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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.  

 

 

 

klíčová slova: závislost - spiritualita - abstinence - užívání drog a spiritualita - léčba 

 

  



Abstract 

The thesis deals with relationship between spirituality and abstaining drug users, focusing 

mainly on the level of emotional experience. Lot of this work is based mainly on authors 

Vojtíšek and Říčan as I try to determine the term spirituality compared to terms resembling 

it such as religiosity and religion. In addition to this I am drawing from research studying 

relationship of spirituality, health, and addiction. 

As a background I am using the bio-psycho-social-spiritual model of addiction and 

assumption that spirituality was during the time, person used drugs, suppressed and 

suffering. We can see this assumption in many theories by Czech and foreign authors too. 

My main aim is to understand the experience of spirituality of drug ex-users given their drug 

career, recovery, and abstinence. Research questions are aiming at experiencing spirituality 

at a time most of the research participants are in Follow-up treatment programme and how 

were they experiencing spirituality during rehab and during the times they were still using 

drugs and going through addiction. What kind of meaning spirituality has in clients’ life 

without drugs in one of the main focuses of this work. 

The data were conducted through qualitative research using a semi-structured interview with 

five clients of Follow-up centers and one long term abstinent. For conducting the interviews, 

I used self-selection method which is characterised mainly by voluntariness.  

The results validate that spirituality plays essential role in life of drug ex users. From the 

interviews conducted we can conclude that recovery and abstinence from addictive 

substances gives clients space to think about spirituality, explore it or return to it after its 

supressing. Most importantly it gives clients a chance to experience it with bigger intensity 

on levels such as self-exploring, morals and meaning of life. In different words we can say 

that clients encountered expansion of spiritual dimension.  

The research can be inspiration not only for therapists, but also other professionals working 

narrowly with clients in recovery, rehab, or follow-up programme, because it shows their 

spiritual point of view and proves effectiveness of subjective experience of spirituality.  

 

 

keywords: addiction - spirituality - abstinence - substance use and spirituality, treatment  
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1. Úvod 

V této práci jsem si stanovil cíl pokusit se porozumět a popsat, jak abstinující, bývalí 

uživatelé drog prožívají svoji spiritualitu vzhledem k jejich uplynulé drogové kariéře, 

zotavování a abstinenci a jaký ji kladou význam pro jejich život bez drog. Východiskem se 

pro mě stal bio-psycho-sociálně spirituální model závislosti, konkrétně spirituální aspekt a 

jeho aplikace v léčebných programech a prožívání spirituality jako součásti osobnosti. V této 

práci se zabývám hlavně subjektivním vnímáním a prožíváním spirituality u abstinujících, 

bývalých uživatelů drog, respektive u klientů doléčovacích programů následné péče. 

Zaměřuji se na jejich pojetí spirituality na kognitivní úrovni. Dál se zabývám dílčími aspekty 

spirituality (dimenze přesahující Já, hodnoty, smysl životních událostí a spirituální zážitky) 

a ptám se klientů na tyto aspekty v závislosti na době abstinence, zotavování a drogové 

kariéře, konkrétně jaký vliv přikládají této složce osobnosti a důležitost v jejich zotavování, 

intenzivní léčbě a abstinenci. Vycházím z obecného předpokladu, že spiritualita 

pravděpodobně v době užívání utrpěla, či že lidé trpící závislosti spirituálním životem nežijí, 

kdežto po léčbě se u abstinujících pacientů jejich spirituální život mění k lepšímu (Nešpor 

& Csémy, 2006, Heinz et al., 2010). Dalším východiskem pro mě byl názor (např. Grofová, 

1998), že závislost vznikla z neuspokojeného nasycení potřeby spirituality v životě. 

Důležitou motivací pro práci byl také můj osobní zájem o téma, kterému je v rámci bio-

psycho-sociálně-spirituálnímu modelu ve výuce studijního oboru adiktologie věnováno 

minimálně pozornosti.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji spiritualitě, 

širšímu vymezení tohoto pojmu, aspektům spirituality a spiritualitě v kontextu užívání drog 

a léčbě závislostí. Praktická část se věnuje výše definovanému výzkumnému problému. Jako 

typ výzkumu jsem zvolil kvalitativní studii, a to vzhledem k výzkumným otázkám a tématu, 

které si dle mého názoru žádá individuální přístup. To mi umožnila metoda tvorby dat 

formou polo-strukturovaného interview.  
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2. Teoretická část 
 

2.1. Spiritualita  
 

2.1.1. Definice spirituality  

Spiritualita (z latinského spiritualis = duchovní), českým slovem podle Nešpora 

„duchovnost“, je velmi široký a velmi složitě definovatelný fenomén. Provází ho 

nejednoznačnost v rámci různých oborů a směrů, které ho aplikují. Pojem je původně 

používán v křesťanské tradici, kde znamená „vnitřní život člověka, iniciovaný působením 

Boha a prodchnutý Bohem, jeho duchovní život“ (Vojtíšek & Dušek & Motl, 2012, s. 12).  

Vojtíšek (2012) definuje spiritualitu jako součást osobnosti, která se vytváří a rozvíjí ve 

vztahu k Posvátnu, skrze které se tento vztah projevuje. Pojem používá v souvislosti 

s osobním „duchovním životem“ jednotlivce, na který se soustředím v praktické části práce. 

Spolu s Říčanem se domnívají, že spiritualita tvoří jádro osobní identity a smyslu života a je 

přítomná u většiny, ne – li u všech jedinců (Říčan, 2010 in Vojtíšek, 2012). 

Výše zmíněný pojem Posvátno či Posvátný charakterizuje Vojtíšek ve stejných pramenech 

jako to, co člověka odkazuje k Posvátnu – transcendentní zkušenosti, která může mít různé 

podoby. Pro někoho může mít podobu Boha, neosobní síly, Jsoucna, veškerenstva světa, 

lidské pospolitosti apod.  

Doležalová vnímá spiritualitu jako vztahující se k nejhlubším myšlenkám a víře lidí, podle 

ní může být cestou k osobním životním hodnotám a lidství, moudrosti a smyslu života nebo 

spokojenosti (Doležalová, 2005).  

Ve světové i české psychologii náboženství je to pojem dle Říčana (2006) klíčový.  

2.1.2. Vymezení pojmu spirituality a nábožentsví v psychologii 

Spiritualitě a náboženství se v psychologii věnuje samostatná aplikovaná disciplína, tedy 

psychologie náboženství a spirituality, která vychází z poznatků z propojení psychologie 

osobnosti a obecné psychologie a vlivu religiózních a spirituálních jevů na lidskou psychiku 

(Jirásek, 2015). Pojem spiritualita do psychologie vstupuje v 80. letech dvacátého století, 

v době nástupu hnutí New age (Stříženec, 1999 cited in Vojtíšek, 2012). Můžeme tedy 

v literatuře pozorovat 3 pojmy sobě blízké – spiritualita, religiozita a náboženství.  

Když tyto 2 pojmy (spiritualita a náboženství) postavíme vedle sebe, vyvstává otázka, jaký 

mají spolu vztah a jak spolu korelují, zároveň pro pochopení pojmu spirituality je nutné ho 

vymezit vůči pojmu jemu příbuznému, tedy náboženství. Podle Pargamenta je náboženství 

širší pojem, který zahrnuje spiritualitu, podle Zinbauera je naopak spiritualita pojem 

zahrnující náboženství (Říčan, 2007). Spiritualita, jako obecnější pojem, podle Zinbauera 

může být i nenáboženská, tedy že náboženství je jedna z možností, jak se skrze něj může 

spiritualita projevovat (Říčan, 2007). I lidé, kteří nejsou nebo se necítí být součásti některé 
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z církevních institucí, popisují spirituální prožitky nebo praktikují techniky a cvičení, ať už 

fyzická nebo duchovní, aby svůj „duchovní svět“ rozvíjeli, tyto lidi charakterizuje výrok 

americké subkultury hippies: „I am not religious, but I am spiritual.  

Říčan ve stejných pramenech popisuje, jak se česká společnost vymezuje vůči tradičnímu 

křesťanství a má tendenci vidět sebe jako nenábožensky spirituální, tzn. prožívající 

spirituální zážitky mimo tradiční církevní prostředí.  

Jirásek (2015) uvádí, že spiritualitu, oproti náboženstvím, nelze zkoumat vědeckými 

přístupy, využívající statistiku nebo prostředky kvantifikace a vnímá spiritualitu na rozdíl od 

náboženství jako transcendenci každodenní zkušenosti v obvyklém, přirozeném světě. 

Sférou spirituality považuje existenci, překročení lidské obvyklosti a rutiny (např. síla 

láskyplného vztahu). Spirituální hodnoty tak dle něj nemusí být vnímány jako nadpřirozené, 

ale jsou součástí přírodního a přirozeného dění.  

Spiritualita a religiozita také nejsou pojmy totožné, spiritualita je považována za širší pojem, 

než je religiozita (Nešpor & Csémy, 2006). Religiozita je vázána k určité církvi nebo 

instituci, spiritualita je ale vůči instituci nezávislá (Vávra, 2015). Vojtíšek (2012) hovoří o 

spiritualitě jako o alternativě k pojmu religiozita v dnešní době.  

 

2.2. Složky spirituality  

Složky a dimenze či roviny spirituality nejsou obecně v literatuře pevně dány, autoři uvádějí 

a definují různě pojaté dimenze a vytvořit tak úplný výčet je téměř nemožné a pro tuto práci 

nepodstatné. Uvádím složky nebo roviny spirituality od českých autorů nebo autorů 

citovaných v české literatuře věnující se adiktologii.  

Složky spirituality podle Martsolfa a Micklyeho (1998), které cituje Nešpor a Csémy nebo 

Kalina, a ze kterých jsem vycházel a směřoval k nim své otázky v rámci polo-

strukturovaného rozhovoru v praktické části této práce:  

• Smysluplnost: Důležitost života, smysl životních situací, odvozování jejich účelnosti 

• Hodnoty: Ceněná přesvědčení a hodnotová měřítka.  

• Transcedence: Zkušenosti s dimenzí přesahující osobní já a oceňování této 

dimenze.  

• Spojení: Vztahy k sobě, druhým lidem, Bohu nebo vyšší síle a prostředí.  

• Stávání se: Rozvíjení života, což vyžaduje zkušenost a reflexi a zahrnuje pocit, kdo 

člověk je a jak poznává.  

