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Abstrakt 

V bakalářské práci se zabývám dopadem drogové závislosti dítěte na fungování rodiny jako 

celku. Rodina, vystupující v práci jako subjekt mého zkoumání, je v práci představena jako 

sociální jednotka, která je negativně ovlivněna individuální drogovou závislostí dítěte. 

V rámci práce jsou proto na základě základních rodinných funkcí zkoumány možné 

důsledky, které z drogové závislosti vyplývají. Jedná se například o problematiku týkající se 

sociální izolace rodiny, resocializace závislého jedince, změny výchovného stylu, dopadu na 

emocionální prostředí domácnosti či nástupu bezpečnostních opatření za účelem kontroly 

jedince. Kvůli tomu je v teoretické části práce popsána základní terminologie týkající se 

otázky drog a rodiny. V kapitole teoretické části zaměřující se drogovou závislost uvnitř 

rodiny dochází k propojení terminologie za účelem snazšího pochopení a interpretace 

metodologické části. Pro získání podrobnějších a hlubokých dat, která mi pomohou 

k pochopení souvislostí, jsem v metodologické části zvolil kvalitativní techniku 

polostrukturovaného rozhovoru s biografickým aspektem. Samotný rozhovor byl prováděn 

nikoliv se závislým členem, ale s jiným příslušníkem rodiny, který s ním na začátku drogové 

závislosti sdílel jednu domácnost. Díky následné analýze a interpretaci dat jsem dospěl 

k závěru, že drogová závislost ovlivňuje fungování rodiny v mnoha různých oblastech. 

Postihuje emocionální, sociální, psychologické, ekonomické či fyzické aspekty domácnosti. 

Drogová závislost se stává překážkou normálního rodinného fungování, která, pro vyřešení 

problému, vyžaduje vzájemnou spolupráci a podporu. 

Abstract 

This bachelor thesis studies impacts of children drug addiction on family. Family, as 

a subject of my research, is represented as social unit that is negatively influenced by 

individual drug addiction of one of its child. On the basis of the change in essential family 

functions, all of possible impacts on family´s wellbeing, which are resulting from the drug 

addiction, are being researched. This is for example issues relating to social isolation of the 

family, resocialization of the addicted member, change in the education style, impact on 

emotional household background or creation of security measurments due to dangerous 

and unpredictable behaviour. The theoretical part of the thesis is focused on defining the 
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fundamental terminology about drugs and about family. The next part of the theory is 

focused directly on connection of drug addiction in family due to easier understanding of 

the issue and simpler interpretation of methodological part. To obtain profound and 

detailed data, which will help me to understand the causalities, I have chosen the method 

of semistructured interviews with a biographical aspect. The interview was carried out with 

a member of a family who has been sharing the same household with an addicted member. 

Thanks to the data analysis and following data interpretation I have come to a conclusion 

that drug addiction influences family in many different aspects. It affects emotional, social, 

psychological, economic and physical aspects of the household. The drug addiction is 

gradually becoming bigger and bigger obstacle, which family has to surpass through mutual 

cooperation and support. 
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Anotace 

Bakalářská práce se soustředí na popsání možných dopadů na fungování rodiny jako celku 

vzhledem k drogové závislosti dítěte. Skrze analýzu provedených rozhovorů s rodinným 

příslušníkem, který sdílel společnou domácnost se závislým členem rodiny, je cílem práce 

zodpovězení hlavní výzkumné otázky: „Jaké jsou možné dopady drogové závislosti jedince 

užívajícího návykové látky na fungování rodiny?“ Pro objasnění a snazší orientaci v tématu 

je práce podložena teoretickou částí, která se zaměřuje na definování základního 

pojmosloví jako je návyková látka, drogová závislosti, rodina, funkce rodiny nebo závislost 

dítěte. V navazující metodologické části, kde jsou představeny výzkumné otázky, techniky 

či etické aspekty výzkumu, je účelem pochopení hlubších souvislostí zvolena metoda 

polostrukturovaného rozhovoru s biografickým aspektem. Analytická část, ve které dochází 

ke shrnutí ústředních poznatků z výzkumu, poskytuje odpověď na hlavní stanovenou 

výzkumnou otázku. Drogová závislost není pouze individuálním problémem. Jedná se 

o překážku, která postihuje blaho a fungování celé rodiny. 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on description of possible impacts of drug addiction of a child 

on family. Through the analysis of provided interviews, which were carried out with a family 

member sharing the same household with an addicted member of a family, the main 

purpose of this thesis is to answer the main research question: „What are the possible 

impacts of drug addiction on family´s wellbeing?“ For explanation and easier orientation in 

this topic is the thesis substantiated with a theoretical part, which is focused on clarifying 

the fundamental terminology. It is concepts such as addictive substance, drug addiciton, 

family, family functions or addiction of a child. In the following methodological part, in 

which are presented all of the research questions, techniques or ethical aspects of the 

research, is chosen a method of qualitative semistructured interviews with a biographical 

aspect for a purpose of understanding a deeper context. Analytical part provides summary 

of main findings and answer for the main research question. Drug addiction is not an 

individual problem, however, it affects welfare of whole family. 
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Úvod 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil téma „Dopad užívání návykových látek na 

fungování rodiny“. Je důležité zmínit, že návykové látky se vyskytují všude okolo nás, jelikož 

se mezi ně řadí i zdánlivě bezpečné látky, které jsou společensky tolerované a tudíž legální. 

V rámci svojí práce se ovšem zaměřím na sociální důsledky vyvolané užíváním nelegálních 

návykových látek. I přes to, že se jedná o látky společensky netolerované, tak je jejich 

užívání, nejenom napříč naší společností, velice populární. Nelegální drogy nám jsou 

přístupné a lidé o ně mají zájem. Rozdíl oproti společensky tolerovaným drogám je ten, že 

nám tyto látky nejsou vnucovány společností ve formě reklam či obchodních nabídek. Na 

každém rohu najdeme reklamu na kávu, výrobek z cukru, čaj nebo alkohol. Fakt, že 

neexistují reklamy na nelegální drogy, ještě totiž neznamená, že se tyto látky v naší 

společnosti nevyskytují.  

Hlavním cílem mojí práce je zkoumání možných důsledků drogové závislosti jedince na 

fungování rodiny. Respondent zde bude vystupovat buď v roli rodiče, nebo sourozence 

závislého jedince. Jako respondenta jsem se rozhodl vybrat člena rodiny, který nebyl 

postižen problémem drogové závislosti z toho důvodu, že dokáže podat specifičtější 

a přesnější svědectví o tom, jak tato drogová závislost ovlivnila fungování celé rodiny. 

Závislému jedinci totiž může drogová závislost ovlivnit způsob myšlení, a proto ani nemusí 

správně reflektovat výsledky svého chování. Své činy si ani v takové míře nemusí 

uvědomovat. Drogovou problematikou se, i v naší republice, zabývá mnoho autorů či 

státních pracovníků. Avšak řešené otázky se zaměřují převážně na samotného uživatele – 

jeho důvody k užití drogy, vznik center pomáhajících k překonání závislosti, rozšíření 

uživatelů návykových látek nebo drogová prevence na školách, apod. Z mého pohledu je 

však důležité věnovat se také osobám, které jsou závislému jedinci nejbližší a celou závislost 

de facto prožívají s ním. Ohroženým klientem totiž není jenom samotný uživatel návykové 

látky, nýbrž celá rodina, která je drogovou závislostí postižena. Proto je důležité zkoumat 

i důsledky a nebezpečí, které z drogové závislosti vznikají i na úrovni rodiny. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a metodologickou. Část teoretická je rozdělena do 

tří kapitol. První z nich je zaměřena na samotnou problematiku spojenou s užíváním 
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nelegálních návykových látek, kde se pokusím toto téma základně osvětlit. Druhá kapitola 

se zabývá teorií rodiny. Je zde obsažena stručná charakteristika rodiny jako sociální 

instituce, její proměny v posledních desetiletích a také podkapitola týkající se funkcí rodiny, 

které budou nadále zohledněny i v metodologické části. Třetí kapitola se dotýká prolínání 

předchozích dvou. Tedy toho, jak drogy a drogová závislost ovlivňují fungování rodiny. Pro 

tuto kapitolu je pro mě stěžejní dílo Mariny Barnard „Drogová závislost a rodina“. V části 

metodologické se pokusím na základě kvalitativního výzkumu, který je v mém případě 

realizován skrze rozhovory, zjistit vzniklé důsledky závislosti jedince na fungování rodiny.  
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1. Návykové látky v obecném kontextu 

Člověk, jakožto tvor společenský, se snaží najít způsoby, kterými by se dokázal vymanit 

z izolace nebo pocitů odcizení a nepochopení. Zároveň se snaží, aby pocity štěstí a radosti 

byly co nejdelší a nejintenzivnější. I přes fakt, že existuje mnoho bezpečných způsobů, 

kterými lze ovlivňovat vlastní prožívání, sahá jedinec často k prostředkům, které mu onen 

pocit štěstí přinese co nejsilnější a nejintenzivnější. Z toho důvodu začne užívat všechny 

možné druhy návykových látek, na kterých si postupem času může vytvořit závislost. 

Závislost se rozvíjí právě na přirozené lidské touze mít změněné prožívání – být šťastný 

(Gabrhelík, 2007: s. 26). 

V následující kapitole se proto pokusím přiblížit téma užívání návykových látek pro 

snadnější orientaci v problematice. Definuji návykovou látku, klasifikuji nejčastěji užívané 

druhy návykových látek, přiblížím jejich účinek na tělo i mysl, vysvětlím možné rizikové 

faktory vzniku závislosti či příčiny užívání a popíšu drogovou situaci v České republice. 

1.1. Definice návykové látky 

Problém při přesné definici termínu droga je jeho možné široké uchopení. V širokém slova 

smyslu se jedná o látku, která splňuje dvě základní kritéria: 

1. Po užití nějakým způsobem ovlivňuje naší psychiku například tím, že změní způsob 

vnímaní reality, naše vnitřní rozpoložení. Má takzvaný psychotropní účinek. 

2. U drogy existuje nebezpečí, že na ní vznikne závislost (Minařík a Kmoch in Kalina, 

2015, s. 49). 

Pod touto definicí si ovšem můžeme představit látky různého typu, které nás obklopují na 

každém rohu, protože jsou označované jako společností tolerované. Může se jednat o látku 

přírodní či uměle vyrobenou. Jedná se například o cukr, kávu, tabák nebo alkohol. Ovšem 

splnit výše zmíněná kritéria nemusí jen látka, nýbrž se může jednat i o činnost, která 

ovlivňuje psychiku a vzniká na ní závislost, jako je například gambling (hraní na výherních 

automatech) či workoholismus (práce jako droga). Zmíněné látky a činnosti jsou ovšem 

společností tolerované, zákonem povolené a nad jejich zneužíváním se nikdo 

nepozastavuje (Presl, 1995, s. 9). Se společností tolerovanými látkami se váže pojem úzus 
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návykových látek, který znamená společensky akceptované požívání tolerovaných látek 

nemající negativní dopad na zdraví člověka a mezilidské vztahy. Může jít například o kouření 

cigaret kvůli uvolnění stresu, užití medikamentu při bolestech, pití kávy za účelem zvýšení 

výkonnosti nebo konzumace alkoholických nápojů při společenské události (Záškodná, 

2004, s. 10). Výše zmíněné definici drogy odpovídají například cukr nebo heroin. Přestože 

se může zdát, že je na první pohled heroin látkou mnohem víc nebezpečnou, tak to nemusí 

být vždy pravda. Drogu činí nebezpečnou zejména konzumované množství, dlouhodobost 

užívání a intenzita s její zkušeností. Na faktu nemění nic ani legálnost či nelegálnost drogy. 

U jedince, který po celou dobu svého života konzumuje cukr v podobě sušenek, oslazení 

kávy, dezertů či jakékoliv jiné formě, se ve výsledku mohou projevit výrazněji horší 

abstinenční příznaky, než které by se objevily u rekreačního uživatele heroinu (Tyler, 2000, 

s. 7). Drogy také můžeme dělit na drogy legální a nelegální. Do skupiny legálních drog patří 

léky a medikamenty využívané za účelem uklidnění, povzbuzení, zmírnění bolesti či úzkosti, 

apod. Druhou část legální skupiny tvoří volně dostupné drogy, jakými jsou například nikotin, 

alkohol či kofein. Nelegální skupinu drog tvoří nezákonně zneužívané látky s psychotropním 

účinkem (Fischer a Škoda, 2009, str. 88-90). Posledním mnou zmíněným dělením je 

rozdělení drogy na návykové látky omamné a psychotropní. Charakteristickou vlastností 

omamných látek je znecitlivění a útlum. Pro psychotropní látky je typická stimulace 

centrální nervové soustavy člověka (Mezioborový glosář pojmů, 2001, s. 73). 

Ve své práci se zaměřím na návykové látky, jejichž zneužívání je společensky 

netolerované a hraničí či porušuje legálnost nastaveného právního řádu. 

1.2. Zneužívání návykových látek 

Zneužívání návykových látek představuje jeden z nejrizikovějších druhů návykového 

chování. Označuje nadměrné požívání návykových látek nebo jejich požívání v nevhodnou 

dobu. Postupem času dochází vlivem zneužívání k reálnému nebezpečí stupňování velikosti 

zkonzumovaných dávek v důsledku zvyšující se tolerance (Záškodná, 2004, s. 10). 

Zneužívání návykových látek na sebe bere podobu různých vzorců lišící se dle míry užívání 

a intenzity škodlivosti. Prvním z nich je vzorec experimentální, který se vyznačuje 

ojedinělým užitím drogy. Jedinec drogu vyzkouší jednou či maximálně několikrát za celý 

život. Druhým z nich je příležitostné užívání drog, které se dělí do dvou kategorií. Rekreační 
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(mírně časté) užívání je spojeno jen se zábavnými, oddechovými či zájmovými aktivitami 

(večírky, oslavy, apod.). Jedinec si v tomto případě drogu sám nekupuje, nýbrž jí užije, 

pokud mu je nabídnuta. V případě podmíněnosti užívání určitými okolnostmi se jedná 

o vyšší stupeň příležitostného užívání drog. Jedinec si návykovou látku sežene či koupí se 

specifickým účelem, jako je například kuráž, noční zábava, zvládnutí obtížné zkoušky atd. 

Třetím vzorcem užívání je vzorec problémový, které je doprovázeno stále zvyšující se 

intenzitou užívání, kdy k užívání dochází téměř každý den za normálních okolností bez 

jakéhokoliv důvodu, účelu. I přes pocit, že jedinec dokáže svůj stav kontrolovat, tento 

vzorec postupně přerůstá do vzorce závislostního, kdy člověk není schopen se bez drogy 

obejít. K užívání dochází každý den a to i několikrát. Droga ovlivňuje fungování celého těla 

a stává se jeho neoddělitelnou součástí. Jedinec ukládá všechny ostatní potřeby do pozadí 

a jediná, pro něj, důležitá potřeba se týká znovu užití drogy, která ovlivňuje myšlenkové 

i metabolické pochody v těle. Zvyšuje se riziko trestné činnosti za účelem pořízení drogy. 

Jedinec tedy začíná být nebezpečný nejenom pro sebe, ale celou společnost. (Kubátová 

a Machová, 2009, s. 74-75). Zneužívání návykových látek, které není sociálně akceptováno, 

se může také označovat pod pojmem abúzus návykových látek (Nešpor, et al, 1994, s. 56). 

Kvůli společenské nepřijatelnosti můžeme užívání nelegálních návykových látek zařadit do 

teorie sociálně deviantního chování. Sociální deviaci spojenou s užíváním nelegálních látek 

můžeme označit také jako sociálně patologickou z toho důvodu, že se jedná o problém 

společensky nebezpečný, protože přímo ohrožuje chod společnosti nebo konkrétního 

jedince. Deviantní chování je v tomto případě sankciované a stanovení toho, co je a není 

deviantní, se odvíjí od společensky akceptovaného pojetí normality (Urban a Dubský, 2008, 

s. 47-54). 

1.3. Drogová závislost 

Drogová závislost se vyznačuje zejména silnou touhou užívání psychoaktivních látek. 

Závislost se vyznačuje poruchami ve fyziologických, behaviorálních či kognitivních změnách 

ve fungování jedince. Užívání návykové látky se na žebříčku priorit stává nejvyšší potřebou, 

užívání drogy se mu nedaří kontrolovat a dochází k upozaďování potřeb ostatních. Každá 

droga má jiný účinek, rizika, abstinenční syndrom, potenciál vzniku závislosti a proto se 

diagnóza závislost stanovuje po splnění alespoň tří níže zmíněných úkazů: 
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a) Nezvladatelná dychtivost po opakovaném užití drogy 

b) Vznikají potíže sebeovládání při samotném užívání látky 

c) Když jedinec drogu delší dobu neužije, začne se projevovat abstinenční syndrom 

v podobě tělesných i psychických příznaků; jedinec musí pro zmírnění či odstranění 

nepříjemných projevů syndromu látku užít znova 

d) Požadovaného účinku jedinec nedosáhne s původními, nižšími dávkami; projevuje 

se tolerance na zneužívanou návykovou látku v podobě stále zvětšující se potřeby 

dávku zvýšit, která může být pro normálního, nezávislého jedince smrtelná 

e) Kvůli návykové látce začne jedinec zanedbávat ostatní zájmy, potřeby, potěšení; 

většinu svého času zasvětí samotnému užívání drogy, jejím sháněním a regenerací 

po skončení jejich účinků 

f) I přes evidentní škodlivé následky užívání návykové látky jedinec v užívání 

pokračuje; následky mohou být jak psychické ve formě pozměněného myšlení 

a psychiky, tak fyzické ve formě poškození tělesných funkcí a orgánů. (Nešpor, et al, 

1994, s. 57) 

Drogová závislost neboli toxikomanie (z řeckého toxikon – jed, mania – zuřivost, šílenství) 

je tedy duševní nebo tělesný stav vznikající v interakci mezi organismem a drogou, které 

ovlivňuje myšlení, chování a jednání jedince. Drogová závislost se rozděluje na závislost 

tělesnou (somatická, fyzická) a duševní (psychická). Fyzická závislost se projevuje 

nepříjemnými abstinenčními příznaky, které ovlivňují tělesnou činnost a aktivitu. Psychická 

závislost se projevuje v nutkavé, neodolatelné touze k opětovnému užití návykové látky, 

i přes možnou realizaci vnitřního uvědomování, že to není správné (Machová a Kubátová, 

2009, s. 73). Pro tuto silnou touhu existuje termín craving, což se dá volně přeložit jako 

bažení, dychtivost po droze, které se projevuje se jak na fyzické, tak psychické úrovni. Na 

úrovni fyzické ke cravingu dochází hned při odeznívání účinku látky, kdy se u jedince začínají 

objevovat nepříjemné tělesné stavy (úzkost, bolest hlavy, únava, apod.), které vyvolají 

potřebu drogu užít znovu za účelem zmírnění abstinenčních příznaků. Na úrovni psychické 

se jedná o dlouhodobější stav, který se projevuje vzpomínkami na prožívané dojmy pod 

vlivem drogy, přemýšlením nad jejími budoucími účinky nebo při pohledu na drogu 

nutkavým pocitem drogu užít znovu (Nešpor in Kalina, 2003). Na závěr je vhodné 
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podotknout, že jednotlivý typ závislosti od sebe oddělujeme z praktického hlediska. 

V reálném životě totiž většinou dochází k jejich vzájemnému prolínání (Machová 

a Kubátová, 2009, s. 73). Rizik a důsledků plynoucích z drogové závislosti je mnoho. Na 

úrovní fyzické jde například o poškození struktury a fungování vnitřních orgánů, poškození 

centrální nervové soustavy, zvýšeného rizika vzniku nemocí v důsledku nehygienického 

a nezdravého způsobu života. Na úrovni psychické dochází ke změnám v hierarchii potřeb, 

kdy se užívání drogy dostává do popředí, zhoršuje se paměť, koncentrace, pozornost 

a vnímání, deformují se citové vazby, mezilidské vztahy, emoční prožívání, jedinec se stává 

agresivní, labilní, podrážděný a bez drogy není schopný normálního fungování (Vágnerová, 

2008, s 563-569). Podrobněji se k samotným důsledkům užívání návykových látek budeme 

věnovat v následující kapitole. 

U jedince může být patrná závislost na různém stupni intenzity. V lehčích případech ještě 

nedochází k zavrhování běžných hodnot a změna v jednání se téměř neobjevuje. V horších 

případech už dochází ke změnám chování, které ovlivňují změny v hodnotách, které byly 

pro jedince dříve nemyslitelné. Jedinec se kvůli droze začíná dopouštět trestné činnosti. 

V nejhorších případech dochází k zanikání citových vazeb u blízkých lidí, úplnému zavržení 

morálních i životních hodnot. Jediné co přetrvává, je vztah k droze (Záškodná, 2004, 10). 

 Příčiny vzniku závislosti 

I přes fakt, že se ve své práci zaměřuji na důsledky plynoucí z užívání návykových látek, je 

dobré při zasvěcení do tématiky také znát faktory, které člověka vedly k tomu, aby začal 

drogu užívat a stal se závislým. Dále proto vysvětlím, na základě jakých příčin se u člověka 

může vyvinout závislost na návykových látkách. 

1.3.1.1 Osobnostní příčina 

Na osobnostní úrovni jednotlivce se rozlišují dvě základní příčiny vzniku závislosti – 

biologického a psychologického původu. 

Na úrovni biologické jde například o rozdílnost pohlaví, kdy jsou ženy k drogám více citlivé 

než muži a závislost se u nich vyvíjí rychleji, ale na druhou stranu léčba závislosti má u nich 

hladší průběh. Mladí bývají oproti starším také náchylnější vůči účinkům návykové látky 

a v průběhu závislosti či léčby je doprovázejí výrazně těžší komplikace. V jedinci se po užití 
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návykové látky vytvoří pocit libosti, který se vyznačuje nutkavým, neovladatelným 

nutkáním užít drogu znova. Droga slouží pro jedince jako odměna a postihuje mozkové 

struktury zodpovědné za radost a dobrou náladu. (Fišerová in Kalina, 2003) Doposud se 

ovšem nedokázalo určit, zda u vzniku a projevení vyšší tolerance vůči užívané návykové 

látce hraje roli užívání látky matkou v průběhu těhotenství, avšak prokazatelnou roli může 

hrát problémové těhotenství, které vyústí ve zhoršený vývoj dítěte. (Kudrle in Kalina, 2003). 

Důležité je z hlediska biologických predispozic zmínit, že na každého jedince ve výsledku 

účinkuje každá droga jiným způsobem. Jinak se projevuje stav po užití látky, dispozice 

k závislosti nebo abstinenční syndrom (Fischer a Škoda, 2009, s. 95-99) Biologické příčiny 

tedy vycházejí z existence buď vrozených, nebo získaných vlastností celého organismu a je 

založena na představě, že geneticky přenesené chování ovlivňuje budoucí abúzus 

návykových látek (Záškodná, 2004, s. 39-40).  

Na úrovni psychologické se může jednat o duševní poruchy nebo poruchy chování, které 

zvyšují riziko užití drogy. Dalšími rizikovými faktory jsou pak například buď příliš malé, nebo 

na druhou stranu příliš vysoké sebevědomí, nízká inteligence, špatná schopnost odolávání 

tlaku sociálnímu prostředí nebo nízká míra sebeovládání (Nešpor, et al, 1994, s. 11). Na 

jedné straně může jít o introvertního jedince, jenž nedokáže správně navázat mezilidské 

vztahy a stimulační droga mu dodá přesně to, co mu schází – empatii, otevřenost, 

odstranění zábran. Na straně druhé jsou za účelem utlumení extrovertními jedinci 

vyhledávány drogy opioidního typu (Presl, 1995, s. 50). Užívání návykových látek je tedy 

spojeno s něčím, po čem jedinec touží a droga mu onu touhu poskytuje. Jedinci pomáhá 

vyrovnat se s nepříjemným psychologickým stavem jako je například úzkost, deprese, pocit 

odcizení, samota, méněcennost atd. Užívání drog v jedinci vyvolává příjemný pocit, který 

zapříčiňuje zlepšené prožívání, usnadňuje komunikaci a přizpůsobení v sociální skupině. 

V některých případech způsobí uvědomit si smysl života nebo umožní dosáhnout větší 

kontroly nad sebou samým nebo ostatními jedinci (Frouzová in Kalina, 2003). 

1.3.1.2 Rodinný faktor vzniku závislost 

Důležitou roli při formování charakteru a osobnosti jedince hrají sociální skupiny, ve kterých 

vyrůstá a žije. Člověk, jakožto tvor společenský, je zpravidla členem skupin primárních 

(rodina, vrstevníci, přátelé) nebo skupin sekundárních (náboženská skupina, pracovní 
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kolektiv, kroužek, zájmové společnosti, apod.), od kterých se formou nápodoby učí. 

I s návykovými látkami se jedinec setkává zejména v prostředí primárních či sekundárních 

skupin, avšak větší význam je v tomto případě připisován skupině primární. K největšímu 

vlivu dochází v prostředí samotné rodiny. V rámci socializace dítě pozoruje členy své rodiny, 

ať už se jedná o rodiče nebo sourozence, a přizpůsobuje se jejich chování. Jestliže dítě vidí, 

že jeho rodiče každý den užívají jakékoliv návykové látky, pak je mnohem větší 

pravděpodobnost, že tyto návykové látky bude v budoucnu užívat také. Na druhou stranu 

není nikdy zaručeno, že v případě naprosté abstinence rodičů budou stejným způsobem 

abstinovat jejich děti. Negativní příklad ze strany rodičů nebo ostatních nejbližších členů 

rodiny však bývá jednou z nejčastějších příčin vzniku závislosti na návykových látkách 

(Urban in Kraus, 2010, s. 93-94). 

Uvnitř rodiny, jakožto nejvýznamnější sociální instituci, pak vlivem naučených vzorců 

negativního chování dochází k vážnému narušení psychosociálního vývoje dětí. V rodině 

může existovat mnoho situací, které záporně ovlivní vývoj dítěte. Jedná se například o 

problémy s narušením rodičovských rolí, které jsou spojené zejména s anomální osobností 

rodičů, úplností rodiny a různými formami náhradních péčí. Dále se jedná o dysfunkční 

rodiny, u kterých dochází k vážným poruchám jednotlivých rodinných funkcí, které ovlivňují 

zdravý vývoj dítěte nebo problematiky týkající se zanedbávaného a zneužívaného dítěte 

(Fischer a Škoda, 2009, s. 140-143). Užívání návykových látek se objevuje u dětí, které jsou 

vychovávány buď příliš liberálně, nebo na druhou stranu příliš autoritativně. Dalšími 

rizikovými jedinci jsou děti s nedostatečnými citovými vazbami často způsobenými 

špatnými vztahy v rodině (Kraus, 2010, s. 93). Jakýkoliv extrém týkající se rodičovské 

výchovy může vést k narušení stability rodiny, což vyústí v negativní ovlivnění zdravého 

vývoje dítěte nebo zapříčiní nedostatečné uspokojení jeho potřeb. Dítě vychovávané příliš 

liberálně si neuvědomuje následky svého chování, protože mu žádný z rodičů nevysvětlil 

pevně stanovenou hranici, kterou by neměl překročit. Také u dítěte vyrůstajícího v rodině 

autoritativní je větší šance, že se projeví charakterové rysy vedoucí k problematickému 

chování. Špatně snáší selhání, není nikdy spokojen s výsledkem svojí práce nebo začne silně 

potlačovat své citové potřeby. Problémem ovšem není samotný typ výchovy, nýbrž míra, 

se kterou se uplatňuje (Hajný, 2001, s. 32-56). Bém (in Dunovský, 1999) možné příčiny 
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vzniku závislosti na úrovni rodiny shrnuje v několika obecných bodech týkajících se způsobu 

výchovy, typu rodiny, deficitu citových vazeb, zaujímaných postojů nebo patologického 

chování. Jedná se například o nepřesně naučená pravidla v otázce chování, špatně 

vymezené sociální role, nevyhovující výchovný styl, jenž zapříčiňuje nezdravý vývoj 

a sebeprosazení jedince, fyzické či sexuální zneužívání dítěte a jeho zanedbávání nebo 

nedostatek citových vazeb ve vztahu dítě-rodič. Jako další problematický bod může působit 

závislost či mentální porucha jiného člena rodiny, stanoviska významných druhých, jenž 

posilují prodrogový pohled na svět a z toho často plynoucí jednoduchý přístup k alkoholu či 

jiným návykovým látkám uvnitř rodiny. 

Faktory, které působí uvnitř rodiny, jako nejvíce destruktivní shrnul Mühlpachr (2008, s. 

148) následovně: 

 Narušený vztah mezi matkou a dítětem 

 Špatné emocionální klima uvnitř rodiny či citová deprivace 

 Základní rodinné funkce nejsou plněny 

 Rodič působí jako negativní vzor 

 Nerovnováha ve způsobu výchovy (například příliš autoritativní nebo příliš liberální 

způsob výchovy) 

 Neúplnost rodiny 

 Rodiče nedokáží dosáhnout citové a racionální rovnováhy  

1.3.1.3 Příčina blízkého okolí a vrstevnických skupin 

Ovšem ani dítě pocházející z plně funkční rodiny není před rizikem užívání návykových látek 

zcela chráněno. Další potenciálně rizikovou primární skupinou jsou vrstevníci a přátelé 

dítěte. Nebezpečný je zejména působící tlak ze strany vrstevníků, jenž účinkuje jako 

motivační faktor posilující možnost nápodoby. Za účelem přijetí do sociální skupiny začne 

dítě napodobovat chování ostatních členů. Takto vyvinutý tlak ze strany skupiny způsobuje 

u jedince vyšší šanci na kriminální činnost, která se nemusí týkat jenom toxikomanického 

chování. Pravděpodobnější kriminální činnost pochází z oblastí měst a obcí, kde je slabá 

sociální kontrola, vysoká míra anonymity nebo nedostatečná možnost způsobu trávení 

volného času. Zmíněné faktory ovlivňují nejen větší šanci, že bude dítě vystaveno problému 

užívání návykových látek, ale také celkovou kriminalitu dané oblasti. Jedná se například o 
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hustě zalidněná městská sídliště (Kraus, 2010, s. 94). Zvýšené riziko tohoto patologického 

chování je frekventovanější ve skupinách, které mají rysy společensky deviantního chování. 

Jde o party, které pohrdají autoritou, jsou protispolečensky zaměřené, šikanují ostatní 

členy společnosti nebo užívají návykové látky a zaujímají prodrogový postoj (Bém in 

Dunovský, 1999, s. 247). V tomto ohledu je pro dítě nejrizikovější stýkat se se skupinou 

vrstevníků, kteří dotyčného odsuzují, ponižují, zesměšňují ho v případě, kdy si odmítá drogu 

dát. Pro jedince je těžké v období dětství a dospívání tlaku odolat, jelikož v této fázi života 

nemá zcela vybudovanou vlastní identitu a není si sám sebou jistý. Proto hledá co 

nejsnadnější způsoby, jak na své vrstevníky zapůsobit za účelem zvýšení společenské 

prestiže uvnitř skupiny (Hajný, 2001, 56). I nevhodné školní prostředí, ve kterém nedochází 

k účinným postupům ze strany školy, může působit jako rizikový faktor podporující 

drogovou činnost. Nejsou zde jasně nastavená a dodržovaná pravidla týkající se návykových 

látek, což může vyústit v jejich snadnou dostupnost ve škole i jejím okolí. Vedení školy a 

učitelský sbor špatně řeší selhávající a problémové studenty, u nichž dochází k záškoláctví. 

Nedostatečná kooperace mezi rodiči a pedagogy nebo mezi studenty a pedagogy 

nepřispívá zdravému vývoji žáka, u kterého se pak objevuje větší šance protispolečenského 

chování (Nešpor, et al, 1994, s. 13). 

 

1.3.1.4 Celospolečenský faktor vzniku závislosti 

Společnost sama o sobě může být faktorem ovlivňujícím riziko užívání návykových látek 

všech lidí ve státě, jelikož nastavuje normy, zákony a pravidla, podle kterých by se lidé měli 

chovat. Tímto způsobem je vytvářena hromadná kolektivní identita, která formuje 

jedincovy postoje, názory a celkový způsob jeho uvažování. Na jedné straně je tolerováno 

užívání legálních, společensky přijatelných látek jako je tabák, káva nebo alkohol. Tolerance 

zmíněných látek vytváří dojem, že nejde o špatné chování, jelikož se z právního hlediska 

nejedná o nelegální činnost. Jako slušné chování je ve společnosti prezentována příslušnost 

k většině. Na straně druhé kvůli tomu dochází ke stigmatizaci deviantního chování 

spojeného s užíváním návykových látek, které vyústí ve vznik subkultur pohybujících se na 

okrajích společnosti. Odpor vůči většinové společnosti v rámci subkultury působí jako 

možné riziko kvůli přitahující zvědavosti „okušení zakázaného ovoce“. Ve skupině závislých, 
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kteří porušují společností zavedené normy, pak kvůli stejně sociální odchylce dochází 

k ještě silnější soudržnosti, a tudíž ke kontraproduktivitě nastavených zákonů (Presl, 1995, 

46-47). Závislí se cítí být společensky vyčlenění a tento negativní pohled na vlastní skupinu 

řeší nastavením alternativních hodnotových struktur a pravidel, které jsou často v rozporu 

s normálním společenským řádem. Jedinci se pak můžou dopouštět trestné činnosti jen 

kvůli příslušnosti k určitému lokálnímu prostředí, kde se cítí bezpečné a není tu odsuzován. 

