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Souhrn 

V uvedené práci je podroben kritice přístup ke klasifikaci závislosti na alkoholu . Je předloženo 
vlastní pojetí, opírající se o podrobné sta tistické zpracování alkoholických příznaků souboru 120 
mužů léčených pro dg . 303. Pro popis příznaků bylo použi to klasického Jellinekova přístupu . Po
mocí faktorové analýzy byla extrahována skupina příznaků , o kterých autor soudí , že jsou základ
ní a určující vzhledem k diagnóze závislosti na alkoholu . V této souvislosti byly nalezeny styčné 
body s cli agnostickým přístupem DSM-llI-R. 

V další část i práce jsou diskutovány symptomatologické vztahy mezi jádrovými alkoholickými 
symptomy a poruchami osobnosti . Je vysloven názor, že při nepřítomnosti základních příznaků 
by nemě l a být u psychopata diagnostikována závislost na alkoholu. 

Uvedený teoretický přístup by mě l mít bezprostřední dopad na klinickou a soudně znaleckou 
praxi a jeho respektování by mělo vést ke zkvalitnění terapeutické aliance na protialkoholním 
oddě len í. 

K I í čo v á s lov a: závislost na alkoholu - diagnostika - jádrové symptomy - osobnost závislého. 

P . Jeřábek: CONTRIBUTlON TO THE SYMPTOMATOLOGY AND 
D1 AGNOSTICS OF ALCOHOL DEPENDENCE 

Summar y 

The approach to the classification of alcohol dependence is subjected to detailed critic. The 
author's own understanding based on detailed statistical elaboration of alcoholism symptoms in 
a group of 120 males, treated for the dg. 303 is presented . The classical Jellinek's approach is used 
for the description of the symptoms. By means of the factor analysis a group of symptom s extrac
ted , about which the author judges, that they are principal and decisive concerning the diagnosis 
of alcohol dependence . Connection points to the diagnostic approach of DSM lII-R were found . 

ln the further part of the paper symptomatological relations between alcoholic symptoms and 
personality disorders are discussed . Opinion is expressed that in the absence of basíc symptoms 
in psychopaths alcohol dependence should not be diagnosed . 

The given theoretical approach should have a direct impact on the clinical a'nd forensíc practice 
and its respecting should result in improvement of therapeutic alliance in an antialcoholic depart
ment. 

Ke y ~ o r d s: alcohol dependence - diagnostics - core symptoms - the addict's personality. 
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P. Jeräbek: BEITRAG ZUR SYMPTOMATOLOGIE UND DIAGNOSIS 
VON ALKOHOLABHÄNGlGKEIT 

Zu sa m me n fassu ng 

Das Herantreten zur Klasifikation der Alkoholabhängigkeit ist der Kritik unterzogen . Die eige
ne Auffassung, gestützt auf der gründlichen statistischen Verarbeitung alkoholischer Symptome 
einer Gruppe von 120 Männer, die wegen der Diagnose 303 behandelt wurden, ist vorgelegt. Für 
die Beschreibung der Symptome wurde Jellinek's klassische Methode benützt. Mittels der Faktor
analyse wurde eine Gruppe der Symptome extrahiert, über die der Autor der Ansicht ist, dass 
sie im Hinblick auf die Diagnose Alkoholabhängigkeit prinzipiell und bestimmend sind. In diesem 
Zusammenhang wurden Berührungspunkte mit dem diagnostischen Herantreten DSM IIl-R ge
funden. 

Im weiteren sind 'symptomatologische Beziehungen zwischen den wesentlichen alkoholischen 
Symptomen und Persönlichkeitsstörungen besprochen. Die Ansicht ist ausgesprochen, dass beim · 
Psychopathen, bei der Absenz elementarer Symptome sollte Alkoholabhängigkeit nicht diagnos
tiziert werden. 

Das besprochene theoretische Herantreten sollte einen direkten Einschlag auf die klinische und 
gerichtsmedizinische Praxix ausüben . Das Respektieren dessen sollte zur Verbesserung der thera
peutischen Allianz in der Abteilung für Alkoholiker führen. 

