděn výběr klientů center sociálních 

služeb v Ústeckém kraji do výzkumného souboru a s vhodnými respondenty bylo poté 

realizováno dotazníkové šetření (velkým přínosem pro tuto práci byla absolvovaná praxe 

v děčínském doléčovacím centru, kde měla autorka možnost nejen oslovit budoucí respondenty 

a na základě získaných zkušeností stanovit reálné předpoklady pro budoucí průzkum, 

ale i získat kontakty dalších vhodných center sociálních služeb, které pak k realizaci průzkumu 

oslovila). 

Použito bylo celkem 280 dotazníků, které byly respondentům předány buď osobně, 

nebo byly zaslány elektronicky, zpátky se vrátilo 164 vyplněných dotazníků – návratnost tedy 

činila 58,6 %. Vrácené dotazníky byly prověřeny z hlediska správnosti a kompletnosti vyplnění, 

po této kontrole bylo možné zahrnout do zpracování 152 dotazníků – tyto byly roztříděny 

a vyhodnoceny. 
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Výstupní data byla zpracována procentuálně - pomocí relativních četností. Tato 

statistická metoda byla zvolena z toho důvodu, že se v souboru nevyskytovaly žádné znaky 

s extrémně nadprůměrnou, či naopak podprůměrnou hodnotou – nehrozilo tedy významné 

nežádoucí zkreslení (v opačném případě by bylo nezbytné zvolit statistickou metodu jinou, 

např. medián, modus, apod.) 

Výsledky šetření byly znázorněny graficky – použit byl tabulkový procesor Microsoft 

Excel a Microsoft Word. Jednotlivé výsledky byly následně popsány slovně a vycházely z nich 

i celkové závěry šetření.  

2.3 Vyhodnocení a interpretace získaných dat 

Otázka č. 1: Pohlaví? a otázka č. 2: Věk? 

 

Graf č. 1: Pohlaví a věk respondentů  

Graf číslo 1 představuje poměr zastoupení zúčastněných mužů a žen a jejich věkovou 

kategorii. Z uvedeného grafu vyplývá, že z celkového počtu 152 respondentů bylo 55 % mužů 

a 45 % žen - je nutné konstatovat, že tento zjištěný poměr neodpovídá výsledkům statistických 

výzkumů, podle kterých, jak uvádí Popov, je mužů závislých na alkoholu dvakrát více, než žen 

(Popov in Alkoholik.cz, 2011). 
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Dále z tohoto grafu vyplývá, že nejvíce zastoupenou věkovou skupinou jsou 

respondenti ve věku 36 – 55 let, bez ohledu na pohlaví. Následuje (opět shodné výsledky u obou 

pohlaví) věková skupina 18- 35 let, nejméně respondentů je ve skupině starších 55 let. 

Otázka č. 3: Jaký je Váš současný zdravotní stav? 

 

Graf č. 2: Zdravotní stav respondentů 

Přibližně třetina (34 %) respondentů má zdravotní problémy, ihned poté následuje 

skupina respondentů zcela bez zdravotních problémů (26 %). Na třetím místě se umístila 

skupina respondentů s vážnými zdravotními problémy (18 %), dále pak 13 % respondentů má 

drobné zdravotní problémy a nakonec 8 % má chronické problémy. Z uvedených výsledků 

vyplývá, že více než dvě třetiny respondentů mají zdravotní problémy různého stupně 

závažnosti. 
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Otázka č. 4: Vznikl některý Váš zdravotní problém následkem nadměrného pití alkoholu? 

 

Graf č. 3: Zdravotní problémy respondentů, způsobené nadměrnou konzumací alkoholu 

Z výsledků předchozí otázky vyplynulo, že více než dvě třetiny dotázaných mají určité 

zdravotní problémy různé závažnosti. Tato skutečnost je otázkou č. 5 ještě více upřesněna v tom 

smyslu, že je zřejmé, že více než polovina (53 %) těchto zdravotních potíží je způsobena 

nadměrnou konzumací alkoholu. 
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Otázka č. 5: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Graf č. 4: Vzdělání respondentů 

Nejvíce je zastoupena skupina respondentů se středoškolským vzděláním s maturitou, 

následuje skupina respondentů se středním odborným vzděláním. Struktura vzdělanosti 

zkoumaného vzorku přibližně odpovídá struktuře vzdělanosti populace v Česku za rok 2009. 
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Otázka č. 6: Jak byste charakterizoval/a Vaše současné zaměstnání? 

 

Graf č. 5: Zaměstnání respondentů 

Z informací o osobnosti jedince závislého na alkoholu, shromážděných v teoretické 

části práce, by se dalo očekávat, že většina respondentů bude buď bez práce, nebo bude mít 

pouze příležitostné zaměstnání. Z výsledků průzkumu však vyplývá něco jiného – totiž že více 

než polovina respondentů (58 %) je schopna si udržet stálé zaměstnání. Nepracuje pouze malá 

část výzkumného vzorku, ať již z důvodu pobírání důchodu (13 %), studia (3 %), 

či dobrovolného rozhodnutí nepracovat (11 %).  

Pouhých 5 % dotázaných je bez práce, ačkoliv pracovat chtějí, nicméně vzhledem 

k tomu, že se jedná o natolik malou část dotázaných, nelze z tohoto výsledku již vzhledem 
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k statistickým údajům u běžné populace usuzovat, že by existovala závislost mezi 

nezaměstnaností a problémy s alkoholem.  

Otázka č. 7: Byl s vámi někdy rozvázán pracovní poměr kvůli alkoholu? 

 

Graf č. 6: Výpověď ze zaměstnání z důvodu nadměrné konzumace alkoholu 

O práci kvůli alkoholu přišla přibližně jedna čtvrtina dotázaných (24 %). Tento 

výsledek může být ovlivněn tím, že donedávna byli zaměstnavatelé „mírnější“ v trestání pití 

alkoholu v zaměstnání, či při zjištění pozitivního alkoholového testu - přehlíželi ho, nebo se 

s dotyčným dohodli na rozvázání pracovního poměru bez udání důvodu. 
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Otázka č. 8: Jak byste charakterizoval svou současnou finanční situaci? 

