
ABSTRAKT  
 

Tato práce se věnuje problematice duálních diagnóz, konkrétně pacientům 

s onemocněním schizofrenního okruhu, kteří jsou současně závislí na návykových látkách a 

jejich pohledu na proces úzdravy. Teoretický východiska výzkumu jsou věnována 

schizofrennímu onemocnění, návykovým poruchám a specifikům v léčbě pacientů s duální 

diagnózou. 

Cílem tohoto výzkumu bylo  zjistit, jak uživatelé návykových látek s poruchou 

schizofrenního okruhu hodnotí a prožívají proces jejich úzdravy. 

Vzhledem k výše uvedenému cíli jsem stanovila hlavní výzkumnou otázku, 

konkretizovanou třemi dílčími otázkami: (1) Jak uživatelé návykových látek s poruchou 

schizofrenního okruhu hodnotí a prožívají proces jejich úzdravy? (1.1.) Jaký mají uživatelé 

návykových látek s poruchou schizofrenního okruhu vhled na své obtíže, kvůli kterým se 

dostali do léčby? (1.2.) Jak se změnila míra těchto obtíží před koncem léčby? (1.3.) Jaké 

aspekty úzdravy považují tito pacienti za důležité? 

Jako metoda výběru souboru byla zvolena metoda nepravděpodobnostní, tedy 

prostý, záměrný (účelový) výběr. Výzkumný soubor byl finálně tvořen ze čtyř pacientů, t. č. 

hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici X. Zdroji dat pro případovou studii jsou v tomto 

případě lékařské dokumentace pacientů (anamnestická data, zápisy ze skupinových i 

individuálních terapií) a polostrukturované interview. Získaná data fixována pomocí 

audiozáznámu byla v rámci případové studie analyzována pro následnou interpretaci a 

vyvození závěrů pomocí interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). 

Výsledky podpořily čím dál více se rozšiřující povědomí o tom, že celková úzdrava je i, 

dle subjektivního sdělení těchto pacientů, zahrnuje i jiné cíle než pouhá abstinence od 

návykové látky či psychická stabilita v rámci základního duševního onemocnění. Nejvíce 

frekventovaným aspektem úzdravy dle těchto pacientů bylo zlepšení či získání nějakých 

stabilních a smysluplných vztahů. Dále pak získání nějaké stabilní práce,  bydlení, dosáhnutí 

vnitřního klidu či svobody mimo hospitalizaci. 

Výzkum byl pilotním projektem, proveden ve spolupráci s čtyřmi konkrétními 

pacienty, výsledek studie tedy nelze šířeji zobecnit. Lze ale doporučit další zkoumání v této, 

dosud velmi málo probádané, oblasti léčebné péče. 
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