Sc h I ü s sei w ö r t e r : Alkoholabhängigkeit - Diagnostik - wesentliche Symptome - Personlichkeit 
eines Abhängigen. 

II. Ep:>Ka6eK: K BOIIPOCY 0 CJiIMIITOMATOJIOrYH1 JiI ,UJiIArHOCTJiI
KE 3ABJiICJiIMOCTJiI OT AJIKOrOJIR 

Pe3ioMe 

ABTOP npJ1Be,ll;eHHOJ1 CTaTbYl nO,ll;BepraeT KpYlTYlKe no,ll;xo,ll; K KJlaCCYlcpYlKa~YIYI 3aBYlCYlMOC
TY! OT aJlKOrOJlSl. OH llpe,ll;JlaraeT CBoe co6cTBeHHoe nOHYIMaHYIe 3Toro Bonpoca, 6a3Y1pYlOll.\e
ecSI Ha ,l\eTaJIbHOJ1 CTaTYlCTWIeCKOJ1 06pa60TKe llpYl3HaKOB aJlKOrOJIYl3Ma B rpynne 120 MY:>K
'fYlH, llpOXO,ll;YlBWY!X KYPc Jle'feHYlSI Ha OCHOBaHYIYI ,ll;YlarH03a 303. IIpYl OnYlCaHYIYI npYl3Ha
KOB aBTop llpHMeHSleT KJlaCCYl'feCKYIJ1 no,ll;XO,ll; no 'u:>KeJIJlHHeKY. IIYTeM aHaJlYl3a cpaKTopoB 
OH Yl3BJIeKaeT rpynny npYl3HaKOB, KOTopble, no ero MHeHYllO, SlBJISllOTCSI OCHOBHbIMYI YI pe
WalOll.\HMYI ,ll;JlSI nOCTaHOBKYI ,ll;YlarH03a 3aBYlCYlMOCTYI OT aJIKOrOJISI. B 3T0J1 CBSl3Y1 6bIJIYl 06-
HapY:>KeHbI TO'fKYI COllpYlKOCHOBeHYlSI C ,ll;YlarHOCTYI'feCKYlM nO,ll;XO,ll;OM ,UCM-IIl-P . 

. B CJle,llylOll.\eJ1 'faCTYI CTaTbYl aBTOp 06cY:>K,ll;aeT CYlMnTOMaTOJlOrYl'feCKYle OTHOWeHYlSI 
Me:>K,l\y CTep:>KHeBbIMYI CHMnTOMaMYI aJIKOrOJlYl3Ma.YI HapyweHYISlMYI JlYI'fHOCTYI. OH BblCKa-
3bIBaeT MHeHYle, 'fTO B cJlY'fae OTCYTCTBYlSI OCHOBHbIX llpYl3HaKOB He ,ll;OJI:>KHa 6bITb y ncY!Xo
naTa ,ll;YlarHOCTYlpOBaHa 3aBYlCYlMOCTb OT aJIKOrOJISI. 

IIpYlBe,ll;eHHbIJ1 TeOpeTYl'feCKY-H no,ll;XO,ll; Mor 6bI OKa3aTb HenOCpe,ll;CTBeHHoe BJIYlSlHYle Ha 
KJIHHYI'feCKYlO YI CY,ll;e6H03KCnepTHYlO npaKTYlKY YI ero C06J1lO,ll;eHYle MOrJlO 6bI BeCTYI K no
BbIWeHYllO Ka'feCTBa JIe'feHYISl B llpOTYlBOaJlKOrOJIbHOM OT,ll;eJleHYIYl: 

K JI lO 'f e B bI e C JI 0 B a: 3aBYlCHMOCTb OT aJlKOrOJlSl - ,ll;YlarnOCTYlKa - CTep:>KHeBble CYlMnTOMbI 
- JIY!'fHOCTb 3aBYlCHMOrO JI~a. 