Ve výsledku však není schopen obhajovat společensky akceptovanou roli. Na problematiku 

v tomto případě nahlížím z pohledu teorie delikventních subkultur, která předpokládá 

existenci mnoha dílčích kultur, označených jako subkultury, které se ve společnosti 

vyskytují společně s hlavní většinovou kulturou (Urban a Dubský, 2008, s. 85-91). 

Dalším rizikovým faktorem je postižení celé společnosti v ohledu drogové produkce, jejich 

dovozu, celkové dostupnosti na trhu a ceny. Všechny tyto faktory ovlivňují průměrnou 

spotřebu a formují celkový přístup společnosti vůči návykovým látkám, na jehož základě 

jsou vytvářeny strategie boje proti jejich užívání (Záškodná, 2004, s. 39). Ve výsledku je 

činitelů zvyšujících riziko užívání návykových látek napříč společností opravdu mnoho. Od 

faktorů týkajících se politického života jakými jsou například neočekávané politické změny, 

politické nestability, laxní přístup politických vůdců, nedostatečně uzpůsobená zdravotní a 

sociální péče nebo celková chudoba státu až po faktory, které se týkají rasové diskriminace, 

vysoké kriminality, nedostatku příležitostí na trhu práce a způsobů trávení volného času 

nebo nevhodného přístupu masmédií a jiných sdělovacích prostředků (Nešpor, et al, 1994, 

s. 16). Při vztažení Durkheimovy teorie anomie, kdy ve společnosti dochází k oslabení 

morálních hodnot a společenských norem, představuje užívání návykových látek formu 

individuální adaptace a obranného mechanismu, pomocí kterého se ochraňuje vůči 

nedostatečné sociální stabilitě (Záškodná, 2004, s. 39). Teorie anomie popisuje příčinu 

sociálně deviantního chování zejména v moderních západních společnostech, kde nejsou 

obecně chtěné normy a hodnoty jednoznačně stanoveny. V dnešní společnosti je člověk 

vystavován náhlým sociálním změnám, které v něm vyvolají pocit nejistoty a neuspokojení. 

Vzniká tak nepřehledná propast způsobující nesoulad mezi společností a jejími členy (Urban 

a Dubský, 2008, s. 66). 
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Příčiny a faktory vzniku závislosti můžeme tedy zaznamenat na psychologické či osobnostní 

úrovni jedince a biologických vlastnostech jeho organismu, na úrovni sociokulturní uvnitř 

rodiny či jiných sociálních skupin, ve kterých se jedinec nachází nebo vlivem působení 

celospolečenských faktorů formujících celkový pohled veřejnosti na problematiku užívání 

návykových látek (Vágnerová, 297, 2002). V reálném životě pak většinou dochází ke 

kombinaci všech těchto bio-psycho-sociálních faktorů způsobujících vytvoření závislosti 

(Kudrle in Kalina, 2003). Je důležité zmínit, že závislost na návykových látkách může 

vzniknout za specifických okolností u každého jedince a neexistuje člověk, který by proti 

ní byl zcela imunní (Presl, 1995, s. 49).  

 Sociální důsledky drogové závislosti 

Sociální dopady spojené s užíváním návykových látek postihují širokou škálu 

problematického chování, které má dopad na samotný sociální život jedince, jeho blízkých 

a celé společnosti. Jedná se o rizika existenciálního druhu spojené se špatnou kvalitou 

bydlení, nedostatečnou finanční zajištěností, zničenými rodinnými a dalšími vztahy s 

nejbližšími osobami, nezaměstnaností nebo pozměněnými osobními hodnotami, které 

vyústí v kriminální činnost a nelegální způsob obživy (Výroční zpráva 2018, 2019, s. 120-

125). 

Na základě pozměněné psychiky a morálně zhoršeného chování v důsledku užívání 

návykových látek vznikají sociální problémy zasahující do mnoha oblastí společenského 

života. Závislý jedinec přestává být zodpovědným členem společnosti a přestává 

respektovat společenské normy, jejichž plnění se od něj očekává. V důsledku pozměněných 

osobních hodnot a priorit začne být užívající jedinec pro okolí svých přátel, známých i 

příbuzných přítěží, čímž se narušují mezilidské vztahy. Narušené hodnoty, kdy se do popředí 

dostává získání drogy, způsobují kriminální činnost spojenou s krádežemi i v prostředí 

rodiny. Po zavržení nejbližšími osobami se jedinec často ocitá na ulici, stává se 

bezdomovcem, jelikož není schopen pracovat a postarat se o sebe. I přes fakt, že jedinec 

skončí na ulici, jeho hlavní prioritou stále zůstává obstarání drogy. Je téměř nemožné 

navazovat hlubší citová pouta a přetrvávají pouze náhodné vazby s lidmi, kteří mají stejný 

problém. Postiženy jsou všechny oblasti týkající se sociálních rolí, kdy nakonec zůstává 

pouze role závislého, který má cíl opatřit a užít drogu. Sociální důsledky jsou tedy znatelné 
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na fungování rodiny, která se může v důsledku užívání jejího člena i rozpadnout. Jedná se 

nejčastěji o rodinu primární, jelikož závislí bývají většinou mladí lidé, kteří doposud nestihli 

založit rodinu svou. Rodina se pak také rozpadá kvůli neefektivním zásahům ze strany 

rodičů. Další postiženou oblastí je selhávání v nastavených profesních povinnostech. 

Jedinec v důsledku užívání drog přestává chodit do školy nebo do práce nebo v případě 

docházky vlivem drogy neodpovídá jeho výkon standardům, ztrácí motivaci k činnosti a 

nedokáže se soustředit. Kvůli neefektivnosti a zanedbávání povinností o práci přichází, 

avšak následně nemá touhu najít jiné uplatnění. Nakonec jsou sociální důsledky patrné i 

v celé společnosti. Kvůli potřebě obstarat si drogu a pozměněné osobnosti vzniká riziko 

sociálně nebezpečného chování a kriminální činnosti, která zpravidla bývá spojena s užitím 

návykové látky (prodej a výroba drogy, krádeže, násilné činnosti pod vlivem drogy, apod.). 

Navíc je postava drogově závislého jedince ve společnosti silně stigmatizována. U jedince 

se kvůli všudypřítomné nedůvěře, stigmatizování, pohrdání či nepřátelství, objevují úzkosti, 

které jsou vyřešeny dalším užitím látky. Stává se členem subkultur a přijímá normy a 

hodnoty subkultury za své, jelikož v jejich přítomnosti není odsuzován. Jedinec označený 

nálepkou „závisláka, feťáka, smažky“ se v důsledku stigmatizování stává sociálně 

izolovaným od zbytku společnosti a čím dál více se kvůli tomu začíná ztotožňovat s drogou 

a s ní spojeným životním stylem. (Vágnerová, 2002, s. 305-307). K označení užívajícího 

jedince jako sociálního devianta dochází v důsledku kolektivní interakce mezi užívajícím 

jedincem a ostatními lidmi. Přestože je porušení normy objektivní záležitostí, má sociální 

deviace dle teorie etiketizace (neboli teorie nálepkování, labelingu či stigmatizace) povahu 

subjektivně interpretační. U porušení normy je totiž rozhodující akt označkování a s ním 

související ceremoniál, nikoliv samotné porušení normy. Proto se někdy může stát, že 

nálepku dostane i jedinec, který žádnou normu neporušil. V případě primární deviace se 

nahlíží na porušení normy jako na výsledek individuální svobodné volby, která je 

zapříčiněna fyziologickými, sociálními nebo psychologickými faktory. Ovšem deviace 

sekundární se považuje za adaptační reakci na jednání ostatních, kteří jedince označili 

nálepkou devianta, se kterou se postupem času označený začne identifikovat, což může 

vést až k trvalé akceptaci deviantní role (Urban a Dubský, 2008, s. 92-95) 
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1.4. Typologie drog 

V následující podkapitole se pokusím přiblížit základní rozdělení zneužívaných drog. Drogy 

se mohou dělit dle několika hledisek. Velice častým dělením je rozdělení na látky označené 

jako „tvrdé“ a „měkké“ drogy, které se liší dle míry rizika, které přináší jejich užívání. Já pro 

svoji typologii rozdělím drogy, dle jejich účinku na tělo a mysl, které přináší jejich užití. 

 Stimulační drogy 

Základním účinkem stimulačních drog je celkové povzbuzení, stimulace organismu. Mezi 

nejvýznamnější zástupce v této oblasti patří kokain, extáze, amfetaminy a metamfetamin 

neboli pervitin. Ve farmacii je využití stimulantů omezeno na nemoci týkající se poruchy 

pozornosti a narkolepsii. U stimulačních drog existuje mnoho způsobů jejich aplikace. 

Kokain se zpravidla šňupe nebo kouří ve formě cracku. Pervitin a ostatní druhy 

amfetaminových derivátů se mohou šňupat, inhalovat na zahřátém alobalu či užívat 

nitrožilně (Minařík a Kmoch in Kalina, 2015). Mezi další účinky stimulačních drog patří 

odstranění únavy, zvýšená schopnost empatie, pocit větší fyzické výkonnosti, zrychlení 

psychických pochodů nebo posílení sebevědomí, které způsobí uvolnění zábran (Presl, 

1995, s. 15-18). Užívání stimulačních látek způsobuje nechuť k jídlu vedoucí k rychlému 

hubnutí a představuje kvůli zvýšené srdeční činnosti riziko pro celý kardiovaskulární systém. 

Ačkoliv stimulační drogy nevyvolávají závislost somatickou, o to silnější je závislost 

psychická, která může být v důsledku mnohem více nebezpečná. Terapeutická léčba 

psychické závislosti totiž v důsledku zabere mnohem více času. Odvykací léčba se odehrává 

v několika fázích. První fáze je provázena úzkostmi, bezútěšnými depresemi, které v jedinci 

mohou vyvolat až myšlenky na sebevraždu. Jedinec nemá chuť do života, zachvacuje ho 

silný hlad a kvůli silné únavě většinu dne prospí. Druhá fáze trvající v řádech několika dnů 

až týdnů nastává po dostatečném odpočinku a nasycení. Deprese přetrvávají, začíná se 

objevovat nervozita a podrážděnost na okolní podněty. Ve třetí fázi začínají depresivní 

příznaky pomalu ustupovat a touha po droze slábne. Tato fáze může trvat až několik 

měsíců. (Minařík in Kalina, 2003). 

V České republice je nechvalně proslulou drogou právě pervitin, který zároveň patří v naší 

zemi i k drogám nejčastěji užívaným. Pervitin se vyrábí z efedrinu, což je složka mnoha 
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legálně dostupných medikamentů. Pro jeho výrobu stačí základní chemické vybavení. 

Kromě již výše zmíněných rizikových tendencí stimulačních drog dochází při dlouhodobém 

užívání pervitinu k výrazným psychickým změnám. Jedinec se stává vůči okolnímu prostředí 

ostražitý a podezřívavý až do takové míry, že je nebezpečným jak pro sebe, tak pro celou 

společnost kvůli možným panickým atakům. Nepřátelsky naladěný uživatel pervitinu často 

mívá pocit, že se ho i jeho nejbližší snaží podrazit. Tento paranoidní rozvoj doprovázený 

zásadními duševními změnami se v toxikomanickém slangu nazývá „stíha“. Při pokračujícím 

pervitinovém užívání se tento stav prohlubuje a zhoršující psychické příznaky mnohdy 

způsobují i zrakové a sluchové halucinace. Stíha je tak díky podobnosti příznaků velice 

podobná schizofrenii (Presl, 1995, s. 15-17). Pervitin je o to nebezpečnější droga, protože 

neexistuje téměř žádná substituční léčba a jedinec má po prvních příznacích závislosti často 

dlouhou dobu pocit, že má drogu pod kontrolou. (Minařík in Kalina, 2003). 

 Konopné drogy 

Veškeré konopné drogy pochází z byliny, která nese název konopí – Cannabis. Jedná se o 

rostlinu produkující látku THC (tetrahydrocannabinol), která má psychotropní účinky. Mezi 

hlavní zástupce zneužívaných konopných drog patří marihuana, což je usušené květenství 

samičích listů a hašiš, jenž je v podobě zaschlé pryskyřice. Mezi základní způsoby aplikace 

konopných látek patří kouření nebo perorální podání, kdy je látka součástí pokrmů či 

nápojů (Miovský, In Kalina, 2003). 

Požadovaným účinkem po aplikaci drogy je uvolněnost, pocity klidu i euforie, které jsou 

doprovázeny tendencí nekontrolovatelného smíchu. Stav je ve slangové mluvě označován 

jako „vysmátost“ a může být způsoben téměř jakýmkoliv impulsem. U předávkování 

konopnými drogami může v některých případech dojít i k zrakovým halucinacím. Veškeré 

stavy navozené marihuanou či hašišem jsou ovšem odvozeny od procentuálního zastoupení 

THC. Dostavují se i zpravidla příjemné poruchy vnímání času, barev či zvuků. Typický je také 

vydatný hlad. Mezi nežádoucí účinky po aplikaci patří sucho v ústech, nevolnost, pocity 

úzkostí či závratě. Účinky bývají vskutku rozmanité, jelikož při aplikaci záleží i na celkovém 

psychickém a fyzickém rozpoložení jedince. Přestože se konopné drogy řadí mezi drogy 

lehké, není radno podceňovat rizika spojená s dlouhodobým užíváním. V rámci fungování 

těla dochází k snížené činnost imunitního systému, omezené činnosti spermií, poruchám 
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menstruačního cyklu (Presl, 1995, s. 31-32). V oblasti psychické se jedná o zhoršení 

soustředěnosti a krátkodobé paměti. Zejména u determinovaných osob s vrozenou 

dispozicí může dojít k hlubokým depresivním stavům. Důležité je zmínit i potenciální využití 

konopných drog ve farmaceutickém průmyslu. Mezi hlavní efekty patří potlačení bolesti, 

nevolnosti a zvracení u osob, které podstupují chemoterapeutickou léčbu po prodělání 

nádorového onemocnění nebo u osob postižených virem HIV. Mimo to se droga zkouší 

uplatnit i při léčbě roztroušené sklerózy, Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby, migrény 

nebo chronických bolestech (Miovský, In Kalina, 2003). Na konopných látkách somatická 

závislost nevzniká a psychická závislost jen v malých procentech případů. Z toho důvodu 

nebývá odvykání na droze provázeno žádnými těžkými komplikacemi a léčba nevyžaduje 

žádné speciální požadavky či medikamenty (Minařík a Kmoch in Kalina, 2015). 

 Opiáty a opiody 

Skupina opiátů nese název podle suroviny, ze které se droga vyrábí. Jedná se o šťávu 

z makovice (opia), která při výrobě drogy ještě není zralá. Charakteristickým účinkem, kvůli 

kterému se droga užívá, je utlumení se silným pocitem euforie. Opiáty jsou rozděleny na 

přírodní a uměle vyrobené (syntetické či polosyntetické). Mezi hlavní zástupce skupiny 

přírodní patří morfium a kodein. U látek umělé vyrobených se jedná o heroin, metadon či 

v České republice rozšířený braun. Opiáty se navíc používají v lékařství jako silná analgetika. 

Kromě zmíněného pocitu euforie po požití drogy bývá dalším účinkem pocit tepla, příjemné 

a lhostejné vnímání většiny činností a tělesných pocitů. Hlavním rizikem užívání drogy se 

váže k její tenké hranici mezi dávkou účinnou a smrtelnou, což bývá nejčastějším důvodem 

předávkování. Jedinec si navíc vůči látce buduje rychlou toleranci a dlouhodobý uživatel 

může snést až několika násobně vyšší dávku než prvouživatel (Minařík a Kmoch in Kalina, 

2015). Opiáty se aplikují zpravidla nitrožilně, což je zároveň nejrizikovější způsob aplikace. 

Mezi méně rizikové způsoby patří šňupání či kouření. Závislost na opiátech se projevuje 

řádově v rámci několika měsíců. Vzniká závislost jak psychická, tak somatická. Psychická 

závislost se projevuje touhou po opětovném užití drogy, somatická již zmíněným 

vzestupem tolerance. V rámci dlouhodobého užívání dochází k prudkému poškození 

organismu kvůli jednotlivým nežádoucím účinkům, jako je například podrážděnost, 

vyčerpání organismu, oslabení imunitního systému nebo možnost infekce při aplikaci drogy 
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nesterilní jehlou. Odvykací stav a jeho léčba je komplikovaná z důvodu mnoha nepříznivých 

somatických reakcí. V lepším případě jde o nespavost, průjem či bolest břicha. V těžších 

případech je reakce těla na nedostatek drogy doprovázena poklesem krevního tlaku, 

zvracením, zvýšenými teplotami, dehydratací, poruchou řeči a v extrémních případech 

může dojít ke kolapsu organismu a následné smrti (Minařík In Kalina, 2003). 

 Halucinogeny 

Halucinogenní drogy ovlivňují celkové vnímání člověka a zároveň ovlivňují i jeho myšlení, 

emoce či vědomí. Ačkoliv mnoho drog halucinace vyvolat může, halucinogeny jsou 

zneužívány konkrétně pro účinek halucinace a pozměněného vědomí. Tento druh 

návykových látek se dále rozděluje dle jejich původu na látky živočišné a syntetické. Mezi 

nejznámější uměle vyrobené zástupce patří LSD (diethylamid kyseliny lysergové). U látek 

přírodních jde zejména o látky obsahující psilocybin (např. lysohlávky) nebo meskalin (např. 

kaktus peyotl, San Pedro). Halucinogeny mají kvůli svým účinkům bohatou historii 

v náboženských rituálech i zdravotnictví po celém světě (Ševela a Ševčík, 2010, s. 261). 

Halucinogeny se aplikují mnoha způsoby. Rozpuštěním pod jazykem, kouřením, 

zkonzumováním a v některých případech i injekčně. První příznaky nastávají v řádech 

několika desítek minut a vrchol v řádech pár hodin (Minařík a Kmoch in Kalina, 2003) Efekty 

po požití jak umělých, tak přírodních halucinogenů bývají zpravidla velice podobné. První 

známky intoxikace jsou doprovázeny nevolností, lehkým třesem či lehkými závratěmi. 

Následuje výskyt pseudohalucinací, které jsou spojeny se zvýšenou citlivostí prostorového 

vnímání a jeho zostřením, sklonem k výskytu ornamentů a barevných obrazců. 

U halucinogenů má vliv na výsledný účinek celkové psychické i fyzické rozpoložení jedince 

nebo místo, kde je droga užita. Dobře naladěného jedince mohou doprovázet stavy euforie, 

smíchu či dobré nálady. U opačného pólu mohou nastat úzkosti, stavy nepohody či deprese. 

Hlavním rizikem při požívání halucinogenů je jejich špatná předvídatelnost dalšího vývoje. 

U jedince se totiž po požití drogy může vyvolat tzv. bad trip. Jedná se o nepříjemný 

paranoidní stav, kdy má uživatel pocit, že je neustále někým sledován a negativně 

hodnocen. Na LSD a psilocibynových látkách nevzniká psychická ani tělesná závislost. U LSD 

navíc doposud nejsou známy žádné případy předávkování, které by vyústily ke smrti. Jejich 

riziko tedy tkví zejména v nevyzpytatelnosti možného účinku (Miovský in Kalina, 2003) 
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 Taneční drogy 

Taneční drogy patří mezi nejrozšířenější drogu užívanou mladými lidmi na diskotékách a v 

prostředích nočního klubu. Mezi nejoblíbenější látku patří MDMA (3,4- 

methylendioxymethamfetamin), která je spíše známá pod názvem extáze. Extáze se svými 

účinky a původem vzniku pohybuje na pomezí drog stimulačních a halucinogenních 

a zpravidla se konzumují ve formě tablet různých tvarů a barev (Minařík a Páleníček In 

Kalina, 2003). Jedná se o drogu vyvolávající pocity podobné svému názvu – schopnost vcítit 

se do problémů druhých, porozumění, dobrou náladu, lásku, jednotu. Ve správných 

podmínkách dokáže extáze zničit emocionální bariéry, které jsou pro uživatele v normálním 

stavu neodmyslitelné. Když je překonána tato bariéra, v jedinci se probouzí milující, 

empatické či odpouštějící vědomí. Z toho důvodu je tato droga v některých případech 

využívána v psychiatrickém prostředí. Na rozdíl od jiných halucinogenů totiž extáze 

vyvolává jemnější, příjemnější a více kontrolovatelný pocit. Mezi nežádoucí účinky při užití 

drogy patří zatínaní čelistí, sucho v ústech, zrychlený srdeční tep, skřípaní zuby či 

nekoordinace pohybů. Rizikovými faktory užívání jsou například poškození nervových tkání, 

zvýšení tělesné teploty nebo dokonce kolaps, bezvědomí či selhání některých tělesných 

funkcí kvůli naprostému vyčerpání organismu. Na úrovni psychické se při postupném 

odeznívání látky objevují stavy úzkostí a depresí (Holland, 2001). 

 Těkavé drogy 

Těkavé látky jsou také označovány kvůli způsobu užívání jako látky inhalační. Jedná se o 

organická rozpouštědla, jakým je například toluen, lepidla nebo plynné látky, jejichž 

zástupcem je například rajský plyn nebo éter. Těkavé látky vyvolávají euforické pocity, silné 

utlumení a v některých případech až halucinace (Hampl In Kalina, 2003). V naší zemi je 

rozšířené zejména užívání toluenu, které doprovází mnoho rizik ohrožujícího jedince 

mnohdy i na samotném životě. Kvůli těžké odměřitelnosti dávky je zvýšené riziko 

předávkování, kdy jedinec ztrácí vědomí a upadá do kómatu. To může vyústit až k zástavě 

dechu či krevního oběhu a následné smrti. Další rizika jsou pak spojena s otupěním, 

podrážděnosti až agresivitou nebo poškozením mozku a jaterní tkáně (Presl, 1995, s. 43-

44). Toluen a těkavé látky obecně můžeme označit spolu s alkoholem, tanečními 

a konopnými drogami nebo tabákem za takzvané průchozí drogy, jelikož je u nich větší 
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předpoklad, že v budoucnu povedou k užití jiných, nebezpečnějších návykových látek 

(Nešpor a Csémy, 2002, s. 8). 

 Zneužívané medikamenty s psychotropním účinkem 

Jedná se zejména o skupinu léků zahrnující sedativa, anxiolytika či hypnotika, které 

v uživateli vyvolají uklidnění, posilují spánek, potlačují strach a úzkost. Na rozdíl od výše 

zmíněných drog jde o legálně dostupné látky, které jsou ovšem zneužívány neschváleným 

způsobem, který je v rozporu s lékařským doporučením. Medikamenty se zpravidla 

konzumují a první známky intoxikace nastávají v řádech několika minut. Na druhou stranu 

se ovšem u jednotlivých léků liší doba trvání účinku. Může jít o dobu několika hodin až 

jednoho dne. Mezi další nežádoucí účinky patří poruchy vědomí, koordinace pohybů či 

paměti. Člověk užívající medikamenty dlouhodobě navíc ztrácí motivaci k veškeré činnosti 

a dochází u něj k poruše kognitivních funkcí. Navíc se na většině těchto léků vytváří jak 

psychická, tak tělesná závislost a rozvíjí se tolerance. Každá další dávka je pak za účelem 

uspokojení vyšší a vyšší. V České republice jsou tímto způsobem nejčastěji zneužívány 

benzodiazepiny, které patří do skupiny anxiolytik (Minařík a Kmoch in Kalina, 2015). Může 

se jednat i o snadno dostupné kompozitní léky, ale i léky s vysokým potenciálem závislosti, 

jejich předepisování je omezeno zákonem. Tyto léky jsou často užívané závislými jedinci za 

účelem zmírnění abstinenčních příznaků nebo se používají jako zdroj pro výrobu drogy 

(Nechanská, et al, 2012, s. 9). 

Při otravě návykovými látkami dochází ve velké části případů ke kombinaci jednotlivých 

typů drog. Jedinec se rozhodne, za účelem zlepšeného pocitu prožívání, jednotlivé látky 

smíchat, čímž zvyšuje riziko otravy, která ho může ohrozit na životě. I měkké drogy se stávají 

životu nebezpečné při jejich kombinaci s alkoholem (Knor a Málek, 2019, s. 213) 

1.5. Drogová situace v ČR 

Zprávu, popisující drogovou situaci za rok 2018 v České republice, vydalo Národní 

monitorovací středisko pro drogy a závislosti, ve které se zabývá celkovými postoji obyvatel 

ke zkoumané problematice. Jak výzkum dokazuje, postoj se vzhledem k užívání návykových 

látek jeví jako dlouhodobě stabilní. Snižuje se přijatelnost pravidelného užívání tabákových 

výrobků a alkoholu, ale na druhou stranu lehce roste tolerance užívání nelegálních drog, 

zejména konopných látek, které jsou zároveň na území České republiky i nejčastěji užívanou 
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nelegální drogou. Konopné drogy vyzkoušela v populaci přibližně čtvrtina až třetina osob 

s tím, že asi desetina dospělé populace užila konopnou drogu v posledních 12 měsících. 

Z dlouhodobého hlediska ovšem dochází ke snížení míry prevalence užívání konopných 

látek v populaci ve věku od 15-64 let. Nelegální drogu užilo dle výsledků studií přibližně 30-

40% dotázaných ve věku od 15-64 let. Nejčastěji šlo o konopné látky (26-38 %), extázi (5-6 

%), halucinogenní houby (4-5%), pervitin (2 %) a kokain (1-3 %). Ostatní drogy užilo 1% 

populace nebo méně. S nelegálními drogami mají ve všech případech častěji zkušenosti 

muži ve věku od 15-34 let. Přestože zkušenost s nelegální drogou přiznalo téměř 40% 

dotázaných jedinců, tak se míra prevalence užití v posledních 12 měsících nebo posledních 

30 dnech řádově pohybuje do 1 %. Výjimku tvoří konopné látky, jejichž míra prevalence 

užívání se v posledních 12 měsících pohybuje v řádech 10%, v posledních 30 dnech okolo 

4%. U konopných látek, pervitinu, extáze a halucinogenních hub je prevalence jejich 

aktuálního užívání nejvýše početná ve věkové skupině od 15-24 let. Výjimku tvoří kokain, 

jehož nejčastější užívání vykazuje věková skupina od 25-34 let. 

Problémových uživatelů drog bylo v České republice za rok 2018 necelých 44 tisíc, z nichž 

největší část tvořili jedinci závislí na užívání pervitinu, kteří ho v 90 % případů užívají 

nitrožilně. Největší počet problémových uživatelů drog se vyskytuje v Praze a v Ústeckém 

kraji. Za poslední rok došlo k nárůstu tohoto počtu. Mezi problematickým užíváním 

návykových látek a špatnou socioekonomickou situací tedy panuje obousměrný vztah. Kvůli 

stigmatizaci ze strany společnosti dochází k sociální exkluzi uživatelů návykových látek, 

a kvůli nastavené bariéře je jejich návrat do společnosti stále ohrožován. 

U problematických uživatelů pozorujeme nestabilní ubytování (68%) a nestabilní nebo 

nelegální příjem (52,3%). Dále je téměř 82% těchto klientů zadlužených. 

Co se týče mladší populace, 53,5 % osmnáctiletých přiznalo zkušenost s konopnými látkami 

a 40 % z nich užilo konopnou látku v posledních dvanácti měsících. Mezi dětmi, mládeží a ve 

školní populaci ovšem z dlouhodobého hlediska dochází u všech nelegálních drog, kouření 

tabáku i užívání alkoholu k mírnému poklesu prevalence. Česká mládež se tak dostává 

z evropského nadprůměru na průměr evropských zemí (Výroční zpráva 2018, 2019). 

Počet užívajících jedinců se v České republice rapidně zvýšil po roce 1989. Jak zmiňuje Knor 

(2019, s. 217-218), současná situace v naší zemi se zdá být alarmující. Mnoho jedinců má 
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svojí první zkušenost teprve ve věku, kdy chodí na základní školu. Nízký věkový průměr 

prvního užití může být mimo jiné způsoben i výhodným právním prostředím pro 

distributory drog, na jejichž zabránění nemají represivní složky státu dostatek prostředků. 
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2. Rodina 

2.1. Definice pojmu rodina 

V širokém slova smyslu se na rodinu nahlíží jako na primární sociální jednotku, která je 

z důvodu vysoké intimity jedincovou nejvýznamnější skupinou, ve které se může nacházet. 

Jedná se o skupinu neformální, jejíž členové jsou vzájemně spojeni buď institucionálně 

uzavřeným manželstvím, pokrevenstvím nebo adopcí. V rámci rodiny je vytvářena unikátní 

neformální atmosféra, převažují zde bezprostřední kontakty a členové zpravidla bydlí 

společně (Knotová in Celá, 2006, s. 68).  

Definici pojmu rodina podává i Kramer (in Sobotková, 2007, s. 24): „Rodina je skupina lidí 

se společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně propojených 

transakčních vztahů. Členové jsou často (ale ne nutně) vázání hereditou, legálními 

manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním života v určitém úseku jejich 

životní cesty. Kdykoli mezi blízkými lidmi existují intenzivní a kontinuální psychologické 

a emocionální vazby, může být užíván pojem rodina, i když jde o nesezdaný pár, o náhradní 

rodinu atd.“  

Další definice chápe rodinu ve vztahu k celé společnosti. Rodina, jakožto přirozené 

prostředí, ve kterém se člověk narodil bez možnosti volby, je závislá na fungování 

společnosti, a z toho důvodu se nejedná o prostředí izolované, nýbrž prostředí intimní 

mající společenský význam. Dítě uvnitř rodiny přejímá normy, pravidla, postoje, názory 

podle rodičů, kteří mají na starost jejich výchovu. (Přadka, 1983, s. 90). 

Autoři zabývající se rodinnými teoriemi, se shodují na složitosti definování tak širokého 

a komplexního jevu jako je rodina. Jednotné a obecně platné definice rodiny, která by šla 

vztáhnout na všechny její typy, je proto téměř nemožné dosáhnout (Sobotková, 2007). 

Z výše zmíněných charakteristik je patrné, že termín rodina není chápán všemi stejně. 

2.2. Vývoj rodiny a její současné sociologické pojetí 

Z hlediska dnešní společnosti má současný typ moderní rodiny díky dějinnému vývoji 

charakteristické rysy, které se odlišují od tradičního typu rodiny přetrvávajícího do doby 

průmyslové revoluce (v určitých částech Evropy přetrvával tradiční typ až do přelomu 19. 
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a 20. století). Tehdejší tzv. velkou, vícegenerační či tradiční rodinu stvrzoval manželský 

svazek, daleko více zapojený do širších příbuzenských sítí. Avšak v důsledku průmyslové 

revoluce, která zapříčinila hromadný odliv lidí z venkova do města, došlo k oslabení 

tradičních struktur (Helus, 2007, s. 137-138). 

V rámci přechodu od tradičního pojetí rodiny k současnému jsou definovány dvě po sobě 

jdoucí etapy – moderní a postmoderní (Singly, 1999). 

Moderní rodina je definována pěti základními znaky. Jedná se o rodinu nukleárního 

charakteru, kterou chápeme ve smyslu sdíleného intimního soužití malou skupinou lidí. 

Druhý rys je manželská rodina ve smyslu pečování o děti otcem a matkou, kteří tvoří 

manželský pár. Dvougeneračnímu charakteru rozumíme ve smyslu sdílené domácnosti 

rodičů a generace dětí. Dalším znakem je vztahová intimita, ve které hraje poskytování 

citové podpory, spojení láskou a bližší citová blízkost důležitější roli než v rodině tradiční. 

Dochází i k rozvoji jednotlivce jako samostatné, svébytné osobnosti, jenž se musí sám 

rozhodovat a za svá rozhodování brát zodpovědnost. Pojem privátní individualizace je 

proto pátým znakem současné rodiny (Helus, 2007). 

Současné pojetí rodiny nabízí také Giddens (2013, s. 305-315), podle kterého je v západní 

společnosti nynější rodina monogamního a nukleárního charakteru. To znamená, že 

domácnost a v ní sdílený prostor je tvořen rodiči a jejich vlastními nebo adoptovanými 

dětmi. Dalším důležitým bodem je fakt, že manželství není uzavíráno na základě dohody či 

smlouvy, ale na základě citové lásky, čímž dochází k podpoře citových vazeb a citového 

individualismu. S moderní rodinou je typicky spojena patrilineární dědičná linie ve smyslu 

získání příjmení po otci a neolokální způsob bydlení, kdy se partneři přestěhují do vlastní 

domácnosti na jiné místo, než doposud žili. V případě sdílené domácnosti jiným příbuzným, 

než je manželský pár nebo jejich dítě, mluvíme o rodině rozšířené. 

