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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá stigmatizací ruskojazyčných injekčních uživatelů drog (jak 

aktivních, tak i bývalých), pocházejících z postsovětských zemí, dále vlivem tohoto 

procesu na postoj k adiktologickým službám v České republice a celkově jejich 

ochotou podstoupit léčbu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V části 

teoretické je vysvětlen pojem stigmatizace, příčiny a proces vzniku. Též seznamuje se 

situací v ruskojazyčné minoritě žijící v České republice. Část praktická je věnována 

rozhovorům s ruskojazyčnými IUD. 

Cílem práce bylo zjistit, zda existuje ve zmíněné populaci stigmatizace kvůli braní 

drog, a pokud ano, do jaké míry ovlivňuje uživatele v jejich postoji k léčbě a vyhledání 

pomoci. 

Data byla získána použitím kvalitativního výzkumu, kde byl jako nástroj veden 

polostrukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor, který byl vybrán účelovým výběrem, 

tvoří 6 respondentů. 

Z výzkumu vyplývá, že se stigmatizace stala v důsledku sociálního a interpersonálního 

stigmatu hlavní příčinou odmítnutí léčby pro respondenty z Ukrajiny a Lotyšska. 

Nejčastěji zmíněnou bariérou pro podstoupení léčby z pohledu dotazovaných byla 

absence informací o adiktologických službách, která je důsledkem jazykové bariéry 

nebo neochoty respondentů vyhledávat v ČR odbornou pomoc. Určitá míra sociální 

tolerance vůči injekčnímu braní drog se ukázala ve skupině respondentů z Gruzie. 

Ze závěru je evidentní korelace mezi úrovní stigmatizace a úrovní informovanosti 

o drogové problematice ve zkoumané skupině.  
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the stigmatization of Russian-speaking injecting drug 

users (active and ex-users), originating from post-Soviet countries, the influence of 

this process on the attitude to addictology services in the Czech Republic and their 

willingness to enter treatment. It is divided into theoretical and practical part. The 

theoretical part explains the concept of stigmatization, its causes and the process of 

origin. It also introduces the situation with the Russian-speaking minority living in the 

Czech Republic. The practical part is devoted to interviews with Russian-language 

IDU.  

The aim of the study was to find out whether there is stigma towards drug use in the 

mentioned population and if so, to what extent it influences users in their attitude to 

treatment and seeking help. 

Data were obtained using qualitative research, where a semi-structured interview was 

used as a tool. The research group, which was selected by purposeful selection, 

consists of 6 respondents.  

Research shows that stigma, due to social and interpersonal stigmas, has become 

a major reason for refusal of treatment for respondents from Ukraine and Latvia. The 

most frequently mentioned barrier to entering treatment from the perspective of the 

respondents was the absence of information about addictology services, which is the 

result of the language barrier or the reluctance of respondents to seek professional help 

in the Czech Republic as such. A certain degree of social tolerance to injecting drug 

use was shown in the group of respondents from Georgia.  

In conclusion, there is an evident correlation between the level of stigmatization and 

the level of awareness of drug issues in the study group. 
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„Svět bez drog je nerealistická idea, která se stává škodlivou koncepcí ve 

chvíli, kdy je stanovena jako konečný cíl.“ (Pražská deklarace o principech účinných 

místních protidrogových politik in Protidrogová politika HMP, 2014, s. 34).             

  ÚVOD 
Jelikož pocházím z Běloruska, zajímala jsem se od prvního ročníku svého 

studia adiktologie tématem ruskojazyčných migrantů v České republice. Jak uvádí 

Kalina (2015), představuje problematika etnických minorit a migrantů v adiktologii 

tematickou mezeru a není dostatečně prozkoumána. Tato slova byla pro mě výzvou 

a měla jsem je na paměti během celé délky svého studia. Během stáží 

v adiktologických službách jsem se však setkala pouze s minimem klientů z této 

minority, přestože mi bylo známé, že na území ČR, hlavně v Praze, se injekční 

uživatelé drog (IUD) pocházející z tzv. východního bloku vyskytují. Vycházím ze své 

zkušenosti z předchozího studia z Vysoké školy zdravotnické, obor porodní asistentka, 

kde jsem potkávala ruskojazyčné ženy-uživatelky na gynekologických ambulancích 

a o existenci IUD vím i ze svého širšího okolí. Kladla jsem si otázku, proč nevyhledají 

odbornou pomoc? Částečnou odpověď jsem našla díky výuce v předmětu Etnické 

minority a migranti v kontextu drogových služeb, zde na adiktologii. Přečetla jsem si 

americký odborný článek, který je věnován problematice stigmatizace mladých 

injekčních uživatelů mezi migranty ze zemí bývalého Sovětského svazu neboli 

ruskojazyčnou minoritou žijící v New Yorku. Autorky zde upozorňují na fakt, že jejich 

primární společnost, ze které IUD pocházejí, k nim zaujímá odmítavý postoj: Aby 

rodinu nezasáhl stud a hanba, je pro ni bezpečné IUD zavrhnout. Zároveň píší 

i o totální neinformovanosti této populace o adiktologické problematice. Injekční 

uživatelé poskytli v rozhovorech informace o stigmatizaci ze strany komunity, která je 

vedla ke ztrátě sebeúcty a mnohokrát odradila od ochoty obracet se na adiktologické 

služby (Gunn & Guarino, 2016).  

Tento článek ve mně vyvolal největší odezvu a odpovídal skutečnosti, s kterou 

se já sama, coby cizinka pocházející z Běloruska, setkávám. Zároveň vnímám, že je 

velmi obtížné vysvětlit svým blízkým (též cizincům) své budoucí povolání. Slova 

adiktolog nebo substituce jsou pro ně zcela cizí a pochopit, jak se této problematice 

mohu věnovat, když je pro ně IUD nepřijatelný jako člověk, je nemožné.  

Tématu ruskojazyčných uživatelů drog v České republice bylo věnováno 

několik málo studií (např. Špaček, 2013; Zábranský & Janíková, 2008). Avšak studie, 

které by byly zaměřeny na rozhovory s jedinci, na stigmatizaci a edukaci 

ruskojazyčných uživatelů drog, jak byly popsané ve Spojených státech, doposud v ČR 

scházejí. 
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Dalším důvodem pro volbu tohoto tématu se stala i ta skutečnost, že jednou 

z priorit pro zlepšení péče o duševní zdraví je boj se stigmatizací a sociálním 

vyloučením ze společnosti. Toto stigma je vhodné redukovat právě tím, že by přestalo 

být tabuizované a více by se o něm diskutovalo (Marková a kol., 2005). 
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  TEORETICKÁ ČÁST 

   1 Stigmatizace 
Pochopení procesu stigmatizace není možné bez základních teoretických 

znalostí předmětu sociální deviace a konkrétně teorie značkování. Cílem první 

kapitoly je stručně podat základní přehled v pojmech jako jsou sociální deviace, teorie 

značkování a stigma.  

   1.1 Sociální deviace – teorie značkování 

Munková (2013) uvádí, že každé lidské společenství je založeno na určitém 

normativním řádu – jedná se o soubor formálních předpisů a neformálních očekávání 

vztahujících se na lidské chování. Též „v každé společnosti existuje ve vztahu 

k různým normám určitý toleranční limit, který vypovídá o tom, jakou míru 

nepřesnosti při dodržování normy je daná společnost ochotna v daném čase tolerovat“ 

(s. 7–8). Deviace tedy není inherentní vlastnost lidského chování, ale je výsledkem 

jeho společenského hodnocení. Tato myšlenka je pro teorii značkování základní, ale je 

i etiketizační – zvaná labelling (název je odvozen od angl. label, čes. nálepka) 

(Munková, 2013). 

Pro teoretiky labellingu není deviace objektivní charakteristikou lidského 

jednání nebo pouhá analýza postavy devianta, jeho motivů a objektivního narušení 

normy. Je to vlastnost, kterou veřejnost označuje určité chování jako deviantní. 

Deviace pak není kvalita spáchaného činu, ale souvislost spojená s aplikací nálepky, 

a je tudíž výsledkem kolektivní interakce mezi údajným deviantem a ostatními lidmi: 

Deviant je ten, komu byla nálepka úspěšně přidělena. Výsledkem „úspěšného“ 

labellingu je stigma (Urban, Dubský & Bajura, 2012; Munková, 2013). 

 

1.2 Pojem stigmatu a stigmatizace 

Termín stigma pochází z antického Řecka a původně označoval cejch 

vypalovaný otrokům v thesálských dolech (Petr a kol., 2014). Též bývá překládán jako 

znak, stopa nebo znamení, které nese svědectví, a jeho nositelé jsou rozpoznáváni. 

V pozdějších časech se termín dostával do širšího kulturního slovníku a jeho význam 

se v dalších souvislostech měnil. Tak například v dobách raného křesťanství získal 

tento pojem další metaforické konotace, a to: tělesné znaky jako svědectví a důkaz 

silné víry nebo jako známky svědčící o nemoci svého nositele (Ocisková & Praško, 

2015). 

Velký zájem o tento pojem lze pozorovat v druhé polovině minulého století. 

Kolébkou sociálního interakcionismu, který vytvořil základ pro teorii labellingu, se 

stala Chicagská škola. Jedná se o „specifickou sociologickou školu, která se rozhodla 
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uspokojit společenskou poptávku po vědecké interpretaci a řešení sociálně deviantních 

jevů“ (Urban, Dubský & Bajura, 2012, s. 91). Jedním z takových jevů se stala masová 

imigrace do Spojených států z jižní a východní Evropy, která vytvořila doslova živnou 

půdu pro rozvoj sociologie (Munková, 2013).  

Mimo jiné se podnětem pro zkoumání sociologických aspektů po 2. světové 

válce stala i samotná definice zdraví člověka Světovou zdravotnickou organizací 

z roku 1948, která uvedla, že „zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody 

a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“. To ukazovalo na skutečnost, že zdraví je 

vymezeno třemi rovnocennými složkami, včetně sociální (Bártová, 2005). 