V obdobi po demokraticke revoluci doslo k urCitym turbulencim v praxi Protialko
holniho oddeleni PL Bilä Voda, jak 0 tom jiz referovali Galuszka a Jeräbek (1991). 
Nelze vylouCit, ze v pozadf techto udälosti tkvi i nektere dosud nepfilis rozpracovane 
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teoretické ·problémy. Tímto směrem se v naší literatuře zamýšlel mimo jiné i Kunda 
(1988) , když uvedl, že při definování závislosti na alkoholu se pracuje s příliš rozsáhlý
mi , převážně sociálními charakteristikami a jejich interpretace je většinou poplatná da
nému sociálnímu prostředí , a to zvláště u nás . Toto nedostatečné teritoriální vymezení 
pak způsobuje, že léčba alkoholismu a jeho diagnostika v některých směrech překraču
jí rámec klinické problematiky, a to nejednou na úkor efektivnosti. 

Autoritativní tuzemské učebnice (např. Skáijl a kol., 1987) se stále opírají o klasická 
klasifikační schémata Jellinekova , tj. o jeho typologii a fáze - resp . stadia - závislosti 
na alkoholu . Oproti tomu je v našem písemnictví poměrně málo diskutován vývoj kla
sifikačního přístupu Americké psychiatrické asociace, který vyústil v diagnostická kri
téria závislosti na alkoholu dle OSM-III z r. 1980 (1989). Paralelně je uváděna klasifi
kace WHO - dle 9. decenální revize MKN z r. 1978 (1982), která v podstatě vychází 
z koncepce tzv . syndromu závislosti na alkoholu (Edwards. Gross. 1976). Toto syndro
mologické pojetí je dále rozpracováno (Meyer, 1986) a vývojem procházejí i kritéria 
dle OSM-III (Rounsaville a kol., 1986). V r. 1987 dochází k vydání DSM-III-R 
a v současné době se připravuje 10. decenální revize MKN (srovnání obou přístupů je 
uvedeno v National Institute .... , 1990). 

V českém písemnictví jsou pokusy o podobné klasifikační revize řídké , za zmínku 
stojí např . práce Kundovy (1988, 1990) . Na tyto je možno navázat složitější metodikou 
a statistickým fpracováním materiálu , což by mohlo být přínosem v řešení některých 
teoretických otázek spojených s diagnostikou a klinikou závislosti na alkoholu (Jeřá
bek, 1991). 

Materiál 

Během ledna až září r. 1991 jsem vyšetřil 120 pacientů (mužů) vedených s diagnózou 
303. Kromě klientely PL Bílá Voda to byli pacienti z PL Kosmonosy, PL Praha-Boh
nice, PK Praha-Apolinář a ATO Praha 4. Soubor měl následující charakteristiky: vě
kový průměr 39 let , v rozmezí 17 - 66 roků, 21,7 % pocházelo z bydliště do 2000 oby
vatel, 18,3 % do 10 000,31,7 % do 50 000,13,3 % do 500000 a 15 % bylo z hlavního 
města. Vzdělání: 24,2 % základní, 54,2 % vyučených, 15,8 % maturita , 5,8 vysokoško
láků. Stav: 29,7 % svobodných, 3,4 % žilo s družkou , 28 % ženatých, 37,3 % rozvede
ných . 1,7 % vdovců . Z hlediska kriminální anamnézy: 37,3 % netrestaných , 15,3 % 
trestáno pro trestné činy "benigního" (z etického hlediska) charakteru, jako byly např. 
§§ 100, 109, 201 , 203 apod ., 13,6 % bylo trestáno pokutou nebo podmínkou pro trestné 
činy "středního kalibru", jako jsou např . §§ 198,213,221,225 apod., 9,3 % trestáno 
pro totéž nepodmíněně, 17 % trestáno pro totéž opakovaně (recidiva) a 7,6 % trestáno 
pro zvlášť závažné delikty (dle mínění autora), jako jsou §§ 215, 219, 222, 234, 235, 
241 apod. Pokud se týká formy léčby : většinou se jednalo o ústavní léčení, pouze 
3 pacienti byli léčeni ambulantně . Druh léčby z hled iska právního: 73,3 % dobrovolná, 
4,2 % povinná , 17 ,5 % ochranná , 4,2 % jiná hlášená. Diagnosticky se jednalo ve 2,5 % 
o typ alfa, 60,5 % typ gama, 11,8 % typ delta , 1,7 % typ epsilon, 23,5 % nerozlišeno. 
Z hlediska stadií bylo přiřazeno 1,7 % ke 2. stadiu, 32,8 % ke 3. stadiu, 49,6 % ke 
4. stadiu a 16 % nebylo rozlišeno (toto dg. rozlišení vycházelo z názoru ošetřujících 
lékařů) . Do souboru jsem nezařadil jedince s IQ nižším než 70, se současnou manifestní 
psychózou nebo dg. závislosti na návykových látkách. Vždy byla požadována kratší -
cca 14denní - předchozí detoxikace, ale na druhé straně jsem nezařadil ani jedince 
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s délkou hospitalizace delší než 1 rok . U všech byla podmínkou dobrovolná spolupráce 
při vyšetření, nikoho jsem nenutil. 

