
Abstrakt 

Východiska: Během léčby závislosti klienti budují svou motivaci k abstinenci a měli by 

odcházet s vlastním rozhodnutím abstinovat. Po nástupu do doléčování je jejich motivace 

vystavena realitě, mnoha různým faktorům a rizikovým situacím. Kuda (2003) uvádí, že 

bažení se po nástupu do doléčování projevuje zákonitě ve stejné intenzitě jako na začátku 

léčby. Jak tedy vypadá motivace klientů během doléčování?  

Cíl a výzkumné otázky: Cílem práce je popsat, jak se u klientů doléčovacího programu 

projevuje motivace k abstinenci. Výzkumné otázky jsou: 1) Co klienty motivuje k abstinenci 

v procesu doléčování? 2) Jak se motivace k abstinenci mění a co ji ovlivňuje? 3) Jak se klienti 

začleňují do společnosti ve sféře mezilidských vztahů? 

Metody: Výzkum byl realizován kvalitativní formou, pomocí polostrukturovaných interview. 

Výzkumný soubor tvoří 8 klientů doléčovacího programu. Výzkum byl longitudinálního 

charakteru, rozhovory proběhly ve 3 vlnách – první v listopadu, druhá v prosinci, třetí 

v únoru roku 2019/2020. Analýza dat byla provedena otevřeným a axiálním kódováním, 

jedná se o induktivní analýzu. 

Výsledky: Mezi pozitivními i negativními motivy se jeví jako dominantní motivy vztahové – 

sdílejí je všichni respondenti. Mezi pozitivními motivy jsou dále kategorie motivů žít normální 

život, sebeaktualizace, sebepoznání, abstinence jako svoboda atd. Mezi negativními motivy 

jsou dále kategorie nepříjemné pozice a zážitky v důsledku závislosti, změna osobnosti, 

trestná činnost atd. Výzkum zachytil proces osamostatňování a tři typy dynamiky vývoje 

motivace: pravidelná krátkodobá ztráta motivace, jednorázová ztráta motivace neurčitého 

trvání a znovunabytí motivace. Výsledky ukázaly, že závislost omezuje klienty závislé na 

alkoholu v účasti na společenských akcích. Klienti závislí na drogách mají v plánu užívat 

občasně alkohol nebo marihuanu. Vztahy s abstinujícími závislými jsou pro klienty významné 

z důvodu porozumění, které jim ostatní dát nemohou, ale podporu v abstinenci mají od 

partnerů, v zaměstnání, v některých rodinných i v přátelských vztazích. Většina klientů 

buduje nové vztahy spíše pasivně (v zaměstnání, spolubydlení), dva klienti budují vztahy 

aktivně. 

Závěr: Práce přibližuje procesy motivace, kterými si klienti procházejí během doléčování a 

vybrané oblasti mezilidských vztahů. Může tak pomoci lepšímu porozumění a výběru 

vhodných intervencí. 

 


