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ALKOHOLIZMUS ŽIEN A ROZPAD RODINY 
 

Slávka PETRÍKOVÁ 

 

1. SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

roblém alkoholizmu je jedným z najčastejších porúch zdravia v súčasnom svete. Ide pri-

tom o viac či menej akceptovaný jav, ktorý nie je ničím iným než obyčajnou drogovou 

závislosťou s obrovským dopadom na zdravotnícky systém a dĺžku života „konzumentov“. 

Dotýka sa chudobných, ale aj najbohatších, úspešných i celkom priemerných ľudí, skratka 

dotýka sa všetkých spoločenských vrstiev. 

Je všeobecne známe, že v posledných desaťročiach dochádza k veľkému nárastu abúzu al-

koholu u žien. Vzrastá počet pijúcich žien tak v mestách ako i na dedine. Stanislav Kunda 

(1988), hovorí, že k výraznému narastaniu fenoménu alkoholizmu dochádza po druhej sveto-

vej vojne. 

Mení sa postavenie žien v spoločnosti, žena preberá nové úlohy a sociálne pozície. Mení sa 

jej sociálna rola. Tá sa však mení skôr individuálne ako kolektívne. Žena sa snaží napĺňať 

svoju vlastnú predstavu o ženstve a materstve, ktorú si buduje na základe rôznych kultúrnych 

myšlienkových vplyvov. 

„Dnes sú ženy sebavedomejšie a priebojnejšie než v minulosti. Mnohé veci sa stali pre ne 

samozrejšími, ale nie vždy ľahšími“ (Hofmanová, 1998, s. 9). Bola to hlavne emancipácia, 

ktorá zmenila súčasné postavenie ženy. Nina Matulová a Helena Jarošová (1977), hovoria 

predovšetkým o emancipácii, „ktorá sa zakladala na poznaní a rešpektovaní odlišností oboch 

pohlaví a odstránení doterajšieho rozporu medzi materskou, ženskou a ekonomickou funkciou 

ženy, odstránení predsudkov nielen v praxi, ale aj v mysliach ľudí“ (Matulová – Jarošová, 

1977, s. 63). Na to, aby sa stala žena skutočne spoločensky rovnoprávnou mužovi, nestačilo 

klásť len ideál rovnoprávnosti. Museli sa na to utvoriť podmienky, t.j. politické, ekonomické, 

právne, vzdelanostné, ideologické, morálne a kultúrne predpoklady. 

Emancipácia ženy však so sebou prináša aj tienisté stránky. V nejednom prípade si pracov-

ná funkcia vyžaduje od ženy jej úplné nasadenie a tak jej už pre tie typické ženské úlohy v 

ktorých ju muž nemôže úplne nahradiť, nezostáva čas ani sily. Chýba pri výchove detí, nevy-

tvára im citové zázemie, ktoré od matky požadujú. Neangažuje sa patrične na rozvoji vlastné-

ho manželského vzťahu, je manželovi skôr intelektuálnou než ženskou partnerkou. Čas beží, 

zameškané je nenávratne preč a ona odrazu zažíva sklamanie, že zlyhala vo svojej najvlas-
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tnejšej úlohe manželky a matky. Nejedna práve preto hľadá, podľa nášho názoru, útechu 

v pití. 

Faktom je, ako tvrdí Martina Mikitová (2005), že ženský organizmus reaguje na prísun al-

koholu citlivejšie ako mužský, závislosť vzniká rýchlejšie, rovnaké množstvo alkoholu spô-

sobuje vážnejšie problémy. Je to spôsobené nižšou telesnou hmotnosťou, nižším obsahom vo-

dy v organizme ženy, nižšími hladinami enzýmov zodpovedných za metabolizmus alkoholu. 

Preto aj prechod od spoločenského pitia žien k závislosti môže byť v zlomových obdobiach 

života rýchlejší. 

 

Rola ženy 

Veľa žien pije osamote, skryté pred pohľadmi okolia tak, že to nepostrehnú ani jej najbliž-

ší. Keď sa vytvorí závislosť na alkohole, žena nedokáže vlastnými silami pitie ovládnuť. Pô-

vodné problémy sa ešte viac vyhrotia a pribudnú nové s pitím. Žena, manželka a matka, ohro-

zuje svojím pitím nielen seba, ale aj celú rodinu. 