 

Graf č. 7: Finanční situace respondentů 

Více než polovina respondentů pokryje své měsíční náklady z vlastních výdělků 

(celkem 55 %), ostatním dotázaným vydělané příjmy nepokryjí ani měsíční náklady. Necelá 

jedna třetina respondentů je zadlužena, přičemž  8 % z nich má dluhy po splatnosti. 

Toto zjištění koresponduje s výsledky analýzy amerického Národního centra 

pro zdravotní statistiky, které byly citovány již v teoretické části práce – v rodinách, kde jsou 

příjmy poměrně vysoké a dostatečně pokrývají všechny potřeby, je pití alkoholu daleko častější, 

než u osob s finančními problémy – výsledky tohoto výzkumu jsou tedy v tomto ohledu 

se zmíněnou americkou analýzou v souladu.  
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Otázka č. 9: Jaký je Váš současný rodinný stav? 

 

Graf č. 8: Rodinný stav respondentů 

Více jak jedna třetina respondentů (37 %) je ženatá, nebo vdaná, následuje skupina 

respondentů, kteří jsou rozvedení (32 %), a 29 % respondentů je svobodných. Lze konstatovat, 

že toto rozložení přibližně kopíruje průměr běžné populace. 
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Otázka č. 10: Vyhovuje Vám tento stav? 

 

Graf č. 9: Spokojenost respondentů s rodinným stavem 

Stávající rodinný stav vyhovuje čtyřem pětinám respondentů, z čehož lze usoudit, 

že i lidé, nadměrně konzumující alkohol, jsou schopni si svůj rodinný život uspořádat k vlastní 

spokojenosti.  
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Otázka č. 11: Bylo příčinou některého vašeho rozvodu (rozchodu) Vaše nadměrné pití? 

 

Graf č. 10: Alkohol jakožto příčina rozvodu (rozchodu) respondentů 

Pomineme-li skupinu svobodných, tak nám ze získaných údajů vyplývá, že přibližně 

v polovině případů došlo k rozvratu manželství, nebo odloučení (ženatý/vdaná versus 

rozvedený/á, odloučené manželství – ad graf č. 8), přičemž více, než jedna třetina respondentů, 

uvádí jako důvod k rozvodu nadměrné pití alkoholu. 
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Otázka č. 12: S kým převážně bydlíte? 

 

Graf č. 11: Společné bydlení respondentů 

Graf č. 11 znázorňuje, s kým respondenti sdílí společnou domácnost. Nejčastěji 

respondenti bydlí s partnerem a dětmi (ve 34 % případů), což koresponduje se získanými údaji 

o rodinném stavu respondentů. Druhým nejčastějším způsobem je bydlení pouze s partnerem 

(29 %), následuje bydlení o samotě (18 %). Ostatní respondenti jsou takřka rovnoměrně 

rozděleni mezi zbývající kategorie.  
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Otázka č. 13: Vyhovuje Vám, s kým bydlíte? 

 

Graf č. 12: Spokojenost se společností, s níž respondenti bydlí 

Je zřejmé, že se současnou situací z hlediska toho, s kým respondenti bydlí, jsou 

spokojeny dvě třetiny dotázaných (68 %). 
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Otázka č. 14: Bydlíte s někým, kdo má problémy s alkoholem? 

 

Graf č. 13: Existence problémů s alkoholem u spolubydlícího respondentů 

Po vyhodnocení této otázky je zřejmé, že u necelé třetiny respondentů (29 %) 

se vyskytuje spolubydlící, který má rovněž problémy s alkoholem. 
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Otázka č. 15: S kým převážně trávíte svůj volný čas? 

 

Graf č. 14: Trávení volného času 

Více než polovina respondentů (47 % + 8 %) tráví svůj volný čas ve společnosti lidí, 

kteří mají stejný problém s alkoholem jako oni. Důvodem může být to, že v této společnosti je 

nadměrné pití bráno jako norma a závislý jedinec zde není vystaven „nátlakům“ svého okolí 

(např. výčitky, hádky), jako kdyby byl ve společnosti, která se s tímto chováním neztotožňuje. 
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Otázka č. 16: Máte blízké přátele? 

 

Graf č. 15: Existence přátel u respondentů 

Více než polovina respondentů uvádí (53 %), že má několik přátel (vzhledem k tomu, 

že v dotazníku nebyl přesně definován pojem „přítel“, nelze s jistotou říci, zda se jedná 

o skutečné přátele, nebo pouze o známé).  

Zhruba třetina respondentů (37 %) žádného přítele nemá - tato skutečnost může být 

důsledkem životního stylu člověka, závislého na alkoholu, u kterého postupně dochází 

k narušení sociálních vztahů s okolím.  

Zbývajících 11 % respondentů považuje za přítele pouze jednu osobu. 
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Otázka č. 17: Měl/a jste nějaké vážnější problémy ve vztahu k některé z následujících osob? 

 

Graf č. 16: Existence vztahových problémů u respondentů 

U více než poloviny respondentů se vyskytly v průběhu života vážné problémy ve 

vztahu k  partnerovi (53 %).  

37 % dotázaných přiznává, že má, nebo mělo vážnější problémy ve vztahu ke svým 

dětem - v této kategorii může jít samozřejmě o problémy, vyvolané střetem dvou odlišných 

generačních názorů a ne o následek narušení vztahů v důsledku závislosti.  

Z výsledků dále vyplývá, že narušení vztahu s matkou je trojnásobně častější, 

než narušení vztahů s otcem.  