(In Kalina et al., 2015, s. 124). 

Doležalová (2005) uvádí oblasti a otázky podle Saunderse, na které se může zaměřit 

psychoterapie a které mohou odkrývat spirituální a religiózní témata.  Tyto oblasti vychází 
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z počátečních písmen slova SPIRIT – S – spirituální a náboženská orientace, P – preference, 

I – já (zapojení), R – vztahy, I – já (důležitost) a T – význam pro terapii.  

Z otázek např.: Považujete se za duchovně nebo nábožensky orientovaného člověka? Jaký je 

váš duchovní/náboženský život? Byl jsi vychováván v duchovní / náboženské orientaci? 

(Doležalová, 2005 s. 252).  

Vojtíšek, (2012) rozlišuje 7 rovin spirituality, inspirací pro jejich kategorizaci pro něj bylo 

7 „Dimenzí posvátného“ religionisty N. Smarta. Skrze tyto oblasti nebo roviny popisuje 

Vojtíšek (2012), jak může člověk vyjadřovat svůj vztah k „Posvátnu“, které je definováno 

výše v kapitole definice spirituality. Patří mezi ně:  

• Předpoklady – naukové a filozofické koncepce, skrze které člověk rozumí světu a 

dávají tomuto světu smysl v jeho životě. 

• Obřady – rity nebo rituály mohou mít kolektivní nebo individuální (např. meditace, 

modlitba nebo pouť) podobu. 

• Posvátné normy a hodnoty – jsou dány odjinud (dány Bohem, všezahrnujícím řádem) 

a nepocházejí z lidské konvence. 

• Vyprávění – jsou inspirací obřadů a zdrojem naukových koncepcí. 

• Zážitky – „doteky“ Posvátna, spontánní nebo záměrně získané poznávacím procesem 

a následným prozřením k duchovním pravdám, prostřednictvím obřadů nebo osobní 

spirituální praxí. 

• Společenství – ve vztahu ke všemu výše zmíněnému ve smyslu uchování 

v duchovním společenství, provádění obřadů, umožnění duchovní zážitků.  

• Tvořivost – umělecká nebo materiální = tvorba uměleckých děl, hudba, předměty, 

které se mohou stát osobně posvátnými nebo posvátnými pro celé společenství a 

sehrát roli v obřadech. 

Tyto oblasti výše zmíněných autorů umožňují vhled do prožívání spirituality. Vojtíšek 

zmiňuje širší výčet, ve kterém dokládá konkrétní složky na úrovni chování, z tohoto důvodu 

jsem je výše popsal, protože se doplňují s obecnými složkami spirituality pojatými více 

teoreticky od autorů Martsolfa a Micklyeho. Výše zmíněné složky spirituality, včetně 

otázek, které zmiňuje Doležalová, mi byly inspirací ve vlastních otázkách pokládaných 

v rozhovorech s klienty.  

 

2.3. Zdroje spirituality  

Spiritualita člověka může být sycena z jednoho zdroje – tzn. z jedné duchovní tradice 

(náboženství) – pak se jedná o křesťana, budhistu apod. ve smyslu, že čerpá na všech sedmi 

výše popsaných úrovních z budhistické tradice (Vojtíšek 2012). V tomto případě je 

užitečnější podle Vojtíška pracovat s pojmem religiozita, jakožto pojmem, který je 

podmnožinou spirituality. Nicméně všechny roviny spirituality lze naplnit i jinými, 

sekulárními zdroji, které nebývají nazývány náboženstvím. Těmito zdroji můžou být např. 
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media, mýty, celebrity, které poskytuje západní kultura, zdrojem pro spiritualitu se tedy 

může stát cokoliv, jedná se tedy buď o spiritualitu konzistentní (z jednoho zdroje) nebo 

fragmentární (roviny mohou být syceny z více zdrojů) (Vojtíšek, 2012). Člověk si tedy 

vzhledem ke svým potřebám vytváří určitý druh spirituality (Stříženec, 2007, cited in 

Řádková, 2013). 

 

2.4. Spirituální prožitky  

Spiritualita / duchovno je doménou nebo dimenzí osobnosti každého člověka, nehledě na to, 

zda se sám pokládá za spirituálního člověka nebo nikoliv, jak jsem se mohl sám přesvědčit 

svým výzkumem, a projevuje se v běžných každodenní zkušenostech.  

Pavel Říčan (2007) zde zahrnuje numinózní prožitky, prožitky spirituální každodennosti 

a mimořádné spirituální prožitky.  

Otto spatřuje žhavé jádro v náboženství právě v „numinosu“ – prožitku posvátna a definuje 

2 jeho podoby: „mysterium tremendum a mysterium fascinans“ které v kontrastu tvoří 

harmonii. Mysterium tremendum mívá démonické, divoké formy, může vést k extázi, 

vytržení a ten kdo ho prožívá, je přemožen drtivou převahou Boha. Zároveň v prožívání 

mysterium fascinans člověka to, co ho děsí, zároveň neskutečně vábí a přitahuje (Říčan, 

2007). 

Prožitky spirituální každodennosti charakterizuje Říčan (2007) jako formy prožívání, 

které nejsou omezeny pouze na náboženský život, ale mohou se vyskytovat v různých 

„modifikacích“ nebo „odstínech“ v různých oblastech lidské činnosti a v sekulárních 

pospolitostech. Říčan poskytuje výčet těchto prožitků. Začíná osmi „základními formami 

náboženských prožitků“ dle F. Heilera a jeho výčet nadále rozšiřuje. Dohromady tedy čítá 

20 prožitků a uvádí, že není nikterak úplný. Vyberu pro účel této práce jen ty, které se 

vynořovaly v rozhovorech s klienty:  

Úcta – v náboženství základní prožitek, jeho přirozeným projevem je pokleknutí. 

Víra a důvěra – ujištění věřícího a dobrotě, ochotě a štědrosti ve smyslu víry v Boha či 

něčemu jinému.  

Naděje – víra upřená směrem do budoucnosti, prožívaná hlavně v nejistotě. 

Láska – láska mystická – touha po splynutí s pravdou, krásou a dobrem reprezentována 

božstvem, k bližnímu – potěšení ze vzájemné blízkosti, sdílení radosti druhého a radosti 

společných aktivit, třetí formou uvádí prorocko-evangelijní agapé (lidskou a boží). 

Radost – může se jednat o prosté veselí, pokojnou, tichou radost budhisty praktikující 

meditaci nebo mystickou radost překypující vzrušením. 

Nutkání sdílet se – např. apoštol Pavel nebo Buddha po osvícení zbytek života zvěstoval 

učení. 

Pokora – prožívání nepatrnosti ve srovnání s mocí božského panovníka, může být 

zabarvena radostnou důvěrou nebo otrockou ponížeností. 



14 

 

Svoboda – např. prožitek svobody při ztrátě víry – od určitého dogmatu nebo celého 

náboženského směru. 

Vděčnost – poděkování, běžný, spontánní cit, který nachází uplatnění v náboženském 

životě. 

Zkušenost vyslyšené modlitby – pokud se stane to, za co se člověk modlil, člověk, který 

se modlí, prožije důkaz a ujištění o Boží přítomnosti. 

Smysl života – ztráta smyslu života je pro člověka častým problémem, podle Frankla může 

být náboženství jeden ze způsobů, jak tento smysl najít. 

Pravda – např. ve smyslu Buddhova osvícení, vášeň o osobní pravdivost, otevřenost před 

druhými lidmi. 

Touha po osobní dokonalosti – podle Junga jde o volání archetypu svatosti. 

Dojem, že někdo je přítomen – věřící očekává přítomnost nadpřirozeného nebo se k ní 

modlí (Říčan, 2007). 

Třetí skupinou prožitků podle Říčana jsou mimořádné spirituální prožitky, které jsou 

charakteristické svou intenzitou a vnějšími projevy. Mohou se ale vyskytovat i v malé 

intenzitě, popřípadě v malém náznaku, tudíž mezi běžnými a mimořádnými prožitky 

neexistuje přesná hranice. Mohou se dostavit buď spontánně, nebo mohou být výsledkem 

dlouhého, soustavného úsilí a také se dají vyvolat velmi rychle, např. chemickou cestou, jak 

je popisuje Grof, psychedeliky nebo holotropním dýcháním, jsou tyto holotropní stavy 

vědomí zdrojem těchto prožitků (Říčan, 2007).  

Holotropnímu dýchání se v České republice věnuje Mudr. Stanislav Kudrle, který pokládá 

spiritualitu při léčbě závislosti za důležitou a prosazuje ji (Kárová, 2011). 

2.5. Spiritualita, zdraví a závislost 

Člověk a jeho osobnost je tvořena vlivy biologickými a genetickými, výchovou, 

psychosociálními vlivy, ale také vlivy duchovními, jelikož je přirozenou potřebou člověka 

ptát se na smysl života, lásku, potřeba pravdy, práva a svobody (Riesel, 2017). Teolog prof. 

Halík říká, že náboženskost je přirozená dimenze člověka a společnosti a přirovnává to např. 

k smyslu pro krásu nebo pro humor (in Říčan, 2007). Spiritualita bývá považována za jeden 

z aspektů, který pozitivně působí na naše zdraví. Můžeme rozlišit 2 roviny: fenomén zdraví 

a jak na něj spiritualita působí nebo jako samostatnou složku spirituální zdraví (Jirásek, 

2015).  

Lukoff (2007) přináší náhled na nemoc z pohledu pacienta, který popisuje zotavování se 

z duševního onemocnění jako součást své vlastní duchovní cesty.  

Hacklová ve své přehledové studii (2014) uvádí zahraniční výzkumy, které se věnují 

spiritualitě / religiozitě a jejich vztahu k fyzickému a duševnímu zdraví a zvládání stresových 

situací. Cituje například Koeniga (2009), který uvádí, že z 724 metastudií do roku 2000 

prokázalo statisticky významný vztah mezi religiozitou / spiritualitou a duševním zdravím, 

sociální oporou a nižším užíváním alkoholu a drog.   
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Lezáčková a Janštová (2016) ve své studii Vztah spirituální inteligence a duševního 

zdraví: význam nalézání osobního smyslu a duchovní praxe zkoumala 4 dimenze 

spirituální inteligence a zjistila, že z těchto 4 je nejsilnějším faktorem působící na duševní 

zdraví rovina nalézání osobního smyslu.  