Klíčovou monografií, která vymezila teoretický rámec stigmatu, se stala kniha 

amerického sociologa a představitele třetí generace již zmíněné Chicagské školy, 

Ervina Goffmana. Goffman definuje stigma jako „záměrné označování jedince 

tělesnými znaky tak, aby bylo zřetelné něco neobvyklého, špatného, amorálního, 

nečistého, výlučně patřícího k statusu označovaného“ (Goffman in Novosad, 2011, 

s. 73). Přitom stigmatizaci definuje autor jako silně diskreditující atribut, při kterém 

my „normální“ (bez atributu) vytváříme ideologii vysvětlující méněcennost osoby se 

stigmatem a objasňujeme nebezpečí: Máme sklon připisovat dané osobě celou řadu 

nedokonalostí na základě jedné původní (Goffman, 2003).  

Aktuálně se stigmatem rozumí nejen tělesná deformita, ale i vlastnost, která je 

neviditelná, např. příslušnost k určité skupině lidí (Marková a kol., 2005). Neviditelné 

stigma je také chápáno jako pouhá nežádoucí či podivná odlišnost od toho, co jsme 

očekávali. Atributy stigmatu se tak neslučují s naším „posuzovacím“ stereotypem, 

kým by měl daný jedinec být podle našeho názoru (Novosad, 2011). Současný 

představitel Chicagské školy Patrick W. Corrigan označuje stigma za sociální 

konstrukt, kterým je myšleno, že člověk je výtvorem společnosti (Corrigan, 2018). 

 

1.3 Typy stigmatu 

Samotné stigma lze rozdělit (v závislosti na zdroji stigmatizace) do tří 

podskupin, a to: sociální, strukturální a internalizované. V literatuře najdeme 

podrobnější popis těchto podskupin: 

̶ „sociální stigma popisuje stereotyp velkých sociálních skupin vůči 

stigmatizovaným skupinám; 

̶ strukturální stigma se týká pravidel, zásad a postupů institucí, které omezují práva 

a příležitosti pro členy stigmatizovaných skupin; 

̶ internalizovaným stigmatem je označován proces, při kterém člověk přijímá 

negativní stereotypy druhých lidí vůči němu za své. V první fázi se jedinec setkává 

se sníženým přijetím okolí. Začíná si uvědomovat stereotypy, které vedou k tomu, 
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že s ním není nakládáno jako s rovnocenným partnerem. V konečné fázi s těmito 

tvrzeními souhlasí a aplikuje je na sebe“ (Ocisková & Praško, 2015, s. 38). 

První dva typy stigmatu terminologicky spadají do tzv. veřejného, kdy běžná 

populace podporuje předsudky a projevuje diskriminaci vůči stigmatizovaným. Třetí 

typ – „internalizované stigma“ je stigmatem osobním a skládá se z vnímaného 

stigmatu, zakoušeného a ze sebestigmatizace (Ocisková & Praško, 2015). 

 

   1.4 Dopady stigmatizace na jedince 

Goffman (2003) soudí, že proti znakům „normality“ stojí znaky stigmatu – 

upozorňující na identituidentitu daného jedince. „Tím narušují vytváření celkového 

reálného obrazu o něm a v očích druhých snižují jeho hodnotu. O jakýsi automatický 

předpoklad, že člověk se stigmatem není plnohodnotnou, integrální lidskou bytostí, 

opíráme různé formy diskriminace, ačkoli tím snižujeme důstojnost a životní šance 

stigmatizovaných“ (Novosad, 2011, s. 76).  

Stigmatizovaní jedinci jsou vystaveni i různé míře odmítání v běžných 

každodenních situacích (partnerské vztahy, pracoviště, zájmová činnost) a snaží se 

vyrovnat se se stigmatizací změnou svého sociálního chování. Omezují své původní 

sociální kontakty, opatrně komunikují a vyhledávají podobně stigmatizované jedince 

(Marková a kol., 2005). Více se izolují od většinové společnosti, což vede k pocitům 

osamělosti a beznaděje. Pokud se člověk setkává s negativní reakcí ve svém okolí, 

může jeho zkušenost vést ke snížení radosti ze života. Stejně jako typy stigmatu může 

se izolace projevovat ve třech oblastech. Jde o izolaci sociální, emocionální (jedinec 

nemá možnost sdílet své pocity, potřeby, touhy ani zážitky) a kognitivní (chybí 

informace a vzory, se kterými by se mohl jedinec ztotožnit). Při sociální izolaci 

dochází k odcizení a odloučení individua od majoritní společnosti (Ocisková 

& Praško, 2015). 
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   2 Stigma a jeho důsledky v souvislosti s užíváním drog 
Cílem této kapitoly je, více se přiblížit otázce stigmatizace vůči určité skupině 

populace, konkrétně stigmatu v souvislosti s užíváním drog a dopadu tohoto jevu na 

stigmatizované. Pro splnění tohoto cíle je nutné podat v úvodu hlavní teorie rozvoje 

stigmatu: 

̶ stigmatizace jako omluva za současnou sociální nespravedlnost, 

̶ stigmatizace jako podpora základních psychických potřeb člověka – 

možnost porovnat svůj život se životem „devianta“, a díky tomu se cítit 

lépe, 

̶ k tvorbě mentálních zkratek, které dovolí vytvořit si rychle názor na lidi 

(Vágnerová in Ocisková & Praško, 2015). 

 

2.1 Stigmatizace závislosti   

Ocisková a Praško (2015) ve své knize Stigmatizace a sebestigmatizace 

psychických poruch popisují výsledky průřezové studie WHO, která se zabývala 

osmnácti nejvíce stigmatizovanými problémy (např. zločinností, HIV pozitivitou, 

bezdomovectvím, závislostmi a dalšími). Z této studie vyplývá, že závislost na 

drogách je nejvíce stigmatizovaným problémem: Na lidi, kteří užívají NL se 

společnost dívá s odstupem, podezřívavostí nebo strachem. Míra stigmatizace se může 

lišit podle typu zneužívané látky. Relativně méně stigmatizovaní jsou lidé závislí na 

marihuaně, vážněji jsou stigmatizováni lidé závislí na alkoholu. Nejvíce jsou pak 

stigmatizovaní lidé závislí na pervitinu a na opiátech jako heroin, protože jsou 

pokládáni za nepředvídatelné a nebezpečné. Přesto dnes mnozí psychofarmakologové 

upozorňují, že legální droga, jako např. alkohol, nepředstavuje o nic menší nebezpečí 

než nelegální drogy a přináší vyšší úmrtí než zneužívání všech ostatních 

psychoaktivních látek dohromady. Pojetí legálnosti tedy vychází spíše z historických 

a sociokulturních souvislostí, než z lékařských poznatků (Fischer & Škoda, 2014).  

Tato tvrzení dokazují i konkrétní příklady z pohledu občanů hlavního města 

Prahy na drogovou problematiku. Zatímco vůči osobám závislým na alkoholu jsou 

občané HMP poměrně tolerantní a opilost vnímají jako normu, osoby závislé na 

nealkoholových NL považují za původce všeho zlého v lokalitě (Protidrogová politika 

HMP, 2014). 

Podobně jako u jiných duševních poruch nemusí být pro míru stigmatizace 

důležitá závažnost závislosti, ale její viditelné projevy. Příčinou by mohla být 

i skutečnost, že chování spojené se zneužíváním či závislostí na návykových látkách 

bývá symbolicky spojováno s dalšími stigmatizovanými jevy, jako např. HIV a virové 

hepatitidy, s komorbiditou a s ní spojeným nebezpečným chováním nebo sociálními 

problémy, např. chudoba, kriminalita a bezdomovectví (Ocisková & Praško, 2015). 
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Nálepka „feťáka“ je silnějším stigmatem. Proto identifikace se subkulturou 

jedinců závislých na drogách je mnohem pravděpodobnější. Jedinec přijímá stanovené 

vzorce chování, morální pravidla a ztotožňuje se s jejich hierarchií hodnot. Zvnitřnění 

jedince se subkulturou ve skutečnosti znamená snížení šancí na změnu tohoto způsobu 

života na minimum. Též nejen samotná diagnóza nebo označení (nálepka), ale pouhý 

strach z reakce okolí bývá velmi stresující. To často mívá za následek různé formy 

represe a sociálního i existenčního ohrožení. Stigmatizovaní lidé se pokud možno 

takovému označení brání a snaží se odstranit či zmírnit následky značkovacího 

procesu (Ocisková & Praško, 2015).  

 

2.2 Pojem skrytá populace 

Jedním z důsledku stigmatizace je sociální izolace neboli exkluze. Některé 

skupiny uživatelů drog jsou ze společnosti ještě vyloučenější než jiné, a to v důsledku 

přehlížení, nezájmu nebo „neviditelnosti“. Jde často o skupiny, které chybějí 

v národních srovnávacích studiích, protože například nemají stálé bydliště nebo nejsou 

ochotny se šetření zúčastnit. Tyto skupiny tvoří tzv. skrytou populaci a často jsou 

vystaveny vyšší stigmatizaci: setkávají se s bariérami v přístupu ke službám. Jedinci 

z těchto skupin mají častěji problémy s užíváním drog než obecná populace. Může 

tedy nastat paradoxní situace, kdy ti, kdo by mohli poskytované služby, terapie 

a prevence nejvíce využít, se stávají nejméně prozkoumanou skupinou. Navíc 

nejčastěji unikají epidemiologům, terapeutům, výzkumníkům a dalším profesionálům, 

jejichž snahou je zvýšit kvalitu života jedince a zlepšit veřejné zdraví (Nepustil a kol., 

2012). Do těchto skupin jsou často zařazeny ženy, senioři, lidé s postižením a též 

etnické menšiny a migranti. 
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   3 Uživatelé návykových látek a závislost 
Ačkoli široká veřejnost nedělá v míře závislosti rozdíly a nálepku přisuzuje 

všem uživatelům drog, je třeba si uvědomit, že ne každý uživatel trpí syndromem 

závislosti. Charakteristiku uživatelů drog si přiblížíme v této kapitole. 