Ostatní možnosti byly rozloženy poměrně rovnoměrně, jednotlivé podíly byly v rozmezí 

13 – 18 %.  
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Otázka č. 18: Bylo příčinou těchto problémů nadměrné pití alkoholu? 

 

Graf č. 17: Nadměrné pití alkoholu jakožto příčina vztahových problémů 

Alkohol jako hlavní příčinu narušení vztahů se svým okolím uvedlo 58 % dotázaných.
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Otázka č. 19: Dopustil/a jste se někdy pod vlivem alkoholu, nebo v důsledku jeho zneužívání, 

přestupku, nebo trestného činu? 

 

Graf č. 18: Přestupek, či trestný čin, spáchaný pod vlivem alkoholu 

Z celkového počtu 152 respondentů jich měla rovná polovina více, či méně závažný 

konflikt se zákonem, navíc k tomuto došlo pod vlivem alkoholu. 

Poznámka: Všechny následující grafy se zabývají pouze skupinou respondentů, která 

porušila zákon (tedy 76 respondentů). 
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Otázka č. 20: Jakého přestupku, či trestného činu jste se dopustil/a? 

 

Graf č. 19: Typ spáchaného přestupku, či trestného činu 

Graf č. 19 znázorňuje, jakého typu trestné činnosti se respondenti nejčastěji dopouštějí. 

Nejvíce respondentů (63 %) usedlo za volant pod vlivem alkoholu, 47 % respondentů se 

dopustilo výtržnosti, třetím nejčastějším deliktem je ublížení na zdraví (26 %). Je zajímavé, že 

nikdo z dotazovaných se nedopustil krádeže, což je také jeden z trestných činů, kterého se 

alkoholově závislí jedinci často dopouštějí. 

Uvedené výsledky podporují teorii, že u lidí pod vlivem alkoholu dochází například ke 

ztrátě zábran (výtržnost), nebo vzrůstá agresivita (ublížení na zdraví).  
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Otázka č. 21: Byl/a jste za tento čin odsouzen/a? 

 

Graf č. 20: Odsouzení za trestný čin 

Za porušení zákona nebyly soudně potrestány dvě třetiny respondentů (68 %), v jejich 

případě se proto zřejmě jednalo o pouhý přestupek. U zbylé třetiny dotázaných (32 %) však 

bylo jejich počínání klasifikováno jako trestný čin a za svoje chování si tito lidé vysloužili 

podmíněný trest. 
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Otázka č. 22: K přestupku, nebo trestné činnosti došlo: 

 

Graf č. 21: Četnost porušení zákona 

Necelá polovina respondentů, kteří se dopustili porušení zákona (47 %), se dopouští 

opakovaně různých přestupků proti zákonu. 32 % dotázaných stejný přestupek opakuje (např. 

řízení pod vlivem alkoholu). Zbývajících 21 % respondentů se porušení zákona dopustilo pouze 

jednou. 
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2.4 Vyhodnocení výzkumných předpokladů 

2.4.1 Vyhodnocení předpokladu č. 1 

Předpoklad č. 1: Minimálně třetina jedinců, nadměrně konzumujících alkohol, přišla 

kvůli své závislosti o zaměstnání. 

Problematice zaměstnanosti byly v dotazníku věnovány otázky č. 6 a č. 7, rovněž 

otázky č. 5 a č. 8 mají k tomuto tématu úzkou vazbu.  

Nejprve je nutno konstatovat, že vzdělanostní struktura osob, závislých na alkoholu, 

odpovídá přibližně struktuře vzdělanosti běžné populace v České republice – naprostá většina 

dotázaných má středoškolské vzdělání s maturitou, další silně zastoupená část absolvovala 

střední školu s výučním listem. Byť vysokoškoláků bylo ve výzkumném vzorku pouze 5 %, 

je zřejmé, že výchozí pozice pro trh práce je u alkoholiků většinou velmi dobrá.  

S problematikou zaměstnanosti souvisí i finanční situace jedince. Z výzkumu 

vyplynulo, že část dotázaných z výdělku bez problémů pokryje své měsíční náklady, část má 

s tímto problém a musí si vypomáhat půjčkami (které s větší, či menší úspěšností splácí). 

Obecně však finanční situace osob závislých na alkoholu nijak významně nevybočuje z průměru 

celé populace.  

Co se týče současné pracovní činnosti dotázaných, má nadpoloviční většina z nich stálé 

zaměstnání – to je poměrně překvapující zjištění, neboť již na základě informací, 

shromážděných v teoretické části této práce, se dalo očekávat, že velká část osob, 

konzumujících nadměrně alkohol, bude v důsledku této skutečnosti zcela bez práce, případně 

bude vykonávat pouze příležitostné zaměstnání. Téměř 60 % léčených alkoholiků si však bylo 

schopno i přes své problémy udržet trvalý pracovní poměr, nepracuje pouze zanedbatelná část 

dotázaných, přičemž i v této skupině je velká část respondentů nezaměstnána z objektivních 

důvodů (pobírání důchodu, studium). Rovněž vzhledem ke statistickým údajům u běžné 

populace proto nelze usuzovat, že by existovala závislost mezi nezaměstnaností a problémy 

s alkoholem. 

Otázka č. 7 byla pro ověření předpokladu č. 1 stěžejní – respondenti byli přímo dotázáni 

na existenci vazby mezi rozvázáním pracovního poměru a svým alkoholismem. Tuto spojitost 

potvrdilo nezanedbatelných 24 % dotázaných, tedy přibližně jedna čtvrtina – očekáván však byl 

vyšší podíl.  

Na základě všech výše uvedených informací, které byly v rámci průzkumu 

shromážděny, tedy lze konstatovat, že předpoklad č. 1 potvrzen nebyl. 
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2.4.2 Vyhodnocení předpokladu č. 2 

Předpoklad č. 2: U minimálně třetiny jedinců došlo k rozvodu (nebo rozchodu) 

s partnerem kvůli nadměrné konzumaci alkoholu.  

