
Abstrakt 

 

Východiska: Studie realizované v prostředí institucionální péče poukazují na fakt, že 

adiktologická problematika v ústavní péči je aktuálním problémem, který si zasluhuje zvláštní 

pozornost, a to i s ohledem na fakt, že děti těchto zařízení jsou považované za vulnerabilní 

směrem k rizikovému chování. Ústecký kraj je dlouhodobě na prvních příčkách v prevalenci 

užívání návykových látek a zároveň je specifický výskytem řady negativních sociálních faktorů. 

V celém kraji působí 1 adiktologická ambulance zaměřená na cílovou skupinu dětí a dorostu, 

která za své fungování evidovala opakovanou poptávku po pomoci ze strany dětských 

domovů.  

 

Cíl: Hlavním cílem studie je identifikovat možnost uplatnění adiktologa v dětských domovech 

Ústeckého kraje. Jako dílčí cíle si diplomová práce klade zmapovat současný stav adiktologické 

problematiky v těchto dětských domovech a popsat možnou podobu spolupráce těchto 

zařízení a adiktologa s ohledem na identifikaci bariér této kooperace. 

 

Metody: Výzkum vychází z kvalitativního přístupu. Výzkumný soubor byl získán kombinací 

metody záměrného výběru a metody samovýběru. Bylo osloveno všech 17 dětských domovů 

Ústeckého kraje a v konečné fázi participovalo na výzkumu 11 z nich. Každé zařízení bylo 

reprezentováno 1 pracovníkem. Výzkumný soubor byl tedy tvořen 11 pracovníky s různou 

délkou praxe a různé odbornosti. Jako metoda sběru dat bylo použito semistrukturované 

interview.  

 

Výsledky: Studie identifikovala vysokou poptávku po působení adiktologa v prostředí dětských 

domovů. Nejžádanější cílovou skupinou pro jeho působení se ukázala být skupina dětí, stejně 

tak byl identifikován možný přínos pro pracovníky dětských domovů a blízké okolí dětí. 

Odborníci potvrdili ohrožení dětí svých zařízení směrem k adiktologické problematice, 

identifikována byla například vysoká prevalence kouření, a jako nejžádanější forma spolupráce 

byla označena forma pravidelné externí spolupráce. Jako faktory, které by mohly spolupráci 

zkomplikovat, byly označeny finance a legislativní úprava.  

 



Závěr: Práce svými výsledky může pomoci otevřít zatím neukotvený dialog mezi specializací 

adiktologa a prostředím ústavní péče. Byl identifikován prostor pro možné působení 

adiktologa ve školském zařízení typu dětský domov, kdy právě multidisciplinární charakter 

profese adiktologa by mohl doplnit odborný tým této instituce se záměrem zefektivnit systém 

péče o děti v ústavní péči. 
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