 

3.1 Skupiny uživatelů návykových látek a pojem závislost 

Definice závislosti se různí. Nicméně všechny nesou představu opakované 

silné motivace k určité činnosti bez významu přežití (West, 2016). Například závislost 

je „nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho důsledky“ 

(Králíková in Tuček & Slámová, 2012, s. 143). Podobně se Nešpor (2007) a Kalina 

(2008) shodují, že hlavní charakteristikou závislosti je silná touha po psychoaktivní 

látce, alkoholu nebo tabáku; užívání, kterému jedinec dává mnohem větší přednost. 

Takové užívání charakterizují Kalina (2015) a Zábranský (2003) jako nezbytné či 

nucené, kdy k úzu NL dochází denně nebo i vícekrát za den. Kromě závislostního se 

úzus psychoaktivních látek rozlišuje na užívání: 

̶ sporadické: ne více než 5× za život; 

̶ mírně časté, občasné či nepravidelné užívání: jedinec může, ale nemusí mít 

problémy v jiných oblastech života. Drogy přímo nekupuje, ale jejich nabídku 

neodmítá; 

̶ příležitostné a rekreační: v případě, že užívání drog se již stalo součástí životního 

stylu. Není však častější než jednou týdně a důsledkem není (nebo dosud není) 

vznik závislosti a dalších problémů; 

̶ pravidelné užívání, velice časté: tj. s intenzitou častější než jednou týdně 

(Zábranský, 2003; Kalina a kol., 2015). 

 Syndrom závislosti F1×2 definuje Nešpor (2007) jako skupinu: 

„fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky 

nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého 

si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha 

(často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí 

být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období 

abstinence často vede k rychlejšímu znovuobnovení jiných rysů syndromu, než je tomu 

u jedinců, u nichž se závislost vyskytuje“ (s. 9–10).  

Podle Americké asociace pro závislostní medicínu je závislost primární 

chronickou nemocí odměňování v mozku, motivace, paměti a dalších souvisejících 

funkcí a je pro ni charakteristická neschopnost abstinovat nebo kontrolovat své 

chování (ASAM in Protidrogová politika HMP, 2014).  

Dle DSM-IV jsou závislými uživateli pouze ti, kdo splňují tři symptomy 

syndromu závislosti, a to trvající souvisle a opakovaně za poslední rok nebo také dle 

MKN-10 za pouhý poslední měsíc. K diagnostickým symptomům patří: narušená 
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kontrola užívání, odvykací stav, růst tolerance, zanedbávání aktivit a užívání navzdory 

následkům. V ostatních případech se dá hovořit o zneužívání NL či o škodlivém 

užívání (Kalina a kol., 2008).  

 

3.2 Pohled na příčiny užívání drog 

Stále nelze jednoznačně říci, co je příčinou vzniku závislosti. Objeveno bylo 

množství různých mechanismů, které stojí za vznikem závislosti a které daly 

vzniknout bezpočtu modelů, z nichž každý se vztahuje na určitou část problému: např. 

biologické (genetické dispozice nebo neurobiologické), psychologické a sociální. Lze 

je též rozdělit na modely, které se zaměřují na jednotlivce nebo na populaci (Kalina 

a kol., 2015; West, 2016).  

Kalina (2008) uvažuje, že pokud „chceme najít hlubší kořeny vzniku 

závislosti, je třeba zabývat se podstatou životních dilemat. Tedy tím, že život žijeme ve 

vztahu protikladů – zrození a smrt. Světlo a temnota, radost a žal, štěstí a utrpení, 

láska a nenávist apod. Vztah těchto dualit je antagonistický, vyvolává napětí, je 

zdrojem neklidu, tužeb a hledání, je zodpovědný za základní dynamiku vývoje vůbec“ 

(s. 18). 

V tomto hledání je třeba se zaměřit na lidské motivace a potřeby: 

̶ potřebu vyhnout se bolesti, 

̶ potřebu cítit se energický a výkonný, 

̶ potřebu sebepřekročení. 

Tyto tři vektory jsou zčásti nevědomé, zčásti s uvědomovaným 

a reflektovaným dopadem. Všechny tři nacházejí i své korespondující drogy, které 

umocňují tyto prožitky: 

̶ opioidy, sedativa a anxiolytika – látky tlumící bolest, 

̶ stimulancia – látky přinášející slast a euforii, 

̶ látky s psychedelickým účinkem, k nimž z běžně užívaných můžeme počítat 

hlavně halucinogeny a kanobinoidy (Kalina a kol., 2008 & 2015). 

Aktuálně se na závislost nahlíží z pohledu komplexního: bio-psycho-

sociálního modelu, který popisuje vztah mezi návykovou látkou, uživatelem 

a sociálním prostředím (Ocisková & Praško, 2015).   
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  4 Vliv na stigmatizaci dle přístupu léčby v adiktologii  
V závislosti na pohledech, představách či předpokladech odborné veřejnosti 

k příčinám vzniku závislosti, k návykovým látkám a jejich uživatelům se vyvíjejí 

i metody a pravidla řešení této problematiky, jsou to tzv. paradigmata v adiktologii 

(Kalina a kol., 2015). Cílem této kapitoly je popsat rámcové strategie principu 

adiktologických služeb a protidrogové koncepce na základě paradigmat (jak obecně, 

tak i na příkladu konkrétních postsovětských zemí). 

 

4.1 Paradigmata v adiktologii 

Model vzniku závislosti zaměřený na populaci nám pomáhá rozlišit např.: 

o sociální paradigma, které hledá primární příčinu vzniku závislosti v sociálním 

prostředí, 

o veřejnozdravotní paradigma, které klade za cíl omezit škodlivé jevy v populaci, 

ale příliš se nezajímá o samotného nositele zdravotního ohrožení (Kalina a kol., 

2015). 
Z pohledu zaměřeného na jednotlivce pak rozlišujeme např.: 
o psychologické paradigma, které předpokládá, že závislost je výsledkem učení 

a adaptace v určitém kontextu  (Kalina a kol., 2015). 

V kontextu těchto paradigmat vzniká závislost na základě „preexistujících 

charakteristik jednotlivců, které společně se souborem faktorů okolního prostředí 

vedou ke vzniku silné motivace uchylovat se k vzorcům škodlivého chování“ (West, 

2016, s. 29). Podobné chování pak vysvětlují například teorie „racionální“ volby, kdy 

závislí jedinci poměřují různé možnosti svého jednání a pomocí rozumové analýzy si 

upřednostňují závislostní chování před toutéž existencí bez něj (West, 2016). 

Podle některých autorů má teoretický rámec pojetí stigmatu pravě problémy 

především tím, že „hází do jednoho pytle lidi, kteří záměrně porušují právní a morální 

normy, a lidi, kteří nenesou za svůj stigmatizovaný stav vůbec žádnou odpovědnost“ 

(Novosad, 2011, s. 73–74). Pohled na závislost jako na „svévolně zaviněnou nemoc“ 

je základem pro morální paradigma: 

̶ morální paradigma pokládá závislost za morální pokles, hodnotový debakl či 

hřích. Závislost nese rysy zločinu nebo zpronevěry společenským normám. Tento 

přístup se projevuje požadavkem „tvrdé léčby“ a odmítáním „rozmazlování 

pacientů“ rozumějící psychoterapií. Výsledkem podobného přístupu jsou: 

kriminalizace uživatelů drog, jejich diskriminace, policejní zvůle a korupce, 

represivní zákonné úpravy a politiky, odepírání životně důležité lékařské péče 

a sociální nerovnost (Kalina a kol., 2015). 
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4.2 Harm Reduction 

Za protiklad moralistického paradigmatu by se dala považovat koncepce 

snižování škod neboli Harm Reduction (HR). Filozofie HR se staví proti záměrnému 

pronásledování a násilí a prosazuje takové řešení problematiky užívání drog, které 

respektuje a chrání základní lidská práva. HR můžeme definovat jako soubor 

praktických strategií – od bezpečného užívání po strategie vedoucí k abstinenci, které 

redukují negativní dopady užívání návykových látek (Protidrogová politika HMP, 

2014). Jeden z principů HR je akceptování rozhodnutí uživatele drogy užívat, které 

však neznamená schvalování. Uživatel není odsuzován moralistickými soudy, ale není 

také ve svém užívání podporován. Jsou respektována práva a důstojnost uživatele 

(Kalina a kol., 2015). „Místo usilování o absolutní eliminaci návykových látek a jejich 

užívání, snaží se pracovat tak, aby negativní důsledky užívání NL byly pro konkrétního 

jedince co nejmenší. Jakákoli změna směrem ke snížení poškození je považována za 

krok správným směrem. Toto úsilí směřuje ve výsledku ke snížení poškození celé 

komunity a v tomto kontextu může být problém jednotlivce chápán jako problém 

celku“ (Protidrogová politika HMP, 2014, s. 19).  

Jedním ze standardních léčebných postupů HR je substituční léčba. Je to 

časově neomezená udržovací terapie, jejímž cílem je udržet a zlepšit pacientův 

somatický a psychický stav do té doby, než dosáhne trvalé abstinence. Nástrojem této 

léčby je podávání substituční látky, např. metadonu, jiným než nitrožilním způsobem, 

a to v množstvích, která efektivně potlačují pacientův odvykací stav a umožňují zlepšit 

kvalitu jeho života (Fischer & Škoda, 2014). 

V současné době již není o efektivitě HR programů pochyb. Mnoho studií 

potvrdilo, že výměnné programy mohou v důsledku bránění opakovaného užití jehel 

snížit HIV sér prevalenci, a umožňují velkému počtu klientů přístup ke zdravotním 

a jiným službám. Přitom neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by zvyšovaly 

užívání drog jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni celé společnosti (Kalina a kol., 

2015). 