Problematice partnerských problémů byly v dotazníku věnovány otázky č. 9, 10 a 11. 

Respondenti byli dotázáni na svůj současný rodinný stav – bylo zjištěno, 

že v manželství, svobodně i ve stavu rozvedeném žijí přibližně srovnatelné podíly dotázaných, 

pouze minimální počet osob označil možnost odloučeného vztahu. Je zřejmé, že toto rozložení 

kopíruje průměr běžné populace.  

Skutečnost, že se stávajícím stavem je spokojeno 81 % dotázaných, tedy čtyři pětiny, 

ukazuje předběžně na to, že i lidé, nadměrně konzumující alkohol, jsou schopni si svůj rodinný 

život uspořádat k vlastní spokojenosti, byť to ještě neznamená, že k rozvodu (či rozchodu) 

z důvodu konzumace alkoholu u nich nedošlo. 

Po vyhodnocení otázky č. 11, která se přímo dotazuje na to, zda bylo příčinou rozpadu 

některého vztahu nadměrné pití alkoholických nápojů, je však již zřejmé, že tato závislost zde 

byla potvrzena – téměř 40 % dotázaných totiž přiznává, že u nich došlo k rozvratu manželství 

pro jejich alkoholismus. Tato otázka byla pro vyhodnocení předpokladu č. 2 stěžejní. 

Na základě výše uvedených informací, které byly v rámci průzkumu shromážděny, tedy 

lze konstatovat, že předpoklad č. 2 byl potvrzen. 

2.4.3 Vyhodnocení předpokladu č. 3 

Předpoklad č. 3: U minimálně poloviny respondentů se vyskytnou problémy ve vztahu 

k blízkým rodinným příslušníkům (partner, děti, rodiče). 

Na problematiku rodinných vztahových problémů byly v dotazníku zaměřeny otázky 

č. 12 až 18.  

Na úvod byl proveden náhled do bytové situace respondentů – tito nejčastěji sdílí 

společnou domácnost s partnerem a dětmi, případně pouze s partnerem, o samotě bydlí necelá 

pětina dotázaných. S uvedeným stavem je naprostá většina spokojena.  

Již vyhodnocení následující otázky ukazuje, že vztahy v rodině mohou být alkoholem 

ovlivněny – třetina dotázaných totiž přiznává, že bydlí s někým, kdo má problémy s nadměrnou 

konzumací alkoholu, přičemž vzhledem k tomu, že dotazník byl určen pro osoby, které tyto 

problémy rovněž mají (a v současné době je nějakým způsobem řeší), je zřejmé, že v poměrně 

velké části rodin není alkoholem postižený člověk osamocen – často se v jeho nejtěsnější 
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blízkosti pohybuje někdo, kdo má tytéž potíže, což již samo o sobě připravuje živnou půdu pro 

konflikty a jiné vztahové problémy.  

Co se týče volného času, spíše než s rodinnými příslušníky tráví respondenti volný čas 

s přáteli, kteří však mají stejně jako oni sami určité problémy s alkoholismem. V takovémto 

kolektivu je již pití bráno jako norma, závislý jedinec není vystavován výčitkám a dohadům, 

tráví totiž čas ve skupině, která se se stejným chování ztotožňuje. I to však může být příčinou 

dalších a hlubších konfliktů s rodinou, která alkoholismem jedince velmi trpí - i proto, že ten se 

jí vzdaluje a odchází od ní za přáteli (např. do restaurace). 

Sociální vztahy s okolím obecně byly rovněž předmětem zájmu dotazníkového šetření – 

byť větší polovina dotázaných má blízké přátele, celých 37 % uvádí, že žádného přítele nemá -  

tato skutečnost již může být důsledkem životního stylu člověka, závislého na alkoholu, 

u kterého postupně dochází k narušení sociálních vztahů s okolím.  

Přímo na existenci vztahových problémů v rodině pak byla zaměřena otázka č. 17, z níž 

vyšlo najevo, že vážné problémy ve vztahu k partnerovi měla nadpoloviční většina dotázaných, 

přibližně třetina dotázaných přiznává problémy s dětmi a rovněž třetina uvádí problematický 

vztah s matkou (za zmínku stojí, že oproti problémům s otcem byly konflikty s matkou 

trojnásobně častější – je možné, že matky alkoholismus svých dětí lépe a dříve poznají, snaží se 

jej řešit, své děti tlačí k léčbě, používají výčitky, donucovací prostředky, psychický nátlak, 

zatímco otcové jsou v tomto ohledu pasivnější).  

Stěžejní pro posouzení správnosti předpokladu č. 3 pak byl dotaz, zjišťující příčinu výše 

uvedených rodinných problémů – respondent byl přímo dotázán, zda za jeho problémy 

s rodinou stál alkohol. Byť byly pozitivní odpovědi očekávány, jejich četnost byla přece jen 

překvapující – v plných 58 % případů respondenti přiznávají, že za jejich problémy s rodinnými 

příslušníky stojí, či stál jejich alkoholismus.  

Na základě výše uvedených informací, které byly v rámci průzkumu shromážděny, 

lze tedy konstatovat, že rovněž předpoklad č. 3 byl potvrzen. 

2.4.4 Vyhodnocení předpokladu č. 4 

Předpoklad č. 4: U více než čtvrtiny jedinců došlo k porušení zákona v souvislosti 

se zneužíváním alkoholu. 

Na problematiku problémů se zákonem v důsledku zneužívání alkoholu byly 

v dotazníku zaměřeny otázky č. 19 až 22.  
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Vstupním podkladem pro posouzení správnosti, či nesprávnosti předpokladu č. 4 byla 

informace, že přesně polovina dotázaných z výběrového souboru se dopustila pod vlivem 

alkoholu přestupku, či trestného činu – tento podíl lze ohodnotit jakožto poměrně vysoký a již 

sama o sobě tato informace hovoří pro potvrzení předpokladu č. 4. 