Přehled studií, kterou zpracovali Nešpor a Csémy (2006) uvádí vliv spirituality na zdraví, 

týká se také závislostí. Spiritualita je spojená s nižší konzumací alkoholu v tazích a nižším 

kouřením, v české populaci byl zjištěn nižší výskyt kouření u věřících (Nešpor, Csémy, 

2006).  

Důsledky spirituality v kontextu zdraví podle Nešpora (2009) jsou:  

• lepší duševní stav ve zdraví i nemoci 

• větší odolnost vůči stresu 

• lepší zvládání zátěžových situací  

• lepší spolupráce při léčbě  

• prevence i léčba návykových nemocí 

• nižší riziko předčasné smrti  

• lepší schopnost se vyrovnat se smrtí  

 

 

2.6. Spiritualita v kontextu užívání drog 

Z historického pohledu byly drogy užívány v rámci náboženských kultur ceremoniálně, 

šamany pro léčitelské účely nebo i obecnou populací společensky akceptovatelným 

způsobem. Na užívání drog a alkoholu se v mnoha kulturách dnes pohlíží jako na žádoucí 

chování a jako důležitý aspekt socializace ve společnosti (Crocq cited in Castaldelli-Maia & 

Ventriglio & Beraldo & de Andrade, 2019). Kudrle (1996) uvádí, že psychedelické látky 

navozují intenzivní prožitky, které mohou mít transformativní charakter za optimálního 

vedení.  

Kalina přichází s úvahou, že čím větší má droga závislostní potenciál, tím je menší její 

potenciál spirituální (Kalina, 2003) a Riesel (2017) uvádí, že drogy a akohol spiritualitu / 

duchovní oblasti přímo poškozují, což se projeví v prožívání, hodnocení a chování, doložené 

celkovým úpadkem osobnosti, lidé trpící závislostí pak postupně ztrácí smysl a hodnotu 

života.  

Lorencová (2011) ve svém výzkumu „Religiosity and spirituality of alcohol and marihuanna 

users“ měří spiritualitu a religiozitu u uživatelů alkoholu a marihuany za použití Pražského 

dotazníku spirituality – PSQ30. Zjistila, že respondenti užívající alkohol a marihuanu 

zároveň, jsou více spirituální než ti, co pouze pijí alkohol a dále, že respondenti spojují 

dotazované mystické / spirituální zážitky hlavně s marihuanou a LSD, nikoliv s alkoholem. 

Tento výzkum vlastně dokládá výše zmíněné tvrzení.  
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2.7. Spiritualita v léčbě závislostí 

V této kapitole přiblížím spiritualitu jako součást bio-psycho-sociálně-spirituálního 

paradigmatu. Z metod věnujících se přímo spiritualitě zmíním pouze hagioterapii, jelikož 

klienti uváděli účast na této komponentě léčby. Dále se budu zabývat svépomocnou 

skupinou anonymní alkoholici, popřípadě anonymní narkomani a výzkumem týkající se 

spirituality a léčby závislosti z českého prostředí a ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že se 

moje práce zabývá především prožíváním a vnímáním spirituality na subjektivní úrovni 

klientů, zmíním terapeutické metody pracující se spiritualitou pouze okrajově.  

2.7.1. Bio-psycho-sociálně-spirituální model závislosti 

Adiktologie, jako multidisciplinární obor, podle Kaliny více než 10 let v České republice 

rozšiřuje bio-psycho-sociální paradigma o další aspekt spirituální (nebo existenciální), 

pozoruje k tomuto fenoménu zvýšenou pozornost ze strany akademické obce i v zahraničí 

(Kalina et al, 2015). Závislost je multifaktoriální fenomén a je na ni nahlíženo skrze bio-

psycho-socio-spirituální model, kdy kombinace těchto faktorů zvyšuje její riziko (Kalina, 

2003).  

Kudrle spirituální složku charakterizuje následovně: absence smyslu života, duchovních 

hodnot a duchovní autority, nevyvážené zaměření k materiálním ziskům, rozčarování nad 

pomíjivým uspokojením, které tyto zisky přinášejí a iluzivní štěstí dopřávané si v maximu 

požitků, nerozvíjená introspekce a naslouchání vnitřnímu já, nerozvíjení pokory, smyslu pro 

zázrak, mýtické a mytologické poznání světa a absence iniciačních a přechodových rituálů 

(Kudrle in Kalina, 2003).  

Grofová uvažuje o závislosti přímo jako „duchovní krizi“ v její knize Žízeň po celistvosti 

(Kudrle in Kalina, 2003). 

2.7.2. Anonymní alkoholici  

Skupiny anonymních alkoholiků se v České republice začaly rozvíjet po listopadové 

revoluci a v dnešní době jich je 67 ve 45 městech. Jsou to svépomocné skupiny využívající 

12 ti krokového programu.1 Svépomocné, tedy že jsou uskutečňovány bez přítomnosti 

terapeuta. Tyto svépomocné skupiny poskytují bezpečné zázemí tvořené skupinou lidí, kteří 

sdílejí stejné zkušenosti, lze je zařadit ke skupinové psychoterapii (Bartošíková, Miovský in 

Kalina, 2008). Anonymní alkoholici se sami definují jako „společenství mužů a žen, kteří 

spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém 

a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu“. (Anonymní alkoholici, 1996, s. 4). Anonymní 

alkoholici vnímají závislost na alkoholu jako nemoc, která se nedá vyléčit.  

 
Např.: 1. přiznali jsme bezmocnost vůči alkoholu (drogám, hazardní hře) 

2. Dospěli jsme k víře, že síla větší, než naše nám vrátí duševní zdraví 

3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha tak, jak ho chápeme (Anonymní alkoholici, 

1996) 
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Účinné faktory uvádí Vobořil a Kalina (2003) podle Wallace, uvádí jich celkem 6 – Přiznání 

ztráty kontroly, přijetí modelu nemoci, abstinence, spiritualita, podpora společenství a 

uvědomění, sebepoznání, sebekritika, odpovědnost. Účinný faktor spirituality je založen na 

tezi, že si závislý připustí svoji bezmoc a není schopen vlastní kontroly v závislém chování, 

AA ho podporují, aby uvěřil v existenci něčeho silnějšího, než jsou oni sami. Anonymní 

alkoholici se neváží však k žádnému náboženství, je tedy na samotných členech, co si pod 

„silou vyšší než naše“ představí, ateisté si mohou představit např. samotnou skupinu 

anonymních alkoholiků (Nešpor, 2002).  

2.7.3. Hagioterapie 

Je psychoterapeutická metoda vycházející z biblioterapie, která využívá literatury v léčbě 

osob s emocionálními problémy nebo léčbu osob trpící duševním onemocněním 

(Česneková, 2015). Remeš (1998) definuje hagioterapii (hagio – jedinec usilující o dobro, 

člověk nábožný, svatý) jako terapeutické intervence, které se zaměřují na morálně 

axiologické struktury. Náboženskostí v tomto pojetí Remeš rozumí šířeji vnímaný pojem, 

který zahrnuje nejen struktury numinózní, ale i axiologické (hodnotové) a morální. 

Hagioterapie je odvozena jak z psychoterapeutických směrů existenciální analýzy a 

logoterapie V. E. Frankla, tak také z prací R. L. Selmana (Ontogeneze přejímání sociální 

perspektivy), L. Kohlberga (Ontogeneze morálního myšlení) a J. W. Fowlera (Ontogeneze 

stadií víry) (Remeš, 1998). 

Indikace této metody směřuje k pacientům trpícím závislostí, pacienty s neurotickými 

poruchami, poruchami prožívání životního smyslu nebo poruchami osobnosti (Remeš in 

Česneková, 2015). 

 

2.7.4. Meditace a jóga 

Nešpor (2002) tvrdí, že meditační a jógová cvičení se dají využít v prevenci návykového 

chování a lze je využít s náležitými léčebnými strategiemi také v terapii závislosti. Přikládá 

výčet technik související s jógovou praxí a budhistickou meditací například v souvislosti se 

zvládáním cravingu. Doporučuje např. využít relaxační techniky, plný jógový dech, jít do 

přírody, pozorovat svůj dech, myšlenky vyvolávající craving pozorovat a nereagovat na ně, 

uvědomovat si zhoubné následky těchto myšlenek a hledat jejich příčiny. Říčan (2007) 

pokládá meditaci za formu spirituálního prožitku, kdy meditujícímu jde buď o 

vyprazdňování mysli nebo o naplnění mysli obsahy, jimž přikládá nejvyšší význam. 

Hacklová (2014) ve své přehledové studii uvádí, že meditace souvisí se zvýšenou aktivitou 

v levém prefrontálním kortexu (spojen s pozitivními emocemi) a snížením aktivity v pravém 

kortexu (negativní emoce).  
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2.7.5. Výzkumy věnující se spiritualitě v léčbě závislosti 

Kavenská ve své práci „Smysl života v kontextu užívání alkoholu“ zjišťuje, do jaké míry 

prožívají lidé se závislostí na alkoholu pocit smysluplnosti života, zda – li se v tomto 

prožívání liší od běžné populace a zda – li v tomto prožívání dochází ke kvalitativním 

změnám během ústavní léčby závislosti. Ve výsledcích práce uvádí, že se lidé se závislostí 

na alkoholu významně liší od zbytku populace, 28 % z nich prožívá špatné naplnění smyslu 

a v závěru srovnání skóru na začátku a na konci léčby uvádí, že u 38 % došlo ke zlepšení 

prožívání smyslu života (Kavenská, 2009).  

V zahraniční studii „A focus-group study on spirituality and substance-abuse treatment“ 

sledovali autoři (Heinz et al, 2010) 25 pacientů užívajících metadon léčených ambulantně, 

zkoumali přesvědčení pacientů o úloze spirituality v jejich zotavení a její použití v léčbě a 

také vztah spirituality a chování v době užívání drog. Tematickou analýzou zjistili, že 

spiritualita u těchto pacientů utrpěla v době závislosti, ale hraje důležitou roli v léčbě a 

zotavení pacientů. Pacienti v této studii popisují útlum vlastní spirituality, její nahrazení 

závislostí, poškozený vztah s Bohem, problém s ukotvením jejich vlastních morálních 

hodnot poškozených v důsledku „nemorálního chování“. Popisovali spiritualitu jako naději, 

dodávající sílu a mír. Výzkumníci zjistili zvýšenou spiritualitu v době žádosti o léčbu a 

hledání pomoci u pacientů, také výsledky léčby a její efekt byl závislý na spiritualitě.  

