ABSTRAKT:
Tématem mé práce je hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly
ústavní léčbu závislosti na alkoholu v PN Bohnice a nyní abstinují. Hagioterapie je
psychoterapeutická metoda, jejíž název je odvozen z řeckých slov „therapeia“ – péče,
léčba, a „hagios“ – svatý, čistý, posvátný. Hagioterapie je formou biblioterapie, která
používá Písmo svaté jako zrcadlo. Na rozdíl od běžné terapie slovem v rámci užívaných
psychologických prostředků si v sobě nese také silný expresivní kontext, který plyne jak
z paralel užitých biblických příběhů, ale i z osobnosti terapeuta nakládajícího s těmito
příběhy a vhodně využívajícího situační rituály.
Cílem mé práce je zmapovat, jaký přínos může mít hagioterapie pro ženy závislé na
alkoholu v procesu ústavní léčby, a zjistit, jestli hagioterapii reflektují jako přínosnou
a efektivní i pro jejich život v abstinenci.
V teoretické části mé práci nejprve čtenářům objasňuji některé základní pojmy
související se vnikem závislosti a její léčbou. Dále se práce zabývá terapeutickými
metodami v léčbě závislosti na alkoholu a v neposlední řadě pak hagioterapií, která
vychází z existenciálních směrů, a která má v terapeutickém procesu léčby žen závislých na
alkoholu v PN Bohnice své místo a uplatnění již čtvrt století.
Praktická část popisuje proces samotného výzkumu. Jedná se o kvalitativní výzkum,
založený na polostrukturovaných rozhovorech, výsledky jsou zpracovány metodou
otevřeného kódování. Výše zmíněnou cestou byly získány tyto kategorie: 1.Hagioterapie
versus jiné terapie v průběhu léčby; 2. Účinné faktory hagioterapie; 3. Přínos hagioterapie
pro život v abstinenci. Rozhovory jsem zrealizovala v období říjen 2017 - květen 2018
s osmi ženami, které absolvovaly léčbu závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici
Bohnice, a jejichž vyjádření názorů a pocitů považuji za relevantní. Všechny respondentky
byly před rozhovory informovány o anonymitě a účelu dotazování.
Výzkumná část potvrzuje, že hagioterapie je přínosnou metodou v celkovém
procesu, který probíhá v rámci léčby závislosti, tedy jak v ústavní léčbě, tak následně
i v běžném životě po léčbě. Je možné konstatovat, že tuto metodu lze považovat za
nástroj, který prostřednictvím sdíleného biblického příběhu může pomoci strukturovat
a verbalizovat nejen aktuální problém, ale také jeho kořeny a případná řešení, což může
mít podpůrný účinek k motivaci pro život v abstinenci po ukončení léčby.
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