Dále byly upřesňovány podrobnosti, týkající se výše uvedené skutečnosti a podařilo se 

prokázat, že v 63 % případů se porušení zákona týkalo řízení automobilu pod vlivem alkoholu, 

v necelé polovině případů byli respondenti řešeni pro působení výtržností a v čtvrtině případů 

dokonce pro ublížení na zdraví. Je proto zřejmé, že alkohol působí na ztrátu zábran, ztrátu 

osobní zodpovědnosti a růst agresivity závislého jedince.  

Pro úplnost je třeba dodat, že u dvou třetin dotázaných bylo jejich počínání 

klasifikováno jako přestupek, u zbylé třetiny však případ řešil soud a tito lidé si vysloužili 

podmíněný trest. Opakovaně pro různé přestupky byla přitom řešena polovina dotázaných, 

stejný přestupek vícekrát spáchala třetina, pětina pak spáchala svůj prohřešek pouze jednou. 

Na základě výše uvedených informací, které byly v rámci průzkumu shromážděny, 

a především pak na základě vyhodnocení otázky č. 19 lze  konstatovat, že předpoklad č. 4 byl 

rovněž potvrzen. 
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3 NÁVRH OPATŘENÍ 

Zcela zamezit konzumaci alkoholu a tím znemožnit vznik závislosti je bohužel 

nemožné. V návrhu opatření budou postupně předloženy terapeutické a preventivní možnosti 

v rovině psychologické, sociální, ekonomické a speciálně pedagogické, nicméně je nezbytné 

upozornit, že jednotlivá opatření se v těchto dílčích rovinách vzájemně prolínají a je potřeba je 

chápat jako celek, v němž lze speciálně pedagogickou oblast chápat jako preventivní, sociální 

jako vyhledávací a poskytující první pomoc, psychologickou jako léčitelskou a nakonec 

ekonomickou jako oblast sankční. 

3.1 Psychologická rovina 

Nadměrná konzumace alkoholu má vliv na psychiku, výrazně se podílí na celkovém 

ladění. Jedinec, který nadměrně konzumuje alkohol, má tendence být náladový, podrážděný, 

mohou se u něj projevovat sklony k výbušnosti, mnohdy vedoucí až k agresi. 

Aby klient dokázal posílit své sebevědomí a naučil se řešit zátěžové situace jinak, než 

alkoholem, doporučuji mu podstoupit vhodnou psychoterapii. Vzhledem ke skutečnosti, že 

chování jedince, zneužívajícího alkohol, postupně „devastuje“ vztahové rámce, doporučuji 

zapojit i nejbližší rodinu, děti nevyjímaje. Terapie by se měla dotknout všech oblastí života 

jedince s alkoholovou závislostí, nesmí řešit pouze následky (narušené vztahy, finanční 

problémy, sociální úpadek) - je nutné se zabývat příčinami vzniku a posílit jedincovu schopnost 

vyrovnat se s danou situací.  

Konkrétně doporučuji pracovat s klientem prostřednictvím technik odvedení pozornosti 

– vhodná je např. arteterapie, nebo pracovní terapie.  

Vhodná je rovněž rodinná terapie, která pomáhá ozdravit a zachovat vztahy v rodině, 

a udržet rodinné zázemí – to pak bude závislého jedince motivovat, rodina mu poskytne 

potřebnou oporu. 

3.2 Sociální rovina 

Z pohledu sociální práce dochází u jedinců s alkoholovou závislostí k narušení vztahů nejen 

v rodině, ale v celém sociálním prostředí, kde se pohybují (např. práce, přátelé, bydliště) - 

závislost na alkoholu tedy ve značné míře ovlivňuje nejen rodinné, ale i přátelské vztahy. 

Jelikož však jsou poměrně často alkoholismem postiženi i přátelé konkrétního jedince, 

doporučuji zamezit styku s těmito „pijáckými kamarády“ nejen po dobu léčby, ale i po jejím 

dokončení – obnovení těchto vztahů by totiž mohlo být podmíněno opětovným pitím. Naopak 
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doporučuji pěstovat a udržovat vztahy s přáteli, kteří jsou schopni závislého jedince v léčbě 

podporovat a pomáhat mu v jeho cestě k trvalé abstinenci.   

Úkolem sociální práce je kontrola a pomoc sociálně potřebným lidem. Jejím cílem by mělo být 

včasné odhalení a identifikování nezdravého sociálního prostředí - k tomu by měla sloužit 

depistáž (neboli cílené vyhledávání ohrožených jedinců). Aby bylo včas odhaleno negativní 

sociální prostředí, je nutná spolupráce lidí z blízkého okolí ohroženého jedince, jako např. 

školských zařízení, sousedů, zájmových kroužků, příbuzných apod. 

Důležitou roli v pomoci klientovi hraje poskytnutí včasné krizové intervence. Krizová 

intervence je metodou, která pomáhá klientovi zvládnout situaci, kterou on osobně prožívá jako 

zátěžovou, ohrožující a nepříznivou. Pomocí této metody se sociální pracovník snaží 

minimalizovat negativní následky dané situace na klienta a zároveň posilovat jeho schopnosti 

se s danou situací vyrovnat a tím eliminovat možná destruktivní řešení. 

Z těchto důvodů navrhuji vytvořit adekvátní vzdělávací a tréninkový program pro sociální 

pracovníky, který by uměl vychovat experty schopné účinně vyhledávat a eliminovat negativní 

důsledky spojené s nadměrnou konzumací alkoholu. 