M. Mikitová (2005), taxatívne vymenúva psychoaktívne účinky alkoholu, ktoré zvýrazňujú 

tie formy správania, ktoré sú (okrem iných pozitívnejších) obyčajne považované za atribúty 

mužnosti: guráž, expanzivitu, nadradenosť, sociálnu necitlivosť, tvrdosť, agresivitu, hrubosť 

a mnohé ďalšie. 

„Psychologické zmeny, ktoré alkohol spôsobuje, sú do istej miery konzistentnejšie s mentalitou muža. 

Alkohol ako sociokultúrny archetyp bol vždy svojím spôsobom nápojom mužnosti. Podľa toho by sa dalo 

súdiť, že alkohol pôsobí proti ženskosti. Tak ako býva alkohol v službách maskulinizácie pijana, u pijanky 

je alkohol nástrojom defeminizácie, lebo potiera jemnosť, citlivosť a materskosť.“ (Mikitová, 2005, s. 8) 

Vavřík (1997), načrtáva päť typických variant úbytku tohto ženského potenciálu pod kto-

rým rozumie podiel tradičných atribútov ženskej role v správaní a sebarealizácie danej ženy 

(potreba lásky, vlastnej príťažlivosti, komunikatívnosť s opačným pohlavím, empatia, neha, 

schopnosť prejavovať emócie, materské cítenia a materské ambície). Ďalej hovorí, že abúzus 

alkoholu väčšiny žien má svoj počiatok v situácii, kedy nemôžu alebo nedokážu uspokojivo 

realizovať svoje ambície v ženskej role. 

Pijanská kariéra ženy potom vyúsťuje ako charakterizuje P. Vavřík (1997), do rôznych „de-

ficitov ženstva“: 

• vädnúce ženstvo, 

• planúce ženstvo, 
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• karikované ženstvo, 

• zvulgarizované ženstvo, 

• maskulinizované ženstvo. 

 

Príčiny ženského pitia 

Problém alkoholizmu je často spojený so stresom, traumatickými zážitkami, depresiou 

a neuspokojivým rodinným a partnerským životom. Podľa Alojza Nociara a Heleny Jančovi-

čovej ženský typ alkoholovej závislosti je možné charakterizovať 

„ako pitie sprevádzané: pocitmi viny za pitie, anxietou, slabým egom, častejším konzumom alkoholu po 

problémoch v manželskom zväzku a rodine, častejším konzumom alkoholu na navodenie zmeny nálady, 

obsedantno-kompulzívnym pitím.“ (Nociar – Jančovičová, 1993, s. 26) 

Nároky a zodpovednosť ženy za manžela, deti a rodičov sú obrovské. Následne i pocit vi-

ny, hanba a vedomie zlyhania sú pri nízkom sebavedomí väčšie ako u mužov. A práve preto, 

ženy uvádzajú dôvod ich pitia najmä kvôli psychickému prospechu z pitia, zlepšeniu sociabi-

lity, odbúravaniu zábran, zlepšeniu komunikácie, ako aj lepšiemu mentálnemu fungovaniu 

alebo čulosti mysle. 

Podľa M. Mikitovej (2005), 

„samotné alkoholičky najčastejšie uvádzajú ako príčinu svojho pitia: partnerské problémy, psychické 

problémy, hlavne úzkosti, depresie, stratu blízkych, starosti s výchovou detí, pocit osamelosti, nízke seba-

vedomie a pocit menejcennosti, sexuálne problémy, existenčné problémy.“ (Mikitová, 2005, s. 9) 

Hovoríme o tzv. psychogénnej etiológii ženského alkoholizmu oproti sociogénnej (sociálne 

podmienenej) u mužov problémy v práci, či s prácou. Pijúce ženy mávajú pocity viny pre pitie 

a ešte stále sú pre pitie viac odsudzované, viac sa izolujú ako muži. 

