
Abstrakt: 

 

Východiska: Užívání návykových látek mladistvými je stále aktuální téma. Této 

problematice byla věnována spousta prací a výzkumů, ale přesto existuje mnoho otázek, které 

je potřeba zodpovědět. 

Cíl práce: Analyzovat vyprávění dívek z diagnostického ústavu, zkoumati roli tématu 

drog v životních příbězích, rozebrat léčbu a pobyt v diagnostickém ústavu a také mimo něj. 

Zaměřit se na reflexi, která má klíčovou roli v celé práci. Popsat schopnost náhledu na sebe 

sama u uvedených respondentek. Položit si otázku, zda jsou dívky po tak negativních 

zkušenostech schopny si vzít ponaučení ze svých chyb, učinit závěry a řídit se jimi 

i v budoucnosti. 

Metody: Pomocí polostrukturovaných rozhovorů popsat životní příběhy dívek od 

nejranějších vzpomínek až do současnosti. Konkrétní rozhovor je vhodným nástrojem 

k docílení autentičnosti ve vyprávění respondentek. 

 Výsledky: Po zpracování rozhovorů byl zjištěn ve všech příbězích vliv konkrétních 

opakujících se patologických faktorů, které se podílely na vzniku závislosti u klientek 

diagnostického ústavu. Nejčastějšími faktory byly nefunkční či absentující rodinné zázemí, 

patologické prostředí, ve kterém dívky vyrůstaly a dospívaly, neustálá přítomnost návykových 

látek v jejich životech. Dívky měly závislé rodiče či blízké osoby. 

Získána data byla seskupená do čtyř kategorií, a to Rodinné zázemí, Prostředí, 

Návykové látky a Reflexe. Kategorie byly detailně popsány s přidáním citací z rozhovorů. 

Propojila se tak teorie s praktickou stránkou výzkumu. 

Poslední kategorie se týkala klíčové otázky reflexe a schopností dívek reflektovat své 

chování, a to učinit závěry a ponaučit se ze svých chyb. Bylo potvrzeno, že dívky jsou schopny 

náhledu na sebe sama a svoje chování. Dokáží uznat chyby a vzít si z nich ponaučení. 

Závěr: Dívkám byla nabízena a poskytnuta profesionální adiktologická péče v různých 

formách, jako jsou např. skupiny, individuální konzultace. Téměř všechny respondentky byly 

léčeny v jiných zařízeních, např. psychiatrické léčebny. Dívky jsou schopny reflexe tématu 

závislosti. 
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