
ABSTRAKT  

 

V této práci se zabývám spiritualitou u abstinujících uživatelů drog, soustředím se na rovinu 

prožívání. Jako teoretický základ vycházím hlavně z autorů Vojtíška a Říčana a snažím se 

vymezit spiritualitu vůči termínům jí příbuzným – religiozitě a nábožentsví. Dál vycházím ze 

studií, které se věnují vztahu spirituality, zdraví a závislosti.  

Východiskem pro mě je bio-psycho-sociálně-spirituální model závislosti a předpoklad, že 

spiritualita v době užívání u lidí trpících závislostí utrpěla či byla potlačována, jak dokládají 

čeští i zahraniční autoři.  

Mým cílem v této práci je porozumět prožívání spirituality u bývalých uživatelů drog vzhledem 

k jejich drogové kariéře, zotavení a abstinenci. Výzkumné otázky směřuji na prožívání 

spirituality aktuálně v období, kdy je většina účastníků výzkumu v doléčovacím programu, 

zabývám se tím, jak spiritualitu prožívali v léčbě i v období užívání drog, tedy závislosti a ptám 

se klientů, jaký význam spiritualitě přisuzují v jejich životě bez drog.  

V práci jsem se rozhodl pro kvalitativní studii, metodou tvorby dat jsem použil polo-

strukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor tvoří pět klientů doléčovacích center následné péče 

a jeden dlouholetý abstinent. Soubor byl vybrán metodou samovýběru, která je 

charakterizována principem dobrovolnosti.  

Výsledky obecně dokládají, že spiritualita v životě bývalých uživatelů hraje významnou roli. 

Z výzkumu vyplývá, že léčba a celkově abstinence od návykových látek umožňuje a dává 

prostor klientům o spiritualitě přemýšlet, objevovat ji v sobě či se k ní vracet, a hlavně ji 

intenzivněji prožívat (v rámci např. smyslu života, hodnot, sebepoznání) po popisovaném 

útlumu návykovými látkami v době užívání. Ze získaných dat v rámci doby užívání, léčby a 

abstinence se dá usoudit, že u klientů došlo k rozvoji spirituální dimenze.   

Výzkum může být inspirací pro terapeuty i jiné profese pracující v přímém kontaktu s klienty, 

jelikož poodhaluje jejich spirituální / duchovní svět, dokazuje subjektivní význam a přínos 

v léčbě i abstinenci u těchto klientů, a hlavně poodhaluje spirituální témata, kterými se klienti 

po léčbě zabývají.  
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