 

Alkoholizmus ako forma nekvality života 

Daniela Maxianová (1999) tvrdí, že pitie žien zanecháva väčšie dôsledky na rodine i na de-

ťoch ako pitie mužov. Prináša do rodiny viac problémov a rodina takejto ženy je viac naruše-

ná a viac trpí, ako pri alkoholovej závislosti otca. 

„Je to preto, že manželstvo a rodina sú tradične oveľa viac záležitosťou ženy ako záležitosťou mužovou. 

Manžel ženy, ktorá pije sa obvykle pokúša časť starosti o rodinu prebrať, časť predať iným ženám v rodi-

ne, niekedy i nedospelým dcéram. Jeho trpezlivosť s manželkiným pitím sa však rýchle vyčerpáva a s po-
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kračujúcim trvaním ženinej závislosti sa vysoko zvyšuje pravdepodobnosť, že muž podá žiadosť o roz-

vod.“ (Matoušek, 2003, s. 129) 

Súhlasíme s názorom Jozefa Kredátusa (2002), ak niektorý člen rodiny začne užívať alko-

hol, neskôr ho zneužívať, postupne prejde až do návykového pitia, a potom do závislosti 

a vzniká chorá rodina s členom závislým od alkoholu. V mnohých prípadoch táto skutočnosť 

akou je alkohol, vážne ohrozuje stabilitu, súdržnosť a následne aj zdravie rodiny. Popisuje sa 

to na kvalite rodinných vzťahov, ovplyvňuje mieru saturácie takmer všetkých, ale predovšet-

kým emocionálnych potrieb členov rodiny a závažne vplýva predovšetkým na deti. Podľa Ji-

řího Hellera a Olgy Pecinovskej (1996, s. 81) „... u detí z rodín závislých rodičov sa už v det-

stve vyskytujú rôzne formy duševných porúch a odchýliek v psychickom vývoji, ktoré nega-

tívne ovplyvňujú ich schopnosť adaptovať sa medzi deťmi, v školských kolektívoch a pod.“ 

Táto socializácia dieťaťa je poškodzovaná vo väčšom rozsahu u detí, ktoré majú závislú mat-

ku. V dôsledku narušených rodinných vzťahov a posunu sociálnych rodičovských rolí vo 

vnútri rodiny, je potom narušené pozitívne prijatie rodičovských vzorov, čím je ohrozený psy-

chosexuálny vývoj detí a ich zdravé formovanie rodičovských postojov. 

 

2. ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE SO ZÁVISLÝMI OD ALKOHOLU 

Problematika závislostí je svojou povahou interdisciplinárna. Jej riešením sa zaoberajú 

viaceré rezorty ako napríklad rezort sociálnych vecí, zdravotníctva, ale aj spravodlivosti. (Ma-

toušek, 2005, s. 211). 

Cieľovou skupinou pre sociálnych pracovníkov, v kontexte s touto prácou, sú závislé ženy, 

ktoré žijú vo svojich orientačných či prokreačných rodinách, ženy, ktoré sú bez trvalého byd-

liska, ženy s mentálnym a telesným postihnutím, ženy po výkone trestu resp. výkone väzby 

odňatia slobody, a pod. 

„Sociálni pracovníci dochádzajú do väzenia, kde poskytujú poradenstvo, ktoré môže byť zamerané na 

podporu klientovej abstinencie, na prácu s jeho motiváciou liečiť sa, na sprostredkovanie kontaktu s inšti-

túciami mimo väzenia, na sprostredkovanie liečby, ale tiež na osvojenie základných princípov znižovania 

škôd v prípade, že klientka nie je rozhodnutá po prepustení z väzenia abstinovať.“ (Matoušek, 2005, 

s. 216) 

Sekundárnou cieľovou skupinou pri práci a liečenými alkoholičkami sa stávajú rodinní prí-

slušníci alkoholičiek. 
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Sociálni pracovníci poskytujú sociálne služby vo forme terénnych programov, ktoré sú rea-

lizované priamo na ulici, teda tam, kde sa klienti pohybujú. Sú im poskytované informácie 

o dostupných programoch starostlivosti a liečby. Základom je naviazať kontakt s cieľovou 

skupinou v prostredí, kde sa táto skupina prirodzene vyskytuje. 