 

4.3 Přístupy k léčbě závislosti ve vybraných postsovětských zemích 

Navzdory prokázané efektivitě výměnných či jiných programů HR, zůstávají 

tyto programy, stejně jako i sám termín, na mezinárodním poli drogové politiky stále 

kontroverzní. Proti používání termínu Harm Reduction se staví země jako Rusko, 

Turkmenistán a Uzbekistán (Kalina a kol., 2015). K pochopení současného postoje 

těchto zemí k léčbě IUD je třeba vědět, co tomu předcházelo a jaká je současnost. 
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4.3.1 Historické aspekty 

Odborné informace o drogově závislých a o metodách jejich léčby v SSSR 

prakticky neexistují, jelikož oficiálně problém neexistoval. Podle sovětské ideologie 

patřily podobné praktiky pouze imperialistickému světu, kdežto sovětskému občanovi 

byly cizí. Psychiatrie v SSSR byla velmi uzavřeným oborem se silným bio-

medicínským základem. Jakákoliv psychiatrická či psychoterapeutická léčba byla 

poskytována pouze psychiatry. Metody léčby jako arteterapie nebo dokonce 

psychoterapie byly vysoce „ideologické“. Například psychoterapie probíhala ve 

smyslu „alkohol je nepřítelem rodiny“ nebo „alkohol není vhodný pro sovětského 

občana“. Mezi nejoblíbenější nelékové léčby spadala pracovní terapie, protože byla 

považovaná za nejúčinnější a úzce sladěnou se sovětskými sociálními normami. 

Nicméně ve skutečnosti skrývala „vykořisťování duševně nemocných pacientů za 

účelem práce“. Práva pacientů nebyla ani zohledněna, protože se předpokládalo, že 

vztah mezi pacientem a lékařem byl mimořádně důvěryhodný a sovětští psychiatři byli 

vysoce morální a nikdy nedovolili, aby došlo k jakémukoli zneužívání. Ale jak bylo 

prokázáno, práva psychiatrických pacientů byla skutečně omezována (Kolpaková, 

2019). 

Během sovětského období byli lidé léčeni v různých zařízeních pod silnou 

institucionální kontrolou, která byla velmi uzavřená. Dokonce i služby sociální 

podpory byly umístěny hlavně v nemocnicích. To vedlo k rozvoji segregace 

a stigmatizaci lidí ( Kolpaková, 2019). 

V roce 1975 byl založen nový samostatný obor – narkologie – s novým 

lékařským profilem psychiatr-narkolog. Avšak metody léčby se příliš nezměnily. 

Rozhodnutí, zda závislému spoluobčanu nařídit léčbu, tj. pracovní terapii, přijímal tzv. 

lidový soud. Jedním z úkolů narkodispanseru bylo právě nahlásit všem příslušným 

institucím evidenci nového klienta (Morozov & Egoryshev, 2014).  

 

4.3.2 Aktuální situace v postsovětských zemích 

Šíření a zneužívání nezákonných drog se objevilo po roce 1990 ve všech 

zemích střední a východní Evropy ve velké míře a bylo závažné. Bylo odrazem změn 

v ekonomice, politice a společenském řádu, ke kterým došlo po pádu komunistického 

režimu. Každá země se postavila k řešení tohoto jevu jinak a po svém (Bém 

& Radimecký in Kalina a kol., 2003). 

 

Ruská federace 

Hlavní vládní organizací, která se podílí na směrování protidrogové politiky 

v Rusku, je tamní Ministerstvo zahraničních věcí. Strategie státní protidrogové politiky 

Ruské federace do roku 2020 zakotvuje nepřípustnost používání substitučních metod 
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pro léčbu drogově závislých s užíváním omamných a psychotropních látek a legalizaci 

užívání drog pro jiné než lékařské účely. Postoj k programům HR, a tudíž i oficiální 

strategii státu vyjádřil 6. srpna 2018 náměstek MZV O. V. Syromolotov: 

„Federální zákon ‚O omamných a psychotropních látkách‘ zakazuje léčbu 

drogové závislosti omamnými látkami a metadon je v Ruské federaci zakázán.  

Programy snižování škod, včetně programů výměny injekčních stříkaček, které 

zpravidla zahajují zavedení „substituční terapie“, jsou nepřímou možností legalizace 

drog prostřednictvím oficiálních lékařských struktur.  

Zavedení programů substituční terapie může mít následující rizika:  

̶ udržování a zvyšování rozsahu drogové závislosti v populaci, destabilizace 

drogové situace v Ruské federaci; 

̶  nárůst úmrtí souvisejících s drogami; 

̶  rozšíření legálního obchodování s drogami a v důsledku toho předvídatelné 

zapojení uživatelů metadonu a buprenorfinu a zdravotnického personálu do 

nedovoleného obchodování s těmito drogami;  

̶ formování tolerance k užívání drog ve společnosti;  

̶ zničení demografického, intelektuálního a tvůrčího potenciálu země.“ 

Podobný postoj může vypovídat i o tom, že sociální stigma je významnější než 

znalecké posudky. Ti, kdo rozhodují o směru protidrogové politiky, se řídí většinovým 

názorem a kromě toho mohou sami sdílet stigmatizující postoje. Důvod 

pravděpodobně spočívá i v ruském konzervativním politickém názoru. Na základě 

tradičních a společenských hodnot nepřijímají politici takové sociální skupiny, jako 

jsou třeba uživatelé drog. Aktuálně je problém závislosti na drogách v Rusku více 

spojený s represivními složkami, nežli se zdravotní péčí. Uživatelé drog jsou tak 

nuceni shánět jednorázové injekční stříkačky v lékárnách, přičemž na ně čeká policie 

a kupující úmyslně zadržuje. Jsou zadržováni i za pouhé držení vlastních stříkaček, což 

podle ruských právních předpisů není trestným činem. Pro policii představují uživatelé 

drog snadnou kořist, která jim umožňuje plnit plán v počtu zatčených (Human Rights 

Watch, 2004).  

Problém je i v tom, že tento přístup je nejen nelidský, ale také nebezpečný pro 

celou společnost z hlediska veřejného zdraví. Epidemie HIV se neomezuje pouze na 

určité skupiny populace a nezanika neumírá spolu s nimi, jak si někteří mohou myslet. 

Podle euroasijské asociace HR přibývá ročně v Rusku v důsledku téměř úplné absence 

programů přibližně 100 000 nových případů osob infikovaných HIV (Varentsov, 

2017).   

Druhou zemí v regionu nejvíce postiženou epidemií HIV, hned za Ruskem, je 

Ukrajina. 
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Ukrajina 

Na Ukrajině byly služby Harm Reduction prostřednictvím lékáren zahájeny 

v roce 2007. Odhaduje se, že v roce 2013 bylo distribuováno téměř 24 milionů jehel 

a  injekčních stříkaček, což je v průměru 138 sterilních jehel / stříkaček na jednoho 

injekčního uživatele drog. Počet však zaostává za doporučeními WHO, Úřadu OSN 

pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Společného programu OSN pro HIV/AIDS 

(UNAIDS), podle nichž by každý injekční uživatel drog měl dostávat nejméně 

200 kusů. Poradenství a testování na HIV jsou na Ukrajině poskytovány zdarma 

(EMCDDA, 2016).  

V roce 2014 došlo k reorganizaci systému kontroly drog, a ministerstvo 

zdravotnictví převzalo všechny funkce spojené s formováním státní protidrogové 

politiky, se sledováním drogové situace a s koordinací kontroly drog. V důsledku toho 

bylo v roce 2015 zřízeno Ukrajinské monitorovací a lékařské centrum pro drogy 

a alkohol (UMMCDA) jako státní agentura ministerstva zdravotnictví. Středisko vede 

aktivity spojené s monitorováním oběhu omamných látek, nelegálních drog, jiných 

psychotropních látek a prekurzorů (EMCDDA, 2016). 

 

Gruzie 

Reforma protidrogové politiky se v posledních dvou letech stala důležitým 

tématem i v Gruzii. Ačkoliv se programy HR v poslední době rozšiřují, patří 

protidrogová politika mezi nejtvrdší v regionu – za držení jakéhokoliv množství 

omamné látky je možné uložit trest odnětí svobody. Průměrná délka trestu související 

s nelegálními NL zde činí až 8 let odnětí svobody (Global State of HR, 2018). 
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   5 Ruskojazyčné skupiny v kontextu adiktologických služeb ČR 
„V posledních letech přichází do České republiky stále větší počet lidí z jiných 

zemí, kteří na rozdíl od období devadesátých let nepokračují dále na Západ, ale stále 

častěji se v České republice chtějí usadit natrvalo“ (Nepustil & Zajdaková, 2007, s. 5). 

Ruskojazyčné skupiny nejsou výjimkou. Jejich samostatným vymezením je ruský 

jazyk, kterým jsou schopni se dorozumět. Především se jedná o občany zemí bývalého 

Sovětského svazu (Nepustil a kol., 2012). Oficiální statistiky hovoří o tom, že 

k 31. 12. 2019 jenom z Ukrajiny přišlo 142 916 osob, které trvale/dlouhodobě žijí 

v ČR. Pokud jde o další národnosti, pak ruská – téměř 36 000 osob, běloruská – přes 

6 000, kazašská – přes 5 000, gruzínská – více než 1 500 nebo arménská – téměř 2 000 

osob (ČSÚ, 2020). 

„Příchodem do neznámého a odlišného prostředí se však tito migranti 

dostávají do marginalizovaného postavení, které se může ještě prohloubit vstupem do 

již utvořených etnicky nebo institucionálně definovaných skupin. Pokud v rámci těchto 

skupin dochází k problémovému užívání drog, může toto chování zůstávat skryté před 

většinovou společností a tím i před nabídkou programů drogových služeb“ (Nepustil 

& Zajdaková, 2007, s. 5). 

