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Jak závislosti ovlivní rodinu – Aktuální závislost, závislost blízkého
v dětství, transgenerační přenos…
Mgr. Helena Fialová
Rizikové chování je velmi široký pojem a ne vždy musí být jednoznačně vymezen. Jedním z typů rizikového
chování je závislost. Alkohol pije denně nebo téměř denně 12,5 % dotázaných (18,9 % mužů a 6,4 % žen).
Do kategorie škodlivého pití alkoholu spadá přibližně 6,0 % populace starší patnácti let (7,4 % mužů a 4,7 %
žen), dalších 7,2 % spadá do kategorie rizikového pití alkoholu, to je 640 tisíc dospělých osob (Mravčík et al.,
2014). Tyto výsledky souvisejí s faktem, že počet závislých na alkoholu v České republice je v poměru muži
versus ženy 2 :1 (Hosák, Hrdlička, Libiger et al., 2015).
Výsledky výzkumu nazvaného Predikce ohrožení rodiny v rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny
ukazují, že přenos závislosti na alkoholu ze strany mužského pohlaví je dvakrát silnější než u žen. To
koresponduje s aktuálními statistickými daty. V ohrožených rodinách v péči NO jsou závislosti výrazně
silnější (přibližně dvakrát) než v běžné populaci. Může to naznačovat, že závislosti / problémy v rodině otce
byly silnější nebo že v rodině se napříč generacemi sdílejí i jiná rizika (například chudoba, jiné hodnotové
orientace), která pravděpodobnost mezigeneračního přenosu alkoholismu zvyšují. Můžeme tedy usuzovat,
že v důsledku pak u mužů dochází i častěji k výskytu rozvodovosti vlivem závislosti na alkoholu. Výsledky
naznačují též skutečnost, že vliv současného otce je vyšší než biologického, což souvisí s faktem výchovy a
sociálním učením, které mají na vývoj dítěte větší vliv než genetické dispozice.
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