Tieto služby sa poskytujú aj v nízkoprahových kontaktných centrách, kde sú podmienky 

pre cielenejšiu a dlhodobejšiu prácu s klientom a okrem toho sa poskytuje hygienický a potra-

vinový servis. 

Primárnu pomoc závislým od alkoholu poskytujú najčastejšie zdravotnícke zariadenia. 

J. Kredátus (1999), za prvú formu liečby považuje ambulantnú liečbu. 

„Ak sa závislý nedokáže v ambulantnej liečbe dostatočne liečiť recidivuje a zhoršuje sa jeho telesný 

a psychický stav, môže sa liečiť v nemocničnom oddelení, kde pri detoxikácií prekoná abstinenčné prí-

znaky. Potom nasleduje strednodobá liečba, pretože abstinenčný stav odznieva aj niekoľko týždňov, počas 

ktorých je veľké riziko návratu k užívaniu drogy.“ (Kredátus, 1999, s. 44 – 45) 

Psychiatrické liečebne poskytujú liečbu pobytovú. Jedná sa o liečbu krátkodobú v štan-

dardnom rozsahu 3 – 6 mesiacov. Liečba je rozdelená do troch fáz, v ktorých má každá svoje 

špecifické pravidlá a prebieha formou individuálnou, skupinovou a rodinnou terapiou. Hlav-

ným cieľom liečby je zmena životného štýlu a prijatie abstinencie ako súčasť ďalšieho života 

klienta. Medzi ďalšie ciele liečby patrí 

„schopnosť klienta prijať plnú zodpovednosť za seba a svoje jednanie, nachádzať alternatívy k užívaniu 

alkoholu, nácvik schopností potrebných k zvládaniu situácií, zlepšovanie medziľudských vzťahov a po-

silňovanie sociálnej podpory, maximálna stabilizácia sociálnych podmienok klientovho života a v nepo-

slednom rade prevencia relapsu.“ (Matoušek, 2005, s. 221) 

Po ukončení liečby je nevyhnutný kontakt s odbornými pracoviskami, klubmi či skupinami 

Anonymných alkoholikov. Pacientovi je odporúčaný pravidelný styk so socioterapeutickým 

klubom. Podľa Kredátusa sa „vstupuje do doliečovacieho procesu, v ktorom sa prehlbujú 

a upevňujú tie vzorce správania, ktorých rozvoj sa začal u pacienta počas ambulantnej alebo 

ústavnej liečby“. Pod socioterapiou rozumie 

„pomoc, poúčanie, učenie i výcvik k novému reštrukturovanému spôsobu života bez drog, s adekvátnym 

riešením životných situácií, v ktorom sú už korigované predchádzajúce postoje, únikové mechanizmy, 

obnova komunikačných vzorcov a sociálneho správania.“ (Kredátus, 1999, s. 45 – 47) 
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Doliečovacie centrá (Matoušek, 2005), sú špecializované na následnú starostlivosť a pre-

venciu relapsu užívania drog. Doliečovací program trvá 6 12 mesiacov. Niektoré centrá po-

skytujú párovú a rodinnú terapiu, pomoc pri hľadaní vhodného bývania a práce, niekedy môže 

byť súčasťou ponuky chránené bývanie a práca v chránených dielňach. 

Práve resocializačné zariadenie je kľúčovou organizáciou sociálnej integrácie. Je to miesto, 

na ktorom dochádza k vštepovaniu verejne prijatých hodnôt, je to priestor verejný a vysoko 

formalizovaný. Zásadne sa líši od neformálnych verejných priestorov (napr. ulice, streetwor-

ku) i od priestorov súkromných (napr. rodina). V tomto priestore sa preferujú a štrukturálne 

navodzujú formy konania a prejavy, odlišné od foriem konania preferovaných v ostatných 

priestoroch. Musíme však podotknúť, že resocializačné zariadenia pre ženy, sú na Slovensku 

v nedostatočnom počte a dokonca na východe Slovenska absentujú úplne. 