Metodika 

Ke sběru dat byl ad hoc zkonstruován originální nestandardní inventář, jehož jádrem 
byl sebe posuzovací dotazník . Základem dotazníku byly položky týkající se originál
ních 43 alkoholických symptomů, jak je popsal a seřadil Jellinek r. 1952. Byly doplněny 
příznaky tzv. před alkoholické symptomatické fáze (časté pití, vyšší dávky, vzrůst tole
rance). Jako pozoruhodnost je možno uvést , že kritéria frekvence a kvantity pití použil 
i Guze r. 1962, ale v další práci z r. 1969 je opustil s tím , že je těžké stanovit spolehlivost 
a validitu těchto příznaků. 
Původní Jellinekovu symptomatologii takto pokrylo 40 položek subjektivního 

charakteru, zbylé příznaky byly zjišťovány buď· objektivní anamnézou nebo lékařským 
vyšetřením. 

K dalšímu symptomatologickému popisu bylo použito Freiburského osobnostního 
dotazníku (1984), resp. jeho mírné modifikace . Byly vybrány škály spontánní agresivi
ty , reaktivní agresivity - snahy po dominanci a vznětlivosti. Jednalo se o plnou formu 
těchto škál. Modifikace spočívaly v nutnosti kvantifikovat odpovědi v 5 stupních podle 
orientačního schématu: ne - málo - středně - dosti silně - výhradně apod., a to O až 
4 body . 

Uvedený dotazník byl administrován u souboru pacientů . V instrukcích bylo uvede
no, že se má pacient zaměřit na poslední rok před současnou léčbou , eventuálně pokud 
již delší dobu abstinuje (např. předcházel pobyt v NVÚ) měla se vzít v úvahu doba 
před započetím této abstinenční periody . Následně byly údaje doplněny lékařským vy
šetřením , byla sej muta objektivní anamnéza, a pokud nějaký údaj chyběl či byl nejas
ný, byl doplněn při řízeném rozhovoru s pacientem. 

Získaná data prošla statistickým zpracováním. Byla provedena faktorová analýza 
metodou VARIMAX. Bylo faktorováno nejprve 40 subjektivních příznaků , následně 
byl soubor rozšířen o několik položek objektivního charakteru. 

Dalším krokem byla extrakce jádrových alkoholických příznaků . Tyto pak sloužily 
(spolu s několika vybranými položkami osobnostními) k dalším faktorovým analyzám 
v rámci různých podskupin souboru, přičemž tyto podskupiny byly vytvořeny s přihléd
nutím na alkohologické a osobnostní skóre pacientů a na jejich kriminální anamnézu. 