Překvapivým zjištěním tohoto výzkumu je negativní zkušenost pacientů s anonymními 

narkomany, z důvodu nedostatečného přijetí, pokrytectvím, nebo stanovením úplné 

abstinence skrze 12 ti krokový program, jelikož jsou v substituční léčbě a někteří 

konzervativní členové neuznávají metadonovou substituci jako formu abstinence.  

Ve studii „spiritual well being and associated factors with relaps in opioid addicts“ 

(Noormohammadi et al, 2017) autoři zjistili, že pacienti, kteří relapsovali, měli menší skór 

v testech „spiritual well being“2 v měření na škále spirituálního stavu „Paloutzian and 

Ellison’s spiritual well being scale“. 

 

 

  

 

2 Spirituální osobní pohoda, která zahrnuje 2 složky – náboženskou a existenciální, společným 
jmenovatelem obou složek jest transcendence ((Ellison, 1983; Husain & Khan, 2014 cited in 
Slezáčková & Janštová, 2016). 
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3. Praktická část 
 

3.1. Metodika 
 

3.1.1. Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

 

Cíl výzkumu 

Cílem mé práce bylo popsat, jak prožívají spiritualitu abstinující uživatelé návykových látek, 

vzhledem k jejich uplynulé drogové kariéře, zotavení a abstinenci. 

Výzkumné otázky  

• Jak klienti spiritualitu aktuálně prožívají? 

• Jakou hraje roli spiritualita v zotavení klientů? 

• Jaký má pro klienty spiritualita význam v rámci setrvání v abstinenci?  

• Jakou roli hrála spiritualita pro klienty v intenzivní léčbě? 

Intenzivní léčbou myslím účast v léčebném programu ústavního, ambulantního nebo 

rezidenčního typu, setrváním v abstinenci rozumím období bez recidivy (s možným lapsem) 

a zotavením chápu dlouhodobý proces vypořádávání se se závislostí.   

3.1.2. Výzkumný soubor 

 

Výběr vzorku  

K výběru vzorku jsem využil metodu samovýběru, která je charakterizována principem 

dobrovolnosti, tedy aktivního projevení zájmu (Miovský, 2006). Dál podle Miovského je 

stěžejním znakem metody, který ji odlišuje od záměrného výběru nebo výběru 

prostřednictvím institucí, oslovení potenciálních účastníků výzkumu, kteří musejí nejen 

souhlasit s účastí, ale sami aktivně projevit zájem se zapojit.  

Kontaktování účastníků výzkumu probíhalo skrze vedoucího služby, který klientům předal 

tištěné oslovení, které obsahovalo představení výzkumu, informace k metodě sběru dat a 

pozvání s kontakty na mou osobu. Ve dvou zařízeních, které projevily zájem, probíhal 

kontakt rozdílnými formami. V prvním případě mě přímo kontaktovali klienti hromadně 

skrze e-mail, ve druhém probíhal kontakt skrze vedoucího služby, který mi sdělil čas a místo 

schůzky (jednalo se o dobu před individuálním sezením nebo skupinami). Vymyká se jeden 

účastník výzkumu, který mě kontaktoval na doporučení z okruhu mých přátel.  
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Kritéria výběru účastníků výzkumu  

Následující kritéria jsem nejprve diskutoval s vedoucím doléčovacího centra, zda – li jim 

klienti odpovídají, následně pak vedoucí klientům předal oslovení s žádostí o účast ve 

výzkumu (příloha č.1). 

1. Bývalý, abstinující uživatel legálních nebo nelegálních návykových látek 

2. Klient služeb následné péče nebo bývalý klient těchto služeb 

3. Abstinence minimálně 5 měsíců 

4. Účast v ambulantní, ústavní nebo rezidenční léčbě závislosti  

 

Charakteristika souboru  

Soubor tvoří 6 klientů, z nichž 5 je aktivně zapojených v doléčovacím ambulantním 

programu nebo programu chráněného bydlení, 1 pak mimo adiktologické služby, jelikož 

abstinuje 10 let a služeb již nevyužívá. 5 mužů, 1 žena, v rozmezí od 30 do 56 let.  

Klienty doléčovacích programů jsem volil z důvodu podpory ze strany služby vzhledem 

k citlivosti tématu práce a jejich stabilizaci po fyzické i psychické stránce. 

Tabulka č.1: Seznam účastníků výzkumu 

 pohlaví věk drogová kariéra léčba abstinence Látka 

klient č.1 muž 32 8 let 2. 10 let metamfetamin 

klient č.2 muž 35 12 let 1. 6 měsíců alkohol 

klient č.3 muž 35 17 let 2. 9 měsíců alkohol 

klient č.4 muž 30 13 let 1. 14 měsíců alkohol 

klient č.5 muž 56 28 let 2. 3 roky alkohol 

klient č.6 žena 39 23 let 5. 22 měsíců 
metamfetamin 

a heroin 

Zdroj: vlastní 

3.1.3. Typ výzkumu  

 

Rozhodl jsem se zvolit kvalitativní přístup, protože se na základě stanovených výzkumných 

otázek soustředím na rovinu chování a prožívání spirituality a metoda sběru dat 

prostřednictvím polo-strukturovaného interview umožňuje se těmto rovinám a otázkám 

individuálně u klientů věnovat.  
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3.1.4. Metoda tvorby dat 

Jako metodu tvorby dat jsem zvolil polo-strukturovaný rozhovor. Tato metoda, ve které se 

určí tzv. jádro otázek, které je přesně stanovené a dává nám jistotu, že tyto otázky budou 

zodpovězeny, nám umožňuje na to „jádro“ nabalovat další relevantní doplňující témata a 

otázky (Miovský, 2006). Tato metoda umožňuje vést rozhovor více přirozeně a hledat 

důležitá témata subjektivně pro účastníka rozhovoru a neomezuje ho přesně znějící otázkou. 

Také je možné měnit pořadí otázek podle potřeby, jakým se rozhovor ubírá (Miovský, 2006). 

 

Rozhovory probíhaly v klidném prostředí, na kterém jsme se s účastníkem výzkumu předem 

dohodli a bylo nejvhodnější vzhledem k aktuálním podmínkám. 2 rozhovory probíhaly 

v klidné části parku okolo léčebného zařízení, 3 z důvodu hluku ze stavby ve společenské 

místnosti chráněného bydlení a zbylé v terapeutické místnosti. Trvaly v rozmezí 40 až 70 

minut. Než jsem přistoupil k rozhovoru a připraveným tématům, představil jsem se, svůj 

výzkum a první otázky jsem směřoval mimo téma, abych se na klienta naladil a rozhovor se 

mohl nést v uvolněné, nedirektivní atmosféře. Samotné rozhovory jsem začínal otázkami 

týkající se víry v rodině, v dětství, hodnot a pokračoval složitějšími otázkami týkajících se 

jejich pojetí spirituality, spirituálním prožitkům postupně k náročnějším otázkám po smyslu 

života a životních situací. Snažil jsem se naslouchat a doptávat se na konkrétní myšlenky, 

prožitky, abych jim co nejlépe porozuměl, a nakonec je dokázal zobecnit.  

Rozhovory byly nahrávány pomocí aplikace diktafon na notebooku. Audio záznamy jsem 

poté převedl do textové podoby metodou doslovné transkripce (Hendel, 2005), abych text 

mohl podrobit důkladné analýze.  

3.1.5. Metoda zpracovávání a analýzy dat 

Přepsané rozhovory jsem vytiskl, důkladně pročítal a zaznamenával jsem důležité části textu, 

související s výzkumnými otázkami nebo části textu, kde se vynořila témata, která se přímo 

výzkumných otázek nedotýkala, nicméně byla v rámci výzkumu taktéž relevantní. Použil 

jsem metodu otevřeného kódování (Miovský, 2006). Data jsem kódoval pomocí 

deskriptivního kódování (vlastní pojmenování) nebo kódování in vivo (uvedení 

pojmenování participantů). Touto analýzou mi v textech vzniklo 230 jednotek (kódů), ve 

kterých jsem hledal podobnosti a následně je seřazoval do kategorií. Tyto kategorie mají tzv. 

pojmovou přitažlivost, vážou k sobě podskupiny pojmů – subkategorie (Miovský, 2006). 

Použil jsem metodu vytváření trsů, kterou Miovský popisuje jako seskupení a 

konceptualizaci výroků do skupin, kdy tyto skupiny vznikají na základě podobnosti mezi 

jednotkami (kódy). Pro účely kódování, uchovávání a manipulaci s kódy jsem používal 

programy MS Word, Doctools a MS Excel. Na základě stanovených výzkumných otázek 

jsem pak na tyto otázky hledal odpovědi napříč kategoriemi, dával je do souvislostí a tvořil 

z nich finální výsledky.  
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3.1.6. Etické aspekty výzkumu  

Účastníky výzkumu jsem kontaktoval prostřednictvím vedoucího služby. Napsal jsem 

oslovení, které je součástí přílohy č.1 s představením výzkumu a žádostí klientů o účast, 

klienti se mi poté v případě jedné služby ozvali sami a já si s nimi domluvil schůzku 

v chráněném bydlení, v druhém případě mi schůzky domlouval vedoucí služby. Před 

rozhovorem jsem klientům dal přečíst informovaný souhlas, který já i oni podepsali. Tento 

souhlas obsahoval informace o výzkumu a že získaná data budou anonymizována. Klienti 

podpisem souhlasili s nahráváním rozhovoru, jeho dalším zpracováním, dále že mohou 

rozhovor kdykoliv dobrovolně ukončit nebo neodpovídat na otázky, které by jim přišly příliš 

osobní nebo na ně z jakéhokoliv důvodu nechtěli odpovídat. Po rozhovoru jsem se účastníků 

ptal, jak se cítí a zda – li souhlasí s tím, že budou data publikována. Informovaný souhlas 

také obsahuje kontakt na moji osobu, kdyby mě chtěli účastníci výzkumu kontaktovat, 

popřípadě svoji účast zrušit. Záměrně v práci účastníky výzkumu oslovuji jako klienty kvůli 

zachování anonymity.  
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4. Výsledky 
 

4.1. Osobní pojetí spirituality  

V této kategorii se ptám klientů na jejich představu spirituality a jejich víru, abych získal 

teoretický koncept každého klienta.  