Důsledkem toho může být, že informace o této klientele v souvislosti 

s injekčním užíváním drog v síti adiktologických služeb téměř chybí. Z dostupných 

informací je k dispozici kvalitativní výzkum Nepustila, Zajdákové a Šlesingerové 

(2007), který popisuje vzorce užívání drog v této skupině a konstatuje preferenci 

opiátů téměř ve všech státech bývalého SSSR. Přehled o infekčních onemocněních 

v rámci ruskojazyčných skupin přináší výzkum Centra adiktologie (Zábranský 

& Janíková, 2008), kdy mezi 65 IUD byly zachyceny dvě HIV pozitivní osoby, 

49 případů hepatitidy C a 31 případů hepatitidy B (Nepustil a kol., 2012). Statistiky 

organizace Sananim uvádějí, že celkový počet cizinců v terénních programech mimo 

EU v roce 2018 tvořil 1 % všech respondentů (Gruzie, Ukrajina), avšak s poznámkou, 

že cizinci byli méně ochotní odpovídat na výzkumné otázky, a proto může být jejich 

počet mírně podhodnocen (Herzog, Kocian & Plaček, 2019). 
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    PRAKTICKÁ ČÁST 

   6 Metodologický rámec 

 

6.1 Cíl výzkumu  

Cílem práce bylo zmapovat bariéry ruskojazyčným IUD při vstupu do 

adiktologických služeb v ČR a hlavně zjistit jakou roli v tomto ohledu hraje otázka 

stigmatizace. Dílčím cílem bylo prohloubit znalosti o kulturních specifikách diaspor. 

 

6.2 Výzkumné otázky 

Kromě zkoumání drogové kariéry, socioekonomického, demografického 

a zdravotního stavu dotazovaných byly pro naplnění výše uvedených cílů definovány 

uvedené otázky: 

1. Jaké jsou zkušenosti respondentů s adiktologickými službami v zemi 

původu? 

2. Jaký je postoj blízkého okolí k injekčnímu užívání návykových látek vůči 

respondentovi? 

3. Možné bariéry pro vstup do léčby v České republice z pohledu 

dotazovaných. 

Otázky byly stanoveny s ohledem na tři typy stigmat, a to: strukturální, 

sociální a internalizované. 

 

   6.3 Design výzkumu 

Vzhledem k exploratorní povaze práce, zkoumání souvislosti mezi sociálními 

jevy a možnostmi realizovat výzkum formou rozhovoru, byl zvolen kvalitativní 

design. Jedna z definic charakterizuje kvalitativní design jako přístup pro popis, 

analýzu a interpretaci nekvantifikovaných či nekvantifikovatelných vlastností 

(Miovský, 2006), a tou stigmatizace je. 

 

6.4 Výzkumný soubor 
Soubor byl vybírán metodou záměrného (účelového) výběru přes instituce. 

Metoda záměrného výběru znamená, že na základě zvoleného kritéria vyhledáváme 

pouze ty jedince, kteří toto kritérium splňují a současně jsou ochotní se do výzkumu 

zapojit (Miovský, 2006).  
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Pro účely této práce byla zvolena čtyři kritéria: 

o věk potenciálních účastníků výzkumu 18+, 

o osoby, pro které je ruský jazyk rodným nebo druhým jazykem – v praxi se 

jedná o osoby, pocházející ze zemí bývalého SSSR, 

o dlouhodobý pobyt v ČR, 

o aktivní injekční užívání drog nebo injekční užívání drog v minulosti.  

Institucí byla zvolena Sananim, z. ú., a to z důvodu, že evidovala ve svých 

statistických údajích cílovou skupinu, která by daná kritéria naplňovala. Ostatní 

organizace uvedly, že poptávanou cílovou skupinu neevidují. 

 

6.5 Metody získávání dat 

Metodou sběru dat byl zvolen semistrukturovaný rozhovor, jehož výhodou 

jsou dvě formy vedení rozhovoru, které pomáhají plnit dvě funkce, a sice: 

̶ neformální nestrukturovanou část rozhovoru pro navázání kontaktu 

s potenciálním účastníkem, která byla využita téměř u všech respondentů, 

protože se jednalo o první kontakt, 

̶ strukturovanou část, kdy si tazatel předem vytváří schéma a na základě 

toho dále specifikuje okruhy otázek pro své respondenty; rozhovor má 

definované tzv. jádro interview (Miovský, 2006).  

Schéma s okruhem otázek bylo předem připravené, rozhovory se soustředily 

na témata, která kopírovala výzkumné otázky. V rámci rozhovoru byla také zjišťována 

drogová kariéra, sociodemografický a zdravotní stav dotazovaných. Tato témata byla 

zároveň využita pro uvolnění atmosféry. 

Celkem bylo realizováno pět osobních rozhovorů a jeden telefonický. Podle 

Miovského (2006) mohou být data z interview, které je vedeno tváří v tvář, a data 

z telefonického interview plně srovnatelná. 

Respondenti byli seznámeni s postupem a průběhem výzkumu i s etickými 

aspekty. Téměř všichni respondenti odmítli nahrávání rozhovoru na diktafon, pouze 

jeden respondent souhlasil. Z toho důvodu byl využit záznamový arch, metoda tužka–

papír. Předem připravené písemné informované souhlasy nikdo nechtěl podepsat, ale 

pasivně s účastí ve výzkumu všichni souhlasili. Osobní rozhovory proběhly v parku, 

každý trval 20 až 60 minut, a to v závislosti na ochotě respondenta podílet se 

o informace. 
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6.6 Analýza a zpracování dat 

Data z archu a data po transkripci z audiozáznamu byla zpracována metodou 

barvení textu. Každému z hlavních témat byla přidělena barva a následně byla 

označena všechna místa, která se týkala jednotlivých tematických oblastí (Miovský, 

2006). Tato metoda byla zvolena pro snadnější orientaci v textu. Data byla následně 

přeložena do českého jazyka a zpracována metodou otevřeného kódování. Otevřené 

kódování pomohlo v datech odhalit určitá témata, která měla vztah k výzkumným 

otázkám, a cílem bylo tematické rozkrytí textu (Miovský, 2006). V textu bylo 

přistoupeno k označování a kategorizaci pojmů s následnou deskripcí a s uvedením 

konkrétních ukázek výpovědí respondentů. 

 

6.7 Etické aspekty výzkumu 

Sběr dat v terénní službě byl schválen vedoucím zařízení. Respondenti byli 

seznámeni s informovaným souhlasem, ve kterém všichni pasivně souhlasili s účastí 

ve výzkumu. Byli předem upozorněni, že účast je dobrovolná a byli srozuměni 

s faktem, že mohou kdykoliv svou účast odřeknout nebo z výzkumu odstoupit. Byli 

také seznámeni s tím, že nemusejí odpovídat na otázku, která by jim přišla nepříjemná 

či nevhodná. Respondentům byl představen účel výzkumu. Jeden rozhovor byl se 

souhlasem respondenta nahráván na diktafon, ostatní respondenti s nahrávkou 

nesouhlasili, rozhovory byly tedy zaznamenávány na záznamový arch – tužka, papír. 

Všechna získaná data byla využita jen pro účely této práce. Nahrávka byla smazána 

a záznamové archy skartovány. Všem dotazovaným byla zaručena anonymita, proto se 

v bakalářské práci neobjevují žádné údaje, podle nichž by bylo možné identifikovat 

konkrétní osoby. V interpretaci zjištěných dat byly informace od respondentů 

zapisovány pod kódovou značkou – respondent R1, R2, … R6.  

 

    6.8 Praktický průběh realizace sběru dat 

Původní myšlenkou bylo dostat se do skryté populace IUD, která není 

v kontaktu se žádnou adiktologickou službou na území ČR. Vzhledem k tomu, že jsem 

sama ruskojazyčná cizinka, zvažovala jsem oslovit své blízké ohledně možnosti 

zprostředkovat kontakt s IUD. Narazila jsem však z jejich strany na velký odpor. Přes 

veškerou snahu přesvědčit své blízké o bezpečnosti výzkumu, bylo jejich 

protiargumentem, „že svým jednáním vystavuji riziku celou rodinu“. Podařilo se mi 

získat pouze jeden kontakt, a to jen proto, že se jednalo o ex-usera, který 

nepředstavoval z jejich pohledu „již velkou hrozbu“. Tento rozhovor proběhl 

telefonicky, bez osobního setkání. 
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Musela jsem od záměru ustoupit a svou strategii změnit. Aktivně hledat 

vhodné respondenty jsem začala již na konci roku 2019. Osobně jsem oslovila několik 

nízkoprahových zařízení v Praze (např. organizaci R-Mosty, z. s.), ale bezúspěšně. 

Pracovníci zmiňovali ruskojazyčné klienty pouze v souvislosti se závislostí na 

alkoholu, IUD neevidovali. 

Poté jsem oslovila Sananim, z. ú., službu terénních programů, kde jsem měla 

zajištěnou stáž na březen 2020. Situaci však zkomplikoval nouzový stav v ČR 

v souvislosti s nemocí covid-19, se zavedením karantény a další opatření. Na léto 2020 

jsem přes pracovnici týmu z terénních programů (též ruskojazyčnou pracovnici) měla 

dojednané schůzky s potenciálními respondenty, kteří však nedorazili. Záměrem bylo, 

aby s klienty již existoval důvěryhodný vztah, který by snížil obavy z rozhovoru. 