Výsledky 

Byla provedena faktorová analýza (FA) 40 subjektivních alkohologických sympto
mů . Bylo extrahováno 15 faktorů (F) s kumulativní variancí (KV) = 76,4 %. Fl -
s procentem variance (PV) = 27 - je sycen položkami (uvedeno v pořadí faktorové 
zátěže): zanedbávání povinností , výčitky svědomí, ztráta kontroly, sebelítost, vyšší 
dávky, ztráta přátel, vina za chování v opilosti. Interpretace je poněkud obtížná, při
chází v úvahu "neúplná" kruciální fáze, popř . alkoholicko-toxikomanický sy. I, ovšem 
s depresivní nebo dysthymickou příměsí. F2 (PV = 7,2) obsahuje položky nedůtkli
vost, tahy, potíže v zaměstnání, racionalizace, obviňování druhé strany. Je možno to 
interpretovat jako syndrom egocentricko-racionalizační s alkoholickým epifenoménem 
nebo jako syndrom alkoholické depravace (Kubíčková, 1984). Dále F3 (PV = 5,2) 
s položkami obsedantní pití, tremor , ztráta zálib, ranní doušky, hltavé pití , zanedbává-
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ní jídla, agresivita v opilosti. Jedná se nejspíše o alkoholicko-toxikomanický syndrom 
II. Další faktory jsou 1 - 2 položkové , proto od popisu je upuštěno. 

V dalším kroku byla provedena FA se 45 položkami, které již pokrývají celé spek
trum originální Jellinekovy fenomenologie. Extrahováno 15 F, KV = 73,3 %. Fl , 
PV = 24,5, položky: obsedantní pití, časté pití , tremor , hltavé pití , ranní doušky, ztrá
ta zálib, ztráta kontroly, vyšší dávky, zásoby alkoholu, sebelítost, zanedbávání jídla, 
pití potajmu. Jedná se o kompletní alkoholicko-toxikomanický sy. dle předchozí inter
pretace. F2, PV = 7,2, položky nedůtklivost , tahy, potíže v zaměstnání, racionalizace. 
Interpretace shodná s předchozí - egocentricko-racionalizační sy, s alkoholickým epi
fenoménem eventuálně alkoholová depravace . F3, PV = 4,8, tvořeny 2 položkám i ob
jektivní povahy - alkoholické psychózy (ev. prepsychotické stavy) a somatické postiže
ní. F4 s PV = 4,6 tvoří položka žárlivost jako monofaktor. Další faktory většinou 
1 - 3 položkové , bez komentáře . 

Nakonec bylo přidáno dalších 7 alkoholických položek ; většinou se jednalo o ověření 
příznaků objektivní anamnézou nebo lékařským vyšetřením . Vzhledem k programové
mu omezení statistického výpočtu byly obětovány položky zásoby alkoholu a palim
psesty. Takto bylo zpracováno 50 položek. Při FA extrahováno 16 F s KV = 72,1 % . 
Fl , PV = 22 ,3, příznaky : tremor , obsedantní pití, hltavé pití , ranní doušky, ztráta kon
troly, vyšší dávky , časté pití , sebelítost, ztráta zálib , pití potajmu, zanedbávání povin
ností , zanedbávání jídla, pití na kuráž, rozpad racionalizací (debakl) - tento příznak 
je však nespecifický , když faktorová zátěž = 0,13. Interpretace faktoru budiž stereo
typně dána jako alkoholicko-toxikomanický sy. F2, PV = 7,2 , položky: racionalizace , 
tahy, obviňování druhé strany , nedůtklivost, potíže v zaměstnání; interpretace eadem . 
F3 s PV = 4,6 je sycen příznaky: alkoholické (pre )psychotické stavy, obsedantní pití 
dle objektivní anamnézy, somatické postižení. Jedná se zřejmě o část příznakového 
komplexu tzv . chronického alkoholismu. Dále F4, PV = 4,3, položky: "ať se lidé nesta
rají", agresiýita v opilosti (dle objektivní anamnézy), žárlivost a grandské chování. 

