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Prečo ilúzia?  

 

V mnohých častiach sveta, užívanie alkoholických nápojov je spoločensky 

uznávané a praktizované doma i v spoločnosti. Prispieva k tomu opojné pôsobenie 

alkoholu, ktoré znižuje zábrany a zlepšuje náladu.  Napriek tomu, užívanie alkoholu so 

sebou nesie riziko nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkov. Podľa zistení 

Svetovej zdravotníckej organizácie nadmerné pitie sa podieľa na viac ako 60 chorobách 

a poškodeniach zdravia. Dlhodobá konzumácia alkoholu vedie často k vytvoreniu 

závislosti, ktorá má za následok zmenu osobnosti a správania, čo do značnej miery 

narušuje fungovanie jedinca v rodinnom aj spoločenskom živote. Trpí nielen alkoholik, 

ale aj celá rodina. Znižuje sa výkon, čo vedie často k a strate zamestnania, 

spoločenským konfliktom, niekedy až k trestnej činnosti.  

Ilúzia je porucha vnímania, pri ktorej má zmyslový podnet skutočný podklad, ale 

je inak interpretovaný. Určite mnohí z nás videli pri vysokej horúčke hrôzostrašné 

postavy, ktoré boli len tiene. Ilúzia je klamná predstava, prelud. Táto brožúrka 

poukazuje na to, ako pôsobí alkohol na ľudský mozog, ako ho mení, a či je „slasť“ 

navodená pitím alkoholu skutočná alebo len ilúzia.  

 

Čo také robí s našim mozgom alkohol?  

 

Ľudský organizmus sa snaží vždy vytvoriť rovnováhu. Či to je už na úrovní 

molekúl, buniek alebo celých systémov. Excitácia, zvýšenie energie a inhibícia, 

zníženie energie musia byť v rovnováhe. Alkohol svojim pôsobením narušuje túto 

rovnováhu na úrovni mozgu, znižuje exitáciu, a zvyšuje inhibíciu, mozgových buniek, 

čiže spomaľuje ich činnosť. Človek po užití alkoholu má preto spomalené reakcie na 

vonkajšie podnety, stráca sebakontrolu,  je emočne nestabilný a má eufóriu.  

 



 

Začnime od základu 

 

Základnou stavebnou a funkčnou zložkou mozgového tkaniva sú neuróny. 

Môžeme si ich predstaviť ako „ hviezdice“ , ktoré majú množstvo malých a jeden väčší 

výbežok. Na povrchu neurónu je bunková membrána, ktorá je zložená z tukov 

a bielkovín.  

Obrázok 1 Neuróny 

 
 

Neuróny v mozgu nie sú pevne spojené. Medzi nimi je štrbina, ktorá sa odborne 

nazýva synapsa. Ako je to teda možné, že medzi neurónmi je štrbina a predsa medzi 

sebou komunikujú? V neuronálnych štruktúrach mozgu sa však prenos a spracovanie 

informácie nerealizuje s jej abstraktným, ideálnym tvarom (v akom sa reprezentuje 

v psychike subjektu), ale prostredníctvom signálov, t.j. materiálnych nosičov 

informácie, v ktorých je fyzicky zakódovaná. Tu prichádza do hry chemická látka, 

materiálny nosič, ktorá plní funkciu posla. Táto látka sa odborne nazýva 



 

neurotransmiter. V mozgu plní svoju úlohu niekoľko stoviek neurotransmiterov napr. 

serotonín, dopamín, glutamát atď.  

Obrázok 2 Synapsa 

 
 

Ako vzniká slasť? 

 

Alkohol vyvíja svoje opojné účinky tým, že v mozgu zvyšuje uvoľňovanie telu 

„vlastného ópia“, β-endorfínov z príslušných buniek.  β-endorfíny sú prirodzené látky, 

ktoré vznikajú v mozgu a pôsobia podobne ako chemické látky získané z ópia ( morfín, 

heroín ). Endorfínový systém nám bol daný preto, aby náš organizmus vedel 

kompenzovať a zmierňovať bolestivé stimuly. Príslušné neuróny začnú uvoľňovať  

β-endorfíny vo zvýšenej miere v dôsledku pôsobenia alkoholu na bunkovú membránu. 