Respondenti byli nakonec osloveni na ulici během výměnného programu sterilních 

stříkaček v rámci terénního programu organizace Sananim, z. ú., na území hlavního 

města Prahy, a to po předchozí domluvě s vedoucím zařízení. Sběr dat včetně 

telefonického rozhovoru probíhal od 5. června, kdy byl proveden první rozhovor, do 

10. července, kdy byl proveden poslední rozhovor. Účastníci výzkumu byli 

informováni především o své anonymitě a o účelu výzkumu. Během rozhovoru se 

dbalo na to, aby nezaznívala slova jako stigmatizace, stud, diskriminace, a to z toho 

důvodu, aby nedošlo ke zkreslení či „podbarvení“ výsledků. Celkem bylo realizováno 

pět osobních rozhovorů a jeden telefonický. Téměř všichni respondenti odmítli 

nahrávání rozhovoru na diktafon, pouze jeden respondent souhlasil. Nejčastější reakcí 

na nahrávání diktafonem bylo: „Pro jistotu raději ne.“  

 

6.9 Charakteristika respondentů 

Výzkumu se zúčastnilo celkem šest respondentů pouze mužského pohlaví, 

kteří byli vybráni s ohledem na zvolená kritéria a jsou uvedeni pod značkou R1, ... R6.  

  

R1: Muž ve věku 34 let, původem z Gruzie. Dlouhodobý uživatel, uvádí úzus 

injekčních NL od 23 let. Původně heroin; momentálně je primární drogou subutex 

(buprenorphin) injekčně (slangově subáč), vedlejší užívanou látkou je THC. Jeden 

pokus o léčbu v zemi původu. Do ČR přijel pracovně před rokem a dvěma měsíci, 

bydlí v najatém bytě s dalšími členy komunity. Má stabilní zaměstnání a zdravotní 

pojištění u VZP. Mluví o zdravotních potížích, zejména o plicních, u lékaře nebyl. 

Praktického lékaře má, ale stěžuje si na svůj časový deficit. 

 

R2: Muž ve věku 35 let, původem z Gruzie. Přijel do ČR pracovně před 

dvěma lety. Má stabilní zaměstnaní, VZP, praktického lékaře, ale neví, u kterého je 

registrovaný. Jako aktuální zdravotní problém uvádí bolest kloubů, spojuje to 
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s pracovním zatížením. První zkušenost s injekční drogou (heroinem) v 18 letech – 

mluví jako o experimentu. Aktuálně primární droga – subutex injekčně. 

 

R3: Muž ve věku 49 let z Lotyšska, v České republice je již přes šest let. Do 

ČR se rozhodl přestěhovat po propuštění z vězení, byla to pro něho životní příležitost 

ke změně. Dle něj se mu první roky v ČR dařilo. Momentálně bydlí v nájmu se svojí 

exmanželkou. Sdělil, že problémy ve vztahu byly podnětem pro rozvoj patologického 

hráčství. Když si uvědomil závislost na hazardu, začal s drogami, jelikož vytěsňovaly 

myšlenky o hře. Poslední tři roky – injekčně pervitin. Práce příležitostně – brigády, 

manuální práce. Nemá praktického lékaře. Zdravotní problémy neguje, mluví o tom, 

že potřebuje odbornou pomoc psychoterapeuta. 

 

R4: Mladý muž ve věku 31 let. Národnost ukrajinská. V ČR střídavě již od 

předškolního věku. Má stabilní zaměstnaní a VZP. Bydlí s rodinou – manželka, dítě. 

Aktivní uživatel heroinu a sezónně opia (makoviny). Injekčním uživatelem drog je 

posledních 10 let, za tu dobu dva neúspěšné pokusy o léčbu na Ukrajině. 

 

R5: Muž ve věku 42 let, původem z Gruzie. V ČR teprve půl roku, rozhodl se 

přestěhovat kvůli práci, je dělníkem na stavbě. Nemá zdravotní pojištění. Bydlí 

s krajany v nájmu. Injekčním uživatelem je již 20 let, původně heroin, aktuálně je 

primární drogou pervitin. 

 

R6: Muž – 36 let, pochází z Ukrajiny. Trvalý pobyt v ČR již přes 10 let, plátce 

VZP. Aktivně začal s drogami již v 18 letech, jako podnět uvádí vliv okolí a absenci 

jiných aktivit ve volném čase. Primární drogou na Ukrajině byl heroin, v ČR pervitin. 

Přestal svépomocí před cca 7 lety, když vážně začal uvažovat o založení rodiny, pro 

něj to byla motivace. Bydlí ve vlastním bytě s manželkou, mají společné dítě. 

Aktuálně pravidelně THC. 
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   7 Výsledky 
V následující kapitole jsou interpretovány výsledky výzkumu získané 

z rozhovorů jejich kódováním a tříděním do kategorií, kde hlavním cílem bylo zjistit 

možné bariéry při vstupu do adiktologických služeb v ČR ruskojazyčným IUD 

a zjistit, jakou roli v tomto ohledu hraje otázka stigmatizace. 

První výzkumná otázka: Jaké jsou zkušenosti respondentů 

s adiktologickými službami v zemi původu?  

Cílem této otázky bylo zaměřit se na možnou přítomnost strukturálního 

stigmatu ze strany institucí, konkrétně ze strany pracovníků adiktologických služeb 

a policejních složek.  

Z výzkumu vyplynulo několik důležitých skutečností. Jednak první požití 

drogy před příjezdem do ČR téměř u všech respondentů. Až na jednoho respondenta 

všichni ostatní uvedli dlouhodobé užívání injekčních drog aktuálně nebo v minulosti.  

R3: „… s drogami jsem začal tady. Doma jsem odpykával celkem dvacet a půl let ve 

věznicích, takže na to nebyl čas…“ 

Tři respondenti byli v kontaktu s adiktologickými službami ve své vlasti. 

 R1: „… v Gruzii jsem se zúčastnil substituční léčby. Celkem jsem navštěvoval 

ambulanci asi rok a šest měsíců…“ 

 R4: „… byl jsem celkem dvakrát v léčebně na Ukrajině…“ 

 R2: „… teď před odjezdem začali dokonce i měnit stříkačky…“ 

Svoji zkušenost však nehodnotí jako pozitivní. Všichni respondenti z Gruzie 

potvrdili represivní praktiky ve vztahu k uživatelům drog, které jsou projevem 

strukturálního stigmatu.   

R1: „… sice jsem dostával metadon, ale podle našich zákonů je pouhá přítomnost 

drogy v krvi již administrativním přestupkem,... takže policajtům vůbec nevadí, jestli se 

léčíte, nebo ne..., a to nemluvím o tom, jak by to dopadlo, kdybych měl něco u sebe! 

Rovnou bych dostal trest odnětí svobody od tří do pěti let…“  

R2: „… u nás za užívání hrozí dokonce i vězení…“ 

R5: „… měl jsem pauzu pouze jednou, a to trochu nucenou, když jsem byl ve vězení. 

Žádná odborná pomoc… zvládal jsem to sám…“  

Výsledkem je vyhýbání se terénním službám a substitučním programům pro 

UD v zemích původu.  

R2: „… kupoval jsem stříkačky raději v lékárně, aby mě neviděli… léčbu jsem 

nevyhledával…“ 

R1: „… bylo to ale nesmyslné…“ 

Odlišnou zkušenost uvedli respondenti z Ukrajiny, kde byly represivní 

praktiky mírnější a jiného charakteru.  
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R4: „… ne, kvůli užívání jsem nikdy problémy se zákonem neměl, jinak vím, že hrozí 

pokuta…“  

R6: „… celý trh by nemohl fungovat bez vědomí policajtů. Všichni o všem vědí, kdyby 

potřebovali, tak mě zatknou, ale nestalo se…“ 

Respondent, který se zúčastnil léčby na Ukrajině, též nehodnotil svoji 

zkušenost jako pozitivní – mluvil o strachu a nedůvěře k léčebným praktikám. 

R4: „… ale ani jednou jsem léčbu nedokončil … nechci … slyšel jsem na Ukrajině, že 

po metadonu hodně lidí umírá…“  

V případě druhého IUD z Ukrajiny se dá hovořit o totální neinformovanosti.  

R6: „… Cože? Služby pro narkomany? To musí být vtip, ne? Sice jsem slyšel 

„pohádky“ o tom, že jsou dokonce i místnosti, do kterých přijdeš, a dají ti drogu. Ale 

to snad nemůže byt pravda…“  

 

Druhá výzkumná otázka: Jaký je postoj blízkého okolí k injekčnímu užívání 

návykových látek respondentem? 

Druhá výzkumná otázka byla zaměřená na sociální stigma prostřednictvím 

dvou sociálních skupin – blízkého okolí a rodiny. Odpovědi respondentů z Gruzie na 

otázku postoje rodiny k užívání drog byly téměř totožné, nikdo z dotazovaných netajil 

svůj status.  

R1: „… rodina to ví, sice to neschvalují, ale už to berou jako skutečnost … kdykoliv se 

můžu na ně obrátit … u nás je normální pomáhat příbuzným…“  

R2: „… chtějí, abych přestal. Na druhou stranu mi to nemohou zakázat – nejsem 

dítě… tolerují moje rozhodnutí … jsem s nimi v kontaktu…“ 

R5: „… v pohodě… nevadí…“ 

Výzkum odhalil i skutečnost, že IUD z Gruzie žijí v ČR společně 

v komunitách. 

R1: „… všichni, asi 95 %, co tady znám – všichni berou…“ 

R2: „… spolubydlícím to nevadí – taky berou…“ 

R5: „… bydlím s krajany: já a ještě tři… taky berou…“ 

Odpovědi respondentů z Gruzie ukázaly na velký toleranční limit a absenci 

sociálního stigmatu ze strany zkoumaných skupin. Tím, že jsou v ČR relativně krátkou 

dobu, zastihli ve své vlasti zavedení programu Harm Reduction, a obě tyto skutečnosti 

se pozitivně odrazily na využití adiktologických služeb v ČR.  

R1: „… dokonce se domlouváme, kdo bude příště chodit pro stříkačky…“ 

R5: „… kdo má volno, tak přijde na výměnu… stříkačky vezme pro všechny…“  

Lze to chápat jako značnou kulturní odlišnost od respondentů z Ukrajiny. 