Kategorii jsem rozdělil do subkategorií, podle toho, jestli jsou představy o jejich spiritualitě 

zakotveny z jejich pohledu v nějakém daném náboženském systému nebo nikoli. 2 klienti 

uvedli víru v reinkarnaci a karmu, tedy víru, která má teoretický základ ve východních 

náboženstvích, 1 klient věří v Boha v pojetí křesťanství. Zbylí 3 klienti popisují jejich víru 

v „něco, co nás přesahuje“, ale neumí nebo nechtějí to pojmenovat konkrétně.  

4.1.1. Východní směry 

2 klienti popisují víru v duši, která se rodí pořád znovu v určitém koloběhu. Každý to 

vysvětluje a dokládá jiným příkladem. Klient č. 1 jeho víru dokládá na úrovni prožívání.  

Věřím v to, že jsme duše, které se rodí pořád znovu. A aj podle toho… najednou si 

s člověkem, kterému je třeba 15 jako rozumím víc, než s někym, kdo je v mým věku. A došel 

jsem na to, že on musí být podobně stará duše jako já. A ten druhej v mym věku prostě není 

podobně stará duše jako já. 

Klient č. 4 popisuje koloběh duše v souvislosti s událostmi, které se lidem v životě dějí. 

Konkrétně tak, že si duše volí, co chce zažít, než se narodí do dalšího cyklu, taky v ní podle 

klienta zůstávají určité zkušenosti, které podvědomě vnímáme.  

„Já věřím tomu, že každá ta duše si předtím, než se vlastně narodí do toho svého cyklu, že si 

prostě zvolí určitou strukturu toho, co chce v životě zažít a když se vlastně tyhle ty struktury 

propojej, tak dochází k těm věcem, který by se dalo říct, že prostě se měly stát, zároveň ale 

nevěřím tomu, že je všechno jako pevně daný.“ 

Dalším společným jevem u těchto 2 klientů je zmínka o energii, kterou však každý 

vysvětluje odlišně. U klienta č. 1 se projevuje např. na úrovni mezilidský vztahů, kde 

popisuje, že vnímá energie u lidí, s kterými se baví. 

„mám to hozený tak, že vnímam energie, ja se bavim s lidma, ze kterých cítím dobrou 

energii…“ 

Klient č. 2 se cítí být součástí této energie. 

„vnímám to jako, že je nějaká celková energie, který jsem jako součástí, každej z nás. Ale 

nevnímám to jako konkrétní postavu, která je jako nad náma, jako boha…“ 
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4.1.2. Víra v Boha v rámci Křesťanství  

Klient č. 2 spadá i do rámce kategorie nenáboženského nahlížení na spiritualitu, protože jeho 

víra zahrnuje „něco co nás přesahuje“, což podle něj má každý člověk. Zařadil jsem ho do 

této subkategorie, jelikož v jeho životě na úrovni prožívání převažuje víra v Boha, klient 

popisuje kontakt s Bohem a naději, kterou mu dává.   

„Když chci a chci s ním komunikovat, tak to jde pro mě úplně vždycky. Jakože tu možnost 

tam mám, ne že bych to nějak často využíval, ale já to beru tak, že mi dává jakoby tu volbu 

no,…“ 

4.1.3. Nenáboženský pohled 

3 klienti nedokládají víru zařaditelnou v některém z náboženských systémů, nicméně ani její 

absenci. Popisují jí dle vlastních slov jako víru v: universum, vyšší vědomí, něco vyššího, 

něco mimo racionálního, smyslovýho nebo nejvyšší božství. Každý z nich si k tomu nese 

jiný osobní příběh.  

Klient č. 5 popisuje víru nehmotnýho, mimo smyslovýho. Tato víra má pro něj význam, 

jelikož prožil dle jeho 2 zážitky, které jí připisuje a které vycházejí mimo jeho racionální 

chápání světa. V prvním popisuje, jak na sebe převzal kus bolesti svojí matky v terminálním 

stadiu rakoviny a  druhý souvisí s nástupem do léčby.  

„…něco, co je mimo racionálno, tak mám z vlastní zkušenosti. To bylo v době, kdy máma 

byla těžce nemocná a umírala, tak jsem jako nechtěl, aby umřela a pořád jsem jí chtěl 

pomoct, takže jsem si na vlastní kůži zažil, že část tý choroby jsem přejal na sebe… takže mě 

strašně bolela kůže, v nějakým tom vyšším stadiu její rakoviny, tak v nějaký tý vyšší nebo 

závěrečný fázi, než umřela, tak vlastně že měla velký bolesti a i když se jí člověk dotknul, tak 

jí to bolelo a něco podobného jsem měl i já, že mě vlastně taky bolela a tím jak umřela, tak 

mně tahleta bolest odešla.“ 

Klient č.3 vlastní cestou přichází ke svému vlastnímu „přesahu“, o kterém je přesvědčený, 

že má a došel k němu skrze opuštění křesťanství. Tento přesah nebo dimenzi nechce a neumí 

pojmenovat, jeho vztah popisuje jako neautoritativní a považuje to za svou přirozenou 

součást. Má pro něj uklidňující smysl a projevuje se u něj v životě nejčastěji tak, že např. 

projevuje vděčnost skrze tento vztah.  

„…každopádně tahleta potřeba tady jakoby je, není to ani potřeba, je to nějakej 

přirozenej…. Přirozenej… jak to říct… projev ve mně, nepamatuju si, že bych ho měl jako 

třeba dítě, to nevim, to se objevilo asi až pozdějc.“ 

„Že se jakoby cejtím být součástí něčeho, co má jako smysl a co není úplně jako náhoda, já 

na náhodu úplně nevěřím.“ 
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Klient č. 6 popisuje svou víru: „Prostě nejvyšší božství, není to Ježíš Kristus, není to 

Amenhotep, je to prostě vyšší vědomí jako, universum“  

 

4.2. Prožívání spirituality a vztah k abstinenci 

 V této kategorii popisuji, jak se projevuje výše uvedený vztah ke spiritualitě na úrovni 

prožívání u klientů v jejich každenním životě, a jak klienti subjektivně vnímají vztah 

spirituality a setrvání v abstinenci. 

 

4.2.1. Spiritualita v každodenním životě 

Projevuje se v rámci 2 subkategorií, které jsem rozlišil. První je v rámci daného systému 

nábožentsví, dle kterého se klient snaží žít nebo se k němu odvolává, respektive nevychází 

přímo z něj, nýbrž ho má daný.  

Subkategorie daných systémů, reprezentována karmickým způsobem života a 

křesťanstvím. Oporu těmto klientům dává buď Bůh, nebo jimi převzatý způsob života, 

založeného na víře v reinkarnaci a karmu, kdy v rámci této víry hledají „harmonii“ ve 

vlastním životě nebo se účastní bohoslužeb.  

„A určitě to vnímám tak, že Bůh dává spoustě lidem naději, to vidím třeba i v těch kostelech… 

… ale já to beru tak, že mi dává jakoby tu volbu no…“ (K2) 

„Jakoby já se tím nechávám víst, mám to hozený tak, že vnímam energie, ja se bavim s lidma, 

ze kterých cítím dobrou energii, a já se snažím dělat jenom dobrý věci, aby se mi děly jenom 

dobrý věci“ (K1) 

„Ale prostě vnímám to, že se to děje a říkám si pak bych měl udělat pár dobrech skutků, 

abych to jako smazal tohle, snažím se prostě držet rovnováhu, to je přijímat a dávat. A spíš 

pocitově jako mám. Teď už bych řekl, že už fakt dlužím jakoby, ani ne někomu konkrétnímu, 

ale vesmíru…“ (K1) 

„prostě najednou jsem začal chápat, že nic na světě není náhoda, a když si tohle uvědomíš, 

tak začneš chápat, že není náhoda, že ses narodil přesně v tenhle den a všechno jede podle 

nějakýho plánu a všechno má svůj smysl… i to jak se jmenuju (K1) 

Subkategorie „nenáboženská“ – v této subkategorii klienti popisují, jak se jejich vlastní 

pojetí spirituality projikuje do jejich života.  

Komunikace – klienti uvádějí projevy v rámci stresových situací nebo projevy vděčnosti. 

Popisují to na úrovni  komunikace nebo kontaktu s energií, s vyšším vědomím, nebo 

nejvyšším božstvím, universem.  
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„že samozřejmě když je člověku blbě, tak se začne obracet pochopitelně na nějakou 

takovouhle ze zoufalství třeba možnost“ (K3) 

„ještě s tou energií často mluvím stejně jako křesťani mluvěj s Bohem a defakto se k ní asi, 

ne asi jako klasicky modlím, ale poprosím jí třeba o pomoc, aby mi dodala sílu nebo třeba 

když mám strach třeba o někoho bližního svého, tak jakoby na to myslím, aby se mu udělalo 

líp.“ (K4) 

„ věci během dne, prostě během nějakýho lhaní sama sobě třeba, a nebo chtít vočůrat něco 

malinko, tak se jako vždycky podívám přímým pohledem, ať mám jako kontakt. Jo a najednou 

mi řekne ta hlava prostě, co je správně a udělám tu věc správně“ (K6) 

 

4.2.2. Spiritualita a abstinence 

Klienti popisují subjektivně pozitivní vliv spirituality na udržení se v abstinenci. 

Samotná abstinence od drog jim poskytuje prostor o těhle věcech přemýšlet, což popisují 

od různých fází intenzivní léčby.  

V prvním případě přikládají důležitost tomu, že se cítí být součástí něčeho, co je 

přesahuje, ať už je zmíněná energie, nebo „to něco“ nebo samotná víra. 

 

„…no, to určitě jo, protože myslím si že, to vědomí, které jsem vlastně měl jako odjakživa 

mám pocit někde, to vědomí, že jsme jako součástí něčeho“ (K3) 

 

„Spiritualita, tak já to obecně vnímám tak že to je, ať už člověk věří v nějakého boha nebo 

tak něco, tak pro nás závislý to může bejt nějaká pomocná síla“ (K4) 

 

Konkrétně se to unich projevuje i na úrovni chování. Klienti využívají možnost 

komunikace s jejich definovanou dimenzí, energií nebo Bohem. Příkladem uvádí prosbu o 

pomoc, komunikaci jako možnost ze zoufalství, ujišťující pohledy do nebe nebo projevení 

vděčnosti. 