V posledních desetiletích se, v důsledku měnících se ekonomických a sociálních podmínek 

souvisejících se změnou rodinného života, začínají ve vyspělých evropských zemích nové 

demografické faktory ovlivňující nejenom současné znaky rodiny, ale také život ve 

společnosti a vzdělávací systém. Dochází k přechodu od rodiny moderní k rodině 

postmoderní (Střelec, 2005). 
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Postmoderní rodinu identifikoval Edward Shorter a jako hlavní znaky definoval: 

1. Hodnotová diskontinuita mezi rodiči a dětmi, plynoucí z větší hodnotové závislosti 

dětí na masmédiích než na rodičích 

2. Nestabilita v párovém životě, jež se odráží ve vzestupu rozvodovosti a nesezdaného 

soužití 

3. Systematická demolice konceptu „rodného hnízda“ nukleární rodiny v nové 

liberalizaci žen (Shorter In Možný, 2008, s. 236) 

Do popředí se dostávají jiné priority. Mezi hlavní patří vzestup individualismu a zaměřenost 

na štěstí, zájmy, svobodu jednotlivce, nikoliv celé rodiny jako celku. V důsledku je narušen 

pocit vzájemnosti a sounáležitosti. Z toho důvodu se ve společnosti začínají objevovat v čím 

dál větší míře jiné formy soužití – nesezdané soužití, partnerství, kdy každý bydlí ve vlastní 

domácnosti, manželství bez dětí apod. Dalším důsledkem vzestupu individualizace je 

odkládání rodičovství i manželství na pozdější období, kvůli prioritě budování kariéry či 

neochotě měnit vlastní hodnoty. Ve společnosti se objevuje více neúplných rodin nebo 

jedinců, kteří jsou bezdětní. Na dítě se nahlíží jako na element brzdící individualizaci, 

protože rodičovství je nezrušitelný svazek. Kvůli tomu ve většině vyspělých evropských zemí 

klesá porodnost. V rodině padl monopol na legitimní sex a plození dětí. Tradiční funkce 

(práce, vzdělávání), které dříve zaujímala rodina, se nyní nachází v rukou jiných 

společenských institucí (Možný, 2008).  

Jedním z největších problémů postmoderní rodiny je nestabilita manželství a rodinného 

svazku, která ve výsledku ovlivňuje zdravý vývoj dítěte. V posledních letech došlo k nárůstu 

rozvodů, vzniku druhých a třetích manželství. Dítě vyrůstající v nestabilním, proměnlivém 

prostředí má vyšší tendenci se i v budoucím životě potýkat s problémy nebo patologickým 

chováním. V důsledku pak bude i více dětí žít v neúplných rodinách (Helus, 2007, s. 141-

147). Rozvodovost se v České republice v novém století pohybuje mezi 45-50% 

a v porovnání s ostatními evropskými zeměmi je v ČR nadprůměrná (Rodinné chování v ČR, 

2019). 

Vzestup individualismu spojený s rozvojem tržní ekonomiky způsobil vznik silnější 

společenské kontroly v otázce ochrany dítěte. Stát se snaží zmírnit negativní důsledky vlivu 
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postmoderní rodiny formulací nových zákonů o sociálním a zdravotním zabezpečení dítěte, 

ale i zákonů týkajících se přerušení těhotenství a rozvodů (Singly, 1999). 

V souvislosti s poklesem porodnosti, uzavřených manželství nebo rostoucí rozvodovostí 

mluví autoři často o krizi nebo konci rodiny (Helus, 2007; Možný, 2008; Miras a Bañares, 

2014). 

2.3. Funkce rodiny 

Hlavním úkol rodiny tkví v sociokulturní přípravě dítěte na život ve společnosti. Jedná se o 

dlouhodobý proces, kdy jsou v jedinci vytvářeny primární postoje a názory skrze zajišťující 

materiální, psychologickou, emoční či socializační péči. Rodina funguje jako 

zprostředkovatel mezi dítětem a společností, protože by dítě mělo být po úspěšném 

způsobu výchovy připraveno na svůj vlastní život ve společnosti. Jde zejména o založení 

vlastní rodiny a vytvoření ekonomické nezávislosti spojené s nalezením vlastního 

zaměstnání. Další nedílnou součástí je zajištění ochrany, nejenom dítěte, ale všech členů 

rodiny, v případě ohrožení psychického i fyzického zdraví. Rodina chrání jedince v nemoci, 

konfliktních situací, emočních i sociálních problémech. U jedince dochází prostřednictvím 

rodiny k seberealizaci, vytvoření základních hodnot a rozvoji na sociální, psychologické i 

morální úrovni. Rodina, jakožto primární sociální jednotka, plní funkce jak vůči svým 

členům, tak vůči celé společnosti (Klapilová, et al, 2003). 

Pomocí rodiny, která funguje jako psychosociální činitel, dochází u jedince k psychickému 

vývoji, kdy se z něj tvoří ucelená osobnost s vlastními hodnotami a naučenými 

sociokulturními vlastnostmi. Během celého dětství jsou dítěti předávány sociální hodnoty, 

normy, pravidla či způsoby uvažování. Na základě observačního učení se dítěti dostávají 

základní znalosti ohledně mezilidských vztahů k sobě samému, blízkému okolí a celé 

společnosti. Uvnitř rodiny se v jedinci rozvíjí schopnost komunikace, dorozumívání a řešení 

nastalých problémů. Díky rodině se dítě identifikuje se svým modelem chování spojeného 

s ženskou či mužskou rolí. Po úspěšné socializaci je jedinec naučen přizpůsobit se okolním 

sociálním situacím a vypořádávat se s vnějšími tlaky působícími na jeho osobu (Šulová, 

2010). 
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V průběhu dějin a vývoje společnosti, docházelo k častým změnám v různých funkcích 

rodiny. Některé svůj význam ztrácely, jiné se naopak dostávaly do popředí (Dunovský, 1999, 

s. 92-93). 

 K obrazu dnešní společnosti na základě dostupné literatury můžeme základní funkce rodiny 

definovat následovně: 

1. Biologicko-reprodukční funkce se váže s pokračováním života rodiny a v důsledku 

i celé společnosti. Jejím hlavním úkolem je udržení života prostřednictvím porození 

dítěte. Přínos této funkce také spočívá v uspokojování sexuálních potřeb, které jsou 

kulturně na úrovni rodiny eticky i právně legitimizovány (Havlík a Koťa, 2007, s. 69). 

Pokud se dítě rodí za velmi nepříznivých podmínek, je po porodu nějakým 

způsobem poškozené nebo se z nějakých důvodů nedojde k početí vůbec, pak 

mluvíme o poruše biologicko-reprodukční funkce (Dunovský, 1986, s. 13) 

2. Emocionální funkce spočívá v zajištění potřeb týkajících se lásky, citového zázemí 

nebo pocitu bezpečí a jistoty všech členů rodiny. Ačkoliv rodina slouží jako emoční 

a psychologická podpora ve všech chvílích lidského života, s největší silou se tato 

funkce projevuje v případě nelehkých životních situací. Jde například o ztrátu 

přítele, nemoc nebo smrt či úraz blízkého. Na druhé straně jde o chvíle doprovázené 

úspěchem v zaměstnání, škole či lásce (Havlík a Koťa, 2007, s. 71). Rodiče se snaží 

v prostředí rodiny vytvořit takové emocionální zázemí, které pomůže správnému 

a vyrovnanému vývoji dítěte. Prostředí, ve kterém jsou důležité pocity týkající se 

lásky, bezpečí či vyrovnanosti potřebují také pro zajištění vyrovnaného fungování 

sami rodiče (Celá, 2006, s. 70). Emocionální zázemí hraje významnou roli při 

vytváření správné atmosféry a psychického rozpoložení celé rodiny, a z toho důvodu 

je i napříč ostatními emocionální funkce sociálními jednotkami zcela nezastupitelná 

(Kraus, 2001, s. 83). 

3. Funkce ekonomicko-zabezpečovací souvisí s ekonomickým chováním rodiny, jak 

v otázce zabezpečení svých členů, tak v otázce nauky dítěte správnému 

ekonomickému myšlení. Rodina, díky svému mikroekonomickému rozhodování 

spojenému s využíváním finančních či materiálních prostředků přispívá ke stabilitě 

ekonomiky společnosti. I tato funkce obsahuje několik významných aspektů jak pro 
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fungování rodiny, tak celé společnosti (Dunovský, 1999, s. 92-93). Rodiče nadále 

slouží jako ručitelé ekonomického zabezpečení svých dětí, díky kterému vytváří 

v prostředí rodiny ideální podmínky pro jejich plnohodnotný vývoj (Celá, 2006, 

s. 70). 

4. Socializačně-výchovná funkce je důležitá pro získání základních způsobů, podle 

kterých se jedinec ve společnosti chová. Dítě se v prostředí rodiny, jakožto primární 

sociální skupiny, učí a získává informace nejrůznějšího typu. Tyto informace 

následně zpracovává v souladu se svými potřebami, vzory, hodnotami 

a zkušenostmi, které jsou ovlivněny významnými druhými, což jsou v případě dítěte 

nejčastěji rodiče, případně sourozenci. Hlavním cílem funkce je příprava dítěte na 

reálný život, jelikož skrze ni dochází k socializaci jedince do samotné rodiny, blízkého 

kolektivu, ale také celé společnosti (Kraus, 2001, s. 81-82). Při správném plnění 

socializačně-výchovné funkce dochází k prosazování zájmů dítěte a jeho socializaci, 

čímž je zajišťována kontinuita celé společnosti (Dunovský, 1999, s. 93). 

5. Ochranná funkce spočívá v zaopatřování základních životních nezbytností týkajících 

se hygienických, zdravotních a biologických potřeb všech členů rodiny. Ve své 

podstatě zajišťuje ochranu dítěte před jakýmkoliv sociálně-patologickým chováním 

a nebezpečným chováním. Po roce 1989 dochází k rozvinutí této funkce uvnitř 

rodiny z důvodu slabší úlohy státu v sociálně-zabezpečovacích otázkách (Kraus, 

2008, s. 82). 

Je důležité podotknout, že mnoho autorů se v základní terminologii ohledně funkcí rodiny 

liší. Jarmila Celá například neodděluje funkci ochrannou a emocionální (Celá, 2006, s. 70). 

V některých případech dochází k jinému pojmenování funkce, avšak její základní princip 

zůstává stejný. Kraus nazývá funkci ekonomicky-zabezpečovací funkcí sociálně-

ekonomickou (Kraus, 2008, s. 81). V obsahu se tedy ve výsledku shodují (Přadka, 1983, 

s. 90) 

2.4. Typologie rodiny 

Rodinu můžeme dělit dle mnoha základních hledisek. Prvním z nich je členění podle složení 

členů rodiny. Rozlišujeme rodinu nukleární, což je společenská jednotka tvořená otcem, 

matkou a dětmi a rodinu rozšířenou, ve které se navíc vyskytují ostatní příbuzní jako 
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například prarodiče, strýc, teta, apod. Druhé je rozlišení z hlediska autority. V rodině 

patriarchální má vůdčí úlohu muž, v matriarchální ji má žena a v rovnoprávné je moc 

rozdělena mezi muže i ženu (Laca, 2013, s. 20). Dále rozlišujeme rodinu orientační, ve které 

se jedinec narodil a rodinu reprodukční, kterou jedinec zakládá uzavřeným sňatkem 

(Střelec, 2005). 

Rodinu, dle schopnosti plnit a zastávat funkce můžeme rozdělit na rodinu funkční, ve které 

je zajištěn zdravý vývoj dítěte, kdy se rodina se nepotýká s žádnými většími problémy 

ohrožující tento rozvoj, rodinu problémovou, která si dokáže s nastalými problémy poradit 

sama nebo s cizí pomocí, rodinu dysfunkční, ve které je ohrožen vývoj a zdraví dítěte kvůli 

početnějším poruchám a problémům. Nakonec rodina afunkční vyznačující se naprostým 

selháním v roli vychovatele vůči dítěti. V tomto případě je důležitý zásah ze sociálních 

pracovníků, často končící odebráním dítěte do náhradní výchovy (Dunovský, 1986). 

U rodin problémových, dysfunkčních a afunkčních je v důsledku nepříznivých podmínek, 

chybného způsobu výchovy, škodlivě nastaveným hodnotovým orientacím, nesprávnému 

přístupu k dítěti nebo nepříjemné rodinné atmosféře vytvořena větší šance k psychickým 

problémům a sociálně-patologickému chování vzhledem k narušenému vývoji člena rodiny 

(zejména ale dítěte) (Fischer a Škoda, 2009, s. 140). 

Helus (in Mlčák, 1999) stanovil hned několik typů problémových rodin, u kterých dochází 

u dětí k narušení psychosociálního vývoje, citovým deprivacím kvůli výchovnému stylu 

rodičů a problémům, se kterými se rodina musí potýkat: 

1. Nezralá – problémy způsobené brzkým sňatkem mladých jedinců, často vynuceným 

otěhotněním ženy, kdy mladí manželé bývají závislí na ekonomické i psychologické 

pomoci svých rodičů 

2. Ambiciózní – v důsledku nadměrné snahy o seberealizace jednoho nebo obou 

rodičů dochází k citové deprivaci, ačkoliv bývá dítě dobře materiální zajištěno 

3. Přetížená – rodina nezvládající včasné řešení problémů a adaptaci na okolní situační 

požadavky 

4. Liberální – nejasně vymezená pravidla, nadbytek volnosti či nedostatečná výchovná 

autorita vede u dítěte k lenosti, pohrdání autoritami, egoismu 
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5. Autoritativní – po dítěti je vyžadována naprostá poslušnost, typické jsou fyzické i 

psychické tresty, dochází k potlačení osobní autonomie díky propracovanému 

represivnímu systému 

6. Protekcionistická – dítě je uvnitř rodiny vzhledem k ochranářským a rozmazlujícím 

postojům zbaveno veškeré zodpovědnosti za své chování 

7. Perfekcionistická – po dítěti jsou požadovány dokonalé výkony, které ovšem nejsou 

v jeho kompetencích, dítě je stále vystavováno tlaku ze strany rodičů 

8. Odkládající – dítě je kvůli nadměrné zátěži či nezralosti rodičů často v rukou jiných 

opatrovníků, jako jsou prarodiče, sousedé, příbuzní, přátelé apod. 

9. Disociovaná - časté konflikty uvnitř rodiny, zanedbávání domácnosti, alkoholismus 

nebo jiné patologické chování vedoucí u dítěte k psychické deprivaci  

U neúplných rodin, kdy dítě vychovává jen jeden z rodičů nebo v případě náhradní ústavní 

či náhradní rodičovské výchovy rovněž vzniká také větší riziko možného patologického 

chování (Fischer a Škoda, 2009, s. 140). 
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3. Drogy a rodina 

Maria Barnard (2007) metaforicky připodobňuje problém, spojený s užíváním návykových 

látek některého člena rodiny, k přívalové vlně, jenž všechny zapojené nechá brodit se 

v bahně plném frustrace, izolace, vzteku a strachu. Drogová politika a s ní spojené pomocné 

sociální služby se zpravidla týkají individuální pomoci jedinci s drogovým problémem, jeho 

zkušenosti s léčbou, důvodu, kvůli kterému se stal závislým, způsobu, jakým se jedinec 

vyléčil nebo kriminality spojené s drogovou činností. Na druhou stranu ovšem není příliš 

zohledňován pohled na to, jaké to je být matkou či otcem, sestrou či bratrem, dcerou či 

synem osoby, která je závislá na návykových látkách a svým chováním často vystavuje 

ostatní členy rodiny nebezpečí, ohrožuje jejich zdraví a celkový blahobyt a uvnitř rodiny 

způsobuje konflikty i hádky mezi jejími ostatními členy. Drogové problémy rodiny a s nimi 

způsobená újma zůstává naším očím mnohdy skrytá, kvůli faktu, že se s drogovým 

problémem většinou vypořádává rodina sama. Unikají nám proto možné důsledky z tohoto 

problému pro rodinu plynoucí. 

Drogová závislost je problém, který je způsoben různými faktory. Jedná se například o 

příčinu sociálního prostředí, psychologickou, ekonomickou či genetickou. Pokud se nejedná 

opravdu o extrémní genetický nebo sociální náhled na závislost, pak se většina problémů 

spojených s užíváním návykových látek vyvíjí v kontextu rodiny nebo jiné primární skupiny 

kvůli skutečnosti, že začínající uživatel zpravidla není od primární skupiny sociálně 

izolovaným jedincem. Jinými slovy musíme totiž výše zmíněné faktory reflektovat ve 

vztazích a vazbách, které doprovázejí užívajícího jedince. Rodina proto hraje důležitou roli 

ve vzniku, udržování či zmírňování drogových problémů. Nejčastěji je fenomén drogově 

závislé rodiny definován jako model, kdy má jeden z rodičů výrazně silnější pouto 

s uživatelem návykové látky, zatímco rodič druhý je vzdálený, více trestající nebo dokonce 

nepřítomný. Silnější pouto s užívajícím jedincem, které je spojeno s jeho větší ochranou a 

schovívavostí ke vzniklým problémům, má zpravidla rodič opačného pohlaví než je sám 

uživatel. Způsob, jakým se odlišuje rodina postižená drogovou závislostí od jiných 

dysfunkčních rodin, je viděn například ve více jednoduchém a přímém vyjadřování konfliktu 

mezi uživatelem drogy a zapojeným rodičem. Užívající jedinec bývá často členem 

subkultury, ve které nachází iluzi nezávislosti na rodině, před kterou se snaží schovat. 
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Častějším tématem k diskuzi se stává téma týkající se brzké smrti uvnitř rodiny. Typická je 

vyšší četnost vícegenerační závislosti na chemických látkách nebo sklony k jinému 

závislostnímu chování, jako je například gambling nebo přílišné sledování televize (Stanton 

in Ellis, 1980). Rodina, ve které dítě vyrůstá, má ve výsledku zpravidla mnohem významnější 

roli ovlivňující náhled dítěte na užívání návykových látek, než jakou má například faktor 

osobních vloh či dědičnosti (Nešpor, 46, 2001). 

Nutno podotknout, že rodina nestojí pouze za vznikem a rozvojem závislosti, nýbrž působí 

i protektivně. Přes řadu nepříznivých rizikových podmínek totiž rodina velice často pomáhá 

jedinci s překonáním drogového problému nebo s jeho předcházením (Nešpor, 2011, s. 80). 

Rodina totiž hraje důležitou roli při spoluutváření celkového názoru svých členů na užívání 

návykových látek ještě předtím, než se s nimi jedinec setká. Na jedné straně může svým 

fungováním jedinci pomoct odolávat vůči užívání návykové látky, na straně druhé může 

svými neúčinnými zásahy k problému přispívat (Čtrnáctá in Sborník odborné konference, 

2013). 

K rodinnému prostředí definoval Cancrini (Hajný in Kalina, 2003) čtyři základní druhy 

závislosti, jenž dává do souvislosti rodinnou strukturu a typ závislosti: 

1. Neurotická závislost je typická pro rodiny, kde se neřeší vztahové problémy 

a neustále se zde kupí nahromaděné napětí, jsou zde často špatně stanovené 

mezigenerační hranice, takže ve výsledku není spokojena s nastavenými 

očekáváními ani jedna generace. Vyvíjí se díky stálému zdůrazňování toho, co je 

dobré a špatné či co se smí a nesmí. Neurotický typ závislost se ve společnosti 

vyskytuje nejčastěji. 

2. Závislost traumatického typu bývá vyvolána náhlou reakcí na prožité trauma, které 

může být spojené s úmrtím, onemocněním či vzniklou psychickou poruchou člena 

rodiny. Může být způsobena patologickým chováním, jako je zneužití či fyzické 

trestání dítěte. Přivozené trauma, které doprovázejí konflikty či pocity úzkosti, 

smutku nebo hněvu způsobí, že pro jedince je jednodušší pro částečné vyřešení 

problému užít návykovou látku. 

3. Přechodová závislost souvisí s hraničními osobnostními rysy, ke kterým patří 

nestálost v osobních vztazích, úniky do světa fantazijního prožívání nebo přítomnost 
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další psychiatrické poruchy. Tyto rysy bývají ovlivněny nevyřešeným prožitým 

traumatem, které nebylo dostatečně emočně zvládnuté. Závislí jedinci pak někdy 

tíhnou k podivným životním aktivitám – stávají se členy sekt nebo jsou vyznavači 

esoterické vědy, apod. 

4. Sociopatická závislost je vyvolána u závislého jedince vyrůstajícího v prostředí, kde 

jsou patrné různé druhy patologického chování. Roli zde hrají faktory, jakými jsou 

například kriminalita, fyzické násilí, zneužívání, lhostejnost ze strany rodičů nebo 

vyrůstání ve státní instituci. Závislý jedinec je těžko schopen připustit si vlastní 

chybu a užívání drog není hlavním zdrojem vzniku problémů, nýbrž doplněk jeho 

asociálního a celkového problémového chování. 

Vlivem užívání drog některého člena rodiny je ohrožována integrita celé rodiny. Zneužívaná 

návyková látka se postupem času stává součástí rodinného systému a postihuje život všech 

jejich členů, aniž by si to museli uvědomovat (Čtrnáctá in Sborník odborné konference, 

2013) 

3.1. Závislost dítěte 

Životní období dětství formuje jedincovo základní nastavení týkající se zastávaných názorů, 

držených postojů, vlastní autonomie nebo morální integrity. Proto je z psychologického 

hlediska období dětství i dospívání velice významnou periodou života. Jsou formovány 

vnitřní vlastnosti jedince, podle kterých se začne chovat ve vztahu ke společnosti. Při cestě 

za dospělostí jsou děti a dospívající vystavěni možnostem, o kterých si myslí, že jim mohou 

přinést lepší život. Sem ovšem řadíme i negativní a patologické jevy, jako je právě užívání 

návykových látek. Období dětství je navíc rizikové i kvůli faktu, že jedinec za své skutky 

nepřebírá plnou odpovědnost a plně si neuvědomuje váhu svých činů (Broža in Kalina, 

2008). 

Dítě a dospívající je vystavěno v mnoha hlediskách mnohem většímu nebezpečí, než je 

dospělý jedinec. Na návykových látkách se buduje závislost u dítěte výrazně rychleji a do 

stádia závislosti, do kterého by se dospělý člověk dostával v řádech několika let, je schopný 

se jedinec v období dospívání dostat i během několika měsíců. I zdánlivě ne tolik 

nebezpečné experimentování s návykovou látkou může být v této periodě života 

doprovázeno komplikacemi v oblasti rodinného i školního života. Užívající jedinec má větší 
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tendenci k páchání trestné činnosti a kvůli nižší toleranci vůči užívané látce existuje vyšší 

riziko otravy. Dále je období dospívání charakterizováno větším sklonem k riskování, což 

může být navíc podpořeno užitím návykové látky. U závislých dětí a dospívajících často bývá 

patrné zaostávání v psychosociálním vývoji, který ovlivňuje oblast vzdělávání, sebekontroly, 

sociálních schopností nebo citového vyzrávání. Drogy totiž ohrožují vytváření mozkových 

buněk důležitých při vývojovém procesu v době dospívání (Nešpor, 2011, s. 53). 

Závislost dítěte často postihuje stabilitu rodiny destruktivní silou, která zapříčiňuje zhoršení 

citových vztahů. Žití v blízkosti syna nebo dcera, bratra nebo sestry postiženého drogovým 

problémem ohrožuje soudržnost i strukturu celého zbytku rodiny. V ideálním případě 

dochází k semknutí rodiny za účelem vyřešení problému, nicméně v reálném životě spíše 

dochází ke vzniku vztahových problémů způsobených odlišnými názory na jedince 

užívajícího návykové látky. Na straně rodiče vzniká silný pocit povinnosti pomoct dítěti, 

které užívá návykové látky různými způsoby. Splácejí za něj dluhy, odpouštějí mu domácí 

krádeže, zamykají ho doma, aby mu byl znepřístupněn kontakt s okolním světem, a 

v některých případech svému dítěti drogy dokonce kupují, aby zamezili riziku předávkování 

nebo použití stejných jehel. Žití s dítětem, které je postiženo podobným problémem, ovšem 

není jednoduché. Sourozenci jedince mohou být naštvaní na rodiče kvůli neustálé protekci 

problémového dítěte nebo nesouhlasu s jejich výchovnými metodami. Vlivem neustálých 

lží či drobných krádeží v domácnosti ztrácí ostatní členové rodiny v problémového jedince 

důvěru a dochází k jeho neustálé kontrole i během pohybu z jedné místnosti do druhé. 

Domov pak ztrácí svojí funkci rodinného bezpečí, protože se na úkor problémového jedince 

nedokáží ostatní členové rodiny dostatečně uvolnit (Barnard, 2007).  

Pro uživatele drogy se stávají rodinné vztahy významné jen v případě, kdy mu dokáží 

pomoct získat další dávku. Svým egocentrickým chováním, lhaním a manipulováním zničí 

důvěru mezi ním a ostatními členy rodiny. Problémy se zákonem, ztráta zaměstnání, 

vyhazov ze školy, rodinné hádky, nemožnost uspořádání rodinné dovolené, ničení společně 

trávených svátků nebo finanční zadlužení jsou jedny z mnoha forem, kterých nabírá ničení 

rodiny a rodinných vztahů ze strany užívajícího jedince. I přes fakt, že se rodinný příslušník 

snaží problémovému jedinci pomoct, bývá často nařčen, že právě on je příčinou jeho 

drogového problému, což vede ještě k silnější frustraci. Kvůli citlivosti problému se rodina 
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izoluje od okolního světa za účelem skrytí závislosti. Závislost postihuje rodinné vazby, 

atmosféru a komunikaci v domácnosti, a proto se dá závislost dítěte označit nemocí celé 

rodiny (Baker, 2004). 

Ohrožováno je zdraví celé rodiny i kvůli faktu, že užívající jedinec má častější sklony ke 

kriminálnímu chování nebo výbušnému násilí i na ostatních členech rodiny, kvůli nově 

nastaveným životním hodnotám vlivem užívání návykové látky. Změněný životní styl 

užívajícího jedince postihuje i celkový životní styl rodiny, která musí svoje chování 

přizpůsobovat jedincově nežádoucímu a patologickému jednání. Důsledkům, které mohou 

vést až k naprostému rozpadu rodiny, čelí všichni její členové, nejenom užívající jedinec 

(Kinger, 2005, s. 71-72).  

Mezi charakteristické rysy rodiny, kde se vyskytuje dítě s drogovým problémem, patří 

například pseudoindividuace, kterou popsal Jay Haley (in Nešpor, 2011, s. 82-84). Jedná se 

o zdánlivé osamostatnění závislého dítěte, které nerespektuje rodičovskou autoritu, ale 

není schopno se samo o sebe postarat. Tím pádem je ve výsledku čím dál více závislé na 

rodině a jeho schopnost osamostatnění do budoucna se oddaluje. Dalším rysem je 

rozmělnění meziosobních a mezigeneračních hranic. Jeden z rodičů nepřiměřeně přebírá 

odpovědnost za dospívající dítě, navazuje s ním spojenectví a nadměrně se s ním 

identifikuje, čímž často způsobuje zanedbání potřeb vlastních, ale i ostatních členů rodiny. 

Může se jednat například o spojenectví mezi příliš odpouštějící matkou a dospívajícím 

dítětem proti příliš přísnému otci. Umožňování je dalším charakteristickým rysem. Člen 

rodiny svým jednáním usnadňuje návykové chování problémového dítěte a nepřímo jej 

podporuje například tím, že za závislého platí dluhy a pokuty, poskytuje mu hotovost nebo 

vymýšlí omluvy pro školu. Svojí zdánlivou pomocí ovšem jen oddaluje skutečné řešení 

problému. 
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4. Metodologie 

4.1. Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jaké možné sociální důsledky má drogová závislost dítěte 

nebo sourozence na fungování rodiny jako celku. Hlavní cíl se snaží zodpovědět na ústřední 

stanovenou výzkumnou otázku. Pokud bych měl zmíněný cíl rozvést do širšího kontextu, 

tak na základě dílčích výzkumných otázek zodpovím, jaké základní rodinné funkce jsou 

drogovou problematikou ohroženy a objasnit, jakým způsobem se riziko projevuje. Riziko 

spojené s drogovou závislostí jedince ovlivňuje mnoho konkrétních sfér rodiny, jako je 

například sféra sociální, ekonomická, psychologická, výchovná či sféra týkající se dopadu na 

celkovou strukturu rodiny. 

Ke stanovenému cíli se pokusím dostat skrze vzájemnou komparaci dat získaných 

v praktické části práce, které porovnám s daty v části teoretické. Na základě této 

komparace vyslovím konečný závěr, zdali má drogová závislost člena rodiny přímý či 

nepřímý dopad na fungování rodiny.  

4.2. Metodologie 

Metoda kvalitativního výzkumu sice nepřináší kvantifikovaná data, ale na druhou stranu 

umožňují díky podrobné analýze přesnější proniknutí do zkoumané problematiky. 

Kvalitativní výzkum připouští existenci více perspektiv na jednu realitu a tím pádem 

zdůrazňuje subjektivní hlediska respondentů. Mým cílem není konečné zobecňování 

výsledků na populaci, ale odhalení bližších souvislostí. Pro samotný sběr dat jsem zvolil 

metodu polostrukturovaného rozhovoru kvůli vlastnosti pružnosti, kdy během rozhovoru 

mohu své základní dotazy podle potřeby upravovat, doplňovat, doptávat se na detaily nebo 

chtít přesnější vysvětlení dané odpovědi pro výsledné hlubší a kvalitnější porozumění. 

(Hendl, 2016, s. 45-48). 

Polostrukturovaný rozhovor je proto částečně dopředu připravený a musí být určeno 

alespoň základní schéma a struktura, které se výzkumník bude držet. Jelikož chci v rámci 

svého výzkumu porozumět individuálním zkušenostem respondenta na základě sociálních 
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a rodinných faktorů, pak je kvalitativní dotazování vhodným nástrojem sběru dat (Hendl, 

2006: 7-12). 

Kvůli samotnému tématu mé práce a důležitosti rozmluvení respondenta jsem se rozhodl 

do své metody sběru dat zahrnout částečný biografický aspekt. Narativní rozhovor vychází 

z předpokladu, že respondenti připisují svému vyprávění subjektivní významy, které se 

neprojeví při cíleném dotazování. Ve své práci tento aspekt využiji položením první otázky 

na popsání životního příběhu od momentu, kdy respondent zjistil, že jejich rodinný 

příbuzný užívá nelegální návykové látky až do současnosti, a jakým způsobem se s tím 

respondent a jeho rodina vyrovnávala (Hendl, 2016, s. 180-184). Po signalizaci konce 

vyprávění budu mít k dispozici elementární seznam témat, které musí být v rozhovoru 

prodiskutovány. Předem připravené otázky a návod mi pomohou udržet zaměření 

interview. Zároveň budu mít možnost podle situace přizpůsobovat a formulovat otázky, aby 

mohl dotazovaný odhalit vlastní zkušenosti a pohledy na věc (Hanzl, 2014, s. 68-70). 

V rámci svojí práce jsem provedl první z rozhovorů pouze dle metody polostrukturovaného 

rozhovoru, nicméně do zbylých rozhovorů jsem zahrnul i biografický aspekt rozhovoru. 

4.3. Výzkumné otázky  

Skrze kvalitativní metodu polostrukturovaného rozhovoru, který provedu s rodiči dětí nebo 

se sourozenci těchto dětí, jež jsou ohroženy problémem závislosti na omamných a 

psychotropních látkách, se v empirické části pokusím získat odpovědi na níže uvedené 

výzkumné otázky.  

Hlavní výzkumná otázka: 

„Jaké jsou možné dopady drogové závislosti jedince užívajícího návykové látky na fungování 

rodiny?“ 

Dílčí výzkumné otázky: 

„Jakým způsobem se v rodině mění funkce psychologické podpory v důsledku drogové 

závislosti jedince na návykových látkách?“ 
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„Jaký dopad má drogová závislost jedince užívajícího návykové látky na strukturu a stabilitu 

rodiny?“ 

„Jak se mění vlivem drogové závislosti jedince užívajícího návykové látky socializačně-

výchovná funkce uvnitř rodiny?“ 

 „Jaká sociální rizika pro rodinu přináší drogová závislosti jedince užívajícího návykové 

látky?“ 

Otázky jsou označeny jako dílčí výzkumné otázky z toho důvodu, že vychází z hlavní 

výzkumné otázky, která jim je ve své podstatě nadřazená. Hlavní otázka je z toho důvodu 

zodpověditelná právě skrze otázky dílčí, které mi pomohou při interpretaci odpovědi na 

hlavní výzkumnou otázku. 