3.3 Ekonomická rovina 

Z hlediska ekonomického považuji za největší sankci ztrátu zaměstnání následkem 

nadměrné konzumace alkoholu. Vzhledem k této skutečnosti vidím možné řešení v motivaci 

zaměstnavatelů, kteří by zavedli pravidlo nulové tolerance k přítomnosti alkoholu na pracovišti 

a výkonu práce pod vlivem alkoholu. Toto opatření může mít přínos pro obě zúčastněné strany, 

jak zaměstnavatele, tak zaměstnance - zaměstnavateli by mohlo pomoci eliminovat vznik 

nepříjemných situací, jejichž příčinou je problémová konzumace alkoholu a to zejména 

pracovních úrazů, způsobených pod vlivem alkoholu, snížené výkonnosti zaměstnance, nižší 

kvality odvedené práce, nebo jeho častější absence. Zaměstnavatel by měl dát jasně najevo, 

že v případě porušení nařízení o konzumaci alkoholu není přípustná výpověď dohodou, 

ale zaměstnanci bude dána výpověď za hrubé porušení pracovní kázně, což mu může podstatně 

ztížit hledání nového zaměstnání. 

3.4 Speciálně pedagogická rovina 

K eliminaci škod, způsobených alkoholovou závislostí, je potřeba, aby veřejnost byla už 

od útlého věku informována nejen o možných následcích konzumace alkoholu, ale i o tom, 

co má dělat, pokud bude nucena takovéto situaci čelit.   
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Vzhledem k výše uvedenému doporučuji rozšíření preventivních programů 

a přednášek (například Český červený kříž) - preventivní program by měl být součástí každého 

ŠVP (školního vzdělávacího programu), jehož prostřednictvím by se děti blíže seznámily 

s danou problematikou. 

Východiskem dalšího návrhu je skutečnost, že Evropská unie zřídila Evropské fórum 

o alkoholu a zdraví, které si klade za cíl eliminovat konzumaci alkoholu u mladistvých, zajistit 

větší informovanost veřejnosti o následcích konzumace alkoholu a v neposlední řadě zaujmout 

odpovědný přístup k reklamě na alkoholické nápoje a k jejich prodeji. Z hlediska vzdělávání 

považuji za velmi přínosnou myšlenku „vyškolení prodavačů a barmanů, jak reagovat na 

pokusy mladistvých o nelegální nákup alkoholických nápojů“ (Evropská komise 2008), jelikož 

právě tato cílová skupina může svým odpovědným chování mladistvým značně zkomplikovat 

přístup k alkoholickým nápojům. 

3.5 Seznam institucí 

V rámci ústeckého kraje doporučuji obrátit se např. na některou z níže uvedených 

institucí, poskytujících pomoc závislým osobám a jejich blízkým osobám: 

         Děčínské doléčovací centrum – následná péče, Fügnerova 665/18 Děčín I.  

Cílovými skupinami tohoto zařízení jsou dospělé osoby, závislé na drogách 

a hazardních hrách, které abstinují minimálně tři měsíce (pobytová forma), dospělé a 

mladistvé osoby, závislé na drogách, alkoholu a hazardních hrách, které abstinují 

minimálně tři měsíce (ambulantní forma), dospělé a mladistvé osoby experimentující 

a závislé na drogách, alkoholu, internetu, PC hrách, práci, automatech apod., které se 

rozhodly abstinovat a změnit svůj dosavadní nevhodný způsob života, a rovněž blízcí 

závislých a experimentujících osob. 

 Programy občanské pomoci a sociální intervence, Karla Čapka 211/1, 40591 Děčín I. 

Cílovou skupinou tohoto sdružení jsou lidé, kteří se ocitli v životní krizi a neumějí, 

nebo nemohou krizovou situaci vyřešit. 

         Anonymní alkoholici skupina Svítání Ústí nad Labem, kontakty k dohledání na 

webové adrese  http://www.anonymnialkoholici.cz/kontakty/cr.html. 

         Následná péče Ústí nad Labem (o. s. White Light I.), Pražská 166/47, Ústí nad 

Labem 400 01. 

http://www.anonymnialkoholici.cz/kontakty/cr.html
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Ambulantní forma programu je určena všem osobám starším 15-ti let po absolvování léčby 

závislosti (alkohol, drogy, gambling) v rozsahu minimálně 3 měsíců, či prokazatelně po 

tuto dobu abstinujícím od návykových látek, alkoholu, či hazardních her. 
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ZÁVĚR 

Závislost na alkoholu je nemoc, která negativně ovlivňuje život postiženého jedince, 

ale i jeho nejbližší sociální prostředí. Vzhledem k tomu, že je alkohol drogou společenskou 

(k jeho konzumaci dochází hlavně ve společnosti ostatních lidí, kde má navodit pocit uvolnění 

a rozproudit zábavu), je v současné době poměrně tolerován. V tom však zároveň spočívá jeho 

největší nebezpečí – od „nevinné“ konzumace lze velmi snadno sklouznout ke konzumaci 

nadměrné, která je spojena se závislostí. A pokud jedinec překročí onu pomyslnou hranici, 

začne se k němu společnost odmítavě. 

Tato práce se zaměřuje právě na sociální důsledky nadměrné konzumace alkoholu. 

Jejím cílem bylo popsat a vymezit závislost na alkoholu a zjistit, jaké jsou sociální následky 

zneužívání alkoholu.  

Práce vycházela z předpokladu, že vlivem nadměrné konzumace alkoholu mají lidé 

nejvíce problémů v zaměstnání, rodinném životě a dochází u nich i k porušování zákona – 

dílčím cílem práce proto bylo ověření těchto skutečností. 

Teoretická část práce shromáždila poznatky, získané studiem odborné literatury 

a článků, zabývajících se alkoholovou závislostí. Popsán byl postoj společnosti vůči alkoholu, 

definována alkoholová závislost, její příznaky, fáze a rizika vzniku. Vzhledem k existenci 

rozdílu mezi působením alkoholu na muže a ženy se jedna z kapitol věnovala i specifickému 

vlivu alkoholu na ženy, podobně i působení na děti je věnována samostatná kapitola. Teoretická 

část práce dále analyzovala dopady alkoholismu na sociální oblast, popsala platnou legislativu 

a představila i některé výzkumy, provedené v souvislosti s působením alkoholu. 

