
Abstrakt:  

Východiska: Léčba závislosti bývá v období abstinence od primární drogy relativně 

často komplikována rozvojem sekundární závislosti. Pochopení opakujícího se vzorce chování 

takto závislého jedince na teoretické úrovni podporuje jednotnou teorii závislosti a 

z praktického hlediska může představovat účinnou pomoc a naději pro závislé. Přesmyk 

závislosti z jednoho  závislostního chování do jiného závislostního chování není dosud 

teoreticky dostatečně popsán. 

Cíl:  Cílem výzkumu  je popsat rozvoj sekundární závislosti v období abstinence 

z pohledu uživatele. Zda a za jakých okolností vnímá nastupující závislostní chování. Jaké jsou 

příčiny rozvoje a jak podobné je nastupující chování s primární diagnostikovanou závislostí.  

Metody: Jedná se o případovou studii jediné účelově vybrané osoby, u níž se rozvinula 

sekundární závislost po překonání primární závislosti.  Data  byla  tvořena narativním 

nestrukturovaným rozhovorem (životní příběh), systematizována a následně interpretována dle 

dostupné odborné literatury. 

Výsledky:  Bakalářská práce nám zmapovala pomocí respondentky vývoj jejího 

závislostního chování, které nastupuje po abstinenci. Výsledky směřují k odborným poznatkům 

v literatuře, kdy za vznik závislostního chování dle biopsychosociálního modelu je převážně 

zodpovědná psychická a sociální oblast jejího života. Především v dětství a při budování vlastní 

identity. Respondentka vnímá plně svůj problém při každodenních životních situacích. Je si 

vědoma příčin vzniku závislosti, které podnítil nedostatečný attachment v jejím životě, slabé 

protektivní faktory a nenasycené dětské potřeby. Nastupující závislostní chování v podobě 

ortorexie, ale i minulé závislostní vztahy mají velmi podobné výsledky diagnostiky, které měla 

její pervitinová závislost.  

Závěr:  Bakalářská práce mapuje a popisuje problematiku přesmyku závislostního 

chování z pohledu abstinujícího uživatele, který vstupuje do následujícího závislostního 

chování, kdy se objevuje toto chování v jiné formě. Zdůrazňuje vývoj závislosti a její příčiny, 

které se objevují v ranném dospívání, kdy se formuje vnímání a prožívání jedince.  Toto téma 

vnímáme jako velmi důležité z pohledu jednotlivce, protože závislost vstupuje do života jako 

důsledek něčeho. To by zasluhovalo větší pozornost a časový prostor pro jednotlivce, kteří si 

neprošli ideální a zdravou etapou dospívání. Tak aby se následně závislost neobjevovala 

v jiných formách u abstinujících jedinců. 
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Okomentoval(a): [JV1]: Může být delší, doporučuje se 

strukturovaný. V této podobě je hodně básnický – raději 

kratší a údernější věty bez „poodhalování“.  