4.4. Charakteristika respondentů 

Na základě hlavních cílů výzkumu, který předpokládá předem stanovená kritéria, jsem se 

rozhodl pro účelový výběr. Kritéria pro výběr respondenta zní následovně: 

 Rodič nebo sourozenec jedince, který je nyní nebo v minulosti byl závislý na 

omamných a psychotropních látkách 

 Rodič nebo sourozenec, který žije nebo žil s drogově závislým jedincem v jedné 

domácnosti v počátku zrodu jeho drogové závislosti 

 Rodič nebo sourozenec pocházející z rodiny, která je nebo v minulosti byla ovlivněna 

drogovou závislostí na omamných a psychotropních látkách jedince 

 Rodič nebo sourozenec jedince, kterému bylo v době vzniku drogového problému 

méně než 18 let 1 

                                                             

1 Nejdříve jsem chtěl provádět rozhovor pouze s rodiči závislého jedince. Nicméně nynější světová situace 
týkající se nemoci covid-19 způsobila, že se mi kvůli tomu tři respondenti omluvili a plánovaný rozhovor 
zrušili. Kvůli nedostatku dat a nemožnosti rychle sehnat další rodiče jako respondenty, jsem se rozhodl 
provést rozhovor se sourozenci závislého jedince, na které jsem již měl kontakt.  
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V případě kvalitativního dotazování pracujeme s menším počtem respondentů, jejichž 

informace pomohou k naplnění stanovených významových kategorií. Na základě počtu 

respondentů a naplněných významových kategoriích můžeme hovořit o „teoretickém 

nasycení vzorku“. Další rozhovor by pak s velkou pravděpodobností nepřinesl nic závratně 

nového. Vzorek musí poskytovat pestré a autentické informace, a proto musí být správně 

vybrán. Ve výsledku tedy není rozhodující počet zkoumaných osob, nýbrž data, která jsou 

během rozhovoru poskytnuta (Skutil, 2011, s. 72-73). 

Výzkumu, zaměřeného na dopady drogové závislosti na fungování rodiny, se zúčastnilo pět 

respondentů.  

Respondent 1: Jedná se o otce drogově závislého, který stále žije se závislým synem v jedné 

domácnosti. O drogové závislosti se dozvěděl před necelým rokem. Synovi je nyní 

devatenáct let a jedná se o problém aktuální, který stále postihuje blaho rodiny.  

Respondent ví, že jeho syn má v nynější době problém s pervitinem. Ve stejné domácnosti 

s ním žije starší bratr a matka závislého jedince. 

Respondent 2: O sedm let mladší sestra drogově závislého, jejíž bratr byl závislý na drogách 

od svých třinácti let. Ve společné domácnosti spolu žili do bratrova přestěhování ke své 

babičce. I přesto, že starší bratr již dva roky nelegální drogy neužívá, rodina respondentky 

je jeho bývalou závislostí stále ovlivněna. Nyní je staršímu bratrovi třicet jedna let. 

Respondentka je obeznámena s tím, jaké návykové látky její bratr užívá, avšak, dle jejího 

názoru, rodinu nejvíce ohrozila jeho závislost na nitrožilním užívání pervitinu.  

Respondent 3: Matka drogově závislé, která ví o závislosti své dcery od jejich třinácti let. 

Nyní je dceři osmnáct let a se svoji matkou již přes rok nebydlí v jedné domácnosti. 

Důvodem nesdílené domácnosti jsou právě problémy spojené s užíváním návykových látek. 

Respondentka ví, že její dcera užívá marihuanu či extázi, ale zároveň připouští, že by mohla 

mít problémy s pervitinem. 

Respondent 4: Otec drogově závislého, stále žijící se závislým synem v jedné domácnosti. 

O drogové závislosti syna se dozvěděl před rokem. Synovi je nyní devatenáct let. Jedná se 
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o problém aktuální. Respondent žije se svým synem v domácnosti sám a ví o jeho užívání 

marihuany a pervitinu. Jako problémovou drogu ovšem označuje hlavně pervitin.  

Respondent 5: O čtyři roky starší bratr drogově závislého, který ví o užívání návykových 

látek svého bratra přes tři roky. Avšak, dle jeho slov, k problematickému užívání drog došlo 

přibližně rok nazpět, kdy jeho bratr začal užívat pervitin. Nyní je obeznámen s tím, že užívá 

pervitin nitrožilně. Zpočátku drogově závislosti spolu žili v jedné domácnosti ještě s otcem 

a matkou, ale kvůli problematickému chování byl syn z domácnosti vyhozen. 

4.5. Etické aspekty výzkumu 

Už před realizací samotného výzkumu jsem si uvědomoval citlivost tématu, a proto je v mé 

práci důležité zamyslet se nad etickými aspekty, které jsou kvůli předmětu mého studia 

ohroženy. V první řadě se může jednat jakoukoliv formu ublížení respondentovi. Výzkumník 

by měl totiž v každém případě dbát na to, aby ve finálním důsledku nezpůsobil jakoukoliv 

újmu na psychickém či fyzickém zdraví respondenta. Participant se například může cítit, že 

jako rodič v otázce výchovy zklamal. V případě provádění výzkumu retrospektivně, tj. že se 

jedná o problém, který byl již v minulosti vyřešen, může nastat riziko znovuotevření již 

zahojených ran. Užívání návykových látek je také činnost, která se pohybuje na hraně 

zákona. Proto může nastat situace, kdy u respondenta vznikne obava, aby poskytnutá data 

nedoputovala do rukou státních orgánů zabývajících se otázkou sociální ochrany dětí. 

Výzkumník by měl být empatický, projevovat zájem o výzkum, ale zároveň by měl zůstat 

postojově neutrální ke zjištěným zkušenostem, čímž zajistí získání validních výzkumných 

dat. Další rozměr etiky se v mém výzkumu týká samotného dotazování. Do této oblasti 

spadají etické otázky, které vznikají v samotném průběhu rozhovoru. Jedná se o povinnost 

výzkumníka, aby se choval ohleduplně, nekladl respondentovi citlivé otázky, které nejsou 

pro výzkum významné, a dostatečně vnímavě se přizpůsoboval prožívané atmosféře 

rozhovoru, aby správně posoudil, na co je a není vhodné se během výzkumu dotazovat 

(Miovský, Miovská & Gajdošíková, 2005). 

Na výzkumníka také mohou být kladeny další etické nároky v podobě samotného sdělení 

respondenta. Výzkumník má povinnost se svými respondenty jednat ohleduplně a bez lží či 
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manipulací. Během rozhovoru se totiž může dostat vzhledem k tématu výzkumu do 

etických dilemat, které souvisejí s porušováním právního řádu. Respondent nám skrze své 

výpovědi odhaluje svá slabá místa, čímž se zde otevírá potenciální možnost ublížení 

(Guillemin, Gillam, 2004, s. 264-265). 

Z výše zmíněných důvodů je tudíž důležité během rozhovoru dodržovat základní etické 

principy, aby se minimalizovalo možné riziko jakéhokoliv možného způsobu ublížení. Účast 

respondenta v rozhovoru musí být proto naprosto dobrovolná bez vnějšího donucování. 

Dobrovolná účast by měla být také potvrzena informovaným souhlasem, který by chránil 

nejenom účastníka výzkumu, ale také mě, jako výzkumníka. Pomocí informovaného 

souhlasu bude zajištěna anonymita a důvěrnost zacházení s poskytnutými daty (Ritchie, et 

al, 2013, s. 77-84). 

4.6. Otázky v rozhovoru 

Dílčí výzkumné otázky Otázky v rozhovoru 

1) „Jaký dopad má drogová 

závislosti jedince užívajícího 

omamné a psychotropní látky na 

strukturu a stabilitu rodiny?“ 

 

1) Byla nějakým způsobem změněna struktura rodiny? 

(rozchod, rozvod, odchod dítěte, apod.) 

2) Změnil se způsob trávení Vašeho volného času? 

3) Trávíte čas s uživatelem návykové látky společně? 

4) Semkli jste se jako rodina za účelem vyřešení 

problému? 

5) Narušily se nějakým způsobem vztahy v rodině vlivem 

užívání návykové látky (jedincem)? Pokud ano, jakým 

způsobem? (vzhledem k jedinci užívajícímu látky, i 

mezi ostatními členy rodiny) 
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6) Jakým způsobem se změnil Váš osobní vztah vůči 

závislému?  

7) Ovlivnila drogová závislost člena rodiny i vzájemné 

vztahy ostatních členů rodiny?  

2) „Jaká sociální rizika pro rodinu 

přináší drogová závislosti jedince 

užívajícího omamné a 

psychotropní látky?“ 

 

1) S jakými rizikovými druhy chování závislého jedince 

se Vaše rodina musela potýkat? (Krádeže, záškoláctví, 

styk s nebezpečnými osobami)  

2) Stalo se někdy, že Vám zmizely finanční obnosy nebo 

osobní věci? Pokud ano, jaké? 

3) Jaké jste nastavil/a opatření proti tomu, aby se už 

krádeže osobních věcí neopakovaly? 

4) Jaké Vám vznikly neočekávané finanční výdaje?  

5) Nastavil/a jste nějaký nový způsob bezpečnostních 

opatření? (Za účelem dohledu nad uživatelem 

návykové látky či za účelem vlastní, rodinné 

bezpečnosti) 

3) „Jak se mění vlivem užívání 

návykových látek socializačně-

výchovná funkce?“ 

 

1) Jakým způsobem se změnil Váš celkový způsob 

výchovy dítěte vzhledem k užívání návykových látek? 

2) Byla ohrožena vlivem užívání návykové látky 

začlenění jedince do společnosti? (do školy, práce, 

širšího rodinného kolektivu, apod.) 

3) Vyhledal/a jste odbornou pomoc sociálních 

pracovníků za účelem zlepšení rodinné situace? 

Pokud ano, jakým způsobem Vám pomohli? 
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4) „Jakým způsobem se v rodině 

mění funkce emocionální 

podpory v důsledku drogové 

závislosti jedince na omamných 

a psychotropních látkách?“ 

 

1) Jakým způsobem se změnila atmosféra 

v domácnosti? 

2) Jak se změnila Vaše komunikace vzhledem k uživateli 

návykové látky? 

3) Jak se změnila komunikace v rodině vlivem užívání 

návykových látek? 

4) Obával/a jste se o bezpečí jedince, jenž užíval 

návykové látky? Pokud ano, tak v jakých situacích? 

5) Obával/a jste se o celkové bezpečí ostatních členů 

rodiny kvůli drogové závislosti? 

6) Jak byla ovlivněna Vaše důvěra vůči závislému 

jedinci? 

Do tabulky nejsou zahrnuty otázky týkající se představení respondenta a seznámení se 

situací, ve které se nachází nebo v minulosti nacházel. Zmíněné otázky navíc v průběhu 

rozhovoru budou podle potřeby upraveny a kladeny v různém pořadí podle odpovědí 

respondenta. Například u kategorie číslo 3 u otázky týkající se socializace do společnosti se 

zeptám hned na jeho socializaci ve škole, pokud měl jedinec závislý na drogách v dobu 

užívání povinnou školní docházku, apod. Je také možné, že nebude využita celá baterie 

otázek, nýbrž jen ty, které budou do rozhovoru vhodné. Otázky při rozhovoru mohou zaznít 

v jiné formě. Matky závislého jedince se například nebudu ptát: „Jak byla ovlivněna Vaše 

důvěra vůči závislému jedinci“, nýbrž „Jak byla ovlivněna Vaše důvěra vůči Vašemu synovi“. 

Znění a pořadí otázek tedy záleží na kontextu a celkové situaci rozhovoru. 

Důležité si je uvědomit, že subjektem mého zkoumání není dotazovaný člen rodiny, nýbrž 

celá rodina. I přes fakt, že jsou rozhovory vedeny s různými členy rodiny, kteří žili v době 

vzniku závislosti, je důležité, aby výsledná data byla, kvůli snazší analýze, co nejvíce 

homogenní. Toho je možné dosáhnout správným stanovením dotazovaných otázek. 
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Tabulka otázek zobrazená nahoře je proto výsledkem několika pilotních rozhovorů, ve 

kterých jsem zkoušel, jak dobře jsou schopni různí členové rodiny porozumět dané rodinné 

problematice. I přes tento fakt ovšem nelze předpokládat, že sourozenec závislého jedince 

toho bude vědět o výchově tolik, jako jeho rodiče. Proto se na jednotlivé otázky ptám 

v obecné, základní rovině tak, aby na ně byl schopný odpovědět každý člen rodiny, která 

spolu sdílí domácnost. 

4.7. Způsob analýzy dat 

Výsledná data budou interpretována a analyzována technikou otevřeného kódování, která 

funguje na základě vzájemného porovnávání rozdílů a podobností zjištěných dat s daty 

v teoretické části. Přepsané rozhovory v textu jsou rozloženy na jednotky, jednotkám jsou 

následně přidělena nová označení, se kterými výzkumník v další části analýzy pracuje. 

Každá jednotka pak dostává význam různé velikosti (jednotkou může být konkrétní 

slovo, ale i delší souvětí), což způsobuje, že se hranice významových jednotek mohou 

vzájemně doplňovat nebo překrývat. Nově pojmenované části textu (jednotky) jsou 

označeny jako kódy, které jsou následně přiřazovány k vytvořeným kategoriím. 

V analyzovaném záznamu tak vznikají ohraničené jednotky a názvy kódů, které následně 

zařazujeme pod stanovené kategorie (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 211-212). 

4.8. Analýza a interpretace dat 

Data rozdělím do čtyř základních kategorií, které vyvstávají na základě dílčích výzkumných 

otázek, tedy funkcích rodiny a připravené teorie o způsobu, jakým drogová závislost 

ovlivňuje fungování rodiny. 

Kategorie: 

1) Soudržnost rodiny 

2) Rizikové chování a důsledky závislosti na návykových látkách, související 

s ochrannou funkcí a funkcí ekonomicko-zabezpečovací 

3) Socializačně-výchovná funkce rodiny 
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4) Emocionální funkce rodiny 

Indikátory, podle kterých budu zařazovat konkrétní výpovědi do jednotlivých kategorií:  

Soudržnost rodiny 

Osobní výpovědi respondenta týkající se změny struktury rodiny – rozchod, rozvod, 

přestěhování se; změny způsobu trávení volného času rodiny; vzniku aliancí za účelem 

vyřešení problému; pozměněných rodinných vztahů; změny v komunikaci v rodině 

a s problémovým jedincem 

Rizikové chování a důsledky spojené s užíváním návykových látek (související s ochrannou 

funkcí a funkcí ekonomicko-zabezpečovací) 

Osobní výpovědi respondenta týkající se rizikového chování uživatele návykové látky; 

krádeží; vzniklých finanční problémy; pocitů strachu; nelegální činnosti; veškeré aktivity 

spojené s užíváním návykové látky, které ohrožují bezpečí rodiny 

Socializačně-výchovná funkce rodiny 

Osobní výpovědi respondenta týkající se pozměněných výchovných stylů – například 

způsob trestání či odměňování; způsobu, jakým napomáhají k resocializaci jedince do 

společnosti; výpovědi týkající se péče o dítě; pomoci odborníka; výpovědi týkající se 

pozměněných osobních hodnot v rámci celé rodiny nebo vůči uživateli návykové látky  

Funkce emocionální 

Osobní výpovědi respondenta týkající se důvěry, lásky a přátelství; výpovědi týkající se 

celkových pocitů týkajících se problému spojeného s užíváním návykové látky; ohrožení 

rodinného citového zázemí, atmosféry v domácnosti, nástupu hádek, strachu o rodinu 

Kvůli vzájemné provázanosti se v některých případech mohou kategorie částečně 

překrývat. 

Při analyzování dat nebyla zahrnuta funkce biologicko-reprodukční. I přesto, že může dojít 

k narušení funkce (k nepokračování rodinné linie v důsledku užívání návykových látek), tak 
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se jedná o problém, který nelze zaznamenat na základě jednoho rozhovoru. Jedná se totiž 

o problém, který by se dal pozorovat pouze longitudinálně nebo retrospektivně, což 

neodpovídá povaze mého výzkumu.  

 Soudržnost rodiny 

Kategorie soudržnosti rodiny popisuje, jakým způsobem se změnila struktura a stabilita 

rodiny, jak se změnil způsob trávení volného času jednotlivých členů rodiny, jak se změnily 

rodinné vztahy vlivem drogové závislosti jedince. Kategorie je rozdělena do tří podkategorií:  

a) Struktura rodiny 

Struktura rodiny je postižena jen v některých ohledech. Drogová závislost zpravidla přímo 

nezpůsobuje rozvod manželského páru nebo přestěhování neproblémového člena rodiny. 

Přestěhování nebo potenciálnímu rozvodu rodičů může tato skutečnost ovšem dopomoct, 

přestože to nemusí být hlavní důvod ke strukturní změně rodiny.  

 Struktura rodiny jako taková asi ovlivněna tolik nebyla. S manželkou furt jsem, avšak 

syn se před necelým půl rokem přestěhoval, ale náš mladší syn nebyl ten hlavní 

důvod, si myslím. Můžu říct, že to tento problém spojený s druhým synem maximálně 

ovlivnil, ale nebyl to ten hlavní důvod… Starší syn už je ve věku, kdy se jedinec od 

svých rodičů stěhuje (R1). 

 Mamka mi dokonce říkala, že se s tátou možná brzo rozejdou, když se to nějak 

nezlepší….. Jo, to jsem ti přece říkal, že se možná teď rodiče rozvedou. Jako já sice 

nevím, jestli to je úplně kvůli tomu, ale určitě mají i rodiče jiný vztah, než tomu bylo 

do doby, co zjistili, že fetuje (R5). 

Častější je ovšem přestěhování samotného problémového jedince do jiné domácnosti. 

Může se jednat jak o dobrovolný odchod, tak o vyhazov z vlastní rodiny. Ve většině případů 

je toto přestěhování zapříčiněno drogovým problémem jedince.  

 „Tak to dopadlo tak, že rodiče bráchu vyhodili na ulici. Podělal to no.  Nejdřív chtěl 

jít teda bydlet k babičce, ale to jsme zakázali jemu i babičce. Babička se nad ním ale 

slitovala a bez našeho vědomí ho nechávala bydlet u sebe.“ (R5). 
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 „Takže dcera si myslela, že bude bydlet sama a že já jí budu platit někde byt. To jsem 

jí řekla, ať se s touhle vidinou rovnou rozloučí, takže šla k mojí mámě, kde vydržela 

dva měsíce. Máma z ní byla teda úplně na mrtvici a odstěhovala (dcera) 

s k nějakému chlapci, kde bydlí do teď. Takže já teda ve své podstatě vím, kde bydlí, 

že bydlí s nějakým klukem, ale kdykoliv jí vidím, tak je prostě zfetovaná.“ (R3).  

 „Když ho teda propustili z pasťáku, tak babička řekla, že se nevrátí k nám, ale že 

bude bydlet u babičky.“ (R2). 

Struktura rodiny je tedy ve výsledku také ovlivněna drogovou závislostí, i když se může 

jednat o nepřímý jev. 

b) Trávení volného času 

Kvůli drogové závislosti člena rodiny je zapříčiněna změna ve způsobu trávení volného času. 

K tomuto omezení dochází na úrovni trávení času ostatních členů rodiny s problémovým 

jedincem. Dochází k omezení společně trávených aktivit, ale také k úplnému zamezení 

trávení času s problémovým jedincem. 

 „S mladším synem čas trávím a to často, ale na druhou stranu nevím, jestli se to dá 

označit jako společné trávení času. Přestali jsme spolu sportovat, přestali jsme spolu 

chodit na veškeré kulturní akce – do kina, na sportovní zápasy našeho oblíbeného 

týmu. Jediný způsob, jak s ním nyní trávím čas je společně doma, ale to je on po 

většinu času zavřený ve svém pokoji a já jsem v jiné místnosti.“ (R1) 

 V: „Trávíte čas ještě společně s mladší dcerou?“ 

R: „Ne, už vůbec.“ (R3) 

 „No, pokud nepočítám to, že spolu bydlíme, tak moc ne. Dřív jsme spolu občas chodili 

na hokej nebo do kina, ale to už teď vůbec. Musím se přiznat, že už většinou ani 

nemám motivaci se snažit ho někam vytáhnout.“ (R4) 

 V: „Trávíš ještě nějak čas společně s bráchou?“ 

R: „Ne, vlastně vůbec, protože brácha se po tom perníku jako hodně změnil. Jakože 

fakt hodně.“ (R2) 
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Dále musí ostatní členové rodiny svůj vlastní volný čas omezovat právě kvůli drogové 

závislosti jedince. Rodič omezuje své volnočasové záliby, aby mohl dohlížet na jedince, 

nebo si celá rodina nemůže dovolit jet na dovolenou. 

 „Až ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že to je opravdu problém, tak jsem omezil svůj 

způsob trávení volného času – omezil jsem svoje záliby a chvilky, co jsem měl pro 

sebe. Přestal jsem chodit v takové míře se trávit čas se svými přáteli a po práci jsem 

s nimi například nešel si sednout na pivo, ale rovnou domů. Přestal jsem vlastně tolik 

chodit ven ve chvíli, když byl můj syn doma a nikdy jiný v tu chvíli doma nebyl.“ (R1) 

 „To, co se ale změnilo je, že nikam už nejezdím na víkendy nebo dovolený. Prostě 

přes noc musím být doma, protože ten barák nechci nechávat bez dozoru. Bojím se, 

že by si tam syn někoho přitáhnul, někoho špatného, kdo by tam třeba něco ukradl 

nebo by si tam uspořádal mejdan a tak. Takže od doby, co syn fetuje, tak noci trávím 

jen u sebe doma.“ (R4) 

 „Tátovi se toho myslím taky tolik nezměnilo, ale mamka se třeba kvůli bráchovi 

snažila chodit po práci hned domů, aby ho měla na očích. Ale třeba kvůli němu nejeli 

rodiče na dovolenou na začátku.“ (R5) 

c) Rodinné vztahy 

Vztahy všech členů rodiny vůči závislému jedinci jsou ovlivněny vždy a to v mnoha formách. 

Nejčastěji ovšem převažuje fakt, že vztahy jsou kvůli zničené důvěře narušené. Rodiče 

i sourozenci se snaží zezačátku zpravidla býti pro problémového člena oporou v řešení 

problému. Tato snaha býti oporou ovšem za nedlouho končí poté, co členové rodiny zjistí, 

že jim problémový jedinec neustále lže a jen je využívá pro získání další dávky drogy. 

 „Co se týče ovšem vztahu s mladším synem, tak ten je výrazně horší právě kvůli 

zničený důvěře, častějším hádkám, začal jsem na něj často z afektu řvát kvůli 

maličkostem, kvůli tomu v jakým jsem byl stresu a vlastně někdy pořád jsem 

v tomhle období.“ (R1) 
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 „…a já jsem se ho snažila nějak zklidnit a tenkrát mě hrozně zpražil, sprostě mi 

nadával a tenkrát se mě to hodně dotklo. Bylo to takový zlý, protože my jsme 

s bráchou měli doposud takový hezký vztah a tohle sice byla věc, která chápu, že se 

stala v afektu, ale on se za to stejně nikdy neomluvil do teď.“ (R2) 

 „Můj vztah k ní je teď takový, že ji prostě kompletně ignoruju. Je to moje dítě, ano, 

ale prostě díky tomu, jak se chová, tak já jí ignoruju, protože vím, že ať udělám 

cokoliv, tak to bude špatně. Tam by bylo jediný dobře to, že já nevím, bych se před 

ní plazila a dávala jí třeba čtyři tisíce týdně na její potřebu, ale jinak… jinak je to 

prostě pro mě ve své podstatě úplně cizí člověk. Když přijde, dám jí najíst, dám jí 

napít, může se vykoupat, ale to je tak všechno.“… „Ale starší dcera jí taky jako, ona 

jí ta mladší… Jako starší dcera s ní komunikuje víc, ona si jí ještě nezablokovala. Ale 

ve stylu, že mladší dcera se na konci začne navážet do mě, starší dcera jí utne a už 

se zase spolu nebaví.“ (R3) 

  „Kromě normální komunikace, když se k třeba k večeru potkáme po práci a zeptáme 

se, jak se máme, tak se jinak moc nebavíme. Jakoby můj syn už prostě nebyl můj 

syn“… „Odcizení. Jako by to už ani nebyl můj syn. Nenacházíme společný téma 

k diskuzi a ani se nesnažíme ho najít. Já neříkám, že to je jen synova chyba – za tohle 

určitě můžu i já“….. „On spíš vždycky mluvil s mamkou, ale teď jakoby mezi námi 

vznikla ještě větší, neviditelná propast.“ (R4) 

 „No, ale tak jsme spolu skočili spolu na pivko, kde jsem se s ním strašně pohádal, 

protože to, v jaký je teď situaci dával za vinu rodičům a mně. Na to jsem neměl nervy 

a šel jsem pryč. Od té doby jsem ho naživo neviděl a vidět ho možná ani nechci.“… 

„No, s tátou se brácha nevídá vůbec. Tady panuje taková vzájemná nenávist, bych 

řekl…... Táta si totiž myslel, že má jako absolutní pravdu a že jinak to ani nejde 

a brácha z toho cítil pak křivdu, že je na něj hnusný a pak to dopadlo tak, že se ten 

problém ještě zhoršil.“ (R5) 

Dále dochází i k zhoršení vztahů mezi ostatními členy rodiny, kteří mají na problematiku 

jiný náhled. Jeden z rodičů se například problémového jedince neustále zastává a druhý 
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rodič by jedince za jakékoliv prohřešky trestal. Vznikají tak dva odlišné protipóly, které se 

stávají důvodem hádek.  

 V: „Řekla bys, že jste se jako rodina semkla za účelem vyřešení problému?“ 

R: „Spíš právě úplně naopak. Tam se to fakt jako utvořilo na dva tábory. Jeden stojící 

za babiččinou stranou a druhy stojící na straně mámy.…“ … „Máma jí to vlastně 

nikdy neodpustila, že ho takhle vzala a úplně ho od ní odřízla, že jí řekla, že je 

neschopná matka a že se o něj teda bude starat ona, tak tím ho máma ztratila 

z úplné kontroly.“ (R2) 

 „Táta je od té doby takový odměřený a s mamkou se mnohem víc hádají. Mamka mi 

dokonce říkala, že se s tátou možná brzo rozejdou, když se to nějak nezlepší.“ (R5)  

Někdy ovšem nastane i situace, že se zbytek rodiny semkne a nastaví si hlavní prioritu 

rodiny jako vyřešení závislostního problému nebo chtějí být sami sobě psychickou oporou 

v této nelehké době. Ani semknutá rodina ovšem nedokáže pomoct problémovému jedinci, 

protože on sám pomoct nechce. 

 „… ale na druhou stranu vztahy se starším synem nebo s manželkou to možná jenom 

ztvrdilo. Jako rodina jsme se v téhle těžké situaci nerozpadli a dokázali se semknout.“ 

(R1) 

 V: „Za účelem vyřešení problému jste se semkli jako rodina?“ 

R: „Já se starší dcerou určitě jo.“ (R3) 

 „Jinak já mám teď s mamkou, neřekl bych lepší vztah, protože už předtím byl fakt 

skvělý, ale rozhodně teď spolu víc mluvíme, protože cítím, že mě mamka potřebuje 

mnohem víc než předtím.“ (R5) 

 Socializačně-výchovná funkce 

Kategorie zkoumající vliv na socializačně-výchovnou funkci rodiny. Kategorie je rozdělena 

do podkategorií, které souvisejí se změnou vychovávání jedince a resocializací do 

společnosti v důsledku drogové závislosti jedince. Jedná se o kategorie: 
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a) Styl výchovy 

Styl výchovy se změní téměř v každém případě, kdy se rodiče dozvědí o drogovém 

problému svého dítěte. Zpočátku jde zejména o nastolení autoritativního řádu, který ovšem 

není efektivní. Rodiče se snaží svůj výchovný styl změnit tak, aby to pomohlo k řešení 

problému. Žádný z nastavených stylů ovšem nepřináší větší úspěch. 

 „Zpočátku jsme s manželkou zkoušeli nasadit autoritativní způsob výchovy – 

všechno jsme mu nařizovali. Že musí hned po škole přijít domů, bezpodmínečně nám 

zvedat telefony, ale ono to k něčemu nevedlo a syn nás stejně neposlouchal. Od 

tohoto stylu výchovy jsme postupně upouštěli, protože nás to jenom vysilovalo 

a výsledek to žádný nepřinášelo.“ (R1) 

 „Víte co, já jsem se jí snažila nejdříve přitvrdit. Pak už jedete takový pokus-omyl. 

Přitvrdíte, stejně vám dítě lže, tak mu pak řeknete důvěra, ale stejně pak zjistíte, že 

vám to dítě furt lže. Takže, co se týče mladší dcery, tak to jsem postupem času 

přestala úplně řešit a třeba co se týká mého syna, tak on je mazánek ve své 

podstatě….. Třeba kdyby mě bylo dvacet, tak bych nad tím možná mávla rukou, ale 

teď tu jsou věci, kdy se mu furt snažím nastavit ty hranice tak, že sice může a může 

toho hodně, ale furt musí mít ty hranice, přes které nemůže.“ (R3) 

 „ Já jsem byl i proto dost shovívavý, když jsem se dozvěděl o tom, že má problémy 

ve škole nebo když jsem se dozvěděl, že bere drogy. Nechtěl jsem na něj prostě být 

zlý, po tom všem, co se mu stalo. Jenže to asi nebyl správný přístup, protože teď 

mám pocit, jako by se mi syn odcizil ještě víc.“… „Zkusil jsem nejdřív přitvrdit, když 

jsem se dozvěděl, že něco bere, ale k ničemu to nevedlo a mně samotnému to bylo 

proti srsti na něj řvát nebo mu něco zakazovat, takže se to pak vrátilo do starých 

kolejí.“… „Jediný, co mu furt říkám, že jestli se u něj zase objeví nějaký problémy 

nebo přestane vydělávat, tak půjde z baráku ven. Je to přece jenom furt můj barák, 

a jestli tam on chce bydlet, tak se musí řídit aspoň podle těchto pravidel. Prostě jsem 

mu nastavil nějaká hranice, které musí respektovat. On to chápe a to jsem rád.“ (R4) 
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 „To jsem na něj fakt začal řvát, ať se probere, že piko už prostě není v pohodě, že mu 

to fakt může zničit život a že jestli s tím nepřestane, tak že to určitě řeknu rodičům. 

On mi to samozřejmě odsouhlasil, ale já jsem stejně nevěděl, jestli mu můžu věřit, 

tak jsem si na něj začal dávat větší pozor.“… „Od té doby se všechno změnilo. Rodiče 

to vyhnali do strašného extrému. Začali na bráchu řvát, všechno mu zakázali, 

přestali mu dávat kapesný, nepouštěli ho ven. Jenže tak se to podle mě pokazilo ještě 

víc.“ (R5) 

Autoritativní výchova způsobuje, že je v problémovém jedinci vytvářena zášť k rodičům 

a pocit nespravedlnosti, což má ve výsledku přesně opačný efekt, jelikož se mezi jedincem 

a ostatními členy rodiny nadále prohlubuje citová propast. Jako vychovatel nemusí působit 

pouze rodič, ale někdy i jiný člen rodiny. Dalším zmíněným stylem výchovy byl liberální 

způsob, kdy byla v jedince vkládána důvěra, že již nebude pokračovat s návykovými látkami. 

Liberální způsob může být prosazován z důvodu schovívavosti jednoho z rodičů. Nicméně 

ani tento výchovný styl se nesetkává s úspěchem. Aby měl totiž změněný výchovný styl 

šanci na úspěch, musí jej respektovat i sám jedinec. 

b) Nalezení odborné pomoci 

Častokrát dochází k vyhledání odborné pomoci za účelem vyřešení problému, ovšem ve většině 

případů neúspěšně. Respondenti se shodují na tom, že pokud nechce sám problémový jedinec 

pomoct, tak mu odborník nepomůže.  

 V: „Vyhledali jste odbornou pomoc za účelem vyřešení problému?“ 

R: „Jo, vyhledali.“ 

V: „Pomohlo Vám to nějakým způsobem?“ 

R: „No, ani moc ne. Byli jsme s manželkou jen jednou na konzultaci s odborníkem, 

ale že by nám to pomohlo, tak to se říct nedá. Jediné v čem nám to pomohlo, byl asi 

fakt, že jsme si uvědomili, na čem jsme.“ (R1) 

 R: „Vyhledali jste někdy odbornou pomoc?“ 

V: „Jo.“ 
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R: „Pomohlo to nějak?“ 

V: „Ne.“ 

R: „A bylo to aspoň k něčemu dobré?“ 

V: „Tenkrát jsme jezdili do Ústí, kde je nějaké středisko podpory pro rodiny 

s drogovou závislostí. Myslím, že si aspoň máma kvůli tomu byla schopna objasnit a 

pochopit některý věci, ale stejně to tam ztroskotalo na tom, že když je člověk hodně 

drogově závislý a nechce pomoct sám, tak tě tyto pomocné zařízení nespasí.“ (R2) 

 „No takže potom už v roce 2018 jsem byla pořád v kontaktu s OSPODem. OSPOD je 

vlastně ochrana péče o dítě. To jsem teda s nimi byla v kontaktu neustále, kdy jí on 

(kurátor) vlastně furt navrhoval diagnosťák. Takže já jsem dceři navrhla diagnosťák. 