 

„Když chci s ním komunikovat, tak to jde pro mě úplně vždycky. Jakože tu možnost tam 

mám, ne že bych to nějak často využíval, ale já to beru tak, že mi dává jakoby tu volbu 

no…“ (K2) 

 

„Ještě s tou energií často mluvím stejně jako křesťani mluvěj s Bohem a defakto se k ní asi, 

ne asi jako klasicky modlím… …ale poprosím jí třeba o pomoc, aby mi dodala sílu“ (K4) 

 

„někdy hodně, někdy málo, ale většinou nějaký ubezpečení nebo to, v tom kontaktu přímym 

jako s nějakým vyšším vědomím“ (K6) 

 

4.3. Spiritualita v léčbě 

V této kategorii jsem se ptal klientů, jak se projevovala jejich spiritualita v léčbě, jaký pro 

ně měly význam praktiky jako meditace a imaginace, hagioterapie nebo svépomocné 

skupiny, popřípadě co pro ně mělo spirituální hodnotu subjektivně. 
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Obecně klienti uváděli, že jim léčba poskytla prostor o své spiritualitě přemýšlet a vnímali 

to jako důležitou součást zotavování. Přemýšleli tak např. o pro ně důležitých hodnotách, o 

smyslu života, o hledání sebe sama, nebo se učili přijmat svoji minulost jako součást jich 

samotných.  

Subjektivně spirituální hodnotu klienti uváděli u zapalování svíček v kruhu (K2), 

pozitivních pocitech v parku okolo léčebného zařízení (K1), arteterapie (K1), psaní deníku 

(K5) nebo skupinové sezení (K4). 

2 klienti uvedli vliv spirituality nebo spirituálního prožitku na vyhledání pomoci a nástup 

do léčby.  

„to si taky říkám, že nebylo úplně, kdybych se choval normálně, bez nějakýho vlivu zvenčí, 

tak bych se šel léčit až potom a že já jsem takový, že bych to chtěl tvrdošijně dokončit a 

dotáhnout to do konce 4 letou práci, slíznul finanční smetanu a pak až bych se šel léčit, to 

by byl normální jako scénář, kdybych se jako nenechal něčím ovlivnit. A vůbec nevím, co 

vedlo k tomu, že jsem si řekl a dost, prostě i přesto, že příjdu o nějaký peníze, moc a slávu, 

že ten projekt dokončím, tak najednou jsem byl tady navzdory tomu a připisuju to tomu 

něčemu…“ (K5) 

„Tak to s těma dredama, to už jsem vám říkala, jak mi vlály a brečela jsem a tekly mi slzy a 

volala jsem do nebe a pak to bylo vyslyšeno, takže todle…“ (K6) 

4.3.1. Imaginace a meditace 

Všichni klienti uvedli, že v rámci léčby pro ně byla tato cvičení velmi náročná a pro 2 

klienty nedosažitelná.  Nikdo z nich v nich po léčbě nepokračoval, avšak 3 z nich uvedli, 

že pro ně tato cvičení měla zklidňující účinek a pokládají to za důležitou součást léčby a 

chtěli by je znovu začít praktikovat. 

 

„Pro mě to byl fakt takovej jako odpočinek, ať jsem se teda snažil o nějaký ty techniky, tak 

je to opravdu běh na dlouhou trať. Teď s tím nepokračuju, ale chtěl bych, protože v rámci 

nějakýho sebeuklidnění, sebepoznání je to pro mě důležitý“ (K2) 

 

„to právě nebylo jenom pro to zklidnění, ale i o té imaginaci. Ale zároveň jsem to vnímal, 

že je to běh na delší trať a musím přiznat, že jak jsem odešel z léčby, tak jsem to dál 

netrénoval, ale zároveň to vnímám jako důležitou věc a věřím, že by mi to nebylo na 

škodu.“ (K3) 
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4.3.2. Hagioterapie 

2 klienti se účastnili v rámci léčby také hagioterapie. Klient č.3 terapii popisuje jako 

„trénování mysli a zamýšlení se“. Naučil se díky ní respektovat a tolerovat volbu člověka 

ve víře v různých náboženství. Klientka č. 6 si skrze hagioterapii vyřešila osobní trauma, 

spatřovala podobnosti v čtených evangeliích a jejím životě a pokračuje v tom i 

v doléčovacím programu.  

„Jo, co text, tak jsem tomu rozuměla prostě, měla jsem svoje evangelium malý, do kterýho 

jsem se koukla a vždycky to sedělo v tu chvíli a sedí to vždycky když se kouknu…“ (K3) 

„nebo jsem si skrz ten text vyřešila jako nějaký svoje trauma.“ (K6) 

4.3.3. Svépomocné skupiny 

3 klienti se setkali s AA nebo NA a 3 nikoliv, proto, že o tom nevěděli. 1 klient k této 

svépomocné skupině má nedůvěru a bere ji jako poslední možnost.  

Klienti, kteří se aktivně učastnili, to pokládají za „doplněk“ k intenzivní léčbě nebo využití 

jako „kontakt“ po ní. Svépomocné skupiny pro 2 z nich byly prvním kontaktem s pomocí. 

Klienti se vyjadřovali neutrálně k těmto skupinám, klient č. 5 se zpětně vyjádřil: „jak se tam 

říká „odevzdej se vyšší moci“ ono to je jako odevzdej se Bohu, pro někoho to je vyšší moc. 

Mně to připadalo málo tohle jako říct“, nicméně po lapsu na skupinu začal docházet znovu 

a cítil, že se už skupina v tomto duchu nenese, tak to pro něj bylo přijatelnější. 

4.4. Smysl života 

Klienti zmiňovali v rozhovorech svou „cestu“, ptal jsem se jich, kam jejich cesta vede, jaký 

má smysl, co je jejich cílem a jestli přemýšlí o smyslu života jako takovém a čemu přikládají 

smysl v tuto chvíli nebo co pro ně znamená žít smysluplně.  

Vynořily se celkem 3 témata: práce, rodina, naplňující zážitky 

4.4.1. Práce 

5 z 6 klientů nachází smysluplnost prožívání života právě v jejich pracovním / profesním 

životě. Jednak v profesi, kterou vykonávají, tak ti, kteří si ji teprve hledají a snaží se najít 

takovou, aby pro ně smyspluplná byla.  

„A ted si říkám, že mám prostě práci dobrou, ledasco jsem si tam vybojoval, budu dělat 

tohle, má to pro mě nějakou budoucnost, má to pro mě smysl“ (K1) 

„Já hledám ten smysl života, tu smysluplnost, hledám v nějaký osobní naplněnosti, to 

naplnění, naplnění nějakýho, nějakejch sebehodnot, sebevyjádření, a to prostě v tuhle chvíli 

vnímám tak, že bych se chtěl zabývat nějakou činností ze sociální sféry, třeba pomáhat 

druhejm, nevím, jestli je to můj smysl života, ale určitě je to smysluplný pro mě.“ (K2) 
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„Jo to je pro mě poměrně jednoduchý, protože po mojí práci zustávaj viditelný věci no, takže 

v tomhletom smyslu jsem si to nějak naplnil, to je jako v pohodě. Takže z tohohle pohledu 

jakoby cejtím, že jsem k nějakýmu naplnění došel, což je jako fajn, protože ta profese to 

víceméně umožňuje i to, čím jsem se zabýval, tak vlastně díky tomu po mně něco 

hmatatelnýho zůstane“ (K5) 

 

4.4.2. Rodina 

Téma rodiny se objevilo u 2 klientů. Oba klienti pokládají abstinenci jako prostředek 

k naplnění jejich cíle. V prvním případě (K4) vidí abstinenci jako prostředek ke splnění si 

snu – založení rodiny a v druhém (K6) jako prostředek postarat se o rodinu – syna a matku.  

4.4.3. Naplňující zážitky 

Klienti zmiňovali také kromě práce a rodiny „prožití naplněného života“. Zmiňovali 

partnerské vztahy, pozitivní prožitky, učení se novým věcem, sebevyjádření nebo „žít život 

jako poslání“.  

„Tohle je pro mě jako no, cejtit prostě nějakou smysluplnost toho života. Nějakou 

naplňenost, aby ho člověk jen tak neprohýřil no, ale je to těžký no. Tak asi tak.“ 

„Chtěl bych si najít holku, asi, ne asi, ale samozřejmě že bych chtěl. Někoho, kdo by byl na 

té mojí spirituální úrovni“ 

 

4.5. Hodnoty  

V této kategorii sleduji hodnoty klientů ve 2 fázích, v rozhovoru jsem postupoval nejprve 

otázkou, jaké pro ně důležité hodnoty si odnesli z dětství od rodičů, popřípadě celkově 

z tohoto období a jak zpětně hodnotí prožívání těchto nebo i jiných, pro ně důležitých hodnot 

v době užívání drog, tedy závislosti.  

 

4.5.1. Hodnoty v dětství 

Hodnoty získané od rodiny nejčastěji uváděli klienti slušnost, poctivost a respekt k druhým 

lidem, které by se daly zařadit mezi hodnoty morální – mezilidské, dál pak sebeláska, 

výkon, sebeúcta jako hodnoty zaměřené na sebe a jeden klient uvedl rodinu jako hodnotu.  

Takže ty hodnoty, které jsem získával, respektive program, kterej mi byl nahráván těmi rodiči do 

mozku, tak to byl určitě třeba respekt. (K2) 

…ale jsem ze slušné rodiny, nikdy jsme na sebe nebyli hnusní jo prostě ze slušné rodiny, velmi slušné. 

Mě určitě vedli k tomu, abych byl poctivý…. (K3) 
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Jeden klient uvedl, že subjektivně vnímá vliv křesťanství na utváření jeho hodnotového systému 

v dětství, i když vyrůstal v nevěřící rodině.  

No spíš je to jakoby všeobecnej morální nebo jako všeobecnej kodex, kterej je vlastně tady mezi tím 

křesťansí ovlivěný, kterej se jakoby uznává žejo… nezabiješ a já nevím co všechno a tyhlecnty věci 

jsou jako poměrně si myslím správně (K3) 

Zajímavým zjištěním výzkumu bylo, že 2 klienti, kteří zažili dobu předrevoluční, tak změnu 

režimu popisují jako důležitou v budování jejich hodnotového žebříčku, a to tím, že některé 

chování bylo tehdy považováno za „normální“, i když se jednalo o chování, které jim vnitřně 

nebylo blízké a cítili vnitřní „boj“ a to jak před revolucí, tak v důsledku revoluce a době 

těsně po ní.  