Alkohol vďaka svojim chemickým vlastnostiam rozpúšťa  tuky bunkovej membrány 

a robí ju tak celkovo tekutejšou. Táto zmena spôsobuje to, že príslušné neuróny uvoľnia 

viac endorfínov, čo vedie končenom dôsledku k aktivácii častí mozgu podieľajúcich sa 



 

na prežívaní „slasti“, anglicky „ reward systém“, ktorý zabezpečuje chcenie, túžbu po 

niečom, čo v nás zanechalo pozitívny pocit. Po dlhodobom užívaní alkohol 

nefyziologicky stimuluje túto mozgovú štruktúru a spôsobuje tak uvoľnený opojný stav 

relaxácie, ktorý je spojený s pocitmi blaha a rozkoše.  

Kľúčovou chemickou látkou -  neurotransmiterom nášho tela, ktorý sa podieľa 

do značnej miery na sprostredkovaní odmeny je dopamín.  Zohráva dôležitú úlohu pri 

motivácii a pocite šťastia.  Dopamín sa označuje aj ako hormón „ prežitia“. Vďaka 

nemu robíme činnosti, ktoré nám spôsobili v minulosti radosť, stretávame sa s ľuďmi, s 

ktorými sme sa cítili predtým príjemne. Je to jeden zo základných mechanizmov, vďaka 

ktorému prežívame a zachovávame ľudský rod, preto sa vylučovanie dopamínu 

v mozgu zvýši napríklad pri jedle alebo po sexe.   

Obrázok 3 Uvoľnenie β-endorfínu a dopamínu následkom užitia alkoholu 

 



 

Dopamín sa podieľa na realizácii „správania vyhľadávajúce vzrušenie“, čo je 

podkladom experimentovania s drogou, teda aj s alkoholom.  Uplatňuje sa na formovaní 

pocitu prahnutia a neskôr abstinenčného syndrómu. Problém teda nie je v tom, že po 

niečom prahneme, ale v tom, čo človeka motivuje prahnúť po niečom. Dopamín vplýva 

aj na našu náladu a emócie. Jeho nízke hladiny nás môžu robiť náladovými a 

iritovanými. Zásoby dopamínu v mozgu sa dopĺňajú počas spánku. Preto keď sa 

zobudíme vidíme často veci v „lepšom svetle“. Nie nadarmo sa hovorí: „Vyspime sa 

nato!“ Neuróny, ktoré vytvárajú dopamín v „systéme odmeny“ sa nachádzajú v na 

spodine stredného mozgu blízkosti stredovej čiary mozgu. Odtiaľto vysielajú svoje 

výbežky do ostatných častí mozgu a vytvárajú tak projekcie, dráhy.  

Obrázok 4 Dopamínové a serotonínové dráhy v mozgu 

 

1-Tegentum ventrale, 2 – Nucleus accumbens, 3- Cortex frontalis, 4- Striatum,  

5- Substantia nigra, 6- Hyppocampus, 7-8 Nucleus raphae.  

čierne šípky - dráha serotonínu, modré šípky - dráha dopamínu.  

 



 

Najvýznamnejšia „dráha“, ktorá sprostredkuje odmenu, vedie k neurónom v bazálnej 

časti prednej mozgovej kôry.  Úlohou tejto časti mozgovej kôry je kontrola motorických 

funkcií, zabezpečenie pozornosti na stimul a fyzickej aktivity na realizáciu pozitívneho 

zážitku. 

 

Emočná fixácia slasti 

 

Ďalšou „dráhou“, ktorá zohráva úlohu v systéme odmeny je sprostredkovaná 

výbežkami neurónov, ktoré vedú zo spodiny stredného mozgu do amygdaly.  Latinský 

výraz amygdala znamená v preklade „mandľa“. Je to párová mozgová štruktúra, 

umiestnená v strednej časti spánkového laloku mozgu. Amygdala významne ovplyvňuje 

správanie pri strachu, či radosti.  