Normálně jsem si podala k soudu návrh a ona odjela do Kladna k jiné kurátorce, 

protože tam měla trvalé bydliště. Jinak jsme jako spadaly pod Prahu. No a kurátorka 

řekla, že ne.“ 

 V: „Často jste zmiňovala vyhledání odborné pomoci. Pomohlo Vám to nějak?“ 

R: „Ne. Vůbec.“ (R3) 

Z důvodu plnoletosti závislého jedince také dochází k omezení možnosti nalezení odborné 

pomoci. 

 „Rodiče se snažili najít nějakou odbornou pomoc, jenže bráchovi už bylo víc jak 

osmnáct a takže měl možnost se rozhodovat podle vlastního svědomí.“ (R5) 

c) Nápravné zařízení 

Kvůli problémovému chování je závislý jedinec umístěn do nápravného zařízení, které mu 

má pomoct s řádným začleněním do společnosti. Nicméně často nepomáhají ani nápravná 

zařízení k pomoci ke správnému stylu života. Jedinci, kteří byli umístěni do nápravného 

zařízení, ve výsledku znovu podléhají drogám. 

 „No, já jsem to lhaní poznala, takže jsem s ní začala navštěvovat SVP (středisko 

výchovné péče) ve Slaným… „Pak jsem jí nechala do toho SVP umístit. Byla tam šest 
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týdnů. Co se týká toho pobytu, tak tam byla za hvězdu – dcera je inteligentní dítě, 

takže známky měla ve škole super, chování super, tím, že jí nastavili hranice oni, od 

kterých to brala…“ (R3) 

 „A s tím se to začalo nabalovat. On pak v šestnácti skončil v pasťáku, protože různě 

kradl a tam se stala špatná věc.“ (R2) 

 „Kvůli tomu mi i pak psala sociálka, jenže synovi pak bylo osmnáct a přestalo se to 

řešit.“(R4) 

d) (Re)socializace jedince  

Závislý jedinec má kvůli svému chování zpravidla problémy ve škole, často školu kvůli 

drogovému problému ani nedodělá. Někteří přestupují na mnoho jiných středních škol, ze 

kterých jsou ovšem kvůli záškoláctví či krádežím uvnitř školy znovu vyhozeni. Po neúspěchu 

na akademickém poli si problémový jedinec snaží najít práci, kde také mívá problémy. 

 V: „Bylo ohroženo začlenění syna ve škole kvůli tomu?“ 

R: „To určitě jo….. Sice má teď hodně špatné známky a vůbec nevíme, jestli bude 

připuštěn k závěrečným zkouškám, ale to je pro nás teď vedlejší problém.“ (R1) 

 „… že tohle říkal, že byl pro něj taky zásadní mezník, protože nemohl dělat to, co 

chtěl a on byl pak asi na pěti středních školách a vždycky ho odtamtud vyhodili, 

protože tam buď vůbec jako nechodil nebo vím, že z jedné školy se taky začaly 

ztrácet věci a vždycky to šlo na jeho hlavu, protože za to mohl“… „Takže on si pak 

udělal učňák, lakýrníka a v místní městské firmě začal pracovat, ale schopný tam je 

vydržet až tyhle poslední dva roky. Jinak byl většinou bez práce…“ (R2) 

 V: „Dokončila vlastně školu? 

R: Nedokončila. Je znovu v prváku. To už je vlastně třetí škola, kde je v prváku. Takže 

na to, že by měla za rok maturovat, tak nic moc teď.“ (R3) 

 „Takže jakoby dost přestal chodit do školy, s jeho třídní učitelkou jsem neustále řešil 

jeho zameškaný hodiny, říkal jsem mu, ať do školy kouká chodit, jenže on mě moc 

neposlouchal, až to dopadlo tak, že ho na konci třeťáku kvůli tomu vyhodili.“ (R4) 
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 „I rodiče si pak začali všímat, že se chová divně a hlavně sotva prolezl prvním 

semestrem na vejšce. Nedal asi 4 zkoušky, tak na něj rodiče byli dost naštvaní“… 

„Jenže pak se to posralo úplně ve všech směrech. V druhém semestru bráchu ani 

nepustili ke zkouškám a kvůli tomu, že nesplnil požadovaný počet kreditů, tak ho 

prostě vyhodili ze školy.“ (R5) 

Dále je ohrožena socializace jedince i celé rodiny v rámci vrstevníků a širší rodiny. Rodina 

se snaží, aby se nikdo nedozvěděl o drogové závislosti jejího člena, a tak se izoluje od svých 

přátel i od své širší rodiny, kterou přestává navštěvovat. 

 „Ne, ty o tom nevědí. Omezili jsme s nimi kontakt kvůli tomu. Od doby, co jsme se to 

dozvěděli, jsme třeba nejeli za našima příbuznýma do zahraničí do Polska, odkud 

pochází moje manželka. To právě kvůli tomu, aby se to nedozvěděli. Vztahy s širším 

kolektivem to teda neovlivnilo, ale to je spíš kvůli tomu, že jsme se s nimi přestali 

stýkat. Jediný, kdo to ví, je můj bratr, ale ten mi řekl, ať si to zatím nechám jen pro 

sebe.“ (R1) 

 „No tak s babičkou se už nevídá vůbec si myslím, a s ostatními se neviděl od chvíle, 

co je na ulici. Oni se rodiče nejdřív snažili, aby se to nikdo nedozvěděl o tom, že 

brácha fetuje, takže to dopadlo tak, že jsme se úplně přestali bavit s rodinou z tátovy 

strany z Plzně, protože rodiče nechtěli, aby se o tom dozvěděli. Takže to dopadlo tak, 

že jsme se jim furt stranili nebo za nimi jel třeba jenom táta nebo jsme se jim furt na 

něco vymlouvali, ať tam nemusíme jezdit.“ (R5) 

Socializačně-výchovná funkce je tak ohrožena různými způsoby. Rodina se kvůli drogové 

závislosti člena rodiny izoluje od svých ostatních příbuzných. Dále má tento jedinec problém 

ve svém profesním životě (jak ve škole, tak v práci) kvůli tomu, že se jeho prioritou stalo 

užívání drog. I přes všechny možné způsoby pomoci ze strany ostatních členů rodiny, je tato 

pomoc bezvýsledná, protože sám závislý jedinec onu pomoc nechce. Z toho důvodu se 

stává zbytečná i pomoc od odborníka. Respondenti se shodují na faktu, že aby bylo možné 

jedinci pomoct, musí chtít pomoct on sám. Ani zásah státní organizace za účelem 

resocializace jedince nemusí přinést kladné výsledky. 



66 

 Emocionální funkce 

Následující kategorii týkající se emocionálního zázemí v domácnosti jsem rozdělil do tří 

podkategorií, které ohrožují psychické rozpoložení celé domácnosti. Jedná se 

o podkategorie: 

a) Důvěra 

Vlastní rodiče či ostatní příbuzní přestávají věřit jedinci s drogovým problémem. Když ho o 

něco požádají, tak nemají jistotu, že požadovaný úkol splní. Mluvené slovo problémového 

jedince nikdo nebere vážně, protože mu nejde věřit. Důvěra je kromě nesplněných slibů a 

lží ničená i prostřednictvím krádeží či nesplněných požadavků, které příbuzní na jedince 

mají. 

 „Přestal jsem mu důvěřovat, začal jsem na něj často i často řvát kvůli věcem, které 

by mi v minulosti přišly v pořádku. Začal jsem na něj koukat nedůvěřivýma očima. 

Když jsem mu něco řekl, tak jsem nevěděl, jestli to splní.“ … „. I když mi říkal, že se 

s nimi neschází, tak jsem mu nakonec stejně nevěřil.“ … „Ještě jsme zkoušeli 

samozřejmě synovi domlouvat, ale na to jsme se nespoléhali, protože ta důvěra vůči 

němu byla a stále je hodně narušená. Prostě mu nevěříme.“ (R1) 

 „Ono tomu člověku začnete trochu věřit, ale ne. Nejde to. Důvěřuj, ale prověřuj“ (R3) 

 „Syn vám sice něco řekne, ale to už prostě nejde brát vážně, když vám furt lže. Teď 

mi třeba syn říká, že už přestal brát drogy a že teda jenom s kámošema pije, ale jemu 

prostě nejde věřit a stejně si myslím, že furt bere.“… „S manželkou jsme taky synovi 

založili účet, kam jsme mu pravidelně posílali peníze, aby to měl jednodušší, až si 

bude shánět bydlení, jenže teď i když mu je devatenáct a už pracuje, tak mu ty peníze 

dávat fakt nechci, protože nemám jistotu, že by je neutratil za drogy a tak.“ (R4) 

 „Přestali mu úplně věřit. Důvěra mezi ním a rodiči byla zničená po tom, co jim 

odpřisáhnul, že ročník dodělá a že nebude mít problémy nebo, že už nefetuje. Jenže 

on ročník nedodělal, utíkal z baráku v noci, kradl tátovi peníze, takže mu pak rodiče 

nevěřili ani nos mezi očima. A takhle jsem to měl i já od té doby, co jsem našel 
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u bráchy podruhé piko po tom, co mi sliboval na svoji smrt, že s tím určitě skončí a že 

není debil, aby si s tím nechal zkazit život.“ (R5) 

b) Atmosféra v domácnosti 

Atmosféra v domácnosti je narušována neustálými excesy či lhaním závislého jedince, 

na kterého není spoleh. Kvůli tomu, že si ostatní členové domácnosti uvědomují 

závislost jedince, a tím pádem i jeho možné patologické chování, se stává domácnost 

plná napětí. Prostředí vlastního domova už není místem odpočinku, nýbrž místem, kde 

si ostatní musejí dávat pozor na případná rizika. 

 „Atmosféra začala být taková více neklidná, že jsem ani nevěděl, jak mám v tu chvíli 

reagovat. Potom, co jsem se dozvěděl o problému, přišel jsem domu a kouknul jsem 

na syna, kouknul se do jeho očí a on se kouknul mně do očí, tak už to prostě nebylo 

jako dřív.“ … „Spíš než samotná komunikace se změnila její atmosféra. Přestalo to 

být pohodové, přestali jsme se tolik smát a vtipkovat.“ … „ S mladším synem určitě. 

S ním jsme se určitě začali více hádat, ale byly to většinou bezcílné hádky. A to samé 

se vlastně dělo i u nás v rodině. Někdy jsme se se ženou začali hádat kvůli naprostým 

maličkostem….“ (R1) 

 „Ona se mi pak přiznala, že se chtěla dokonce i oběsit, že si koupila lano, ale kvůli 

tomu, že jsem byla v té době ještě tak malá… ale že to pak prostě neudělala kvůli 

mně.“ (R2) 

 „Já si k synovi nikdy moc cestu nenašel a teď jsem i na tohle sám. Teď to u nás vypadá 

tak, že oba chodíme do práce a přispíváme na bydlení, jídlo a tak, ale kromě 

společného bydlení toho moc společného nemáme. Kromě normální komunikace, 

když se k třeba k večeru potkáme po práci a zeptáme se, jak se máme, tak se jinak 

moc nebavíme.“ … „A to je i furt cítit v naší domácnosti – taková nepohodová 

atmosféra téměř vždycky, co se vidíme. Ale s tím už jsem se nějak naučil žít.“ (R4) 

 „Kdy ho viděla naposledy, tak to fakt nevím, protože si myslím, že to mamka zatajuje 

i přede mnou. Mamce je to líto asi nejvíc, ta je z toho nejvíc zdrcená. Já se jí ani 
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nedivím. Ta je hrozně ráda, když přijedu na víkend domů, ale už prostě vidím, že to 

není jako dřív. Ani ve zbytku rodiny.“ … „Tak to skončilo tak, že s rodičema za žádným 

pracovníkem sociálním jet nechtěl, ještě víc je naštval tím, když jim furt něco vyčítal 

a furt se s nimi hádal, že je v pohodě ať ho nechají na pokoji.“ … „Táta je od té doby 

takový odměřený a s mamkou se mnohem víc hádají.“ … „No, brácha s rodiči skoro 

úplně přestal mluvit a rodiče na něj víc řvali. Takže to dopadlo tak, že se nakonec 

začali i mnohem víc hádat. Hlavně teda táta s bráchou.“… „. Oni se kvůli němu i často 

hádali, protože mamka tátovi říkala, ať na něj není tak tvrdý, jenže táta byl furt proti 

a tak se kvůli tomu hádali.“  (R5) 

c) Strach o rodinu 

Emocionální prostředí domácnosti také narušují obavy a strach o závislého jedince 

v případě, kdy ho rodiče nemají na dohled a představují si nejhorší možné scénáře, 

které by mohly nastat. Dále také dochází k obavám o bezpečí zbytku rodiny v důsledku 

chování závislého jedince, kdy si například jedinec vodí domů další problémové jedince 

ze své party. 

 „Bál jsem se o něj prostě vždycky, když jsem ho neměl na očích, protože jsem vždy 

jen myslel na to, že je s tou partou a že se mu prostě může něco stát. A kdyby se mu 

něco nedej bože stalo, tak pochybuju, že by mu zrovna oni pomohli. Tenhle strach 

furt přetrvává. Nikdy nemám absolutní záruku toho, že je v pořádku, zrovna když 

s ním nikdo není. Když mi řekne, že je doma, tak mám stejně problém mu věřit. Měl 

jsem prostě strach z nevědomosti.“ … „Některé lidi z party si totiž vodil domů ve 

chvíli, když jsme si o něm mysleli, že je ve škole. A jednou přišla manželka nečekaně 

domů dříve ve chvíli, když měl být syn ve škole a doma s ním byli jeho dva kamarádi 

z party. Sice se nic nestalo a ti kluci hned odešli potom, co přišla, ale to vy nikdy 

nevíte, co se těmhle lidem honí v hlavě a co se v tu chvíli může stát.“ (R1) 

 R: Že se třeba stalo to, že k nám před dům přišli dva takový „bouchači“ a chtěli peníze 

na ruku a vyhrožovali.  

V: V těchto situacích ses teda bála o zdraví bratrovo, celý rodiny…  
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R: No jasně, no jasně. Město, odkud pocházím, je vlastně hrozně malý a všichni vědí, 

všichni se znají. (R2) 

 Prostě přes noc musím být doma, protože ten barák nechci nechávat bez dozoru. 

Bojím se, že by si tam syn někoho přitáhnul, někoho špatného, kdo by tam třeba 

něco ukradl nebo by si tam uspořádal mejdan a tak.“ … „Ale z hlediska toho 

rodičovského instinktu, nebo jak to mám nazvat, se o něj bojím v jakémkoliv případě, 

kdy ho nevidím. V tu chvíli se mi v hlavě začnou přehrávat různé špatné scénáře, že 

je zfetovanej a co se mu kvůli tomu může stát pod vlivem drog a tak, že jo. A to se 

stává dost často, jelikož ho většinu dne nemám na očích. Když mu večer volám, když 

ještě není doma, tak mi to většinou nebere a pak začínám mít ještě větší obavy.“  

(R4) 

 V: Obával ses někdy o bráchovo bezpečí? 

R: No vlastně furt. I teď se o něj svým způsobem bojím, ale co s tím můžu dělat. 

Kdykoliv jsem neměl přehled o tom, co dělá, tak jsem se o něj bál a to furt celkem 

přetrvává. Furt je to můj brácha, i když je takový, jaký je.  

V: A o bezpečí tvé rodiny? 

R: Jo, tak když byl v tom deliriu u té babičky a vyváděl tam, tak jsem se hrozně bál o 

babičku než jsem tam dojel s rodiči. Hrozně jsem se bál, že jí třeba ve vzteku ublíží 

nebo tak. Ale pak jsem se bál i o sebe ještě jednou a to bylo, když mi brácha volal 

z neznámého čísla asi měsíc po tom, co jsme ho vyhodili od babičky právě a jediný, 

co mi říkal, bylo to, že jsme to posrali a že tam někdy přijde a vypálí nám barák. (R5)  

Na základě získaných dat vidíme, že emocionální klima rodiny je ve výsledku také narušeno. 

Emocionální funkce má uvnitř rodiny zajistit, takové zázemí, kde se všichni cítí v bezpečí, 

obklopeni láskou Domácnost, kde se vyskytuje závislý jedinec, se stává spíše místem 

s opačným účinkem. Z rodinné atmosféry, která má být přátelská, láskyplná a relaxující, se 

stává atmosféra plná nejistoty a nedůvěry, kde nemá možnost kvůli neustálému strachu 

možnost odpočinout si. 

  



70 

 Rizikové chování 

Kategorie týkající se rizikového chování jednotlivce, které ve výsledku ohrožuje nebo může 

ohrozit blaho celé rodiny. Kategorie rizikového chování souvisí s dvěma výše zmíněnými 

rodinnými funkcemi. Jde o funkci ekonomicko-zabezpečovací, která vytváří v rodině 

podmínky pro ekonomické zabezpečení dětí, ale i rodiny a funkci ochrannou, která zajišťuje 

ochranu rodiny před jakýmkoliv sociálně-patologickým chováním. Na základě získaných dat 

jsem stanovil čtyři podkategorie: 

a) Rizikové chování problémového jedince 

Podkategorie zahrnující mnoho oblastí postihujících rodinné i jedincovo bezpečí. Nejčastěji 

zmiňovaným problémem u závislých jedinců, kteří ještě nedosáhli plnoletosti, je záškoláctví 

a s ním spojené problémy ve škole, které ve výsledku mohou způsobit až vyhazov ze školy. 

Jedinec se dále schází s partou osob, v jejíž přítomnosti drogy užívá nebo si od nich drogy 

kupuje. Ze strany rodičů vždy dochází k obavám, když nevědí, kde se jejich syn/dcera 

vyskytuje nebo jim o svém výskytu lže. Strach z nevědomosti, kdy rodič neví, jestli je 

problémový jedinec v pořádku v případě, kdy nebere telefony a neodpovídá. Závislý jedinec 

si někdy vodí problémové osoby do prostředí vlastní domácnosti, čímž je ohrožen i pocit 

bezpečí ostatních členů rodiny. V některých případech jedinec za vidinou snadného zisku 

začne prodávat drogy, čímž porušuje právní řád. Dále je kvůli užívání drog narušena 

psychika užívajícího jedince. Jeho chování se stává nepředvídatelné a při silných 

psychických stavech prožívání dochází až k ohrožení nejbližších osob. 

 „Čeho jsem se ale obával více, byla parta, se kterou se začal scházet. Jsou to totiž 

pofidérní lidi se stejným problémem, jaký má můj syn. Jak jsem se dozvěděl od mého 

staršího syna, k této partě se dostal přes kamaráda ve škole, který ho s nimi 

seznámil. Myslím, že právě s nimi spadnul více do problému a začal fetovat. Nejdřív 

jsem mu zakazoval se s partou scházet, ale bezúspěšně.“… „. Nikdy nám nedával 

vědět, kdy se vrátí domů, nebral nám telefony, po nocích utíkal z domu a my jsme 

prostě nevěděli, kde je.“ … „A jednou přišla manželka nečekaně domů dříve ve chvíli, 

když měl být syn ve škole a doma s ním byli jeho dva kamarádi z party.“ (R1) 
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 „…takže žije v Německu, kde i pracoval, když já jsem byla malá a oni se pak 

v Německu s bráchou scházeli. Brácha mi sice do teď nebyl schopný říct, co pro něj 

přesně dělal, ale pochopila jsem, že vozil drogy přes hranice a že za tím tátou jezdil.“ 

… „Jinak byl většinou bez práce nebo bylo období, kdy sám vařil pervitin a z toho měl 

nějaký příjem.“ … „Takže když se našly ty injekční stříkačky v kůlně, tak on měl 

v tuhle chvíli opravdu silný psychický stav, kdy začal vyhrožovat tím, že to tady 

všechno zapálí a že nás všechny zabije.“ (R2) 

 „Ten první popud asi byl, že se chytla blbých lidí a pak přestala chodit domů 

a podobně.“ … „Bylo to poznat i na jejím chování. „To byl největší problém – ona 

vůbec nedodržovala to, co jsem jí já řekla. Dopadlo to tak, že mi asi dvakrát nepřišla 

domů a už jsem na ni zavolala policajty.“ … „. Takže jsem se potom dozvěděla, že 

dcera prodává ve škole trávu.“ … „Ona si i za to mohla sama, kvůli tomu, jak se 

chovala a tíhla ke špatným lidem, protože na každé škole se najdou feťáci. Je jedno, 

jestli to je gympl támhle nebo támhle. Tyhle lidi se prostě mezi sebou poznají. Takže 

mladší dcera se začala bavit se špatnýma lidma a byl problém na cestě.“ (R3) 

 „V tu chvíli to bylo v pohodě, ale postupem času se třeba přestal v noci vracet domů, 

protože někde pařil ve všední den, i když měl hned potom školu.“ … „Já jsem pak od 

kamaráda zjistil, že se můj syn stýká s takovou naší městskou pochybnou partou.“… 

„ No, syn, když ještě nebyl plnoletý, tak jsem si pro něj asi dvakrát nebo třikrát musel 

přijet na policejní stanici na záchytku, kde ho chytli kvůli tomu, že pil alkohol, když 

mu ještě nebylo osmnáct. Kvůli tomu mi i pak psala sociálka, jenže synovi pak bylo 

osmnáct a přestalo se to řešit. No a pak asi jen to, že se baví s tou blbou partou, 

která ho i podle mě naučila fetovat.“ … „Když mu pak řeknu, ať mi zvedá telefony, 

protože se o něj bojím, tak na to přikývne, ale stejně mě neposlechne a příště ho 

s největší pravděpodobností stejně nevezme.“ (R4) 

 „… furt to chtěl hnát do extrémů. I když bylo už třeba 8 ráno, tak on šel ještě někam 

na byt, aby mohl pokračovat. I rodičům to začalo být divné, jak se chová, jak je třeba 

o víkendech furt ospalý a nevrlý. Tak jsem se mu jednou snažil promluvit do duše, že 

to trochu přehání a on mě poslal hned do hajzlu, že už jsem jak ty rodiče.“ … „Nebo 
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jako – zjistil jsem nějak přes kámoše, že se baví s jedním feťákem, kterého zná a pak 

jsem u něj znovu našel piko.“ … „I přes zákaz brácha furt zdrhal v noci z baráku nebo 

po škole se nevracel domů a nebral rodičům telefony…“… „když měli být rodiče pryč 

z města a já byl taky někde pryč, tak si brácha domů pozval nějaký lidi. Rodiče se ale 

vrátili domů o den dřív a našli svůj barák v úplně dezolátním stavu. Všude bordel, 

flašky na zemi a hlavně tam našli i drogy a všichni, co tam byli, byli úplně zfetovaný.“ 

… „ Začal prodávat. Nebo si to aspoň myslím, protože teď bydlí na bytě s asi dalšími 

třemi lidmi v bytě na Jižáku a do práce nechodí a nějak si na nájem vydělávat musí. 

On mi sice říkal, že chodí do práce a tak, ale pak z něj nakonec vypadlo, že si vydělává 

různýma „kšeftíkama“. Tak jsem se nějak snažil dopídit, co to ty „kšeftíky“ jsou, ale 

nedokázal mi to nějak rozumně vůbec vysvětlit. Takže si myslím, že si prostě 

vydělává nějak pomocí drog.“ … „Začal nám všem sprostě nadávat, mamce i babičce 

nadával fakt hnusně a nešlo ho zastavit. Dokonce shodil celkem novou televizi, co 

měla babička na zem a rozbil jí, tak jsme ho chtěli s tátou zpacifikovat. I když je 

brácha o dost menší než já nebo táta, tak jsme s ním měli co dělat. Dokonce jsme 

přemýšleli, že na něj zavoláme policajty.“ (R5) 

Časté byly krádeže uvnitř domácnosti, kdy se ostatním členům ztrácely drahé osobní věci 

(prstýnky, náramky, fotoaparát, notebook, apod.) nebo samotné finance. Problémový 

jedinec svým rodičům často lže, aby z nich vymámil další peníze nebo se v jejich očích 

ospravedlnil, což rozhodně nepomáhá k vyřešení problému. V jednom případě dokonce 

přišli před barák rodiny respondenta vymahači dluhů s výhružkami kvůli nesplacenému 

dluhu.  

 „Ale co se například stávalo, že nám mizely peníze z peněženky. Nebo mi například 

zmizel z nočního stolku zlatý snubní prsten. Zpočátku jsem tomu ovšem nepřikládal 

žádnou váhu, protože to zmizelo předtím, než jsem se o tom dozvěděl (o synově 

závislosti). Ale v tu chvíli, co jsem se to dozvěděl, tak do sebe všechno začalo zapadat 

a po několika konfrontacích se syn ke krádeži přiznal.“ (R1) 

 „Jo, jasně. I mně se furt ztrácely věci. Vím, že mi třeba brácha ukradl foťák, různý 

rádia a tyhle věci, co šly prodat“… „Že se třeba stalo to, že k nám před dům přišli dva 
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takový „bouchači“ a chtěli peníze na ruku a vyhrožovali.“ … „Ona teda potřebovala 

nějaký věci na podpis kvůli tomu léčení, tak šla k němu a říkala, že z toho brácha 

prostě udělal squat – smrdí to tam, byl tam nějaký týpek, co měl u postele stříkačky 

a brácha se dušoval, že on je čistý a já si myslím, že je, ale on má ty kamarády že jo. 

On žil chvilku v Praze a pak se vrátil k nám do města, kde má všechny ty kamarády, 

který prostě fetují a on se s nimi stýká. Já třeba věřím tomu, že on už si třeba nepíchá, 

ale prostě furt tam má ty kamarády.“ (R2) 

 „Dítě vám začne nechodit domů, nechodit do školy, furt se u ní začínají objevovat 

nové problémy, lže.“ … „Co jsem se dozvěděla od známých z Kladna, kde bydlí moje 

máma, že říkala, že jde vždycky spát k babičce v době, kdy jí bylo 13 let, a já si 

myslela, že u ní spí, tak ona se sbalila, byla někde venku, někde zvracela, dělala věci, 

o kterých pak ani nevěděla.“ … „V roce 2017 v létě se to rozjelo úplně. Ona je teda 

ročník 2002. To bylo vlastně znovu to samé. Řekla mi, že jede někam pod stan, ale 

dozvěděla jsem se, že byla na Let It Rollu (hudební festival elektronické drum and 

bass hudby). Což není pro patnáctileté dítě.“ (R3) 

 „Když jsem mu pak říkal, že by se s nimi neměl scházet, tak mi to zase odkývnul a já 

mu zas věřil, že se s nimi scházet nebude. Ale pak jsem ho s nimi viděl znovu, a když 

jsem se ho doma ptal, kde byl, tak mi samozřejmě lhal.“… „Peníze mi nemizí, ale vím, 

že když syn ještě chodil do školy a v tu dobu jsem mu ještě dával peníze, tak se dost 

často ptal na peníze na lítačku nebo na něco do školy. No když mi pak přinesl 

nezaplacenou pokutu za jízdu na černo, tak jsem na něj byl fakt naštvaný a tyhle věci 

jsem si pak začal prověřovat. Když se znovu ptal na nějaké peníze do školy, tak sem 

si hned zjistil, jestli jedou někam na výlet nebo jestli si za to ty knihy fakt koupil. Jak 

jsem ale začal takhle prověřovat, tak si syn začal o peníze říkat daleko méně. Takže 

si myslím, že tímhle způsobem ode mě dost často takhle nepřímo kradl.“ (R4) 

 Táta měl navíc podezření, že mu začaly mizet peníze z peněženky, tak jednou nechal 

schválně asi 15 stovek volně vytažených někde v obýváku, jestli tak zůstanou nebo 

zmizí. No a samozřejmě zmizely, a když se bráchy ptal, jestli náhodou neví, kam ty 

prachy zmizely, tak ten to popřel.“ … „Jenže pak s ním začala mít problémy i babička. 
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Začal jí taky krást nějaký věci, co měla drahý po dědovi nebo jí i kradl peníze 

z důchodu nebo peněženky.“ (R5) 

b) Bezpečnostní opatření 

Uvnitř rodiny vznikají zejména kvůli domácím krádežím opatření, která by měla zamezit 

budoucím krádežím. Všechny cenné věci se uchovávají na jiné místo, některé místnosti 

v domově zůstávají pořád zamčené a peněženka zůstává pořád pod dohledem ve vlastní 

kapse. Dále za účelem dohledu nad problémovým jedincem se rodina snaží, aby byl v jeho 

přítomnosti stále někdo, kdo by ho mohl hlídat. V jednom případě byla uzavřena dohoda 

mezi učitelkou a rodičem, kdy učitelka ihned napíše rodičům v případě, kdy se dítě neobjeví 

ve škole. 

 „Zkoušeli jsme v těchto věcech na syna apelovat stále, ale nakonec pomohlo jen to, 

jak jsme se chovali my. Myslím to, jaké jsme nasadili opatření vůči jeho chování.“ … 

„Jak už jsem říkal dříve. Syn prostě nesmí být sám doma, schovali jsme si cenné 

osobní věci, peněženku máme stále u sebe, domluva s kantorkou, aby nám posílala 

SMS v době synově nepřítomnosti ve škole když nebyl omluven a tak.“ … „Zezačátku 

to byla jen tvrdá domluva, ale to bylo hodně ovlivněno afektem a hněvem v dané 

situaci. Potom jsme si s manželkou i druhým synem začali schovávat cennosti jinam. 

Peněženku se pokoušíme mít stále u sebe, cennosti jsme přesunuli na jiné místo, ale 

hlavně jsme se snažili, aby syn nezůstával sám doma.“ (R1) 

 „Pak se třeba peníze vyndávaly z peněženky a cenné věci se schovávaly.“ (R2) 

 „No, táta mu dal jenom to ultimátum asi třikrát, že tohle je prostě poslední kapka 

a že jestli to ještě jednou udělá, tak u něj skončil. Jinak asi žádný opatření ne. Možná 

si rodiče víc schovávali peníze nebo cenný věci a byli víc obezřetní, ale spíš se prostě 

spoléhalo na to, že brácha krást přestane, protože už to byla přece jen jeho poslední 

šance.“ (R5) 
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c) Vzniklé finanční potíže 

Rodiče za problémové jedince ve většině případů zpočátku platili všechny pokuty. Dále 

pokračují ve splácení vytvořených dluhů i v rámci několika desítek tisíc korun. Kvůli 

neschopnosti jedince najít si pevné povolání mu také museli pomáhat s jeho přežitím i poté, 

co se od rodiny odstěhoval.  

 „Babičce dluží hrozně moc peněz, mámě taky. Co si pamatuju, tak za něj vždycky 

rodina doplácela, protože on nebyl schopný normální práce, nebyl schopný za svoje 

věci si platit a dost se kvůli tomu zadlužoval.“ (R2) 

 „Pokuty jsem za ní teda jednu nebo dvě zaplatila, co jela na černo, což bylo v době, 

kdy jsem jí platila lítačku, kterou si ale nezaplatila, když jsem jí na ni dala peníze. 

Kvůli pokutě tam má asi dese tisíc korun exekuci, tak jsem jí řekla, ať si tohle vyřeší 

sama, že jí tohle platit nebudu.“ (R3) 

Rizikové chování je tedy nebezpečné jak pro samotného jednotlivce, který se dopouští 

různých druhů nežádoucího sociálně-patologického jednání, tak pro celou jeho rodinu. Na 

úrovni jedince dochází k porušování právního řádu či k ohrožení zdravotního stavu jedince. 

Na úrovni rodiny jedinec svým chováním vysává rodinu jak na fyzické, tak psychické rovině. 

Kvůli neustálému lhaní a nepředvídatelnému chování musí rodina nastavovat různá 

bezpečnostní opatření, pomocí kterých například zamezuje krádežím uvnitř domácnosti. 

V krajních a vyhrocených případech začne svým jednáním problémový jedinec ohrožovat 

zdraví celé rodiny. To se stává ve chvíli vyvolání silného psychického stavu, kdy jedinec 

začne vyhrožovat či dokonce fyzicky ubližovat vlastním nejbližším osobám. To může být 

jeden z možných abstinenčních příznaků po delším neužití drogy. Rodina musí za jedince 

vynaložit velice často finanční prostředky na zaplacení pokut či dluhů, které si vytvořil kvůli 

obstarání další dávky drogy. Dalším typickým atributem rizikového chování je selhávání 

v zaujímaných profesních rolích a s nimi spojených povinnostech. Jedinec přestává chodit 

do školy či zaměstnání, jelikož se mění jeho zastávané priority.  

  



76 

5. Závěr 

Problematika užívání návykových látek je velmi rozšířeným fenoménem nejenom v dospělé 

populaci. První zkušenosti s drogou mají velice často i jedinci, kteří ještě nedokončili ani 

základní školu. V době dětství, zejména v době dospívání, je jedinec mnohem více náchylný 

k patologickému chování, jelikož si nemusí uvědomovat následky svých činů. Nevinné 

experimentování s drogou může ve výsledku skončit těžkou drogovou závislostí, která zničí 

život jak závislému jedinci, tak celé jeho rodině.  

První kapitola teoretické části se zaměřila na definování základních pojmů v oblasti 

zneužívání návykových látek. Kromě základní terminologie jsou představeny nejužívanější 

nelegální návykové látky a popsaná drogová situace v České republice. Druhá kapitola se 

soustředila na teorii rodiny, kde jsou kromě její definice popsány jednotlivé typy rodiny 

a její funkce. Podkapitola týkající se rodinných funkcí je následně použita a srovnávána 

v části metodologické. Pro hlubší porozumění a snazší orientaci je třetí kapitola teoretické 

části soustředěna na drogovou závislost v rodině. 