Podľa Petra Ondrejkoviča (2006), 

„resocializácia nastupuje až vtedy, keď treba obnoviť, reštaurovať, znova vybudovať, príp. podstatným 

spôsobom korigovať hodnoty, normy, vzorce správania, postoje s ich zložkami, zvyky a obyčaje, ktoré 

vznikli, alebo aspoň sa rozbehlo ich osvojovanie pred udalosťami, ktoré tento proces pribrzdili, zdefor-

movali alebo celkom zastavili.“ (Ondrejkovič, 2006, s. 12) 

Anonymní alkoholici (AA) sú spoločenstvom mužov a žien, ktorí sa delia o svoje skúse-

nosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa 

z alkoholizmu. Základnou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť. 

„Skupiny AA nevyhľadávajú nových členov, nesledujú a nekontrolujú ich, neposkytujú lekársku psychiat-

rickú alebo ošetrovateľskú starostlivosť. V AA sa ozdravujú ľudia, ktorí dokážu odolať ponúknutému po-

háriku, pravidelne prichádzajú na stretnutia AA, snažia sa dodržiavať 12-krokový program pre liečbu al-

koholizmu a vyhľadávajú v AA členov, ktorí dosiahli dlhodobejšiu striedmosť.“ (Kredátus, in Žiaková, 

2005, s. 166) 

U abstinentky každá nová situácia, nové podmienky života a abstinenciou navodené nové 

činnosti takmer vždy znamenajú také neobyčajné požiadavky, pri spĺňaní ktorých musí vyví-

jať úsilie, pretvárať staré návyky a spôsoby reagovania na či už vonkajšie, alebo vnútorné 

podnety. Kredátus (2005) hovorí o čerstvej abstinentke, ktorá vstupuje do nového života, vo 

všetkých rolách „...ako matka, manželka, zamestnankyňa, občan. Každú túto sociálnu rolu 

alkohol deštruoval. Nadobúdať tieto stratené sociálne roly, pozície, je mimoriadne dôležité“ 

(Kredátus, 2005, s. 173). 
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3. CIEĽ VÝSKUMU 

Cieľom je poukázať na neschopnosť naplnenia subjektívneho ideálu roly matky počas ob-

dobia pitia z hľadiska emocionálnej, socializačno–výchovnej a ekonomicko–zabezpečovacej 

funkcie, z pohľadu vybraných klientiek a zároveň zistiť, či žena po dvoch mesiacoch liečby je 

schopná vnímať odklon od svojho subjektívneho ideálu ženskej roly. 

 

Etapy a metódy výskumu 

 

Prípravná fáza 

V teoretickej časti tejto diplomovej práce pri spracovaní teoretických východísk, sme na 

štúdium a rozbor predmetnej problematiky použili literárnu metódu – vychádzali sme z po-

znatkov získaných z odbornej literatúry (hlavne monografií a časopisov), neštandardizova-

ných rozhovorov s pracovníkmi v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom (ďalej len 

OLÚP) Predná Hora a dlhodobým pozorovaním správania sa liečiacich sa žien. 

 

Etapa zberu empirických dát 

Osobné anamnézy sme odoberali formou pološtandardizovaných rozhovorov s klientkami 

OLÚP Predná Hora, ktoré sme realizovali v priebehu mesiacov september, október, 2006. Ma-

li sme vopred pripravené, otvorené a štandardizované otázky, pomocou ktorých sa nám poda-

rilo realizovať náš výskum. Informácie sme si doplnili pološtruktúrovaným dotazníkom, ktorý 

obsahoval 9 otázok, na ktoré bolo treba odpovedať priamo. Týmito otázkami sme sa snažili 

zistiť informatívne údaje o vývine a živote vychovávanej klientky, aby sme získali obraz 

o klientke, na ktorú sme sa sústredili v našom výskume. Ďalšie informácie sme získali z pí-

somných esejí, pri ktorých sme sledovali ich subjektívne vnímanie rozpadu roly matky. 

Klientky mali zadanú tému a otázky, na ktoré mohli voľne odpovedať. 

 

Etapa spracovania dát do kazuistík a vyhodnotenia 

Pri realizácii výskumu sme sa rozhodli uskutočniť kvalitatívny výskum z dôvodu uvedenia 

do hĺbky problému. Preto sme vo výskume použili komplexnú kazuistiku, ktorá obsahuje his-

tóriu, „ktorá sa týka osobných údajov o vývine a živote vychovávaného jednotlivca“ (Švec, 

1998, s. 214) ale aj opis histórie prípadu a rozbor prípadu. 