Jedním z důležitých poznatků teoretické části práce je diagnostikování alkoholismu 

jakožto nemoci, k němuž došlo v roce 1951. Bylo konstatováno, že aby byl diagnostikován 

alkoholismus, musí se projevit během 12 měsíců tři z šesti přesně stanovených příznaků. 

Jakožto významný odborník na alkoholovou závislost byl zmíněn doktor E. M. Jellinek, který 

definoval čtyři vývojové fáze závislosti, jež jsou celosvětově uznávány dodnes. 

Teoretická část práce se dále věnovala popisu následků nadměrné konzumace alkoholu 

na lidský organismus – ten je postupně poškozován a důsledky mohou být fatální. Konkrétně 

bylo zmíněno, že v somatické oblasti dochází k poškození jater, centrální nervové soustavy, 

srdce, atd., v oblasti psychické může nadměrné pití navozovat pocit úzkosti, halucinace, bažení 

atd. Zdůrazněno bylo jednoznačné zjištění, že nadměrné pití alkoholu zkracuje délku života. 

Teoretická část práce neopominula ani rozlišení závislosti na dva typy – závislost fyzickou 

a psychickou – bylo zmíněno, že ve většině případů jsou přítomny oba typy, přičemž práce 
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konstatuje, že fyzická závislost je léčena farmakologicky a trvá krátce oproti léčbě psychické 

závislosti, při které se využívá dlouhodobých terapeutických přístupů. 

V teoretické pasáži byly zmíněny i odborné studie, popisující specifický vliv alkoholu 

na ženský organismus. Tyto studie prokázaly, že ženám stačí k navození stavu opilosti menší 

množství alkoholu, než je tomu u mužů, navíc u nich dochází k rychlejšímu poškození 

organismu v souvislosti s nadměrnou konzumací alkoholu. K tomuto tématu bylo zdůrazněno, 

že ženy, jakožto nositelky života, neohrožují pouze své zdraví, ale pokud pokračují 

v konzumaci alkoholu i v období gravidity, vystavují své nenarozené dítě riziku budoucího 

poškození – v této souvislosti byl zmíněn tzv. Fetální alkoholový syndrom. Pominuta nebyla ani 

hlavní rizika u dětí, konzumujících alkohol - možná otrava alkoholem a rychlejší vznik 

alkoholové závislosti. 

Co se týče sociální problematiky v souvislosti s alkoholovou závislostí, bylo 

zdůrazněno, že tato se podílí na rozvratu vztahů, izoluje rodinu od okolí, může být příčinou 

ztráty zaměstnání a tím dostat rodinu do finanční tísně. 

Ochrana před alkoholismem je ošetřena v zákoně č. 37/1989, kde je stanovena zákonná 

hranice 18 let (do tohoto věku je prodej a konzumace alkoholu zakázána), omezení užívání 

alkoholu jsou stanovena i v zákoníku č. 65/1965 Sb. Závěrečná část teoretické pasáže citovala 

nejdůležitější paragrafy těchto předpisů a poukázala na nezbytnost jejich dodržování. 

Praktická část práce analyzovala konkrétní dopady nadměrné konzumace alkoholu 

v sociální oblasti života jedince. Za tímto účelem byl kvantitativní metodou proveden průzkum, 

jehož cílem bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jaké jsou sociální následky zneužívání 

alkoholu, a získat informace, které budou sloužit k popsání a vymezení závislosti na alkoholu 

z praktického hlediska – tedy co se týče životních zkušeností alkoholově závislých jedinců.  

Průzkumem bylo zjištěno, že sociální následky zneužívání alkoholu jsou následující:  

 vznikají problémy v zaměstnání – kvůli alkoholu je se zaměstnanci rozvázán pracovní 

poměr, 

 vznikají finanční potíže – na alkoholu závislí lidé mají problém pokrýt své běžné 

výdaje, pobírají sociální dávky, jsou nuceni si brát půjčky, které mají problém splácet, 

 dochází k partnerským problémům – manželství, či partnerství čelí krizím, může dojít 

i k jejich úplnému rozvratu, 

 vznikají rodinné problémy – zejména ve vztahu k partnerovi, dětem a rodičům (zejména 

matkám), 
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 dochází ke konfliktům se zákonem – nejčastější je řízení automobilu pod vlivem 

alkoholu, 

 je ovlivněn i zdravotní stav - většina lidí, nadměrně konzumujících alkohol, má 

zdravotní problémy (od drobných, přes vážné, až po chronické).  

Průzkumem byly potvrzeny tři ze čtyř předpokladů. Z provedeného šetření konkrétně 

vyplynulo, že nadměrná konzumace alkoholu poškozuje zdraví jedinců, dále bylo zjištěno, 

že většina respondentů si je schopna udržet stálé zaměstnání a nedošlo u ní k propuštění kvůli 

alkoholu. Zhoršená finanční situace se projevila přibližně u třetiny respondentů, 

8 % respondentů navíc není schopno platit své závazky. V oblasti rodinného života a vztahů 

bylo zjištěno, že více než třetina respondentů se rozvedla, nebo rozešla s partnerem kvůli 

alkoholu, alkohol byl také příčinou problémů ve vztahu s rodinou, nebo sociálním okolím 

respondenta. Poslední zjišťovanou oblastí byly konflikty se zákonem – bylo prokázáno, 

že rovná polovina respondentů v minulosti porušila zákon - u této skupiny bylo zjištěno, 

že se nejčastěji jednalo o trestný čin řízení pod vlivem alkoholu.  