Na základě interpretace dat můžeme vyslovit finální zjištění týkající se hlavního tématu 

práce. Díky provedenému výzkumu jsme schopni odpovědět na hlavní stanovenou 

výzkumnou otázku: 

„Jaké jsou možné sociální dopady drogové závislosti jedince užívajícího omamné 

a psychotropní látky na fungování rodiny?“ 

Dopadů, které mohou nastat na fungování rodiny je opravdu mnoho. Jedná se zejména o ty 

negativní. Rodina, potýkající se s drogovým problémem jednoho ze svých dětí, je ovlivněna 

téměř ve všech svých funkcích. Drogová závislost se pro rodinu stává překážkou, která jí 

omezuje v běžném fungování. 

Domácnost i rodinné vztahy jsou narušeny kvůli zničené důvěře, kterou způsobilo rizikové 

chování závislého jedince. Lži, nedodržené sliby, hádky a zhoršená komunikace způsobily, 

že se ničí rodinná funkce emocionální podpory, která v prostředí rodiny vytváří 

emocionální zázemí důležité pro zdravý chod celé domácnosti. Atmosféra přestává být 
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přátelská, což ohrožuje nejenom správný vývoj dětí, ale také zdravé fungování všech členů 

domácnosti. Dalším faktorem negativně ovlivňujícím tuto funkce jsou také neustálé obavy 

o zdraví jak závislého jedince, tak ostatních členů rodiny. Atmosféru v domácnosti narušují 

také bezpečnostní opatření, která rodina musela udělat za účelem omezení rizikového 

chování závislého jedince. Na druhou stranu často dochází k semknutí členů rodiny za 

účelem vyřešení drogového problému. Tento fakt může rodinné vztahy mezi ostatními 

členy rodiny posílit.  

I ochranná funkce a funkce ekonomicko-zabezpečovací je negativně ovlivněna drogovou 

závislostí. V rámci ochranné i ekonomicko-zabezpečovací se jedná o fakt, že rodina, ve které 

se vyskytuje závislý jedinec, je neustále ohrožována jeho patologickým chováním. Rodina, 

která má za úkol chránit své členy před jakýmkoliv druhem patologického chování, se stává 

obětí jejího vlastního člena. Často zmiňovaným problémem jsou krádeže uvnitř 

domácnosti. Nejenom že se kvůli krádežím zhoršuje emocionální zázemí celé rodiny, ale 

rodina díky tomu přichází i o finanční prostředky. Jedinec je schopný zadlužit se za účelem 

obstarání další dávky návykové látky. Nesplacené dluhy jsou vymáhány soukromě najatými 

exekutory, kteří mohou ohrozit zdraví nejenom zadluženého jedince, nýbrž i jeho rodiny. 

V některých případech nastává chvíle, kdy se rodiče, kvůli naprostému psychickému 

i fyzickému vyčerpání způsobenému chováním závislého člena, rozhodnou pro vyhození 

vlastního dítěte ze své domácnosti. Rodina přestává fungovat jako ručitel ekonomického 

zabezpečení svých dětí. Problémovým faktorem je i nevyzpytatelná osobnost závislého 

jedince. Jedinec je kvůli abstinenčním příznakům po delším neužití drogy schopný 

v některých případech i fyzicky napadnout svoje nejbližší.  

Rodina má v rámci funkce socializačně-výchovné zajistit naučení způsobů, podle kterých se 

bude dítě chovat ve společnosti. Funkce socializačně-výchovná je proto také výrazně 

narušena. Závislý jedinec selhává na svém profesním poli - ať už se jedná o školu či 

zaměstnání. V rámci školy se velice často stává, že je jedinec kvůli záškoláctví, 

neomluveným hodinám, špatnému chování či dokonce krádežím v prostorech školy 

vyloučen. Kvůli nově nastaveným prioritám, které se týkají zejména užití návykové látky, 

nezvládá jedinec ani svoje budoucí profesní povinnosti a je vyhazován i z dalších školy, na 

které se přihlásil. V případě příliš silného patologického chování přichází na pomoc státní 
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péče ve formě nápravných zařízení. I když to ovšem v době výkonu trestu v zařízení vypadá, 

že se jedincovo chování vrací do normálu, tak se po propuštění vrací k negativní činnosti. 

Rodina dále často volí pomoc odborníka ve formě rodinného psychologa. Nicméně ani 

odborník v oboru rodině ve většině případů ani pomoct nemůže, jelikož pomoc nechce sám 

závislý jedinec.  

Jak píše Čtrnáctá (in Sborník odborné konference, 2013), ve výsledku není klientem pouze 

sám závislý člen, nýbrž celá jeho rodina, jejíž fungování bylo výrazně narušeno jeho 

společensky nepřijatelným chováním. 

Výsledky práce mohou být užitečné v mnoha formách. Mohou sloužit jako výstraha pro 

neznalého jedince, kterého text od okušení drog odradí. Dále může být práce prospěšná 

pro sociální kurátory, kontaktní centra, pracovníky nízkoprahových center ale i všechny 

ostatní jedince, kteří pracují s rodinami, kde dítě užívá návykové látky. Největší přínos 

ovšem vidím v prohloubení mých znalostí ve zkoumané problematice. 
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Summary 

The use of addictive substances is in nowadays world, not only between adults, very 

widespread phenomenon. First experience with an addictive substance have often young 

individuals which have not yet graduated from elementary school. In the times of 

childhood, mostly in adolescence, is the individual much more prone to pathological 

behaviour, because he cannot reflect the backlash of his own deeds. Innocent 

experimentation with a drug can result in heavy drug addiction, which can destroy his life 

and also life of his whole family. 

First chapter of the theoretical part is focused on defining a fundamental terminology 

about using drugs. There are also presented most used illegal drugs and drug situation in 

Czech Republic. Second chapter studies family theory. The definition of a family, its 

typology and functions. Part of this chapter focused on defining family functions is 

aftermathly used and compared in methodological part. For deeper understanding and 

easier orienation is the third chapter concentrated on drug addiction in a family. 

On the basis of data interpretation we can pronounce a final finding relating to the main 

topic of this thesis. Thanks to the research we can answer on the main estabilished research 

question: 

„What are the possible impacts of drug addiction on family´s wellbeing?“ 

There are a lot of impacts affecting the family welfare. It is mainly the negative ones. Family, 

with a drug addicted child, is influenced in almost all of its functions. The drug addiction 

becomes an obstacle that is restricting the family in its common functioning.  

Household and family relationships are damaged due to destroyed trust, which has been 

caused by dangerous behaviour of an addicted individual. Lies, unfulfilled promises, 

quarells and aggravated communication caused, that the family function of emotional 

support is being destroyed. This function creates emotional background which is important 

for healthy development of the whole family. Atmospere in the household is not friendly 

anymore because of newly estabilished security measures, which have been created due 
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to restriction of dangerous behaviour. Constant concern about addicted individuals and 

other family members negatively influences this function too. In some cases the drug 

addiction can strenghten relationships between other members of the family because they 

want to solve the problem. 

Functions connected with economic-security and protective behaviour of the family are 

also damaged. In a family, which is affected by a drug addiction, is constantly endangered 

by his pathological behaviour. Family, which has to protect all of its members before all 

kinds of pathological behaviour, is becoming victim to its own member. Theft in the family 

environment negatively influences not only emotional background of the family, but the 

family also loses its financial resources. Individual is able to get in debt just to obtain next 

dose of drug. Unpaid debts are enforced by privately hired executor, who can endanger 

health of the whole family. In some cases, due to absolute physical and mental exhaustion, 

some of the parents decide to kick out the addcited member from their household. Family 

is stopping to work as guarantor of economic security. Another problematic factor is also 

unpredictable personality of an addicted member. Due to withdrawal symptoms caused by 

longer non-use of the substance is the addicted member capable of attacking his most 

loved ones. 

The task of the family is to ensure proper education of a child according to needs of society. 

Socializing function of the family is therefore also damaged. Addicted member fails to fulfill 

his responsibilities in the area of his profession. In the terms of going to school is the 

individual being frequently fired from school due to truancy, absence from class or even 

theft in the school environment. Due to newly set priorities, which are connected especially 

with drug use, the individual fails to fulfill his future responsibilites and is being fired from 

another visited schools. A state comes for a help in the case of too much serious 

pathological behaviour. Addicted member is put into correctional facilities which helps him 

to fix his unacceptable behaviour. However, after release the individual in most cases 

returns to negative activites. Family also chooses help from the family psychologist but 

often comes to a conclusion that if the addicted member does not want a help, the rest of 

the family or even a psychologist cannot help him. 
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As Čtrnáctá (in Sborník odborné konference, 2013) states, as a result of a drug addiction 

the client that needs help is not only the addicted member but also the whole family which 

has been affected by socially unaccepted behaviour. 

The results of this thesis can be useful in many forms. They can serve as a warning to an 

individual who has never tried drugs. It can be also useful for everyone who is working with 

a family, in which a child is addicted to drug use. However, the greatest benefit I see in 

deepening my knowledge in this topic. 
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7.1. Příloha č. 1 – Přepis rozhovorů 

Respondent č. 1 

V: Nyní bych se dostal k samotnému tématu rozhovoru, zdali byste mi jenom mohl popsat, nějak 

jednoduše, Vaší rodinu – kolik máte dětí, s kým žijete, kolik Vám je let? 

R: Mně je 46 let a žiju v manželství se svou o dva roky mladší manželkou, máme spolu dva syny. 

Jednomu je devatenáct a druhému je 24. 

V: Jaký z těchto synů se potýká s drogovým problémem? 

R: Je to mladší syn. Ten devatenáctiletý. 

V: Jedná se o problém aktuální nebo se již odehrával v minulosti? 

R: Trápilo nás to i v minulosti, ale stále nás to trápí. Problém tedy stále ještě dodnes přetrvává.  

V: Ještě tedy nebyl vyřešen. Zeptám se Vás, jak dlouho tento problém trvá. Respektive, jak dlouho 

o problému víte? 

R: Vím o něm necelý rok. Spíš tak půl roku, sedm měsíců. 

V: Jak nebo od koho jste se o problému dozvěděl? 

R: Nejdřív jsem začal mít obavy kvůli divnému chování syna, ale to byly pouze domněnky. Potvrzeno 

mi to bylo až jeho starším bratrem. 

V: Mohl byste mi prosím specifikovat to divné chování? 

R: No, jakoby se z ničeho nic přestal chovat jako syn, kterého jsem doposud znal. Začalo to různými 

excesy a začal se také jinak chovat. 

V: Takže typ chování, kterého jste si dosud nevšímali? 

R: Ano. 

V: Víte, jaké návykové látky Váš syn v nynější době užívá? 

R: Momentálně má problém s pervitinem. 

V: Změnila se nějakým způsobem struktura Vaší rodiny? 

R: Jak to myslíte? 
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V: Zdali došlo k nějakému přestěhování, rozvodu, rozchodu, a podobně. 

R: Dobře. Struktura rodiny jako taková asi ovlivněna tolik nebyla. S manželkou furt jsem, avšak syn 

se před necelým půl rokem přestěhoval, ale náš mladší syn nebyl ten hlavní důvod, si myslím. Můžu 

říct, že to tento problém spojený s druhým synem maximálně ovlivnil, ale nebyl to ten hlavní důvod. 

Sice atmosféra v našem bytě začala být taková hustší, ale starší syn totiž odešel bydlet se svojí 

přítelkyní. Starší syn už je ve věku, kdy se jedinec od svých rodičů stěhuje.  

V: Změnil se nějak také způsob trávení Vašeho volného času od té doby, co jste se o problému 

dozvěděl? 

R: V tu chvíli, co jsem se o problému dozvěděl, tak to ještě úplně ne. Až ve chvíli, kdy jsem si 

uvědomil, že to je opravdu problém, tak jsem omezil svůj způsob trávení volného času – omezil jsem 

svoje záliby a chvilky, co jsem měl pro sebe. Přestal jsem chodit v takové míře se trávit čas se svými 

přáteli a po práci jsem s nimi například nešel si sednout na pivo, ale rovnou domů. Přestal jsem 

vlastně tolik chodit ven ve chvíli, když byl můj syn doma a nikdy jiný v tu chvíli doma nebyl. Tohle se 

ještě zhoršilo právě po odstěhování staršího syna, protože jsem tu zbyl jen já a manželka. 

V: A trávíte čas v nynější době společně s Vaším mladším synem?  

R: S mladším synem čas trávím a to často, ale na druhou stranu nevím, jestli se to dá označit jako 

společné trávení času. Přestali jsme spolu sportovat, přestali jsme spolu chodit na veškeré kulturní 

akce – do kina, na sportovní zápasy našeho oblíbeného týmu. Jediný způsob, jak s ním nyní trávím 

čas je společně doma, ale to je on po většinu času zavřený ve svém pokoji a já jsem v jiné místnosti. 

V: Jakým způsobem se změnila atmosféra ve Vaší domácnosti?  

R: No, atmosféra se určitě změnila po tom, co jsme se o synovi dozvěděli. Jak jsem již říkal, 

atmosféra v celé rodině začala být taková hustší, změnila se naprosto důvěra k mému synovi. (delší 

odmlka) Atmosféra začala být taková více neklidná, že jsem ani nevěděl, jak mám v tu chvíli 

reagovat. Potom, co jsem se dozvěděl o problému, přišel jsem domu a kouknul jsem na syna, 

kouknul se do jeho očí a on se kouknul mně do očí, tak už to prostě nebylo jako dřív. 

V: Semkli jste se jako rodina za účelem vyřešení problému s ostatními členy rodiny? 

R: Určitě jsme se semkli. Naším hlavním a nejdůležitějším problémem, který jsme chtěli vyřešit, bylo 

to, aby syn přestal brát drogy. Začali jsme s mým druhým synem a manželkou diskutovat o tom, jak 

bychom to mohli vyřešit -> začala to hlavní priorita celé rodiny. 

V: Jak se změnila komunikace vůči mladšímu synovi? 
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R: Tak komunikace se změnila v mnoha ohledech. Přestal jsem mu důvěřovat, začal jsem na něj 

často i často řvát kvůli věcem, které by mi v minulosti přišly v pořádku. Začal jsem na něj koukat 

nedůvěřivýma očima. Když jsem mu něco řekl, tak jsem nevěděl, jestli to splní. Spíš než samotná 

komunikace se změnila její atmosféra. Přestalo to být pohodové, přestali jsme se tolik smát a 

vtipkovat.  

V: A ve Vaší rodině se změnila komunikace s ostatními členy? 

R: Jak to myslíte? 

V: Například, jestli jste se začali více hádat nebo…. 

R: S mladším synem určitě. S ním jsme se určitě začali více hádat, ale byly to většinou bezcílné 

hádky. A to samé se vlastně dělo i u nás v rodině. Někdy jsme se se ženou začali hádat kvůli 

naprostým maličkostem….. To se ale asi vlastně možná dělo i předtím. Nevím, jestli jsme se kvůli 

tomu začali hádat více. 

V: S jakými rizikovými druhy chování Vašeho mladšího syna se rodina musela potýkat? Například 

problémy ve škole nebo problémy se zákonem? 

R: Jako ve škole začaly problémy se synem někdy na konci prvního ročníku, ale to bylo kvůli 

známkám. Je to tak tři roky nazpátek, co začal domů nosit špatné známky, někdy měl i neomluvenou 

hodinu, ale to jsme brali tak, že to je „lajdák“, protože většina jeho spolužáků měla podobný 

problémy. Rozhodně jsme si v tu dobu nemysleli, že by v tom měly prsty drogy. Jak tomu bylo 

doopravdy, to už se asi nedozvíme. Každopádně, na tu školu zatím furt chodí, ale ani nepřemýšlíme 

nad tím, jestli ji dodělá nebo ne. Čeho jsem se ale obával více, byla parta, se kterou se začal scházet. 

Jsou to totiž pofidérní lidi se stejným problémem, jaký má můj syn. Jak jsem se dozvěděl od mého 

staršího syna, k této partě se dostal přes kamaráda ve škole, který ho s nimi seznámil. Myslím, že 

právě s nimi spadnul více do problému a začal fetovat. Nejdřív jsem mu zakazoval se s partou 

scházet, ale bezúspěšně. I když mi říkal, že se s nimi neschází, tak jsem mu nakonec stejně nevěřil. 

Nakonec se moje obavy potvrdily, když jsem šel nakoupit a s partou jsem ho viděl v dobu, kdy měl 

být ve škole. Večer jsem se ho na to zeptal, ale samozřejmě mi všechno zapíral. 

V: Zmizely Vám například nějaké finanční obnosy nebo osobní věci? Pokud ano, tak jaké? 

R: To se také stávalo. Teď už s tím problém není, protože jsme proti tomu nějak začaly bojovat. Ale 

co se například stávalo, že nám mizely peníze z peněženky. Nebo mi například zmizel z nočního 

stolku zlatý snubní prsten. Zpočátku jsem tomu ovšem nepřikládal žádnou váhu, protože to zmizelo 
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předtím, než jsem se o tom dozvěděl (o synově závislosti). Ale v tu chvíli, co jsem se to dozvěděl, 

tak do sebe všechno začalo zapadat a po několika konfrontacích se syn ke krádeži přiznal. V tu chvíli 

byla ovšem ta situace nejvyhrocenější – to bylo někdy před tím půl rokem, někdy na začátku léta, 

kdy jsem se o problému dozvěděl. Předtím jsem tomu nedával nějak velkou váhu – o prstýnku jsem 

si říkal, že se najde, o penězích třeba, že jsem si je jen špatně spočítal.  

V: Jak jste řešil tuto situaci? 

R: No jak bych jí mohl řešit, policajty na syna neudám. To by ničemu nepomohlo, i když musím 

přiznat, že jsem nad tím jednu dobu uvažoval. 

V: Já mám teď na mysli nějaká konkrétní opatření, která jste nasadil vy, aby se podobné krádeže 

neopakovaly. 

R: Zezačátku to byla jen tvrdá domluva, ale to bylo hodně ovlivněno afektem a hněvem v dané 

situaci. Potom jsme si s manželkou i druhým synem začali schovávat cennosti jinam. Peněženku se 

pokoušíme mít stále u sebe, cennosti jsme přesunuli na jiné místo, ale hlavně jsme se snažili, aby 

syn nezůstával sám doma. Ještě jsme zkoušeli samozřejmě synovi domlouvat, ale na to jsme se 

nespoléhali, protože ta důvěra vůči němu byla a stále je hodně narušená. Prostě mu nevěříme. 

V: A nějaké jiné neočekávané finanční údaje, které Vám v tuto dobu vznikly? 

R: To ani ne.  

V: Obával jste se o bezpečí mladšího syna? A v jakých situacích? 

R: Ano, to jsem se obával. Obával jsem se vždy, když nebyl doma právě kvůli lidem, se kterýma se 

stýkal a myslím, že stále ještě stýká. Vždy když nebyl doma, tak jsem se svým způsobem bál, jestli 

zrovna teď nefetuje s nima, bál jsem se o jeho zdraví. Nikdy nám nedával vědět, kdy se vrátí domů, 

nebral nám telefony, po nocích utíkal z domu a my jsme prostě nevěděli, kde je. Bál jsem se o něj 

prostě vždycky, když jsem ho neměl na očích, protože jsem vždy jen myslel na to, že je s tou partou 

a že se mu prostě může něco stát. A kdyby se mu něco nedej bože stalo, tak pochybuju, že by mu 

zrovna oni pomohli. Tenhle strach furt přetrvává. Nikdy nemám absolutní záruku toho, že je 

v pořádku, zrovna když s ním nikdo není. Když mi řekne, že je doma, tak mám stejně problém mu 

věřit. Měl jsem prostě strach z nevědomosti. 

V: Obával jste se kvůli tomu i o bezpečí ostatních členů rodiny? 

R: Jo, obával. Některé lidi z party si totiž vodil domů ve chvíli, když jsme si o něm mysleli, že je ve 

škole. A jednou přišla manželka nečekaně domů dříve ve chvíli, když měl být syn ve škole a doma 
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s ním byli jeho dva kamarádi z party. Sice se nic nestalo a ti kluci hned odešli potom, co přišla, ale 

to vy nikdy nevíte, co se těmhle lidem honí v hlavě a co se v tu chvíli může stát. Těmhle lidem 

nemůžeš totiž věřit ani nos mezi očima. Po tom, co se tohle stalo, jsme si řekli, že ještě musíme 

zpřísnit opatření, aby se tahle situace neopakovala. Když třeba syn nebyl ve škole ve chvíli, kdy tam 

měl být, tak jsme poprosili kantorku, ať nám hned zavolá nebo ať nám pošle SMS. 

V: Jakým způsobem se tedy změnil Váš celkový způsob výchovy vůči mladšímu synovi? 

R: Když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl opravdu naštvaný a věděl jsem, že se musí něco změnit. 

Zpočátku jsme s manželkou zkoušeli nasadit autoritativní způsob výchovy – všechno jsme mu 

nařizovali. Že musí hned po škole přijít domů, bezpodmínečně nám zvedat telefony, ale ono to 

k něčemu nevedlo a syn nás stejně neposlouchal. Od tohoto stylu výchovy jsme postupně upouštěli, 

protože nás to jenom vysilovalo a výsledek to žádný nepřinášelo. Zkoušeli jsme v těchto věcech na 

syna apelovat stále, ale nakonec pomohlo jen to, jak jsme se chovali my. Myslím to, jaké jsme 

nasadili opatření vůči jeho chování.  

V: To byla jaká opatření? 

R: Jak už jsem říkal dříve. Syn prostě nesmí být sám doma, schovali jsme si cenné osobní věci, 

peněženku máme stále u sebe, domluva s kantorkou, aby nám posílala SMS v době synově 

nepřítomnosti ve škole když nebyl omluven a tak. Ono se to jeho chování díky tomu trochu zlepšilo 

a určitě to nebylo tak zlé, jako tomu bylo na začátku, ale stejně…  

V: Bylo ohroženo začlenění syna ve škole kvůli tomu? 

R: To určitě jo. Naštěstí je synova třídní učitelka velice hodná, a když jsme jí řekli, že nějaký ten 

problém máme a nechceme, aby se to rozšířilo dále. Podle mě asi tuší, co se v naší rodině děje, ale 

chápe a navíc syn není ani jeden z těch nejvíce problémových žáků ve třídě a při hodinách se chová 

slušně. Snaží se nám pomoct. Sice má teď hodně špatné známky a vůbec nevíme, jestli bude 

připuštěn k závěrečným zkouškám, ale to je pro nás teď vedlejší problém.  

V: Přemýšleli jste nad jeho budoucností, jestli si má najít práci nebo tak? 

R: Tak samozřejmě. Ale ono je to těžké když on sám nechce. Momentálně nevíme, jak to bude dál 

takhle pokračovat. Dokud nebude chtít on sám, tak to prostě jinak nepůjde. 

V: Ví o tomto problému vaše širší rodina? Stýkáte se s nimi? 

R: Ne, ty o tom nevědí. Omezili jsme s nimi kontakt kvůli tomu. Od doby, co jsme se to dozvěděli, 

jsme třeba nejeli za našima příbuznýma do zahraničí do Polska, odkud pochází moje manželka. To 
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právě kvůli tomu, aby se to nedozvěděli. Vztahy s širším kolektivem to teda neovlivnilo, ale to je 

spíš kvůli tomu, že jsme se s nimi přestali stýkat. Jediný, kdo to ví, je můj bratr, ale ten mi řekl, ať si 

to zatím nechám jen pro sebe. Uvidíme, jak se tohle vyvine dál. 

V: Jak se změnily priority Vaší rodiny? 

R: No taky jak už jsem říkal, naší hlavní prioritou je teď, mít syna pod kontrolou, snažit se aby se 

vyléčil.  

V: Vyhledali jste odbornou pomoc za účelem vyřešení problému? 

R: Jo, vyhledali. 

V: Pomohlo Vám to nějakým způsobem? 

R: No, ani moc ne. Byli jsme s manželkou jen jednou na konzultaci s odborníkem, ale že by nám to 

pomohlo, tak to se říct nedá. Jediné v čem nám to pomohlo, byl asi fakt, že jsme si uvědomili, na 

čem jsme. Pracovník nám jenom na rovinu řekl, jak to nejspíš teď bude probíhat. Řekl nám, že syn 

s největší pravděpodobností nedodělá školu, že si nenajde práci, že se vztahy v naší rodině s ním 

budou zhoršovat a bude přibývat hádek. Pokud totiž prý syn nebude sám chtít, tak mu ani totiž 

nebude nikdo moct pomoci. A syn nechce. Furt nám tvrdí, že přestane, až on sám bude chtít a že to 

má pod kontrolou nebo někdy tvrdí, že už dokonce přestal. Jenže to není pravda. Psychicky mi ale 

nejvíce pomohlo, když jsem se svěřil kamarádovi, který se potýkal s podobným problémem jako já. 

Ten mi sice ve výsledku řekl to samé, co odborník, ale když jsem to slyšel takhle od někoho blízkého 

a navíc jsem věděl, že kamarádova rodina se s tím vypořádat dokázala, tak to mě vskutku pomohlo. 

V: Takže se narušily vztahy ve Vaší rodině kvůli tomu? 

R: No, tak vztahy se narušily určitě. Začali jsme se víc hádat, situace v rodině začala být více napjatá, 

atmosféra taková hustší, ale na druhou stranu vztahy se starším synem nebo s manželkou to možná 

jenom ztvrdilo. Jako rodina jsme se v téhle těžké situaci nerozpadli a dokázali se semknout. Co se 

týče ovšem vztahu s mladším synem, tak ten je výrazně horší právě kvůli zničený důvěře, častějším 

hádkám, začal jsem na něj často z afektu řvát kvůli maličkostem, kvůli tomu v jakým jsem byl stresu 

a vlastně někdy pořád jsem v tomhle období. On se ten problém furt nevyřešil, ale už asi nastala ta 

fáze částečného smíření, takže se tím pádem uklidnil i tento napjatý vztah. To, co se ale nezlepšilo 

je naše důvěra k němu. 

V: Jak jste reagoval poté, co jste se dozvěděl, že syn užívá návykové látky? 
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R: Zpočátku jsem tomu vůbec nechtěl věřit. Já, jakožto člověk, který s drogami nemá absolutně 

žádné zkušenosti, jsem ani ve snu nepomýšlel na to, že by můj syn takový problém mohl mít a 

najednou bum, taková rána a já tomu fakt nechtěl věřit. Tak jsem byl samozřejmě naštvaný. Po 

prvotním vzteku přišly první bláhové a naivní myšlenky, že s manželkou uděláme tohle a tamto a 

problém vyřešíme, jenže to řešení není tak jednoduché, jak se v počátku zdá. Po prvních měsících 

jsme fakt zjistili, že to nepůjde do doby, dokud za námi s prosbou o pomoc nepřijde sám syn. 

V: Mezi bratry se zhoršily vztahy? 

R: Jo, a to mě mrzelo nejvíc. Já jsem vždycky viděl, jak ten starší pro toho mladšího tady vždycky byl, 

se vším mu pomáhal a byli to prostě nerozlučný kámoši, i když se občas hádali a rvali, ale tak je 

tomu u všech bratrů. A starší bratr to bral ještě hůř než já. Nedával to sice na sobě znát, ale já vím, 

že jo. Když jsem ho viděl takhle zničeného, tak mě to drásalo srdce i někdy víc než samotný problém 

mladšího syna. Furt se mu sice snaží pomoct, je tady pro něj, ale už to prostě není to, co to bývalo 

dřív. Kouká na něj skrz prsty a myslím, že i to byl jen další impuls, proč se od nás odstěhoval. A já 

mu to ani nemám za zlý. Jen mě to fakt mrzí a staršího bratra o to víc. Takhle podobně to je i s mojí 

manželkou a se mnou. Už se na něj nedíváme tím stejným pohledem jako doposud. Když jsme se to 

(závislost) o mladším synovi dozvěděli, tak to prostě v naší rodině změnilo všechno. Ta nedůvěra 

vůči němu. Už mu prostě ani jeden z nás nevěří. 

V: Cítil jste někdy vinu za to, co se stalo? 

R: Tak určitě. Přece jenom jsem jeho otec. To samé cítila manželka, ale v tomhle jsme si pomohli 

navzájem a hlavně nám pomohl náš starší syn, který nás neustále uklidňoval a říkal, že za to může 

okolí, ve kterým je a podobně. Tyhle pocity už určitě nejsou tak silný, ale myslím si, že si to až do 

konce života alespoň částečně dávat budu. 

V: Tak dobře. To bylo asi z mé strany všechno. Chci se Vás zeptat, jestli byste nechtěl něco doplnit 

k problematice? 

R: Asi ne, ale pokud by mě něco napadlo, tak se určitě ozvu. 

V: Ještě se Vás zeptám, není v našem rozhovoru nějaká část, kterou byste si přál, abych nepublikoval 

ve své práci? S daty samozřejmě, jak jsem již několikrát řekl, budu zacházet naprosto důvěrně, 

anonymně. 

R: V pořádku. Pokud data použijete jen pro svoji práci, tak s tím nemám žádný problém. 
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Respondent č. 2 

V: V jakém vztahu si k osobě s drogovým problémem? 

R: Je to můj bratr, a momentálně už spolu nemáme dobrý vztahy, už asi tak 3 roky je to špatný. 

V: Jedná se o problém aktuální nebo minulostní? 

R: On se z drogové závislosti dostal před rokem a půl. Ale teď je závislý na alkoholu. 

V: Jak dlouho trvala drogová závislost? 

R: Od jeho třinácti let. Teď je mu 31. Takže od jeho třinácti do dvaceti devíti let. 

V: Víš, jaký návykový látky bratr užíval? 

R: Jo, on jakoby zkusil úplně všechno. Začínal na trávě, přes psychedelika, ale zkoušel i heroin až 

skončil u pervitinu, který užíval nitrožilně. 

V: Mohla bys mi, prosím, popsat, jak se změnil tvůj život a život celé tvé rodiny, když jsi zjistila, že 

tvůj bratr bere drogy? Co všechno se změnilo? 

R: Ono je zvláštní, že my jsme s bráchou o sedm let. On je o sedm let starší, takže jakoby já jsem 

vyrůstala s tím, že on už je vlastně závislý a má ty problémy s drogami už v třinácti letech, takže 

jsem si to začala uvědomovat už jako docela malá. A ten vztah byl, když brácha ještě užíval 

psychedelika, když bráchovi bylo kolem osmnácti, devatenácti, ještě dobrý. V té době to byl furt 

někdo, s kým jsem ráda trávila čas, hodně jsme si povídali, on dost maloval, ale poté se to hodně 

prolomilo v době, kdy spadnul do tvrdých drog. Asi je dobré zmínit, že máma měla bráchu 

v sedmnácti, takže jako velice mladá a myslím, že ta situace nebyla pro ni úplně zvládnutelná, kvůli 

tomu kolik jí bylo. Ona měla bráchu se svým prvním manželem, se kterým otěhotněla hned po 

prvním, druhým sexu, což v té době znamenalo, že se musí vzít. Oni se po roce rozvedli a máma si 

pak našla mého otce, který je sám těžce závislý od čtrnácti let, takže vlastně nikdy nepřestal fetovat. 

Brácha pak vyrůstal s tímhle mužským vzorem. Myslím, že bráchu hodně zasáhlo, že se o něj vlastní 

otec úplně přestal zajímat, což ho formulovalo do značné míry. Když bylo bráchovi kolem dvaceti, 

tak vím, že tohle furt ještě reflektoval – že dokázal říct, že to byl jistý spouštěč toho, proč on se 

k těm drogám vlastně uchýlil. Měl pocit, že v momentální rodině nemá zázemí a vlastní biologický 

otec o něj nemá zájem, protože už má teď vlastní rodinu. Problémy s ním začaly hodně pozvolna. 

Nejdříve začal chodit za školu, pak se v sedmý nebo osmý třídě přidal k blbé partě. Já jsem 

z východních Čech, takže tam jsou ty poměry docela hrozný. Že třeba každý můj třetí spolužák ze 
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základky, tak vím, že buď on sám měl problém s pervitinem, nebo ho vařil. Je to tam celkem brutální 

v tomhle směru. Začalo to tedy úplně nevinně, tou trávou, vlastně to byl spíš takový bojkot spojený 

spíš s nějakým stylem, s nějakým vzhlédnutím se v určitém druhu hudby. A s tím se to začalo 

nabalovat. On pak v šestnácti skončil v pasťáku, protože různě kradl a tam se stala špatná věc. 

Máma už nějakým způsobem tu situaci s ním nezvládla, jako vůbec a říkala, že neví, co má dělat. A 

brácha v tom pasťáku hodil hodně vinu právě na mámu. Vůbec si nechtěl přiznat, že on svým 

chováním tomu taky nepomáhá. Před těmi sociálními pracovníky hodně zdémonizoval tu mámu. 