 

 

 



 

Dopamín je vylučovaný, aj do oblasti mozgu, ktorá formuje spomienky.  Touto 

oblasťou je hipokampus. Vedcom, ktorí objavili túto mozgovú štruktúru  pripomínala 

tvarom „morského koníka“, preto dostala jeho latinský názov „hipokampus“. 

Formovanie a uchovávanie pamäťových stôp spojených so zážitkami s emocionálnym 

zafarbením je zabezpečené nasledovne: na základe pozitívneho zážitku je vylučovaný 

dopamín do amygdaly, kde vyvolá pozitívny emocionálny zážitok a prostredníctvom 

hipokampu si tento zážitok budeme pamätať. Takto si mozog zafixuje informáciu „ 

Toto bolo dobré! Cítiš sa príjemne! Urob to znovu!“. Dopamín nás teda motivuje, 

chcieť viac a viac. Žiaľ všetky drogy, tak isto aktivujú systém odmeny ako prirodzené 

stimuly. Výnimku netvorí ani alkohol. 

Alkohol spôsobuje zmeny v  mozgu  na úrovni buniek, neurotransmiterov 

a bunkových spojení, čo v konečnom dôsledku spôsobuje „prestavbu“ neuroplasticitu 

mozgu. Uvedená prestavba spôsobuje to, že človek závislý na alkohole prežíva slasť len 

keď pokračuje v jeho konzumácii a potrebuje ho čím ďalej viac a viac. Tento 

patologický model správania je veľmi ťažké eliminovať alebo aspoň čiastočné 

korigovať.  

Liečba je časovo náročná a často vyžaduje  odbornú pomoc. Prvý krok však 

musí urobiť sám pacient – alkoholik. Pacient musí chcieť skončiť so svojou závislosťou, 

ináč liečba je dosť pravdepodobné, že bude neúčinná. V liečbe je možné použiť lieky aj 

psychoterapiu, resocializačný a režim aktivačný program. V rámci uvedených 

terapeutických postupov, je potrebné pacientovi ukázať cestu, aby si postupne vedel 

navodiť slasť aj bez alkoholu t. z. aktivovať svoj systém odmeny alternatívnymi 

podnetmi. Pociťovať bezalkoholovú slasť pre človeka, ktorý je na nej závislý, je ťažké. 

Dôležité je aby pochopil, že alkoholom navodená slasť je len krátka ilúzia.   

 



 

Príloha 1 Mini test  

Zakrúžkujte správnu odpoveď. 

 

1. Čo je ilúzia? a) myšlienka 

b) klamná predstava 

c) zlozvyk 

2. Čo je neurón a) chemická látka v mozgu 

b) základnou stavebnou a funkčnou 

jednotkou mozgového tkaniva 

c) bludná myšlienka 

3. Čo je neurotransmiter a) látka, ktorá prenáša informácie 

v organizme 

b) látka, ktorá vyživuje mozgové bunky 

c) látka , ktorá ochraňuje mozgové 

bunky 

4. Čo je synapsa? a) ženský pojem krásy 

b) medzera medzi dvomi neurónmi 

c) druh psychoterapie 

5. Čo je β-endorfín? a) telu vlastné „ópium“  

b) chemická látka pripravená z ópia 

c) látka spôsobujúca telesnú bolesť 

6. Čo je dopamín a) hormón motivácie a prežitia 

b) produkt metabolizmu amínov 

c) látka, ktorá tlmí činnosť mozgových 

buniek 

7. Systém odmeny v mozgu sa 

aktivuje: 

a) dopamín 

b) estrogén 

c) obe možnosti sú správne 

8. Amygdala ovplyvňuje: a) prežívanie strachu 

b) prežívanie radosti 

c) obe možnosti sú správne 

9. Úloha Hipokampu je: a) formuje spomienky 

b) spôsobuje radosť 

c) spôsobuje smútok 

10. Je možné aktivovať systém 

odmeny v mozgu:  

a) alkoholom 

b) pozitívnymi zážitkami 

c) obe možnosti sú správne 

 

Mali by ste záujem o informácie ohľadom možností aktivácie systému odmeny v mozgu 

prirodzeným spôsobom?  áno 

                                          nie  

 