Práce na tomto projektu mi pomohla prohloubit vlastní znalosti z oblasti alkoholové 

závislosti, např. co se týče specifického působení alkoholu na ženy a na děti, či legislativní 

stránky problematiky. Rovněž jsem si díky ní uvědomila určité souvislosti – především 

existenci spojitosti alkoholové závislosti a izolace rodiny postiženého jedince, ujasnila jsem 

si příčiny vzniku finančních i vztahových problémů, a rovněž nesnadnost a dlouhodobost 

psychologické i medikamentózní léčby závislého.  

Jednoznačným zjištěním bakalářské práce je pro mne fakt, že ačkoliv si veřejnost 

uvědomuje, že alkohol je drogou (byť legální), jeho zvýšené konzumaci se nijak zvlášť nebrání. 

Byť nelze získané informace vzhledem k rozsahu zkoumaného vzorku generalizovat, jedno je 

zřejmé - překročení tenké hranice mezi „bezpečným“ popíjením a vznikem alkoholové 

závislosti je velmi nenápadné, důsledky jsou pak však nepřehlédnutelné – sociální oblast je 

jednoznačně ovlivněna – a nutno říci, že ryze negativně. 

Závěrem je možné konstatovat, že jak z hlediska teoretického, tak i praktického byla 

popsána a vymezena závislost na alkoholu a bylo zjištěno, jaké jsou sociální následky 

zneužívání alkoholu – z tohoto důvodu považuji cíl práce za splněný. 
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PŘÍLOHA A - DOTAZNÍK 

DOTAZNÍK 

Sociální důsledky alkoholismu 

Lada Staňová 

(2012) 

Informace: 

Tento dotazník byl vypracován pro potřeby průzkumu dopadu nadměrné konzumace 

alkoholu na sociální oblast života osob, jichž se tato problematika bezprostředně dotýká. 

Získané informace budou použity pro vypracování bakalářské práce.  Dotazník je 

anonymní, nezadávejte osobní údaje, jako jsou: jméno, příjmení, datum narození apod.  

Dotazník je možno vyplnit i v elektronické podobě: zaškrtávací pole jsou aktivní 

(dvojklik levým tlačítkem myši – zvolit zaškrtnuto).  mailto: lada.duskova@seznam.cz 

1) Pohlaví: 

 Muž   Žena 

2) Věk (doplňte)   …….. 

3) Jaký je Váš současný zdravotní stav? 

 Dobrý, bez zdravotních potíží     Drobné zdravotní problémy 

 Chronické problémy, aktuálně pod kontrolou   Zdravotní problémy 

 Vážné zdravotní problémy 

4) Vznikl některý Váš zdravotní problém následkem nadměrného pití alkoholu? 

 Ano   Ne 

mailto:mailto:%20lada.duskova@seznam.cz


  

 

 

5) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní      Střední s maturitou   

 Vyšší odborná škola     Vysoká škola 

 Střední odborné   

6) Jak byste charakterizoval/a Vaše současné zaměstnání? 

 Stálé zaměstnání     Příležitostná práce 

 Studium       V důchodu   

 Jsem v evidenci úřadu práce    Práce na černo 

 Nejsem v evidenci úřadu práce (a nikde nepracuji)      

7) Byl s vámi někdy rozvázán pracovní poměr kvůli alkoholu? 

 Ano  Ne  

8) Jak byste charakterizoval/a svou současnou finanční situaci? 

 Výdělek převyšuje měsíční náklady   Výdělek pokryje měsíční náklady 

 Výdělek je nižší než měsíční náklady   Pobírám sociální dávky 

 Mám půjčky      Mám dluhy po splatnosti 

9) Jaký je Váš současný rodinný stav? 

 Svobodný/á     Rozvedený/á 

 Ženatý/vdaná     Ovdovělý/á 

 Odloučené manželství 

10) Vyhovuje vám tento stav? 

 Ano   Ne 

11) Bylo příčinou některého vašeho rozvodu (rozchodu) Vaše nadměrné pití? 

 Ano   Ne 

  



  

 

 

12) S kým převážně bydlíte? 

 S partnerem a dětmi   S partnerem   S příbuznými  

 S přáteli (známými)   S dětmi 

 Sám     Nemám stálé bydlení 

13) Vyhovuje Vám, s kým bydlíte? 

 Ano   Ne 

14) Bydlíte s někým, kdo má problémy s alkoholem? 

 Ano   Ne 

15) S kým převážně trávíte svůj volný čas? 

 S příbuznými bez problémů s alkoholem   S příbuznými s problémy s alkoholem 

 S přáteli bez problémů s alkoholem   S přáteli s problémy s alkoholem 

16) Máte blízké přátele? 

 Ano, několik   Ano, pouze jednoho   Nemám 

17) Měl/a jste nějaké vážnější problémy ve vztahu k některé z následujících osob? 

 Matce     Otci    Sourozenci 

 Partnerce (partnerovi)    Dětem   Jiným příbuzným 

 Blízkým přátelům    Sousedům   Spolupracovníkům 

18) Bylo příčinou těchto problémů nadměrné pití alkoholu? 

Ano  Ne 

19) Dopustil/a jste se někdy pod vlivem alkoholu, nebo v důsledku jeho zneužívání 

přestupku, nebo trestného činu? 

 Ano   Ne 

Je-li odpověď ano, prosím o zodpovězení následujících otázek. 

  



  

 

 

20) Jakého přestupku, či trestného činu jste se dopustil/a? 

 Výtržnost    Krádež   Ublížení na zdraví 

 Řízení pod vlivem alkoholu  Vážný dopravní přestupek 

 Jiný trestný čin 

21) Byl/a jste za tento čin odsouzen/a? 

 Ano, podmíněně   Ano, nepodmíněně   Ne 

22) K přestupku, nebo trestné činnosti došlo: 

 Pouze jednou   Opakovaně - stejný přestupek  Opakovaně – různé přestupky 

Děkuji Vám za zpracování dotazníku. 

 

 