Určitě má i v tomhle máma svoje negativa, ale neházela bych na ní veškerou vinu. Tam se pak stalo, 

že tomuhle vyprávění bráchy hodně uvěřila babička, mamky máma. Ještě chci říct, že pocházím 

z hodně silně věřící rodiny, takže babička hodně věřila tomu, že ho změní a že vlastně za to může 

máma, která je ještě hodně mladá a nedokázala si s touhle situací poradit. Když ho teda propustili 

z pasťáku, tak babička řekla, že se nevrátí k nám, ale že bude bydlet u babičky. No a to byl podle 

mého názoru ten největší problém. Brácha měl najednou někoho, kdo nad ním furt drží ochrannou 

ruku. To byl jako několikaletý proces, ale babičku pak dostal do antidepresiv, choval se k ní fakt 

hnusně, a když to bylo opravdu nejhorší, když se v dědečkově kůlně našly injekční stříkačky… 

protože s tím bráchou to je tak, že on tam vždycky tvrdil v nějakých periodách, že s tím jako přestal 

a ono to vypadalo, že jo, ale nikdy s tím vlastně nepřestal. Takže když se našly ty injekční stříkačky 

v kůlně, tak on měl v tuhle chvíli opravdu silný psychický stav, kdy začal vyhrožovat tím, že to tady 

všechno zapálí a že nás všechny zabije. I když už domů jezdím oproti minulosti o dost méně a v tu 

dobu už jsem bydlela v Praze, tak jsem zrovna tuhle chvíli, kdy mi volala babička, byla v Mýtě. 

V: A to je jak dlouho? 

R: Tak 5 let. Vlastně mi teda volala teta. Oni mají dvougenerační barák a nahoře volala teta mámě, 

ať přijede, jelikož to vypadalo, jako by měl brácha babičce ublížit, protože házel talíře a tak. Máma 

mi ale řekla, ať tam jdu radši já, že já jsem vlastně poslední člověk, kterého poslechne, což vlastně 

trvá do teď. Tak jsem tam nějak přiběhla, ale on byl ve fakt strašném afektu, úplně řval, že to tam 

podpálí a já jsem se ho snažila nějak zklidnit a tenkrát mě hrozně zpražil, sprostě mi nadával a 

tenkrát se mě to hodně dotklo. Bylo to takový zlý, protože my jsme s bráchou měli doposud takový 

hezký vztah a tohle sice byla věc, která chápu, že se stala v afektu, ale on se za to stejně nikdy 

neomluvil do teď. No a tam se pak se taky stalo, že brácha s drogami vlastně přestal. Nebo jakoby, 

já teda věřím nebo spíš poznám, že už jako je čistý. Když já jsem odřízla svého otce, ten, se kterým 

jsem vyrůstala já i bratr, a který bratra vychovával tak, že ho prostě bil za všechno. U nás jako tekla 

krev a tak. To určitě bráchovi taky nepomohlo. Myslím, že byl jako hodně ztracený a to prostředí, 

ve kterém vyrůstal, bylo toxické. Na tátu bylo, taky kvůli jeho trablům, podané trestní oznámení a 
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on teď nemůže překročit české hranice, protože by ho tady zavřeli. Takže žije v Německu, kde i 

pracoval, když já jsem byla malá a oni se pak v Německu s bráchou scházeli. Brácha mi sice do teď 

nebyl schopný říct, co pro něj přesně dělal, ale pochopila jsem, že vozil drogy přes hranice a že za 

tím tátou jezdil. Když jsem se ptala bráchy, když za mnou přijel do Indonésie, tak jsem se ho na to 

sice nějak víc podrobněji ptala, jak to bylo. On mi řekl, že se rozhodl, že mi to nebude říkat, protože 

si myslí, že bych to neunesla, ale že kvůli tomu, co viděl v Německu přestal, protože ho to tak 

vyděsilo, že se rozhodl, že toho nechá (s drogami).  

V: Vznikly vaší rodině nějaké neočekáváné finanční výdaje kvůli bratrovu problému?  

R: Jo, to bylo hodně zlý. Babičce dluží hrozně moc peněz, mámě taky. Co si pamatuju, tak za něj 

vždycky rodina doplácela, protože on nebyl schopný normální práce, nebyl schopný za svoje věci si 

platit a dost se kvůli tomu zadlužoval. Že se třeba stalo to, že k nám před dům přišli dva takový 

„bouchači“ a chtěli peníze na ruku a vyhrožovali.  

V: V těchto situacích ses teda bála o zdraví bratrovo, celý rodiny… 

R: No jasně, no jasně. Město, odkud pocházím, je vlastně hrozně malý a všichni vědí, všichni se znají.  

V: Změnil se nějak způsob výchovy rodičů, od té doby, co se rodiče dozvěděli o tom, že brácha 

fetuje? 

R: Hele, tak táta furt volil, že to z něj vymlátí a máma byla hodně zmatená. Ona se mi pak přiznala, 

že se chtěla dokonce i oběsit, že si koupila lano, ale kvůli tomu, že jsem byla v té době ještě tak 

malá… Ona říkala, že to šla udělat, byla venku a držela to lano, ale že to pak prostě neudělala kvůli 

mně. Ale tím, že jsem v tom prostředí vyrůstala taky a hodně mě jako ovlivnilo a máma jako fakt 

moc prostě nevěděla. Ale zároveň já být v její kůži, tak taky nevím. Jako třeba s tím tátou se třeba 

měla rozvést už dávno nebo tak a toho bráchu neměla nikdy pouštět k babičce, protože nad ním 

úplně ztratila veškerou kontrolu. No takže máma se hodně se snažila, aby se mě tyhle věci nijak 

nedotýkaly, ale vlastně se mě stejně dotkly a pak jsem z toho měla svoje problémy.  

V: Rodičům mizely finanční obnosy z peněženky? 

R: Jo, jasně. I mně se furt ztrácely věci. Vím, že mi třeba brácha ukradl foťák, různý rádia a tyhle 

věci, co šly prodat. Co jsou vlastně jako moje vzpomínky, tak vlastně, že mi mizely věci a za tohle 

táta bráchu hrozně bil. 

V: Byla nastavena potom nějaká opatření, aby se to neopakovalo? 
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R: Nebyla. Respektive, tam se furt spoléhalo na to, že to brácha prostě přestane dělat. Pak se třeba 

peníze vyndávaly z peněženky a cenné věci se schovávaly.  

V: Vyhledali jste někdy odbornou pomoc? 

R: Jo. 

V: Pomohlo to nějak? 

R: Ne. 

V: A bylo to aspoň k něčemu dobré? 

R: Tenkrát jsme jezdili do Ústí, kde je nějaké středisko podpory pro rodiny s drogovou závislostí. 

Myslím, že si aspoň máma kvůli tomu byla schopna objasnit a pochopit některý věci, ale stejně to 

tam ztroskotalo na tom, že když je člověk hodně drogově závislý a nechce pomoct sám, tak tě tyto 

pomocné zařízení nespasí. Dá ti to maximálně nějakou základní informovanost, doporučení, ale 

všechno to šlo stejně úplně mimo, protože ta babička stejně furt věřila tomu, že ho změní a že z toho 

vyroste. To vím, že jsem poslouchala celé svoje dospívání, že z toho vyroste a vyjde úplně v pohodě. 

Babička hodně věřila tomu, že ta víra pomůže a furt se za něj modlila a tak. Teď zpětně mi to připadá 

celkem komický, ale pro babičku to bylo nějaký řešení v tu situaci. Ale tím, že ho měla vlastně 

zavřeného doma a to s tou mámou… Máma jí to vlastně nikdy neodpustila, že ho takhle vzala a 

úplně ho od ní odřízla, že jí řekla, že je neschopná matka a že se o něj teda bude starat ona, tak tím 

ho máma ztratila z úplné kontroly. K té pomoci jsme začali totiž docházet, až když už brácha bydlel 

u babičky, takže by to možná mělo jiný dopad, kdyby žil u nás. Možná by to bylo efektivnější.  

V: Měl bratr kvůli drogám problémy ve škole nebo v práci? 

R: Jo, to jo. Tak třeba na základce to byly ještě ty lehký drogy, takže tam to bylo nějak v pohodě. 

Tam se stala věc, že brácha chtěl jít na výtvarnou střední školu, ale máma měla pocit, že tohle 

prostředí by v něm ještě víc rozvinulo tu drogovou závislost a i jiným rizikovým faktorům, což bylo 

z její strany trochu pomýlení. Ale chápu to do jisté míry z toho důvodu, že v našem malém městě a 

ještě v téhle době mohly být tyhle výtvarné školy trochu démonizované. Takže mu to zakázala a 

tohle bráchu hodně zasáhlo. Vím, že o tom mluvil i zpětně, když ještě dokázal ty věci reflektovat, 

což už teď jakoby neumí, tak vím, že tohle říkal, že byl pro něj taky zásadní mezník, protože nemohl 

dělat to, co chtěl a on byl pak asi na pěti středních školách a vždycky ho odtamtud vyhodili, protože 

tam buď vůbec jako nechodil nebo vím, že z jedné školy se taky začaly ztrácet věci a vždycky to šlo 

na jeho hlavu, protože za to mohl. Takže on si pak udělal učňák, lakýrníka a v místní městské firmě 
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začal pracovat, ale schopný tam je vydržet až tyhle poslední dva roky. Jinak byl většinou bez práce 

nebo bylo období, kdy sám vařil pervitin a z toho měl nějaký příjem. 

V: Teď teda pracuje? 

R: Jo, on je schopný fungovat poslední dva roky, nicméně teď se ozvali z práce, že už ho tam taky 

nezvládají právě kvůli alkoholu a že pokud se nepůjde léčit, tak ho vyhodí. Takže teď stojí před 

takovýmhle ultimátem. 

V: Trávíš ještě nějak čas společně s bráchou? 

R: Ne, vlastně vůbec, protože brácha se po tom perníku jako hodně změnil. Jakože fakt hodně. Vím, 

že pro mě nastal největší šok, když jsem se vrátila ze zahraničí a když jsem se s ním setkala, tak to 

byl… já to jako fakt nedokážu popsat, ale to je prostě najednou jak když se člověk, kterého znáš 

úplně celý život ale fakt úplně změní. Což je zvláštní, že třeba na mém otci to není vidět, leč jako 

slyší hlasy a u něj je ta závislost daleko horší, tak on si tu fazónu v tom sociálním prostředí jako 

dokáže hodně držet, ale bráchu to jako úplně vymazalo. Byl to vždycky bystrý, zvídavý kluk a hodně 

toho vždycky věděl, byl to fakt chytrý kluk a teď je to s ním docela zlý. Teď je takový, mám pocit, že 

je rád, když dokáže formulovat myšlenku, co chce říct. Já když jsem u něj teď byla… To je teda další 

věc, že babička… To je nepochopitelný, že se nepoučila po těch letech, ale nám zemřela rodinná 

příslušnice – prateta, po které zbyl barák, který je hned vedle našeho baráku. A řešilo se, co s ním 

bude. Jelikož to byl zrovna rok, co brácha sekal latinu – chodil do práce a tak, tak mu babička ten 

barák nabídla. Já jsem se jí to snažila vymluvit, ale stejně si nenechala říct, takže bratr teď bydlí 

v tom baráku. Vždycky, když přijedu, tak se tam za ním jdu kouknout, takže si jako uklidí a tak, ale 

máma tam za ním šla, protože s ním kvůli práci řeší to léčení. To bylo i vlastně poprvé, co si brácha 

řekl o pomoc mámě, že v té práci je to prostě špatný a že by se chtěl jít léčit. Vím, že tohle pro mámu 

hodně znamenalo a že mi tohle říkala v slzách, že to byl fakt moment, kdy si poprvé řekl o pomoc. 

Ona teda potřebovala nějaký věci na podpis kvůli tomu léčení, tak šla k němu a říkala, že z toho 

brácha prostě udělal squat – smrdí to tam, byl tam nějaký týpek, co měl u postele stříkačky a brácha 

se dušoval, že on je čistý a já si myslím, že je, ale on má ty kamarády že jo. On žil chvilku v Praze a 

pak se vrátil k nám do města, kde má všechny ty kamarády, který prostě fetují a on se s nimi stýká. 

Já třeba věřím tomu, že on už si třeba nepíchá, ale prostě furt tam má ty kamarády. 

V: Řekla bys, že jste se jako rodina semkla za účelem vyřešení problému? 

R: Spíš právě úplně naopak. Tam se to fakt jako utvořilo na dva tábory. Jeden stojící za babiččinou 

stranou a druhy stojící na straně mámy. Mám pocit, že se to začíná urovnávat až teď. Máma se 
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s babičkou začala po dlouhý době znovu bavit, začala tam chodit pravidelně. Předtím byly fakt jako 

hodně rozkmotřené. A vlastně teď po tom, co toho bráchu vyhodili od babičky, protože on chvilku 

než šel do baráku po pratetě, tak byl chvilku na ubytovně, protože se muselo udělat to, aby fakt 

nebyl v tom baráku s babičkou. Máma tam nastoupila, vyházela mu věci a vyhodila ho. On skončil 

teda na ubytovně té práce, kterou on dělá a pak vlastně dostal ten barák a až teď se mamce 

s babičkou vylepšily vztahy. 

V: Tak já děkuji, to je asi všechno. Chtěla bys ještě něco dodat navíc? 

R: Asi ne.  
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Respondent č. 3 

V: V jakém vztahu jste k osobě s drogovým problémem? 

R: Je to moje dcera. Jsem její matka. 

V: Jedná se o problém stále aktuální nebo minulostní? 

R: Pořád aktuální. 

V: Jak dlouho už to trvá, jak dlouho o dceřině problému víte? 

R: Pět let. 

V: Víte, jaké návykové látky Vaše dcera užívá? 

R: Tuším. U něčeho vím a u něčeho mám tu představu. 

V: Mohla byste mi tyto látky zmínit? 

R: THC, dřív hodně zkoušela extáze, „koule“, což je vlastně to samý, hodně alkohol se do toho dá 

zahrnout, ale myslím si, že i zkusila pervitin.  

V: Dobře, děkuju. Teď, mohla byste mi prosím popsat, jak moc se změnil Váš život a život Vaší rodiny 

když jste se o drogovém problému dcery dozvěděla? Co všechno se změnilo? 

R: Změnilo se toho hodně. Mám jakoby malého syna a v té době mu bylo…. Ona vlastně začala 

zlobit, už když jsem byla těhotná. Ten první popud asi byl, že se chytla blbých lidí a pak přestala 

chodit domů a podobně. Já jsem jí udělala párkrát testy, a ještě tím, že jsem zdravotní sestra, tak 

s tím mám opravdu bohaté zkušenosti, takže jsem jí párkrát udělala testy, které vyšly pozitivně. Bylo 

to poznat i na jejím chování. Dítě vám začne nechodit domů, nechodit do školy, furt se u ní začínají 

objevovat nové problémy, lže. V té době jsem dělala ve firmě poskytující půjčky a neměla jsem 

peníze. Takže jsem si začala uvědomovat, že se něco děje, že tu je někde nějaký problém. Takže po 

tom, co jsem jí udělala testy, které vyšly pozitivně, už jsem věděla. Co jsem se dozvěděla od známých 

z Kladna, kde bydlí moje máma, že říkala, že jde vždycky spát k babičce v době, kdy jí bylo 13 let, a 

já si myslela, že u ní spí, tak ona se sbalila, byla někde venku, někde zvracela, dělala věci, o kterých 

pak ani nevěděla. Strašně mi začala lhát. No, já jsem to lhaní poznala, takže jsem s ní začala 

navštěvovat SVP ve Slaným.  

V: SVP to je co prosím? 
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R: To je Středisko výchovné péče. Začaly jsme tam jezdit ambulantně, takže u těch psychologů to 

probíhalo tak, že psycholog se snaží nějakým způsobem pracovat s tím dítětem a zjistit, kde je 

problém. Na té ambulantní to ještě bylo docela dobrý v tom, že se jí snažili navést na to, že musí 

dodržovat hranice. To byl největší problém – ona vůbec nedodržovala to, co jsem jí já řekla. Dopadlo 

to tak, že mi asi dvakrát nepřišla domů a už jsem na ni zavolala policajty. Policajti se k tomu staví 

strašně, podle mé zkušenosti. Dvakrát jsem teda zavolala policajty, ať mi ji hledají, oni mi řekli, že ji 

hledat nebudou. Tak jsem z toho byla rozhořčená, protože dceři bylo čtrnáct let a mělo být doma 

před několika hodinami, jenže doma není. Pak jsem jí nechala do toho SVP umístit. Byla tam šest 

týdnů. Co se týká toho pobytu, tak tam byla za hvězdu – dcera je inteligentní dítě, takže známky 

měla ve škole super, chování super, tím, že jí nastavili hranice oni, od kterých to brala, ale jakmile 

jsem si jí já vzala domů, tak hned začaly znovu problémy. Trošku se postupem času zklidnila, byla i 

vděčná za čas strávený se mnou. Já jsem jí řekla, že se s ní nebudu hádat a když byly problémy, tak 

jsem jí tam hned vrátila. To bylo docela dobrý. No, ale čtrnáct dnů po tom, co jí pustili z SVP ztratila 

hned telefon, protože se opila s nějakými chlapci tady na Opatově. A pak už to zase šlo od znovu. 

Zase lži. Já jsem s ní samozřejmě ambulantně, tak oni vám všichni psychologové radí prostě, že 

důvěra je to nejdůležitější. Ono tomu člověku začnete trochu věřit, ale ne. Nejde to. Důvěřuj, ale 

prověřuj. Takže jsem se potom dozvěděla, že dcera prodává ve škole trávu – to už jsme povýšily o 

úroveň výš. A pak jednoho dne jsme jí objevily na zastávce úplně zfetovanou. Ta vůbec nevěděla o 

světě. To jsem zrovna jela se starší dcerou. Tak jsem jí okamžitě naložila do auta a odvezla ji na 

policajty a policajti začali obviňovat mě a já říkám, že teda nevím z čeho. Kdyby cokoliv, tak ji 

nechám doma se vyspat, no a byla pak umístěná na detox. Rovnou jsem jí druhý den domluvila 

detox a hned druhý den se začalo řešit, kdo jí prodává drogy proč to a to. Takže se pak jakžtakž 

zklidnila, no ale v létě se to znovu rozjelo na novo.  

V: Tohle léto? 

R: Ne to bylo léto už 2017. 

V: A kolik je Vaší dceři? 

R: Teď jí bylo osmnáct. V roce 2017 v létě se to rozjelo úplně. Ona je teda ročník 2002. To bylo 

vlastně znovu to samé. Řekla mi, že jede někam pod stan, ale dozvěděla jsem se, že byla na Let It 

Rollu (hudební festival elektronické drum and bass hudby). Což není pro patnáctileté dítě. 

V: No já bych se tam bál jet i teď.  
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R: No právě. To já asi taky. My jsme furt dostávaly doporučení na detoxu, no ale problém byl vlastně 

v tom, že jak jí psychiatr začne směrovat nějakým způsobem, že ten problém by vlastně mohl být i 

v ní, tak mu řekne, že je debil a nebude tam chodit. Potom vlastně i začala vyhrožovat sebevraždou 

a dělala mi hrozný scény. To na mě mělo vlastně dopad největší, kdy já jsem se zasekla a řekla jsem 

si dost, protože tohle už postihuje i toho malého. Mému synovi bylo v roce 2017 tři roky. Takže on 

ve své podstatě vlastně vyrůstal s feťákem. Tyhle scény tedy a problémy s drogami spojené s dcerou 

teda postihly malého, starší dceru, která se vůbec nemohla v klidu učit. Já jsem starší dceři i říkala, 

ať tu mladší hlídá – ne jako aby na ní vyloženě apriori donášela, ale ať má prostě nad sebou někoho. 

Ale zas ta mladší byla nařknutá z toho, že na ní starší sestra donáší. Takže moje starší dcera tam byla 

úplně mezi tím. Mělo to teda dopad na všechny členy rodiny. Já už jsem se pak třeba bála usnout, 

že mi zase bude odněkud volat nebo, že nebude doma. Že já jí řeknu, že v deset hodin bude doma 

a nedej bože, že já náhodou usnu a ona doma nebude, takže já ve dvě v noci pak budu muset znovu 

řešit to, kam se synem, starší dceru budu muset vzbudit, aby ho hlídala, a já ji pojedu hledat po 

Praze. No takže potom už v roce 2018 jsem byla pořád v kontaktu s OSPODem. 

V: OSPOD to je? 

R: Kurátor. OSPOD je vlastně ochrana péče o dítě. To jsem teda s nimi byla v kontaktu neustále, kdy 

jí on (kurátor) vlastně furt navrhoval diagnosťák. Takže já jsem dceři navrhla diagnosťák. Normálně 

jsem si podala k soudu návrh a ona odjela do Kladna k jiné kurátorce, protože tam měla trvalé 

bydliště. Jinak jsme jako spadaly pod Prahu. No a kurátorka řekla, že ne. Takže dcera si myslela, že 

bude bydlet sama a že já jí budu platit někde byt. To jsem jí řekla, ať se s touhle vidinou rovnou 

rozloučí, takže šla k mojí mámě, kde vydržela dva měsíce. Máma z ní byla teda úplně na mrtvici a 

odstěhovala (dcera) s k nějakému chlapci, kde bydlí do teď. Takže já teda ve své podstatě vím, kde 

bydlí, že bydlí s nějakým klukem, ale kdykoliv jí vidím, tak je prostě zfetovaná. 

V: Změnil se nějak způsob Vaší výchovy po tom, co jste se dozvěděla o drogovém problému dcery? 

R: Víte co, já jsem se jí snažila nejdříve přitvrdit. Pak už jedete takový pokus-omyl. Přitvrdíte, stejně 

vám dítě lže, tak mu pak řeknete důvěra, ale stejně pak zjistíte, že vám to dítě furt lže. Takže, co se 

týče mladší dcery, tak to jsem postupem času přestala úplně řešit a třeba co se týká mého syna, tak 

on je mazánek ve své podstatě. Je to dítě, které má mezi mladší dcerou věkový rozdíl patnácti let. 

A jsou tu věci, které mu zase na rozdíl od holek neprojdou. Třeba kdyby mě bylo dvacet, tak bych 

nad tím možná mávla rukou, ale teď tu jsou věci, kdy se mu furt snažím nastavit ty hranice tak, že 

sice může a může toho hodně, ale furt musí mít ty hranice, přes které nemůže.  

V: Takže byste řekla, že kvůli dceři jste změnila tenhle výchovný styl? 
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R: No jako já třeba fakt nehodlám řešit něco podobného znova, až mi bude po padesáti. Řešit tuhle 

věc znovu. To už fakt doufám, že ne. To, co jsem si uvědomila je důležitost hranic, protože 

v hranicích se dětem dobře žije. 

V: Nastavit přesný hranice? 

R: Nastavit přesný hranice, protože jakmile ty děti jsou někde v SVP, v diagnosťáku, v pasťáku a mají 

tam hranice, mají tam dáno co, jak, kdy, kde můžou a nemůžou, tak těm dětem se tam žije daleko 

lépe, než když je pak pustíte ven. Jakmile jsou takhle narušené, tak prostě… Celkově se dětem prostě 

žije lépe, když mají vymezené přesné hranice. 

V: Často jste zmiňovala vyhledání odborné pomoci. Pomohlo Vám to nějak? 

R: Ne. Vůbec. 

V: Bylo ohroženo začlenění Vaší dcery zpátky do školy nebo do práce? 

R: Jo, to jo. 

V: Takže měla problémy pak ve škole kvůli tomu? 

R: No jakoby, já sice nevím, jak ze strany ostatních dětí, ale ze stran toho, že když nastupovali na 

střední školu. Ony obě dvě dcery chodily na přírodovědné lyceum, akorát, že starší dcera si druhý 

ročník zopakovala, protože předtím byla na zdravotnickém. Takže pak byly na školy jen ročník od 

sebe, ale všude, kde jsem vlastně přišla, tak mi řekli, ale paní XXX vaše mladší dcera má problémy 

s autoritou. Tím jsme začali i skončili. Ona si i za to mohla sama, kvůli tomu, jak se chovala a tíhla ke 

špatným lidem, protože na každé škole se najdou feťáci. Je jedno, jestli to je gympl támhle nebo 

támhle. Tyhle lidi se prostě mezi sebou poznají. Takže mladší dcera se začala bavit se špatnýma 

lidma a byl problém na cestě. A už to pak všechno začalo gradovat. 

V: Dokončila vlastně školu? 

R: Nedokončila. Je znovu v prváku. To už je vlastně třetí škola, kde je v prváku. Takže na to, že by 

měla za rok maturovat, tak nic moc teď.  

V: Za účelem vyřešení problému jste se semkli jako rodina? 

R: Já se starší dcerou určitě jo. Malého (syna) nemůžeme počítat, že jo. Ale moje máma je taková, 

jakoby, že vlastně mladší dcera je chudák. Tak na to jí říkám, proč si jí tady nenecháš, aby si viděla, 

co si ona dokáže dovolit. Tak na to vlastně babička neví, co má odpovědět. Je na tom vidět, že ta 

starší generace není schopná tohle pobrat.  
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V: Ze širší rodiny o problému dcery teda ví? 

R: Jo. 

V: A pomáhají Vám nějak? 

R: Ne. To spíš třeba brácha, ten vyženil syna, který je o rok starší než mladší dcera. A ten jeho kluk 

začal mít problémy podobného rázu, takže se mě spíš zeptá, když potřebuje poradit nebo tak. 

V: Trávíte čas ještě společně s mladší dcerou? 

R: Ne, už vůbec. 

V: Jak se změnila Vaše komunikace směrem k dceři? 

R: Teď jí mám ve fázi, že jí mám zablokovanou. Protože já když jsem jí třeba sehnala brigády, tak to 

dopadlo tak, že za prvé Vás ostatní mají s vaším dítětem spjatý, i když řeknete, že nemůžete za to, 

jak se vaše dcera chová. Dcera napsala třeba tak hroznou recenzi… já dělám cateringy občas, tak 

tam jim napsala tak hroznou recenzi, že jsem jí říkala, ať to smaže a ona mi řekla, že to nesmaže. 

Tak jí říkám, že to, že si tam s někým měla výstup (scénu, hádku), ale nemá vůbec nic společného 

s tou restaurací. Ona mi pak začne všechno vyčítat. Že jí třeba nedávám peníze, tak ji vždycky 

usměrním v tom, že jí dávat žádný peníze nebudu, ať se probere. Ať mě teda dá k soudu, jestli mi 

teda soud stanoví vyživovací povinnost na někoho, kde to není jasně daný. Podmínka studia, i když 

vlastně vůbec nestuduje, že jo. Takže tímhle se teda ona vždycky hrozně rozčílí, že jí řeknu, že jí 

nedám peníze. No, tak se do mě nějak takhle navezla, pustila, až jsem si jí všude zablokovala a mám 

klid. 

V: Vznikly Vám kvůli dceři nějaké neočekávané finanční výdaje? 

R: To určitě. 

V: Třeba placení pokut nebo…? 

R: Pokuty jsem za ní teda jednu nebo dvě zaplatila, co jela na černo, což bylo v době, kdy jsem jí 

platila lítačku, kterou si ale nezaplatila, když jsem jí na ni dala peníze. Kvůli pokutě tam má asi dese 

tisíc korun exekuci, tak jsem jí řekla, ať si tohle vyřeší sama, že jí tohle platit nebudu.  

V: S nějakými dalšími rizikovými druhy chování se Vaše rodina musela potýkat? Že se stýkala 

s někým pofiderním nebo… 
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R: No to se stýkala, ale v životě jsem jí nepřipustila to, aby je třeba přitáhla domů. To bych jí ani 

nedovolila. Stýkala se s pofiderníma. Možná jsem jí i trošku udělala zle, když jsem jim potom 

napsala… Ona jim tvrdila, že jí je třeba šestnáct, sedmnáct, což dneska na první pohled nepoznáte. 

Takže já jsem pak chlapcům, když dcera šla na detox, tak jsem se jí dostala do telefonu, respektive 

jsem jí řekla, ať mi ho odemkne. Tak jsem jim teda napsala, ať si uvědomí, že dceři je čtrnáct let. To 

bylo furt takové, že jste furt měl tendenci dceři pomáhat, ale pak to dojde do až do tohoto stádia… 

a kdo to neudělá, tak je sebevrah, protože takový člověk (jako dcera) vás zlikviduje. Psychicky, 

finančně, existenčně vás prostě zlikviduje. Takovýhle člověk je vás opravdu schopný zlikvidovat. 

Takže jsem si řekla, že půjde do diagnosťáku, protože ji doma nechci. Protože to by bylo takový, že 

se u nás doma přesně tyhle lidi pak objeví. Dcera se mi třeba tři měsíce neozvala, já jsem prodávala 

byt v Praze, byt co zdědil můj syn. A hned jak věděla, že jsem prodala byt, tak se hned ozvala. 

V: Bála jste se někdy o zdraví ostatních členů rodiny kvůli dceřinému chování? 

R: To ani ne. 

V: Jak byste tedy popsala celkovou změnu vztahu vůči dceři? 

R: Můj vztah k ní je teď takový, že ji prostě kompletně ignoruju. Je to moje dítě, ano, ale prostě díky 

tomu, jak se chová, tak já jí ignoruju, protože vím, že ať udělám cokoliv, tak to bude špatně. Tam by 

bylo jediný dobře to, že já nevím, bych se před ní plazila a dávala jí třeba čtyři tisíce týdně na její 

potřebu, ale jinak… jinak je to prostě pro mě ve své podstatě úplně cizí člověk. Když přijde, dám jí 

najíst, dám jí napít, může se vykoupat, ale to je tak všechno.  

V: A vztahy mezi ostatními členy rodiny? Třeba mezi mladší a starší dcerou? 

R: Ale starší dcera jí taky jako, ona jí ta mladší… Jako starší dcera s ní komunikuje víc, ona si jí ještě 

nezablokovala. Ale ve stylu, že mladší dcera se na konci začne navážet do mě, starší dcera jí utne a 

už se zase spolu nebaví. Jakoby, my třeba máme stánek na stadionu, kde starší dcera dělala v práci, 

ale ta mladší jí chtěla z toho místa normálně vyštípat.  

V: Chtěla byste ještě něco dodat, něco důležitého, co ještě nezaznělo? 

R: Ne. 

V: Dobře, takže to bude z mé strany všechno. Moc Vám děkuji za rozhovor. 
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Respondent č. 4 

V: V jakém vztahu jste k osobě s drogovým problémem? 

R: Je to můj syn. 

V: Jedná se o problém aktuální nebo problém odehrávající se v minulosti? 

R: Aktuální. 

V: Jak dlouho už o synově problému víte? 

R: Něco jsem tušil i předtím, no ale definitivně potvrzené jsem to měl od syna asi rok zpátky, když 

jsem ho s tímto konfrontoval. Takže určitě bere déle než rok. Jak dlouho, to už ale nevím. 

V: Víte, jaké návykové látky Váš syn užívá? 

R: Marihuana, pervitin, alkohol. 

V: Kolik je Vašemu synovi? 

R: 19 let. 

V: Jak jste se o problému dozvěděl? 

R: Přišel jsem na to já sám. Začal jsem vidět odlišnosti v synově chování, začal se chovat divně, 

prostě jinak. Nejdříve mi všechno zapíral a tvrdil, že to je jenom alkohol, a že je prostě jenom opilý 

a já jsem mu věřil. Pak už to na něm ale bylo poznat, když přišel domů úplně mimo, tak mi bylo 

jasné, že to jenom alkohol fakt není. 

V: Mohl byste mi teď prosím popsat, jak moc se změnil Váš život a život Vaší rodiny, když jste se o 

drogovém problému dozvěděl? 

R: Hned po tom, co jsem se dozvěděl, že syn něco bere, ten rok nazpátek, se toho nic moc 

nezměnilo. Řekl jsem mu, že to je svinstvo, že mu to zkazí život a ať to nebere a on mi řekl, že jo, že 

přestane. V tu chvíli to bylo v pohodě, ale postupem času se třeba přestal v noci vracet domů, 

protože někde pařil ve všední den, i když měl hned potom školu. Takže jakoby dost přestal chodit 

do školy, s jeho třídní učitelkou jsem neustále řešil jeho zameškaný hodiny, říkal jsem mu, ať do 

školy kouká chodit, jenže on mě moc neposlouchal, až to dopadlo tak, že ho na konci třeťáku kvůli 

tomu vyhodili. My bydlíme celkem na malém městě, kde platí takový pravidlo, že každý zná 

každého. Já jsem pak od kamaráda zjistil, že se můj syn stýká s takovou naší městskou pochybnou 

partou. Když jsem mu pak říkal, že by se s nimi neměl scházet, tak mi to zase odkývnul a já mu zas 
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věřil, že se s nimi scházet nebude. Ale pak jsem ho s nimi viděl znovu, a když jsem se ho doma ptal, 

kde byl, tak mi samozřejmě lhal. To je na tom asi nejhorší – že už ani nevíte, čemu můžete a 

nemůžete věřit. Syn vám sice něco řekne, ale to už prostě nejde brát vážně, když vám furt lže. Teď 

mi třeba syn říká, že už přestal brát drogy a že teda jenom s kámošema pije, ale jemu prostě nejde 

věřit a stejně si myslím, že furt bere. Víte, on byl celý život dost slušný, inteligentní kluk, který ve 

své třídě se známkami oproti ostatním nadprůměrný, ale pak se to všechno změnilo, když mu 

umřela maminka – moje žena. Od té doby jako by to byl úplně jiný člověk a myslím taky, že to byl 

hlavní důvod, proč začal brát drogy. Hrozně ho to zasáhlo, ten kluk si prošel peklem. Víte, já, i 

kdybych se snažil sebevíc, tak mu nemůžu dodat to, co mu dávala jeho mamka. Já jsem byl i proto 

dost shovívavý, když jsem se dozvěděl o tom, že má problémy ve škole nebo když jsem se dozvěděl, 

že bere drogy. Nechtěl jsem na něj prostě být zlý, po tom všem, co se mu stalo. Jenže to asi nebyl 

správný přístup, protože teď mám pocit, jako by se mi syn odcizil ještě víc. Manželka s ním uměla 

mnohem víc než já, taky se mu víc věnovala a trávila s ním víc času. Já si k synovi nikdy moc cestu 

nenašel a teď jsem i na tohle sám. Teď to u nás vypadá tak, že oba chodíme do práce a přispíváme 

na bydlení, jídlo a tak, ale kromě společného bydlení toho moc společného nemáme. Kromě 

normální komunikace, když se k třeba k večeru potkáme po práci a zeptáme se, jak se máme, tak se 

jinak moc nebavíme. Jakoby můj syn už prostě nebyl můj syn.  