…a pak přišla revoluce 2 roky potom, tam se ty hodnoty nějak pomíchaly, protože najednou bohužel 

i když jako Havel, tak najednou všechny ty morální vlastnosti padly… a pak se mi podařilo asi najít, 

ta společnost se jakoby vytřídila a pak začalo platit to, že chlap drží slovo, přesnost – výsada králů.   

(K5) 

„…za toho bolševika, že prostě určitý věci… otec byl jakoby dělnickýho původu, takže prostě některý 

věci nebyly úplně čistý… Jestli někdo přines nějakej materiál z práce, třeba nějakej drát, aby mohl 

něco zapojit…“(K3) 

 

4.5.2. Hodnoty v době užívání drog 

Téměř všichni účastníci výzkumu popisují toto období jako úpadek výše zmíněných 

hodnot, většinou dokládají, že se chovali opačně v důsledku užívání drog. 1 klient uvedl, že 

užívaná látka neměla vliv na hodnoty, dle kterých žil, pravděpodobně z toho důvodu, že 

užíval alkohol, dle jeho jako sebemedikaci a tudíž to nemělo na tuto oblast žádný vliv.  

„Ale pervitin, který jsem bral, ten tě očeše úplně od tady tohohle všeho. To jsem žádné takovéhle 

hodnoty neměl no to vůbec. To jsem byl úplná svině. Normálně jsem byl vždycky jako hodnej, ale pak 

jsem byl furt sjetej a dělal jsem poděly…“ (K1) 

„V rámci pití alkoholu určitě tyhlety hodnoty, který teď považuju za důležité, tak byly potlačeny. 

Můžu jako klidně říct, že jsem se častokrát choval neslušně a nerespektoval jsem jakoby okolí… (K2) 

„No samozřejmě jsem ustupoval svým těm, protože když jsem cítil, že jsem prostě pod nějakým vlivem 

něčeho, jakoby to nebylo přímo, že jako bych ten den požil, ale že to má nějaký jakoby důsledky…“ 

(K3)  

„No vůbec, sebepéči vůbec, sebelásku, sebeúctu… spíš sebedestrukci a tu obrácenou stranu 

mince.“(K6) 

Následně v léčbě a po ní hledali tyto pozitivní hodnoty, léčba jim dala prostor o nich 

přemýšlet. Klienti uváděli snahu vracet se k těmto hodnotám a to jak namířených směrem 

na sebe, tak i ke svému blízkému okolí.   
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„z toho jednoho patra do druhýho, tak tam se mi hodně ty hodnoty změnily, kdy jsem začal opravdu 

přemýšlet… jsem si říkal, že jsem si rodiny vážil, ale zpětně jsem si jí vůbec nevážil. Jsem se nechoval 

hezky, choval jsem se hrozně sobecky…“ (K4) 

„Až v komunitě, až po nejakejch 10 měsísích abstinence, jako myslím v tý komunitě, jako když jsem 

byla 4 měsíce v těch Bohnicích, tak tam se neléčilo nějakou tou sebepéčí… malinko“ (K6) 

„Pak to jsou třeba vztahy s rodinou, že se snažím, se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, k nějakýmu 

respektu, k nějaký slušnosti, tak že mi to vrací zas nějakej ten žebříček hodnot, který jsou pro mě 

důležitý a určitě slušnost a respekt k druhejm „(K2) 

 

4.6.  Smysl životních situací 

Události, které pokládají klienti za důležité v jejich životě, je zpetně dle nich ovlivnily a sami 

je pokládají za události, které je posunuly v životě vpřed. Jako vliv na jejich osobnost 

uváděli: 

Smrt  

Nejčastěji uvedená skupina vynořených událostí. Uvedli 3 klienti (K3,K2,K5), všichni 

popisují velmi intenzivní prožívání odcházení jejich blízké osoby z rodinného kruhu nebo 

blízkého přítele, jeden klient (K1) strach ze smrti blízké osoby. Jako důsledek těchto událostí 

po překonání uváděli: smíření se smrtelností, změněný pohled na život nebo klid.  

„jsem si uvědomil až tady v Ondřejově, že mě to až ovlivnilo mnohem víc, než jsem si myslel. 

Tak že ten pohled na ten svět, na smrt, na nějaký vnímání života. Jeden tady terapeut řekl 

správně, že v těch 18ti, kdy vlastně ten život začíná, tak jsem viděl, jak už to končí“ (K2) 

„jako vědomě, než tím, že to člověk jako nějak cejtil, že taky jednou umře, tak mě to nějak 

víc smířilo s tím, s tou smrtelností no. Že to tak prostě je no. Držel jsem ho za ruku, když 

zemřel, a cítil jsem, jak stydne ta jeho ruka a byla to pro mě jako velká chvíle“ (K3) 

Události související s užíváním  

Uvedli 2 klienti (K4, K6), tyto události mají vliv především na setrvání v abstinenci. Jednalo 

se o fyzické zdraví (zlomená jehla v třísle) nebo zklamání ze svého jednání pod vlivem NL.  

Partnerské vztahy  

2 klienti (K1,K3) popisují události týkající se rozhodu s partnerem, spojené s pocity zrady 

zklamanání. To vedlo podle nich k naučení se víc věřit sám sobě a sebeláskou.  
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4.7. Rozvíjení spirituality 

Tato kategorie dává odpovědi na otázku, zda se klienti věnují svému spirituálnímu / 

duchovnímu životu aktivně a jakým způsobem. Klienti uváděli samostudium literatury, 

sledování videí, meditaci, účast na obřadech a navíc další formy trávení volného času, 

kterým přisuzovali spirituální rozměr.  

 

Meditace 

U meditace klienti uváděli subjektivní význam a důležitost pro ně, nicméně ji nikdo z nich 

aktuálně nepraktikuje. Přínos vidí v sebeuklidnění, sebepoznání (K2, K4), zklidnění a 

vypořádání se momentální psychickou situací  (K4) a schopnost být v přítomnék okmažiku 

(K2, K6).  

Účast na obřadech 

2 klienti uvedli účast na obřadech. Klient č. 4 se účastní bohoslužeb a klient č. 1 se 1 x za 

rok účastní setkání Bhakti Marga, kvůli „vnímání enrgií“ a „vědomí duchovního vůdce a 

pocitům sounáležitost a spojení s ostatními účastníky“. 

Studium duchovní literatury Klient č. 2 uvedl, že sleduje videa, čte literaturu kvůli 

sebepoznání a komunikaci s lidmi, klient č. 3 a 4 se zajímá o literaturu kvantové fyziky a 

sílu myšlenek.  
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5. Shrnutí výsledků 
 

Pro přehlednost znovu, ale stručněji, uvádím výsledky výzkumu.  

Výzkumná otázka č.1: Jak klienti spiritualitu aktuálně prožívají? Abych dostal odpověď 

na tuto otázku, nejprve jsem se potřeboval dovědět o jejich subjektivním vnímání spirituality 

na kognitivní úrovni, abych se dále doptával na konkrétní projevy na úrovni prožívání. 

Vynořily se 3 skupiny – teoretický základ z východních náboženství, konkrétně víra 

v karmu a reinkarnaci, víra v Boha v rámci křesťanství a nenáboženský pohled, tito 

klienti popisovali víru v „něco, co nás přesahuje“, ale nechtěli nebo to pro ně bylo 

problematické tuto dimenzi pojmenovat. Na tuto výzkumnou otázku jsem hledal odpovědi 

prostřednictvím otázek, jak se jejich víra projevuje v každodenním životě. Zkušenosti 

klientů jsem rozdělil do 2 subkategorií – daných systémů – tzn. že klienti popisovali, jak se 

jejich víra v karmu a reinkarnaci odráží v jejich životě, konkrétně, že skrze tyto přesvědčení 

hledají harmonii v životě nebo se účastní Bohoslužeb či „komunikují s Bohem“. Druhá 

kategorie odráží prožívání vlastního pojetí spirituality či víry a dokládají to nejčastěji na 

úrovni komunikace (s vyšším vědomím, universem apod.).  Jak klienti spiritualitu aktuálně 

prožívají se dá dále demonstrovat na kategorii smyslu života, ptal jsem se klientů, co pro ně 

má aktuálně v životě smysl, jestli o tom přemýšlejí. Vynořily se celkem 3 subkategorie, 

v rámci kterých se u nich smysl života projevoval – práce, rodina a naplňující zážitky. 

Výzkumná otázka č. 2: Jakou roli hraje spiritualita v zotavování klientů? Touto otázkou 

nemám na mysli konkrétní léčbu, ale proces „zotavení“ zakotvený časově právě v době 

účasti v doléčovacím programu, ale pokračující do budoucna. Odpovědi na tuto otázku 

hledám v kategoriích smyslu života, hodnotách, smyslu životních událostí a rozvíjení 

spirituality, které dávám do souvislosti s obdobím užívání drog. Klienti uváděli, že jejich 

prožívání pro ně důležitých hodnot (pojmenoval jsem je morální – mezilidské a hodnoty 

zaměřené na sebe + rodina) z dětství nebo dospívání vlivem užívání drog trpělo a tyto pro 

ně pozitivní hodnoty „šly stranou“, naopak v době abstinence a díky léčbě měli prostor se 

k těmto hodnotám vracet a přemýšlet o nich. V kategorii smysl životních situací jsem se 

ptal klientů na situace, pozitivní, negativní, myšlenky, události apod., které pro ně sehrály 

v životě zpětně důležitou roli a jak je ovlivnily. Nejčastěji uvedená skupina událostí byla 

spojená se smrtí blízkého člověka, důsledkem bylo: smíření se se smrtelností, změněný 

pohled na život nebo klid. Další skupinou byly události spojené s užíváním drog: 

poškozené fyzické zdraví nebo zklamání ze svého jednání. Tyto události vnímají klienti jako 

důležité hlavně v rámci udržení se abstinence. V kategorii rozvíjení spirituality jsem se 

klientů ptal, zda – li aktivně rozvíjí svůj duchovní život a jak. Klienti uváděli samostudium 

duchovní literatury, sledování videí, účast na obřadech nebo formy trávení volného času, 

které pro ně osobně mají spirituální rozměr a meditaci, kterou nikdo z klientů aktuálně 

nepraktikuje, avšak dokládali její pozitivní vliv na jejich psychický stav nebo „bytí 

v přítomném okamžiku“.  