R6: „… nesvěřoval jsem to ani kamarádům … to by mě už nikdo nikdy nebral vážně 

a nikdy by se mě už nezastal. Ztratil bych respekt. Jak se dá na takového člověka 
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spoléhat? Když bereš, tak si sám svůj život neřídíš, rozhodují za tebe drogy: uděláš pro 

dávku cokoliv…“  

Strach z udělení podobného hodnocení donutil respondenty užívání drog tajit, 

a to i v partnerských vztazích.  

R4: „… před manželkou užívání tajím … Jak si myslíte, že by na to reagovala?… Vy to 

nevíte?… No, to je prostě nepřípustné…“  

R6: „… partnerka taky nevěděla … zas takový amatér jsem nebyl. Nebo jak by to měla 

poznat? Jenom úplný „začátečník“ by třeba netrefil, jinak jsou cesty, jak to utajit…“  

Odpovědi respondentů z Ukrajiny ukazují na vysokou míru sociální 

stigmatizace ze strany zkoumaných sociálních skupin. Jednou z motivací, proč 

odmítnout odbornou péči v ČR, bylo, zůstat v anonymitě. Podobná situace vyplynula 

i z odpovědi respondenta z Lotyšska.  

R3: „… příbuzné jsem vůbec nekontaktoval dva roky – od chvíle, kdy jsem začal 

s pervitinem … dokonce si mysleli, že jsem již po smrti…“  

 

Třetí výzkumná otázka: Možné bariéry pro podstoupení léčby z pohledu 

dotazovaných. 

Cílem poslední výzkumné otázky bylo zjistit přítomnost interpersonální 

stigmatizace, která je charakterizována aplikací negativních stereotypů na sebe. 

Sebestigmatizace byla hlavní bariérou pro respondenta z Lotyšska.  

R3: „… ne, léčbu nepotřebuji… je mi to nepříjemné, stydím se… zvládnu přestat 

i sám…“ 

Často zmiňovanou se stala bariéra jazyková, což částečně vysvětluje absenci 

informací o adiktologických službách v ČR.  

R3 : „… spíše bych potřeboval jenom nějakého psychologa, ale hlavně, aby mluvil 

rusky…“  

R4: „… nevím, na koho se mám obrátit. Nemám informace…“ 

R5: „… jednak nevím, na koho bych se obrátil, taky neumím moc česky…“  

R6: „… nevěděl jsem, že něco podobného existuje…“  

Respondenti z Gruzie nepočítali s nástupem léčby v ČR, jelikož užívání (i přes 

zdravotní potíže) bagatelizují a vnímají jej jako časově omezenou záležitost, která 

zvyšuje jejich výkonnost v práci.  

R1: „… dokud jsem tady, tak nepřestanu. Hodně pracuji a po subáči necítím únavu – 

dává mi energii, jsem aktivnější…“ 

Také zmiňují časovou vytíženost.  

R2: „… nemám tady čas pravidelně někam docházet – musím být v práci. Třeba až se 

vrátím do Gruzie… slyšel jsem od ostatních, že tam léčba stojí nějakých osm set 

dolarů…“  
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7.1 Souhrn výsledků 

Výzkumu se zúčastnilo celkem šest ruskojazyčných respondentů ve věku 

31 až 49 let, pocházejících z postkomunistických zemí jako Gruzie, Ukrajina 

a Lotyšsko. Pět aktivních IUD bylo osloveno prostřednictvím organizace 

Sananim, z. ú., v Praze, během výměnného programu sterilních stříkaček. Jeden 

respondent byl vyhledán v širším okolí a s adiktologickými službami ve styku nikdy 

nebyl, jedná se o ex-usera. Nejčastější primární užívanou drogou dotazovaných byl 

uveden pervitin – u poloviny respondentů, dále byl dvakrát zmíněn subutex a jednou 

heroin, jako vedlejší u dvou respondentů – THC. Jedná se o dlouhodobé uživatele 

NL – od 3 do 20 let úzu –, kteří (až na jednoho) přišli do styku s drogou již před 

příjezdem do ČR, u všech prvotně s heroinem. Dva respondenti v rozhovorech uvedli 

zdravotní potíže. Čtyři respondenti ze šesti (podle jejich slov) jsou plátci VZP. Všichni 

respondenti mají na území ČR buď přechodný, nebo trvalý pobyt. 

Hlavní bariérou pro podstoupení léčby se z pohledu dotazovaných stala 

absence informací o adiktologických službách, která je důsledkem jazykové bariéry 

nebo neochoty respondentů vyhledávat v ČR odbornou pomoc jako takovou. 

Stigmatizace v důsledku sociálního a interpersonálního stigmatu, se stala hlavní 

příčinou odmítnutí léčby pro respondenty z Ukrajiny a Lotyšska, kteří svůj status před 

blízkým okolím tají a kvůli strachu z předpokládané negativní reakce si zvolili cestu 

zůstat v anonymitě. Lze to chápat jako velký kulturní rozdíl vzhledem k uživatelům 

pocházejícím z Gruzie, kteří žijí v ČR v komunitách s krajany, kteří také užívají NL, 

ale spolupracují a sdělují si informace o výměnných programech. Netají užívaní před 

blízkým okolím, které vůči nim projevuje určitou toleranci. Absence sociální 

stigmatizace se pozitivně projevuje na ochotě vyhledat odbornou pomoc v zemi 

původu, v ČR ovšem s nástupem do adiktologických programů nepočítají, jelikož jsou 

pracovně vytížení a stěžují si na časový deficit. 

Polovina respondentů zmínila kontakty s adiktologickými službami v zemi 

původu, ani jeden svou zkušenost nehodnotil pozitivně. Respondenti z Gruzie potvrdili 

vůči uživatelům drog represivní praktiky, které jsou projevem strukturální 

stigmatizace. 
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   8 Diskuse  
Naše vnímání není objektivní – je ovlivněno kulturními vzorci a je výsledkem 

interpretace. Přístup k návykovým látkám a jejich uživatelům se historicky 

proměňoval podle toho, jak společnost vnímala návykové látky, jejich uživatele 

a příčiny užívání (Kalina a kol., 2008). Závislost na drogách je v současnosti nejvíce 

stigmatizovaným problémem, často jen symbolicky spojeným s dalšími 

stigmatizovanými problémy, jako jsou zdravotní či sociální. Ve snaze odstranit či 

zmírnit následky značkovacího procesu, se uživatelé NL udělení nálepky brání, což 

vede k sociální izolaci jedinců a vzniku skryté populace (Ociskova & Praško, 2015). 

Do skryté populace uživatelů drog jsou zpravidla zařazeni i migranti. Ruskojazyčná 

skupina IUD v ČR není výjimkou a zůstává skrytou před nabídkou programů 

drogových služeb. Kvůli vysoké prevalenci infekčních onemocnění v zemích, ze 

kterých pocházejí, jde z hlediska veřejného zdraví o znepokojující údaj (Zábranský 

& Janíková, 2008). 

V České republice se problematikou stigmatizace ruskojazyčných uživatelů 

z pohledu samotných uživatelů drog doposud nikdo nezabýval. Cílem mé práce bylo 

zmapovat bariéry vstupu do adiktologických služeb v ČR ruskojazyčným IUD 

a hlavně zjistit, jakou roli v tomto ohledu hraje otázka stigmatizace.    

Ačkoli mojí prvotní myšlenkou bylo dostat se do skryté populace injekčních 

uživatelů drog, ke které jsem teoreticky měla přístup, ve skutečnosti jsem narazila na 

velký odpor blízkého okolí již ve fázi přípravy praktické části. Formálně jsem se 

osobně setkala s tématem své bakalářské práce, i když z mé strany se jednalo o pouhou 

snahu o rozhovory s cílovou skupinou. Musela jsem změnit strategii a hledat 

respondenty, u kterých bych mohla s velkou pravděpodobností vědět o tom, že IUD 

jsou – třeba při výměně sterilního materiálu. Proto byl soubor vybírán metodou 

záměrného výběru přes instituce. V praxi to znamenalo najít osoby, které již jsou 

v kontaktu s nízkoprahovou adiktologickou službou. Konstatuji to s určitou mírou 

lítosti, jelikož vnímám tento fakt jako největší a nejzásadnější z limitů své bakalářské 

práce.  

Respondenti (až na jednoho) byli osloveni prostřednictvím organizace 

Sananim, z. ú. Výzkumu se zúčastnilo šest ruskojazyčných IUD ve věku 31 až 49 let, 

pocházejících z postkomunistických zemí jako Gruzie, Ukrajina a Lotyšsko. Ačkoliv 

jsem po jarní celostátní karanténě byla ráda, že setkání vůbec proběhla, objektivně se 

jedná o relativně malý výzkumný soubor, který tvořili respondenti pouze mužského 

pohlaví, což je také limitem této práce. V případě žen IUD by se dalo zaměřit 

na otázku dvojí deviace, jelikož obecný postoj společnosti vůči konzumaci drog 

ženami je mnohem kritičtější než vzhledem k mužům. Odmítavý postoj veřejnosti 

často ženám neumožňuje vyhledat a přijmout pomoc (Kalina a kol., 2015). 
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Počet respondentů mohl ovlivnit i fakt, že rozhovory probíhaly v létě – 

v období prázdnin, ale vzhledem k epidemiologické situaci a nařízeným opatřením 

vlády ČR, jsem neměla na výběr.  

Limitem je i skutečnost, že se výzkumu nezúčastnil žádný respondent z Ruské 

federace, kde je přístup k IUD momentálně nejkontroverznější, a tak se projevuje 

například zákazem metadonové léčby nebo vůbec popíráním přístupu HR.  