V: Změnil se nějak Váš výchovný styl, když jste se o drogovém problému syna dozvěděl? 

R: No, já toho synovi nikdy moc nezakazoval. On to je jedináček a jak jsem říkal, tak se o jeho 

výchovu starala hlavně manželka. Když už jsem tu byl jen já sám s ním, tak se o sebe dokázal vesměs 

postarat sám. Jediný co, tak jsem mu dával kapesný, ale jinak všechno zvládal sám. Zkusil jsem 

nejdřív přitvrdit, když jsem se dozvěděl, že něco bere, ale k ničemu to nevedlo a mně samotnému 

to bylo proti srsti na něj řvát nebo mu něco zakazovat, takže se to pak vrátilo do starých kolejí. Teď 

už je dospělý chlap, který normálně chodí do práce a je si za svůj život sám zodpovědný, takže se o 

sebe stará sám. Jediný, co mu furt říkám, že jestli se u něj zase objeví nějaký problémy nebo 

přestane vydělávat, tak půjde z baráku ven. Je to přece jenom furt můj barák, a jestli tam on chce 

bydlet, tak se musí řídit aspoň podle těchto pravidel. Prostě jsem mu nastavil nějaká hranice, které 

musí respektovat. On to chápe a to jsem rád. 

V: Trávíte spolu se synem čas někdy společně? 

R: No, pokud nepočítám to, že spolu bydlíme, tak moc ne. Dřív jsme spolu občas chodili na hokej 

nebo do kina, ale to už teď vůbec. Musím se přiznat, že už většinou ani nemám motivaci se snažit 

ho někam vytáhnout. Jsem prostě rád, když spí doma a vím kde je a snažím se mu nekecat do života. 
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Já stejně vím, že kdybych mu něco zakázal, tak mě neposlechne a spíš to bude mít opačný účinek. 

Ono se jako často stává, že se syn vrací domů až ráno nebo až další den, ale jak říkám, dokud bude 

domů nosit peníze a nedělat problémy, tak je mi vcelku asi jedno co dělá. Nebo jako, není mi jedno, 

když například fetuje nebo někde pije, ale co já s tím můžu ve výsledku dělat? To, co se ale změnilo 

je, že nikam už nejezdím na víkendy nebo dovolený. Prostě přes noc musím být doma, protože ten 

barák nechci nechávat bez dozoru. Bojím se, že by si tam syn někoho přitáhnul, někoho špatného, 

kdo by tam třeba něco ukradl nebo by si tam uspořádal mejdan a tak. Takže od doby, co syn fetuje, 

tak noci trávím jen u sebe doma. 

V: Setkal jste se u syna s nějakým rizikovým druhem chování, kromě toho záškoláctví? 

R: No, syn, když ještě nebyl plnoletý, tak jsem si pro něj asi dvakrát nebo třikrát musel přijet na 

policejní stanici na záchytku, kde ho chytli kvůli tomu, že pil alkohol, když mu ještě nebylo osmnáct. 

Kvůli tomu mi i pak psala sociálka, jenže synovi pak bylo osmnáct a přestalo se to řešit. No a pak asi 

jen to, že se baví s tou blbou partou, která ho i podle mě naučila fetovat.  

V: Zmizely Vám třeba někdy peníze nebo nějaké cenné osobní věci? 

R: Peníze mi nemizí, ale vím, že když syn ještě chodil do školy a v tu dobu jsem mu ještě dával peníze, 

tak se dost často ptal na peníze na lítačku nebo na něco do školy. No když mi pak přinesl 

nezaplacenou pokutu za jízdu na černo, tak jsem na něj byl fakt naštvaný a tyhle věci jsem si pak 

začal prověřovat. Když se znovu ptal na nějaké peníze do školy, tak sem si hned zjistil, jestli jedou 

někam na výlet nebo jestli si za to ty knihy fakt koupil. Jak jsem ale začal takhle prověřovat, tak si 

syn začal o peníze říkat daleko méně. Takže si myslím, že tímhle způsobem ode mě dost často takhle 

nepřímo kradl.  

V: Vyhledal jste za účelem pomoci odbornou pomoc? 

R: Odbornou ne, ale pomoc jsem našel u svého kamaráda, který měl podobný problém. 

V: Pomohlo vám to nějak? 

R: Určitě jo… Kromě teda psychické podpory mě připravil na to, co se může dál dít. Řekl mi, že 

závislost mého syna netrvá zatím nějak dlouho, a že se to může určitě zhoršit a že i když to teď 

vypadá, že je syn v pohodě, tak to prostě nemusí trvat dlouho, tenhle stav. Taky mi řekl, na co si 

mám dávat pozor a čeho si mám všímat, aby se mi nestaly podobné věci, jako tomu bylo u jeho 

dítěte. Proto jsem nastavil i ty hranice, kdy jsem mu řekl, že mě musí přispívat na bydlení a podobně. 

Takže zatím seká latinu. On mi i radil, ať se synem určitě navštívím psychologa nebo nějakého 
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sociálního pracovníka, ale vím, že on by tam se mnou nejel. To by nemělo smysl. Já si myslím, že on 

si totiž zatím neuvědomuje vážnost problému a nevidí, že mu ty drogy můžou zničit život, takže furt 

nechce jakkoliv pomoct. A dokud nebude chtít on sám, tak to stejně nemá cenu. 

V: Ví někdo jiný z Vaší širší rodiny o problému syna? 

R: To ví jenom bratr, který bydlí nedaleko od nás. Jinak jsem to nikomu neříkal a ani nikomu říkat 

neplánuji. 

V: A bratr Vám pomáhá? 

R: Ten má svých problémů dost. Ten mi pomáhá tak, že si s ním můžu normálně jednou za čas 

pokecat u piva. Ale jo, abych mu nekřivdil, tak musím říct, že mi i vlastně pomáhá – snaží se k nám 

celkem často chodit a mluvit se synem. Oni spolu mají dobré vztahy. Jako by to spíš byli kámoši, než 

příbuzní.  

V: Obával jste se někdy o bezpečí syna? Jestli ano, tak v jakých situacích? 

R: Jako o syna se z hlediska jeho vlastní bezpečnosti tolik nebojím, protože je dost statný a silný a 

taky kvůli tomu, na jakém místě bydlíme. Tady se mu nic moc stát nemůže ze strany ostatních lidí. 

Všichni se tu znají. Ale z hlediska toho rodičovského instinktu, nebo jak to mám nazvat, se o něj 

bojím v jakémkoliv případě, kdy ho nevidím. V tu chvíli se mi v hlavě začnou přehrávat různé špatné 

scénáře, že je zfetovanej a co se mu kvůli tomu může stát pod vlivem drog a tak, že jo. A to se stává 

dost často, jelikož ho většinu dne nemám na očích. Když mu večer volám, když ještě není doma, tak 

mi to většinou nebere a pak začínám mít ještě větší obavy. Když mu pak řeknu, ať mi zvedá telefony, 

protože se o něj bojím, tak na to přikývne, ale stejně mě neposlechne a příště ho s největší 

pravděpodobností stejně nevezme. Ono je to těžký ho mít pod kontrolou, když jste na tohle sami a 

nikdo jiný vám nepomáhá. Nemám žádný možnosti, jak na něj dohlížet, když jsem sám a většinu 

dne pracuju. Taky už musím pochopit, že i když je to sice furt můj syn, tak zároveň to už je chlap, 

který se o sebe dokáže postarat.  

V: O vlastní bezpečí jste se nebál kvůli synovi v některých případech? 

R: Ne, to vůbec. Tak to jsem se nebál. 

V: Změnily se Vaše priority vůči synovi?  

R: To ani ne. Já jen chci, aby měl normální život – aby chodil do práce, ať si poctivě vydělává na 

vlastní bydlení, ať si někdy založí rodinu a ať mu život neničí drogy. Aby z něj byl normální chlap 

s normálním životem. Jenže pokud bude furt ty drogy brát, tak se toho ani nedožije. Jo, já sice říkám, 
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že je syn teď prakticky bez problému, ale to mluvím jen v otázce toho, že domů furt nosí peníze a 

stará se jakžtakž o domácnost. Prostě, že splňuje ty moje nastavené požadavky. To, že i u toho i 

fetuje, i když mi říká, že ne… Nevím, jak dlouho to takhle vydrží. On mi sice furt říká, že už nefetuje, 

ale já to na těch jeho očích nebo chování poznám, když se vrátí z flámu nad ránem domů, když já 

zrovna vstávám. Bůh ví, jak to bude zvládat, pokud takhle bude pokračovat. S manželkou jsme taky 

synovi založili účet, kam jsme mu pravidelně posílali peníze, aby to měl jednodušší, až si bude shánět 

bydlení, jenže teď i když mu je devatenáct a už pracuje, tak mu ty peníze dávat fakt nechci, protože 

nemám jistotu, že by je neutratil za drogy a tak. Synovi účet předám, až budu mít jistotu, že je 

v pohodě. 

V: Jak byste popsal celkovou změnu vztahu mezi Vámi a Vaším synem? 

R: Odcizení. Jako by to už ani nebyl můj syn. Nenacházíme společný téma k diskuzi a ani se 

nesnažíme ho najít. Já neříkám, že to je jen synova chyba – za tohle určitě můžu i já. A to je i furt 

cítit v naší domácnosti – taková nepohodová atmosféra téměř vždycky, co se vidíme. Ale s tím už 

jsem se nějak naučil žít. My jsme spolu jako nikdy moc nemluvili. On spíš vždycky mluvil s mamkou, 

ale teď jakoby mezi námi vznikla ještě větší, neviditelná propast.  

V: Byla narušena i důvěra mezi Vámi a vaším synem? 

R: No, jak se to vezme. Určitě byla, ale jen v některých ohledech bych řekl. Na jednu stranu, když 

ho o něco poprosím ať koupí nebo udělá doma, tak to bez keců udělá, to je na něj spoleh. Ale pak 

mi na druhou stranu furt lže, když mi tvrdí, že jde přespat ke kámošovi, když s největší 

pravděpodobností vím, že stejně půjde někam pařit. I když mě to fakt deptá, tak jsem se naučil tyhle 

věci nějak neověřovat a nepídit se po pravdě. Kdybych se jí totiž dozvěděl a synovi to řekl, tak by to 

stejně k ničemu nevedlo, že jo. On to asi není ten správný přístup, ale já se snažím mu omezit věci, 

které by mi k němu narušovali důvěru. I když je to těžké, tak se mu důvěřovat vesměs snažím, a 

proto se snažím nepídit se po detailech o včerejší noci a podobně nebo mu třeba vůbec nedávám 

peníze, protože nevím, jestli by je utratil za správnou věc.  

V: Dobře, to bude z mé strany asi všechno – chtěl byste něco doplnit, něco co nezaznělo a zaznít by 

mělo? 

R: Asi ani ne… Možná jen to, že to, co mě asi na tomhle štve nejvíc, je ta bezvýchodnost situace. 

Cítím se bezmocný, když se to jakkoliv snažím řešit, protože se mi zdá, že žádná věc k ničemu nevede 

a nevím, co mám dělat pro to, aby se to zlepšilo. Chápete… Když mu začnu věci zakazovat, začnu na 

něj být přísný, tak mě stejně poslouchat nebude a jen se tím zhorší naše vztahy. Když se ho budu 
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třeba snažit víc kontrolovat a nějakým způsobem ho budu sledovat, tak to povede jenom k tomu, 

že se o něj budu víc bát. Aby mu podle mě bylo možné pomoct, tak tu pomoc on sám musí chtít – 

jinak to prostě nejde a situace a se nevyřeší. 

V: Dobře, já Vám děkuji za rozhovor. 
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Respondent č. 5 

V: V jakém vztahu seš osobě s drogovým problémem? 

R: Je to můj mladší brácha.  

V: O kolik je bratr mladší než ty? 

R: Asi o 4 roky. 

V: Jedná se o problém aktuální nebo problém odehrávající se v minulosti? 

R: Aktuální.  

V: Jak dlouho už o bratrově problému víš? 

R: No, jak se to vezme… My jsme s bráchou předtím třeba kouřili trávu spolu nebo si dali i někdy 

něco tvrdšího spolu, ale dokud to bylo se mnou, tak to bylo v pohodě. Až když jsem mu přestal být 

na blízku, tak se podle mě dá začít mluvit o nějakém problému, protože až když jsem odešel 

pracovat po konci školy do jiného města, tak začal být brácha problémový. 

V: Víš, jaké návykové látky tvůj brácha bere nebo i v minulosti bral? 

R: No, tak on zkusil podle mě asi úplně všechno. Třeba spolu když jsme byli, tak jsme spolu kouřili 

trávu, občas si dali emko nebo kouli nebo v létě jsme dost často žrali houby. Do toho jsme ještě 

k tomu dost často chlastali. Ale jak říkám, to bylo ještě celkem v rámci mezí v pohodě. Jenže on teď 

jede na piku – nitrožilně.  

V: Mohl bys mi, prosím, popsat, jak to všechno začalo a jak se změnil tvůj život a život celé tvé 

rodiny, po tom, co si zjistil, že tvůj brácha bere drogy? Co všechno se změnilo?  

R: No, jak jsem říkal – začali jsme fetovat spolu. Nebo jako, já jsem předtím celkem dost hulil (kouřil 

trávu) a dalo by se říct, že jsem to naučil i svého bráchu. Byl to takový můj parťák. Seznámil jsem ho 

se svýma kámošema a chodil i kalit s námi. Někdy jsme si dali pak tu kulatou nebo emko nebo prostě 

takový ty normální drogy – žádný extrémy – to bylo zatím všechno v pohodě. Rodiče nic netušili a 

my jsme se kryli navzájem. Prostě jsme byli takoví parťáci na život a na smrt. Brácha byl v tu dobu 

fakt můj nejlepší kámoš a můžu říct, že nás i to společný občasný fetování dost sblížilo. Jenže pak se 

to všechno pokazilo, když jsem si dodělal bakaláře, když mi bylo 22, a hned po létě jsem dostal 

pracovní nabídku do Ústí, kam jsem se jezdil přes týden na pracovní dny, protože jsem tam dostal 

pracovní byt. Brácha se nejdřív furt scházel s tou partou, se kterou jsem ho seznámil, dokonce jsem 

jim i říkal, ať mi na něj dají pozor, jenže on se pak začal tahat s novými lidmi po tom, co nastoupil 
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na vejšku. To přesně nevím, jak to v tuhle chvíli bylo, ale jak se postupně přestával bavit s tou mojí 

partou, tak se začal bavit s novými lidmi z vejšky asi. Začal kalit furt s nimi – když jsem se já vracel 

na víkendy, tak už ani nechtěl jít někam se mnou, ale vždycky šel s těmi novými a mě ani nikdy 

nechtěl brát s sebou. Vždycky když jsme byli spolu nebo kalili spolu, když s nimi zrovna nebyl, tak už 

byl takový jiný – furt to chtěl hnát do extrémů. I když bylo už třeba 8 ráno, tak on šel ještě někam 

na byt, aby mohl pokračovat. I rodičům to začalo být divné, jak se chová, jak je třeba o víkendech 

furt ospalý a nevrlý. Tak jsem se mu jednou snažil promluvit do duše, že to trochu přehání a on mě 

poslal hned do hajzlu, že už jsem jak ty rodiče. No a pak jsem u něj někdy potom našel sáček s bílým 

práškem, o kterém jsem zjistil, že to je piko. To jsem na něj fakt začal řvát, ať se probere, že piko už 

prostě není v pohodě, že mu to fakt může zničit život a že jestli s tím nepřestane, tak že to určitě 

řeknu rodičům. On mi to samozřejmě odsouhlasil, ale já jsem stejně nevěděl, jestli mu můžu věřit, 

tak jsem si na něj začal dávat větší pozor. A pak se to znovu, asi o 3 měsíce později znovu pokazilo. 

Nebo jako – zjistil jsem nějak přes kámoše, že se baví s jedním feťákem, kterého zná a pak jsem u 

něj znovu našel piko. I rodiče si pak začali všímat, že se chová divně a hlavně sotva prolezl prvním 

semestrem na vejšce. Nedal asi 4 zkoušky, tak na něj rodiče byli dost naštvaní. Tak jsem jim pak 

řekl, že mám obavu, že asi bere drogy – to, že je to piko jsem jim úplně neřekl. Nevím, jestli jsem 

udělal dobře, ale každopádně jsem to s bráchou určitě dobře myslel – nechtěl jsem, aby se z něj stal 

feťák. No a pak to začalo být jak na horské dráze. Od té doby se všechno změnilo. Rodiče to vyhnali 

do strašného extrému. Začali na bráchu řvát, všechno mu zakázali, přestali mu dávat kapesný, 

nepouštěli ho ven. Jenže tak se to podle mě pokazilo ještě víc. Tím, že vlastně spolu nemluvili nějak 

normálně. I přes zákaz brácha furt zdrhal v noci z baráku nebo po škole se nevracel domů a nebral 

rodičům telefony a rodiče, i když byli naštvaní, tak se to snažili pak řešit už nějak víc normálně. Jenže 

pak se to posralo úplně ve všech směrech. V druhém semestru bráchu ani nepustili ke zkouškám a 

kvůli tomu, že nesplnil požadovaný počet kreditů, tak ho prostě vyhodili ze školy. Táta měl navíc 

podezření, že mu začaly mizet peníze z peněženky, tak jednou nechal schválně asi 15 stovek volně 

vytažených někde v obýváku, jestli tak zůstanou nebo zmizí. No a samozřejmě zmizely, a když se 

bráchy ptal, jestli náhodou neví, kam ty prachy zmizely, tak ten to popřel. No a v tu chvíli dal táta 

bráchovi ultimátum, že má poslední šanci, a že jestli teď ještě něco pokazí, tak půjde z baráku. 

Jelikož už bylo pozdě na to, aby se brácha zapsal na novou vejšku, tak musel jít makat někam do 

skladu. Což mi přišlo hrozně dementní, že tak chytrý kluk, jako je můj brácha by měl pracovat ve 

skladu. No tak si takhle chvilku vydělával, jenže jednou, když měli být rodiče pryč z města a já byl 

taky někde pryč, tak si brácha domů pozval nějaký lidi. Rodiče se ale vrátili domů o den dřív a našli 

svůj barák v úplně dezolátním stavu. Všude bordel, flašky na zemi a hlavně tam našli i drogy a 

všichni, co tam byli, byli úplně zfetovaný. Rodiče se snažili najít nějakou odbornou pomoc, jenže 
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bráchovi už bylo víc jak osmnáct a takže měl možnost se rozhodovat podle vlastního svědomí. I přes 

to, že jsem mu říkal, ať se rodičům omluví a pokusí se to vyžehlit a tak, tak jakoby mě vůbec 

neposlouchal – už jakoby to bylo úplně jiný člověk, než můj brácha. Tak to skončilo tak, že 

s rodičema za žádným pracovníkem sociálním jet nechtěl, ještě víc je naštval tím, když jim furt něco 

vyčítal a furt se s nimi hádal, že je v pohodě ať ho nechají na pokoji. Tak to dopadlo tak, že rodiče 

bráchu vyhodili na ulici. Podělal to no. Nejdřív chtěl jít teda bydlet k babičce, ale to jsme zakázali 

jemu i babičce. Babička se nad ním ale slitovala a bez našeho vědomí ho nechávala bydlet u sebe. 

Jenže pak s ním začala mít problémy i babička. Začal jí taky krást nějaký věci, co měla drahý po 

dědovi nebo jí i kradl peníze z důchodu nebo peněženky. Babička se to snažila vyřešit sama nejdřív, 

ale pak jednou na ní začal být fakt hnusný a zavolala si mě na pomoc. Já tam přišel i s rodičema a 

my se nad ním znovu slitovali a nabídli, že mu můžeme pomoct, když si pomoct nechá. Jenže on se 

pak naštval ještě víc, takhle naštvaného jsem ho nikdy neviděl. Začal nám všem sprostě nadávat, 

mamce i babičce nadával fakt hnusně a nešlo ho zastavit. Dokonce shodil celkem novou televizi, co 

měla babička na zem a rozbil jí, tak jsme ho chtěli s tátou zpacifikovat. I když je brácha o dost menší 

než já nebo táta, tak jsme s ním měli co dělat. Dokonce jsme přemýšleli, že na něj zavoláme 

policajty. No a pak to skončilo tak, že jsme mu sbalili všechny věci a vyhodili ven na ulici. Takže 

brácha je už skoro dva roky od svých dvaceti na ulici a přebývá u svých jiných kámošů, se kterými 

fetuje. Naposledy jsem o něm slyšel asi měsíc nazpátek, když mi volal, jestli bych mu neposlal nějaký 

peníze na účet.  

V: Poslal si mu je? 

R: Jo… poslal. Furt je to přece jenom můj mladší brácha. Ale asi jenom tisícovku. 

V: Říkal jsi, že měl brácha problémy ve škole. Měl problémy pak třeba i v práci? 

R: V práci snad ani tolik ne. Ona ta práce, jak jsem říkal už nahoře… prostě mi to přišlo fakt divný, 

že takový kluk, jako je můj brácha, maká s takovou divnou sebrankou, která s ním pracovala ve 

skladě. On už tam teda teď nepracuje a ani vlastně nevím, kdy skončil, ale teď už si vydělává jinak… 

V: A jak? 

R: Fetem. Začal prodávat. Nebo si to aspoň myslím, protože teď bydlí na bytě s asi dalšími třemi 

lidmi v bytě na Jižáku a do práce nechodí a nějak si na nájem vydělávat musí. On mi sice říkal, že 

chodí do práce a tak, ale pak z něj nakonec vypadlo, že si vydělává různýma „kšeftíkama“. Tak jsem 

se nějak snažil dopídit, co to ty „kšeftíky“ jsou, ale nedokázal mi to nějak rozumně vůbec vysvětlit. 

Takže si myslím, že si prostě vydělává nějak pomocí drog. 
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V: Takže ty se s bráchou furt bavíš? 

R: No, jako moc ani ne. Občas mi zavolá, občas zavolám já jemu, ale on mi to skoro nikdy nevezme, 

takže spíš čekám, než zavolá on. To vždycky jako chvilku pokecáme a vždycky to končí tak, že chce, 

abych mu poslal peníze nebo, že něco potřebuje. Jako naživo jsem ho naposledy viděl asi před 3 

měsíci, když jsme se sešli. On přišel asi o hodinu později a vypadal úplně jinak od té doby, co jsem 

ho viděl naposled. Jakoby to bylo úplně jiný člověk a ne můj brácha. Měl roztrhané hadry na sobě, 

byl takový špinavý, jako by se o sebe vůbec nestaral. Dokonce i divně mluvil a často se mu ani 

nepodařilo dokončit myšlenku. Podle mě byl i tuhle chvíli nafetovaný. No, ale tak jsme spolu skočili 

spolu na pivko, kde jsem se s ním strašně pohádal, protože to, v jaký je teď situaci dával za vinu 

rodičům a mně. Na to jsem neměl nervy a šel jsem pryč. Od té doby jsem ho naživo neviděl a vidět 

ho možná ani nechci. 

V: Co rodiče nebo ostatní příbuzní? Ty se s ním vídají? 

R: No, s tátou se brácha nevídá vůbec. Tady panuje taková vzájemná nenávist, bych řekl. Toho 

neviděl už fakt dlouho. Mamce občas zavolá a vím, že mu mamka občas posílá prachy a někdy se 

s ním i snaží vídat. Kdy ho viděla naposledy, tak to fakt nevím, protože si myslím, že to mamka 

zatajuje i přede mnou. Mamce je to líto asi nejvíc, ta je z toho nejvíc zdrcená. Já se jí ani nedivím. 

Ta je hrozně ráda, když přijedu na víkend domů, ale už prostě vidím, že to není jako dřív. Ani ve 

zbytku rodiny. Táta je od té doby takový odměřený a s mamkou se mnohem víc hádají. Mamka mi 

dokonce říkala, že se s tátou možná brzo rozejdou, když se to nějak nezlepší.  

V: A ostatní příbuzní? 

R: No tak s babičkou se už nevídá vůbec si myslím, a s ostatními se neviděl od chvíle, co je na ulici. 

Oni se rodiče nejdřív snažili, aby se to nikdo nedozvěděl o tom, že brácha fetuje, takže to dopadlo 

tak, že jsme se úplně přestali bavit s rodinou z tátovy strany z Plzně, protože rodiče nechtěli, aby se 

o tom dozvěděli. Takže to dopadlo tak, že jsme se jim furt stranili nebo za nimi jel třeba jenom táta 

nebo jsme se jim furt na něco vymlouvali, ať tam nemusíme jezdit. Já měl dokonce zakázáno i s nimi 

jakkoliv komunikovat od táty, což mi přišlo fakt absurdní. Bratránek se mě pak ptal, co se děje, že 

jsme nějaký divný v poslední době, ale všechno jsem mu jenom zapřel. No, ale pak se to samozřejmě 

dozvěděli, když rodiče vykopli bráchu na ulici a už s námi nežije, že jo. Ale když už se vidíme, tak je 

tohle téma tabu. Táta je na dost háklivý a je lehké ho v tomhle případě vytočit. A kvůli tomu, že si 

nechce ani nechat pomoct, tak se s nimi ani tolik nebavíme ani teď.  
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V: Dobře… Jakým způsobem bys teda popsal změnu komunikace uvnitř vaší rodiny po tom, co se 

rodiče dozvěděli o tom, že fetuje? 

R: No, brácha s rodiči skoro úplně přestal mluvit a rodiče na něj víc řvali. Takže to dopadlo tak, že 

se nakonec začali i mnohem víc hádat. Hlavně teda táta s bráchou. Ono to nebylo dobře řešený asi 

ani z jedné strany, protože nikdy nepřistoupili k tomu, že se pokusí si nějak normálně promluvit, aby 

si nastavili to, jak to má vypadat. Táta si totiž myslel, že má jako absolutní pravdu a že jinak to ani 

nejde a brácha z toho cítil pak křivdu, že je na něj hnusný a pak to dopadlo tak, že se ten problém 

ještě zhoršil. Za tu celou dobu nebyli schopní si nějak normálně sednout a normálně si o tom 

popovídat. Máma se nejdřív snažila být na bráchu hodná a říkala mu, že táta to s ním myslí dobře a 

že se o něj jen bojí. Brácha to ze začátku bral, ale pak když i máma viděla, že se jeho chování nikam 

neposouvá a spíš se furt zhoršuje, tak to bylo těžký i pro ni a taky na něj začala být víc zlá. Já se jí 

ale ani nedivím. Já jsem se dokonce nabídnul, že se na tu práci můžu vykašlat a že budu víc doma a 

snažit se dohlížet na bráchu, jenže rodiče nechtěli, abych kvůli bráchovi ztratil dost dobré pracovní 

místo. Takže jsem si práci nechal. Bůh ví, jaký by to bylo teď, kdybych se na to vykašlal a snažil se 

víc pomoct doma. Možná by to k ničemu nevedlo, možná bych pomohl, ale to už se nedovím.  

V: Jak bys popsal to narušení vztahu mezi tebou a bráchou nebo mezi rodiči a bráchou? 

R: No, tak teď už je to takový uklidněný, protože už nás nevysává fyzicky ani psychicky, jak se s ním 

nevídáme. Ale vztahy se narušily hned, jak se rodiče dozvěděli, že dává (fetuje). Přestali mu úplně 

věřit. Důvěra mezi ním a rodiči byla zničená po tom, co jim odpřisáhnul, že ročník dodělá a že 

nebude mít problémy nebo, že už nefetuje. Jenže on ročník nedodělal, utíkal z baráku v noci, kradl 

tátovi peníze, takže mu pak rodiče nevěřili ani nos mezi očima. A takhle jsem to měl i já od té doby, 

co jsem našel u bráchy podruhé piko po tom, co mi sliboval na svoji smrt, že s tím určitě skončí a že 

není debil, aby si s tím nechal zkazit život.  

V: Mezi ostatními členy rodiny byly také narušeny vztahy? 

R: Jo, to jsem ti přece říkal, že se možná teď rodiče rozvedou. Jako já sice nevím, jestli to je úplně 

kvůli tomu, ale určitě mají i rodiče jiný vztah, než tomu bylo do doby, co zjistili, že fetuje. Oni se 

kvůli němu i často hádali, protože mamka tátovi říkala, ať na něj není tak tvrdý, jenže táta byl furt 

proti a tak se kvůli tomu hádali. Jinak já mám teď s mamkou, neřekl bych lepší vztah, protože už 

předtím byl fakt skvělý, ale rozhodně teď spolu víc mluvíme, protože cítím, že mě mamka potřebuje 

mnohem víc než předtím. S tátou to mám furt to samý.  

V: Nastavili rodiče nějaký bezpečnostní opatření, aby se krádeže neopakovaly? 
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R: No, táta mu dal jenom to ultimátum asi třikrát, že tohle je prostě poslední kapka a že jestli to 

ještě jednou udělá, tak u něj skončil. Jinak asi žádný opatření ne. Možná si rodiče víc schovávali 

peníze nebo cenný věci a byli víc obezřetní, ale spíš se prostě spoléhalo na to, že brácha krást 

přestane, protože už to byla přece jen jeho poslední šance.  

V: Obával ses někdy o bráchovo bezpečí? 

R: No vlastně furt. I teď se o něj svým způsobem bojím, ale co s tím můžu dělat. Kdykoliv jsem neměl 

přehled o tom, co dělá, tak jsem se o něj bál a to furt celkem přetrvává. Furt je to můj brácha, i když 

je takový, jaký je.  

V: A o bezpečí tvé rodiny? 

R: Jo, tak když byl v tom deliriu u té babičky a vyváděl tam, tak jsem se hrozně bál o babičku než 

jsem tam dojel s rodiči. Hrozně jsem se bál, že jí třeba ve vzteku ublíží nebo tak. Ale pak jsem se bál 

i o sebe ještě jednou a to bylo, když mi brácha volal z neznámého čísla asi měsíc po tom, co jsme ho 

vyhodili od babičky právě a jediný, co mi říkal, bylo to, že jsme to posrali a že tam někdy přijde a 

vypálí nám barák. Jako naštěstí nic neudělal, a když jsem ho pak viděl, někdy asi dva týdny po tom, 

tak si tohle vůbec nepamatoval. Vůbec nevěděl, že by mi takhle volal nebo aspoň dělal, že to 

nevěděl. Od té doby snad nic rizikového neudělal.  

V: Změnil se nějak způsob trávení tvého volného času, volného času rodičů nebo celé rodiny? 

R: No, můj asi vůbec ne, protože oba rodiče mi říkali, že se nemůžu vykašlat na svojí práci kvůli 

bráchovi, jak jsem už říkal. Tátovi se toho myslím taky tolik nezměnilo, ale mamka se třeba kvůli 

bráchovi snažila chodit po práci hned domů, aby ho měla na očích. Ale třeba kvůli němu nejeli rodiče 

na dovolenou na začátku. Pak už se teda jednou na dovolenou odvážili jet, ale skončilo to tak, že 

přijeli domů o den dřív a viděli ten úplně rozbordelený byt a dál už víš, jak to bylo.  

V: A snažili jste se s ním trávit víc času? 

R: No já jo, ale na mě kašlal a rodiče ani ne. To bylo vždycky takový, že si brácha popovídal s mámou 

o tom, jaký měli oba den a tak, a táta, tak ten s bráchou nikdy času moc netrávil, ani se s ním moc 

nebavil. Ten na něj spíš vždycky jen dohlížel.  

V: A poslední otázka, řekl bys, že jste se jako rodina semkli za účelem vyřešení problému? 

R: Ty jo, tak to asi ne. Spíš naopak. Možná já jsem se víc semknul kvůli tomu s mámou, ale ne za 

účelem toho, abych pomohl bráchovi, ale abych pomohl mámě, která to fakt těžce nese. 