Další krok předznamenává následující úvaha: při předběžném a orientačním vyhod
nocení dotazníkových profilů se ukázalo , že jednotliví pacienti se navzájem liši li svým 
alkoholickým a osobnostním skóre . Bylo možno nalézt typ s vysokým alkoholocentris
mem a nízkým nebo vysokým psychopatickým skóre. Na druhé straně byla tato kom
binace možná při nízkém alkoholocentrismu. Nyní se ukázala potřeba uvedené impre
sivní hypotézy nějak statisticky prokázat. K tomuto účelu byli pacienti rozděleni na 
2 velikostí si odpovídající podskupiny. Dělícím kritériem byla položka "charakter 
trestních činů eventuálně pokusů". Pacienti , kteří skórovali v této položce O a 1 bodem 
(bylo jich celkem 62) vytvořili podskupinu nonanetickou. Jedinci skórovavší 2 - 4 body 
(bylo jich celkem 56, když 2 zůstali nezařazeni), vytvořili podskupinu vs. více anetic
kou. Tyto 2 podskupiny byly popsány vybranými 8 alkohologickými symptomy 
a 9 osobnostními položkami. Provedeny 2 nezávislé FA s následujícími výsledky: u sku
piny eticky netangované extrah.ováno 7 F s KV = 75,9 %, přitom Fl s PV = 27,9 ob
sahoval pouze 7 alkohologických symptomů v pořadí: vyšší dávky, hltavé pití, ztráta 
kontroly , časté pití , obsedantní pití, tahy, tremor. Následoval F2 s PV = 13,5, kde 
byly obsaženy 3 položky ze škály vznětlivosti atd. U skupiny kriminálně stigmatizované 
došlo k dramatickému zvratu, když při extrakci 7 F s KV = 80,2 % byl Fl (PV = 30,4) 
popsán pouze 5 osobnostními příznaky. F2 s PV = 19,8 byl tvořen 4 alkohologickými 
symptomy (hltavé pití, obsedantní pití, časté pití, tremor) a F3 s PV = 8,4 byl konstruo
ván položkami: vyšší dávky, ztráta kontroly, tahy; pak následoval mono F Č. 4 
s PV = 7,0 (položka spontánní agresivity) atd. 
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V dalším vybrána alkoholická položka obsedantní pití. Podskupina pacientů, kteří 
na ni odpověděli nulou (bylo jich 57) byla opět podrobena FA. Extrakce 6 F, KV = 
= 76,7 %, Fl s PV = 34,1 tvořen 4 osobnostními položkami. S odstupem monofaktory 
ze zbylých příznaků. Na druhé straně u respondentů se skóre 1 - 4 v uvedené položce 
(63 pacientů) vytvořeno 6 F , KV = 72,8 %, Fl s PV = 29,9 tvořen 4 alkoholickými po
ložkami, F2 s PV = 14,4 obsahoval 3 symptomy alkoholické a 1 spontánní agresivity; 
pak následoval F3 s PV = 9,4 se 3 osobnostními příznaky atd. Podobně alkohologická 
položka tremor rozdělila soubor na podskupinu nízko skórujících s 0-1 bodem (55) pro
ti druhé skupině se 2 - 4 body (65 pacientů). Zde obdobně u nízko skórujících převažo
valy silné psychopatické faktory , zatímco u vysoko skórujících převládl silný 6-polož
kový alkoholický faktor. 

Uvedené výsledky ukazují , že v rámci vyšetřené klientely je poměrně široký kontin
gent pacientů , kteří mají nízká skóre jádrových alkohologických příznaků , při solidní 
úrovni psychopatické symptomatologie. Zde budou zřejmě kořeny potíží při navazová
ní terapeutické aliance a základním teoretickým problémem bude prostá neindikova
nost protialkoholní léčby u uvedených jedinců . 

Diskuse 

V předložené práci se jedná o odkrytí určitých alkohologických intersymptomatolo
gických vztahů. Vzhledem k tomuto cíli a rovněž vzhledem k nutnosti použít náročné 
statistické zpracování , nebylo možno použít u nás standardizované dotazníky (Miššík, 
Stempelová, 1977; Sokol a kol. , 1983; Skála a kol. , 1982) , které jsou koncipovány pře
devším jako screeningové, nepostihují celou š íři alkohologické symptomatologie a vět
šinou kvantifikují příznaky dichotomicky. V zahraničí existují v současné době i dotaz
níky odvozené z teoretické koncepce syndromu alkoholové závislosti, jako je např . do
tazník SADD, jehož syndromologická konstrukce je podepřena faktorovou analýzou 
(Davidson a kol. , 1989) . Toto však již je výsledek v úvodu popsaného 30\etého vývoje 
a cizelování klasifikačního přístupu k závislosti na alkoholu . 