Slávka PETRÍKOVÁ 
 

739

Z hľadiska kompletnosti informácií kazuistiky sme sa rozhodli pre komplexnú čiastkovú 

kazuistiku, ktorá sa týka len niektorých znakov a stránok osobnosti žien, v našom prípade na-

rušenia emocionálnej, socializačno-výchovnej a ekonomicko-zabezpečovacej funkcie v rodi-

ne, ktorá sa výrazným spôsobom podieľa na utváraní roly matky. 

Na kazuistiku môžeme nazerať rôznymi spôsobmi. Prikláňame sa k definícii od Šveca, kto-

rý kazuistiku charakterizuje 

„ako opis a rozbor jednotlivého prípadu na základe kompletnej písomnej dokumentácie, iných sprostred-

kovaných informácií a vlastného skúmania. Obsahuje údaje o vývine a súčasnom stave jednotlivca, údaje 

o okolnostiach, ktoré mohli vývin a súčasný stav ovplyvniť, a napokon sú to rozhodnutia alebo opatrenia, 

ktoré boli v danom prípade vykonané.“ (Švec, 1998, s. 212) 

V jednotlivých kazuistikách osobné údaje budú zverejňované tak, aby sa neporušil zákon 

č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Aby sme zverejnené údaje v jednotlivých kazu-

istikách nemohli zneužiť, táto práca neobsahuje osobné údaje ako sú (priezvisko klienta, dá-

tum narodenia, miesto bydliska a pod.). 

Po mesiaci pozorovania sme vybrali štyri klientky, ktoré sme spoločne mohli zaradiť do 

kategórie „vädnúceho ženstva“ z pohľadu deficitov ženstva. Vybrali sme práve tieto, nakoľko 

predpokladáme na základe nami dostupnej literatúry, že u daných žien je prítomná motivácia 

pre napĺňanie subjektívneho ideálu roly matky. S touto snahou však pôsobenie alkoholu na 

telesný a duševný aspekt človeka výrazne interferuje a zabraňuje jej plnému naplneniu adek-

vátnym, sociálne žiaducim spôsobom. To vytvára paletu správania, postojov a psychických 

stavov ako i medziľudských vzťahov, ktoré sme sa rozhodli skúmať z hľadiska vlastného po-

súdenia samotnými ženami. 

Z dôvodu recidívy dvoch klientiek počas nášho výskumu sme výskum dokončili s dvoma 

klientkami, ktoré sú v súčasnosti po absolvovaní liečby na Prednej Hore. Po telefonickom 

kontakte s klientkami môžeme povedať, že sa naďalej snažia pokračovať v abstinencii a na-

vštevujú AA kluby. 

 

4. ZHRNUTIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU 

Cieľom tejto práce bolo spracovať zadanú tému predovšetkým v teoretickej rovine so za-

meraním na súvislosť medzi alkoholizmom žien a ich subjektívnym vnímaním plnenia roly 

matky. 
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V teoretickej časti práce sme prostredníctvom odbornej literatúry, preskúmali pojmy ako 

alkoholizmus, ženská rola či rodina. Zamerali sme sa na to, do akej miery má alkoholizmus 

matky vplyv na nefunkčnosť rodiny a ciele považujeme za splnené. 

Žena sa často nazýva strážkyňou rodinného krbu. A právom, lebo práve ženy vytvárajú, 

alebo sa o to aspoň snažia, tú správnu rodinnú atmosféru, zázemie pre svoje deti aj svojho 

partnera. Vplyvom alkoholu sa však všetko stráca a v nejednom prípade sa z toho stane rodin-

ná choroba, pretože ňou trpí každý člen domácnosti. A práve oni, tí ktorí najviac trpeli, budú 

musieť pomôcť obnoviť manželkine, matkine zdravie a úctu k sebe samému. Ich najväčšou 

odmenou za prinesenú obeť, bude návrat milujúcej matky a manželky do skutočného sveta. 