Výzkumná otázka č.3: Jaký má pro klienty spiritualita význam v rámci setrvání 

v abstinenci? Abych získal odpovědi na tuto otázku, ptal jsem se klientů, jaký vliv přikládají 
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jejich spiritualitě, respektive co je důležité v jejich prožívání spirituality v závislosti na 

setrvání v abstinenci. Všichni klienti uváděli vliv pozitivní a podporující. Je pro ně důležité, 

že se cítí být „součástí něčeho“, co je přesahuje, např. zmíněné energie, universa… nebo 

klient uvedl „spiritualitu jako pomocnou sílu“. Projevy na úrovni chování jsem zjistil u 

klientů, kteří využívají možnost „komunikace“ s jejich definovanou dimenzí, energíí nebo 

Bohem ve formě prosby o pomoc, možnosti ze zoufalství, ujišťující pohledy do nebe nebo 

projevy vděčnosti.  

Výzkumná otázka č. 4: Jakou roli hrála spiritualita pro klienty v intenzivní léčbě? 

Odpovědi na tuto otázku dává kategorie Spiritualita v léčbě a subkategorie meditace a 

imaginace, hagioterapie, svépomocné skupiny a subkategorie subjektivně vnímané 

spirituální zážitky. Obecně klienti uvedli, že jim léčba dala prostor o své spiritualitě 

přemýšlet (o hodnotách, smyslu života, hledání sebe sama či přijímání sebe sama) a vnímali 

to jako důležitou součást zotavování. Meditaci a imaginaci klienti pokládali za důležitou 

součást léčby, jelikož jim poskytovala zklidňující účinek, však byla pro ně velmi náročná. 2 

klienti se v rámci léčby účastnili také hagioterapie (dokládali vyřešení traumatu skrze 

biblické texty, získání tolerance volby člověka ve víře) a 3 klienti se setkali v léčbě nebo 

mimo ni s anonymními alkoholiky nebo narkomany, tato možnost pro ně byla „doplňkem“ 

nebo jako „kontakt“ po léčbě.   
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6. Diskuze a závěr 
 

V diskuzi pojednám prezentovaná data v závislosti na teoretické části, jejich využití a 

možná zkreslení výzkumu a jeho nedostatky.  

V tomto odstavci zhodnotím výsledky, které výzkum přinesl. Mým cílem bylo popsat, jak 

prožívají abstinující uživatelé svoji spiritualitu vzhledem k jejich uplynulé drogové kariéře, 

zotavování a abstinenci. Výzkumnými otázkami jsem se zaměřil na dobu aktuální (pro 

většinu klientů je to účast v doléčovacím programu) a absolvovanou intenzivní léčbu 

(myšleno ambulantní, ústavní nebo rezidenční) a celkově abstinenci ve smyslu prostředku a 

faktoru v procesu zotavení klientů. K tomuto jsem využil složek spirituality podle Martsolfa 

a Micklyeho (Nešpor & Csémy, 2006), abych získal představu, jak klienti spiritualitu 

prožívají a jaký pro ně má význam v životě. Předně jsem zjistil, že všichni klienti tuto rovinu 

osobnosti vnímají a připouštějí, každý svým individuálním způsobem dokázal popsat svou 

víru, ať už v rámci instituce nebo svým vlastním pojetím (v literatuře by to mohlo odpovídat 

např. pojetí konzistentní nebo fragmentární spirituality definované Vojtíškem (2012)). 

Kdybych měl pojednat východiska práce, tak klienti skutečně popisovali útlum jejich 

spirituálního života (v rámci např. prožívání hodnot, smyslu života nebo vnímání jejich 

prožívání osobního duchovního života) v době užívání drog, a naopak v léčbě a po ní se 

k tomuto aspektu někteří vraceli či jej ve svém životě nově objevovali, 2 klienti přímo 

potvrdili, že svou spiritualitu sytili užíváním drog nebo alkoholu. Překvapivé pro mě bylo, 

jak klienti reagovali na otázky smysluplnosti jejich konání a smysluplnosti života, jelikož je 

to téma velmi náročné a těžce uchopitelné, klienti reagovali většinou pohotově a bylo z mého 

pohledu znát, že nějaká míra prožívání tohoto aspektu, jak ho popisuje Kavenská (2009) ve 

své studii u pacientů závislých na alkoholu, skutečně probíhá (ač u každého v jiné míře, což 

může korelovat s fází úzdravy či zotavení  ze závislosti) a někteří to přisuzovali přímo léčbě 

závislosti, která jim k tomuto poskytla prostor. Zajímavým zjištěním pro mě je zkušenost 

klientů s anonymními alkoholiky, kterou popisují neutrálně, jako doplněk či poslední 

možnost, po které by sáhli. Naopak hagioterapie byla na individuální úrovni pro 2 klienty, 

kteří se terapie účastnili, přínosem k pochopení ať už interních traumat nebo rozšíření názoru 

pojícího se s respektem k ostatním lidem, inklinujícím k různým náboženským směrům.  

Získaná data by se dala využít k dalšímu výzkumu prožívání spirituality v léčbě nebo 

prožíváním spirituality po skončení léčby a doplnit kvalitativní studii kvantitativním 

měřením, pomocí kterého by se lépe dal sledovat vývoj spirituality / duchovna u klientů / 

pacientů adiktologických služeb. Získané výsledky mohou být inspirací např. pro terapeuty 

či jiné pracovníky adiktologických služeb v jejich práci s klienty, jelikož poskytují, i když 

na malém vzorku klientů, obraz jejich subjektivního vnímání a prožívání spirituality. 

V tomto odstavci uvádím možná zkreslení a nedostatky výzkumu. Metoda, kterou jsem ve 

výzkumu zvolil k výběru výzkumného souboru s sebou nese rizika, která bych rád zmínil. 

Metoda samovýběru, kdy klienti odpovídali se zájmem o účasti výzkumu prostřednictvím 
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mého tištěného oslovení znamená, že se mohlo jednat o klienty, kteří nějakým způsobem 

tíhnou ke zvolenému tématu nebo se o něj aktivně zajímají, což může ve výsledku vést ke 

zkreslení dat. Konkrétně se mi jeden z klientů svěřil, že než se dostavil k rozhovoru, tak si o 

spiritualitě „něco nastudoval“. Miovský (2006) vidí nevýhody tohoto způsobu výběru 

vzorku v motivaci potenciálních účastníků, která není zcela obvyklá (klienti se aktivně 

museli zapojit a vynaložit úsilí – kontaktovat mě a domluvit si schůzku).  Ora (cited in 

Miovský, 2006) zjistil u této populace odlišné osobnostní charakteristiky – v introverzi, 

nejistotě, agresivitě nebo závislosti na druhých lidech. Dalším zkreslením mohlo dojít 

subjektivním vlivem mojí osobnosti, např. při kladení otázek někteří klienti nerozuměli 

tomu, na co se je ptám, tudíž jsem jim musel otázku blíže vysvětlit. Myslím, že užitečným 

doplněním výzkumu by mohla být kvantitativní analýza spirituality klientů prostřednictvím 

např. pražského dotazníku spirituality. Nicméně typ studie a zvolenou metodu sběru dat 

hodnotím velmi pozitivně, ikdyž nebylo jednodhuché vzhledem k citlivému tématu vést 

rozhovor s klienty, které jsem neznal. Polo strukturované rozhovory mi umožnily projít 

v rámci tématu do hloubky každého klienta individuálně, příjemným překvapením byly 

v rámci zpětné vazby a reflexe po rozhovoru pozitivní pocity klientů, jimž rozhovor dle nich 

pomohl otevřít nové možnosti přemýšlení sám o sobě či o své spirituální cestě.  

Závěrem bych shrnul, že všichni klienti spiritualitu prožívají vědomě, v jejich životech má 

svůj význam a všichni svou víru dokázali subjektivně popsat. Spiritualita u těchto klientů 

sehrála důležitou roli v léčbě, ať už v rámci metod, věnujících se spiritualitě, tak samotným 

rozjímáním nad jejich duchovním životem, který oproti době užívání drog intenzivněji 

prožívájí, tudíž se dá odvodit, že došlo k určitému vývoji jejich duchovního života, je proto 

z mého pohledu důležité, se v léčbě také touto rovinou v rámci bio-psycho-sociálně 

spirituálního modelu závislosti intenzivně zabývat. Výzkum může být inspirací pro 

terapeuty i jiné profese v přímém kontaktu s adiktologickými klienty, jelikož poodhaluje 

jejich duchovní svět, roviny a témata, v jakých v tomto pohledu klienti uvažují a prožívají 

je.   
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a drogové závislosti 2: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády české republiky.  

Vojtíšek, Z., Dušek, P., & Motl, J. (2012). Spiritualita V pomáhajících profesích. Praha: 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Oslovení klientů doléčovacích programů  

Zdravím Vás,  

jmenuji se Jan Liďák a studuji adiktologii ve 3. ročníku a píšu závěrečnou bakalářskou práci, 

která nese název Spiritualita u abstinujících uživatelů návykových látek. Jedná se o 

kvalitativní studii spirituality. Kladu si za cíl popsat, jak bývalí uživatelé drog prožívají svoji 

spiritualitu, jaký pro ně má význam v životě bez drog a na základě jejich výkladu sledovat 

vývoj tohoto fenoménu v rámci jejich drogové kariéry, úzdravy a abstinence. 

Na spiritualitu nahlížím v širším významu, který zahrnuje náboženskou i nenáboženskou 

teorii a praxi, proto není nutné, aby toto téma bylo nutně Vaším zájmem nebo jste k němu 

měli velmi blízko či se hlásili k některé církvi, půjde o relativně běžné aspekty života, avšak 

zajímavé určitě pro obě zúčastněné strany.  

Tímto bych Vás chtěl požádat o krátký, maximálně hodinový rozhovor na tohle téma. 

Mluvili bychom spolu o Vašem vztahu k duchovnu, spiritualitě, hodnotách v životě, jejich 

smyslu, zda – li jste se setkali v léčbě s nějakými praktikami rozvíjející duchovní život, jestli 

jste vyrůstali v prostředí víry apod. 

Děkuji za Váš čas.  

S pozdravem 

Jan Liďák 

 