V této souvislosti možno prezentovat odkrytí jádrového syndromu závislosti na alko
holu , jak je dokumentováno v předložené práci . Tyto základní příznaky jsou uvedeny 
v pořadí podle předpokládané patognomické závažnosti : obsedantní pití , tremor , ranní 

, doušky , hltavé pití , ztráta kontroly . K nim se úzce poj í položky časté pití a vyšší dávky , 
ale jejich diagnostické využití je limitováno uvedenou Guzeho námitkou. Pro dg. 303 
jsou rovněž velmi významné příznaky : ztráta zálib, zásoby alkoholu , zanedbávání po
vinností , pití potajmu, zanedbávání jídla , které jakoby tvořily vnější okruh základních 
symptomů závislosti na alkoholu . Zbývaj ící příznak - sebelítost - je nutno chápat jako 
výraz obranných mechanismů osobnosti alkoholika. 

Srovnáním s literaturou je popsaný příznakový komplex nejblíže diagnostické kon
cepci dle kritérií DSM-III-R , jak je uvádí v přehledu NIAAA (1990) . Chybí pouze 
zvýšená tolerance , což bylo zřejmě způsobeno instrukcí při vyplňování dotazníku - za
měřit se na období posledního roku alkoholického vývoje . Vzrůst tolerance nesporně 
do uvedeného syndromu patří , neboť je dostatečně definován biologicky. Na druhé 
straně - na zák l adě klinické zkušenosti - bývá na vrcholu alkoholické kariéry tolerance 
stacionární nebo i mírně klesá. Dále není podrobně prokreslen syndrom odnětí alkoho
lu , což je způsobeno tím , že některé příznaky (nauzea , pocení) nezahrnul l ellinek do 
svého klasického popisu , a proto se ani neobj evi ly ve vstupním souboru dat. Tyto pří
znaky je však možno předpok ládat explicitně. 
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Podle názoru autora by diagnostika závislosti na alkoholu měla vycházet z uvedených 
teoretických postulátů , což se týká zvl. soudně znalecké expertízy a podobných oblastí 
(Miššík, 1979, 1980; Profous , 1980). Při dg. závislosti na alkoholu by měl být vždy 
splněn požadavek výskytu uvedených centrálních příznaků (alespoň některých) . 
V opačném případě by se mohlo jednat buď o dg. tzv. chronického etylismu nebo by 
byla dg. 303 sporná. Upozorňuje se tímto na skutečnost, že příznaky často spojované 
s dg . 303 (např. agresivita, sociální tlak , geografický únik apod.) zřejmě do jádrových 
příznaků závislosti na alkoholu nepatří a měly by být na místě jiné interpretace - např . 

symptomatický projev psychopatie ev. sociopatie apod. Diskutabiln'í~e symptom "ta
hy", který by mohl mít blízko k abnormální osobnostní struktuře , a to buď premorbid
ní nebo sekundárně charakteropatické. 

K diagnostice závislosti na alkoholu by se mělo více než dosud využívat dotazníko
vých metod; kromě uvedeného dotazníku SADD by se mohlo jednat i o dotazník 
SADQ (Stockwell a kol. , 1983), když oba uvedené jsou schopny kvantifikovat závaž
nost závislosti na a lkoholu ve 3 stupních. 

Závěr 

V uvedené práci je podrobe n kritice přístup ke klasifikaci závislosti na alkoholu, při
čemž je předloženo vlastní pojetí , opírající se o podrobné statistické zpracování mate
riálu . Výsledky vedou k hypotéze jádrového syndromu závislosti na alkoholu , který se 
svým pojetím blíží klasifikaci dle DSM-III-R. Je diskuťován případný přínos této kon
cepce pro klinickou a soudně znaleckou praxi . 
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