V empirickej časti sme sledovali dopad alkoholizmu na stratu schopnosti napĺňať svoj sub-

jektívny ideál roly matky. Skúmali sme či samotná žena je schopná vnímať odklon od svojho 

subjektívneho ideálu ženskej roly. Výskumom sme zistili, že rozvinutý alkoholizmus, prípad-

ne dlhodobé zneužívanie alkoholu, vplýva na neschopnosť žien napĺňať svoj subjektívny ideál 

roly matky. Z našich zistení je zjavné, že samotné ženy po úspešnej psychoterapii zameranej 

na objektívny vhľad do svojho problému popisovali toto naplnenie ako pre nich nedostatočné 

a priznávali, že sa od svojho ideálu odklonili v miere, ktorá je pre nich neuspokojivá. Rovna-

ko si uvedomovali nepriaznivý vplyv na sociálny vývin vlastných detí ako i výrazné narušenie 

vzájomných vzťahov. To sa prejavilo subjektívne prežívaným pocitom nespokojnosti so se-

bou, výčitkami, snahou získať odpustenie, depresívnym prežívaním, úzkosťami ako i verbali-

zovanou ale i reálnou snahou napraviť vzniknutú situáciu. V dôsledku lepšej analýzy si trúfa-

me povedať, že i napriek snahe týchto žien o zabezpečenie čistého, usporiadaného domova, 

ktorý by spĺňal aj výchovnú, socializačnú úlohu domova, kde by deťom nič nechýbalo, vo 

svojej snahe zlýhavali a neraz sa správali spôsobom, ktorý spomínané aspekty domova vyslo-

vene deštruoval. I keď priznávame, že zozbierané údaje nie sú dostatočné na to, aby sme 

mohli vysloviť ďalšie tvrdenia chceli by sme na základe nami analyzovaných prípadov vyslo-

viť hypotézu, že niektoré ženy, ktoré sú schopné ešte plniť svoju ekonomicko-zabezpečovaciu 

funkciu v poslednej miere chátrajú v emocionálnej a výchovno-socializačnej funkcii. Inými 

slovami k rozpadu emocionálnej a socializačno-výchovnej funkcii dochádza skôr ako k roz-

padu ekonomicko-zabezpečovacej. 

Keďže narušenie spomínaných funkcií má výrazný dopad na narušenie vzťahov v rodine 

ako i schopnosti detí plniť si svoje záväzky a vytvárať zdravé medziľudské vzťahy, považu-

jeme za potrebné zabezpečiť sociálne programy umožňujúce uspokojivú regeneráciu rodinné-

ho systému, nakoľko klasická ambulantná ale i ústavná liečba k tomu nemá v súčasnosti dos-

tatočné podmienky. Regenerácia rodinného systému je záležitosť dlhodobá (niekoľkoročná) 
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a klasická trojmesačná liečba je skôr predpokladom k riešeniu tohto problému. Samotný prob-

lém však nerieši, iba ak príležitostne, a to formou krátkych rodinných terapeutických stretnutí, 

ktoré sú skôr započatím celého procesu prípadne pokusom o odstránenie akútnych problémov 

než uspokojivým a dostatočným riešením. Preto vidíme potrebu angažovania sa sociálnej prá-

ce v tejto oblasti nakoľko výrazne narušený a nezregenerovaný rodinný systém býva príčinou 

ďalšej recidívy a iba prehĺbením problému, ktorý sa tak stáva o to ťažšie zvládnuteľný. 

 

ODPORÚČANIA PRE TEÓRIU A PRAX 

Pre teóriu: 

• Viac publikovať o danej problematike, napríklad na stránkach časopisu Sociálna práca. 

• Organizovať odborné podujatia (Vysoké školy v spolupráci s inými inštitúciami). 

Pre prax: 

• Podporovať (zo štátnej úrovne) terapeutické programy umožňujúce regeneráciu rodinného 

systému. 

• Na úrovni krajov viac podporovať tretí sektor v oblasti vytvárania sociálnych služieb pre 

závislých od alkoholu. 

• Odporúčame zriadiť chýbajúce resocializačné zariadenia pre ženy, a to, v dostatočnom 

množstve. 

• Zlepšiť spoluprácu medzi zdravotníctvom a sociálnymi službami z dôvodu lepšej koordi-

nácie. 
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