Jeden z potenciálních respondentů i přesto, že byl osloven během výměnného 

programu sterilních stříkaček, účast ve výzkumu zamítl, stejně tak jako popřel fakt 

(přes veškeré objektivní indicie), že uživatelem drog je. Tento incident je možné 

hodnotit jako ukázku enormní míry interpersonální stigmatizace, kdy obrovský strach 

se stává fobií a bariérou pro jedince, který sám sebe zbavuje možnosti odborné pomoci 

(Ociskova & Praško, 2015). Přestože tento potenciální respondent zůstal pouze 

potenciálním a nepřinesl do výzkumu žádná data, svým chováním ukázal princip 

fungování skryté populace na základě stigmatizačních postojů.  

Ostatní respondenti, i když se výzkumu zúčastnili, se chovali velmi opatrně: 

odmítli nahrávání rozhovoru i vlastnoruční podepsaní informovaného souhlasu 

(„stopy“, podle kterých by se dala identifikovat jejich totožnost). To potvrzuje slova, 

že tato skupina je navíc specifická i tím, že úroveň stigmatizace v zemích bývalého 

SSSR je podstatně vyšší (Zábranský & Janíková, 2008). 

Tento výsledek mohla poznamenat i skutečnost, že tazatelem nebyl muž. 

Zábranský a Janíková ve svém výzkumu (2008) hovoří o kulturním specifiku 

ruskojazyčných diaspor, že probandi upřednostňovali komunikaci s mužem. Tvrzení 

o tom (ve stejném výzkumu), že podání ruky je možné pouze mezi muži, doslova 

„žena si s mužem ruku nikdy nepodala“ (s. 25), se mi nepotvrdilo, jelikož během 

oslovení respondentů a následného představení jsem ruku podala vždy a nestalo se, že 

by na toto někdo reagoval negativně. Naopak tvrzení, že typický zástupce 

ruskojazyčných IUD v ČR pečlivě dbá o svůj zevnějšek (Zábranský & Janíková, 

2008), o čemž se zmiňuje i Špaček (2013), mohu jen potvrdit. Osobně to vnímám jako 

jednu z možností, jak se bránit stereotypní představě o UD, totiž možnosti vyhnout se 

značkovacímu procesu, jelikož jak již bylo zmíněno v teoretické části, je pro vysokou 

míru stigmatizace důležitý především viditelný projev (Ocisková & Praško, 2015).  

Zjištěním bylo i odhalení preference stimulantu u některých respondentů. 

Když se vrátíme k uvažování Kaliny (2008) o příčinách a motivaci užívání drog, 

dojdeme k názoru, že za důvodem podobné volby stojí potřeba cítit se energický a 

výkonný. To odpovídá i slovům dotazovaných: „… Hodně pracuji a po subáči necítím 

únavu – dává mi energií, jsem aktivnější…“ a také skutečnosti, že do ČR přijeli za 

prací. O užívání pervitinu mezi dělníky z Ukrajiny kvůli zvýšení výkonnosti se 
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zmiňují i Nepustil, Zajdáková a Šlesingerová (2007) v kvalitativním výzkumu 

(Nepustil a kol., 2012). 

Bariérou pro vstup do léčebných programů by mohla pro cizince být absence 

zdravotního pojištění navazujícího na typ pobytu v ČR (Špaček, 2013). Z výzkumu 

však vyplynulo, že všichni respondenti se zdržují na území ČR legálně: mají buď 

přechodný, nebo trvalý pobyt. Čtyři respondenti ze šesti (podle jejich vyjádření) jsou 

plátci VZP a mají nárok na využití služeb ve zdravotních a sociálních zařízeních 

včetně adiktologických. 

Naprosto bezradnou se jeví situace respondenta číslo čtyři, kterému nepřekáží 

nic v léčbě, nic kromě jeho osobního strachu: strachu přijít o své blízké v důsledku 

nepochopení, nepřijetí a následnému odmítnutí. To se shoduje s teorií, že nejen 

samotná diagnóza nebo označení (nálepka), ale pouhý strach z reakce okolí bývá velmi 

stresující. Stigmatizovaní lidé se pokud možno takovému označení brání (Ocisková 

& Praško, 2015) a v tomto konkrétním případě užívání drog tají. Během rozhovoru 

s ním mě zarazila i zmínka o nedůvěře k metadonu: „… slyšel jsem na Ukrajině, že po 

metadonu hodně lidí umírá…“ Přemýšlela jsem nad tím, kde na to přišel a proč tak 

uvažuje? Jelikož úmrtí spojená s užitím metadonu téměř nejsou evidovaná. Dle 

Toxikologického informačního střediska byly v roce 2011 častější konzultace týkající 

se otrav tramadolem (79) nebo kodeinem (30) než otravy substitučními preparáty 

metadonem (1) a buprenorfinem (3) (Kalina a kol., 2015). Pokračovala jsem ve svém 

uvažování a začala hledat na internetu informace o substituční léčbě na Ukrajině, tak 

jak by to mohl dělat teoreticky i potenciální zájemce. Výsledkem hledání byl objev 

příručky v ruském jazyce pod názvem „Podvodná rehabilitace – machinace psychiatrů 

s drogami   “ od autorů Občanské komise za lidská práva (2004), která čtenáři přináší 

informace o „užívání metadonu a jiných nebezpečných léků v substitučních 

programech“, např.: „I když se heroin, který se prodává na ulicích, užívá častěji než 

metadon, po metadonu umírá více lidí než po heroinu.“ (s. 4) nebo: „… léčba 

metadonem je podvodem – cestou do propasti“ (s. 9). O tom, jestli podobné „příručky“ 

ovlivnily uvažování i respondenta číslo čtyři, mohu jen spekulovat, jelikož nemám 

šanci si zpětně ověřit, zda tomu tak skutečně je. O podávání matoucích informací 

prostřednictvím médií se zmiňuje i Olga Čečeleva ve své bakalářské práci z roku 2014, 

která je sice primárně zaměřena na Kazachstán, ale mapuje též i nekorektní informace, 

kolující na internetu v ruském jazyce: „… věrohodnost informací uváděných v médiích 

bývá často na nízké úrovni. Někteří se zřetelně pomocí médií snaží oklamat veřejnost 

prostřednictvím podávání zavádějících informací, které dezinterpretují současný 

výzkum i metodické materiály organizace OSN, případně jim zcela odporují“ (s. 42). 

Jediný účastník výzkumu, který nikdy nebyl v kontaktu s adiktologickými 

službami, nedisponuje vůbec informacemi o současných přístupech a metodách léčby. 



36 
 

Vlivem stereotypního přesvědčení o uživatelích drog pro ně nepřipouští ani možnost 

odborné pomoci: „Služby pro narkomany? To musí být vtip, ne? Sice jsem slyšel 

„pohádky“ o tom, že jsou dokonce i místnosti, do kterých přijdeš, a dají ti drogu. Ale 

to snad nemůže byt pravda…“ Tato malá ukázka jednak ukazuje tři stupně vývoje 

internalizovaného stigmatu (Ocisková & Praško, 2015), jednak částečně ilustruje 

fungovaní oboru ve východní Evropě, kde je rozvoj adiktologických služeb (Human 

Rights Watch, 2004) brzděn veřejným míněním. Ačkoli přístupy HR jsou aplikovány 

na Ukrajině od roku 2007, stejně to nezměnilo přístup veřejnosti k problematice, která 

uděluje UD nálepku. Dokazuje to tvrzení, že když se již „shoda v morální oblasti 

rozvine, přetrvává celé generace a není snadné ji změnit“ (Šimek, 2015, s. 22). Nelze 

však nepoznamenat, že i kvůli svému přesvědčení a vlivu okolí injekční NL přestal 

užívat. V tomto případě se stigma závislosti může jevit jako racionální projev sociální 

kontroly pro udržení koherence společnosti a že snížení stigmatizace problému 

s užíváním NL může vést k nepříznivým výsledkům, jako například zvýšenou míru 

užívání (Ocisková & Praško, 2015). Má to ale jeden „háček“: Respondent číslo šest 

nikdy nebyl v kontaktu s adiktologickými službami, tudíž nikdy ani nebyl testován na 

infekce přenosné krví, a to v jedné z nejvíce postižených zemí epidemií HIV 

v regionu. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, výsledek může být nebezpečný 

nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost, jelikož infekční onemocnění se 

neomezují jen na určité skupiny populace (Varentsov, 2017).  

Ačkoliv drogy obecně nebo užívání NL je definováno mezinárodním 

společenstvím jako globální problém již od 90. let minulého století a přístupy HR jsou 

prokazatelně nejefektivnější strategií, přistupuje každá země k této problematice jinak 

a po svém (Kalina a kol., 2003). Drogové politiky lze vnímat jako kulturní a sociální 

produkty jednotlivých společností, kde významnou roli sehrává politický vliv, který se 

však může měnit v čase (Zábranský, 2003). Politická rozhodnutí o protidrogové 

koncepci ve východní Evropě (současná i v minulosti) ovlivňují i výsledek veřejného 

mínění (Human Rights Watch, 2004). Jelikož hlavními aspekty zkoumání závislosti 

v SSSR byly biologické, odvíjely se od toho i léčebné metody včetně paradigmat, 

která vylučovala sociální a psychologické aspekty. Výsledek mé bakalářské práce 

potvrdil, že přistěhovalci z tohoto regionu si s sebou přinášejí vlastní návyky a postoje 

(Zábranský & Janíková, 2008), včetně stigmatizačních.  

Z výzkumu vyplynulo, že se stigmatizace v důsledku sociálního 

a interpersonálního stigmatu stala hlavní příčinou odmítnutí léčby pro respondenty 

z Ukrajiny a Lotyšska, kteří svůj status před blízkým okolím tají a kvůli strachu 

z předpokládané negativní reakce si zvolili cestu zůstat v anonymitě. To se shoduje 

s výsledkem totožného amerického výzkumu, který uvádí, že proces stigmatizace 

donucuje užívání drog tajit a představuje při hledání léčby obrovskou bariéru. 
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Přistěhovalcům z postsovětských zemí chybějí informace o způsobech práce 

s uživateli, sociální stigma podporuje neochotu mluvit o drogách a pomáhá udržovat 

neznalost o procesu závislosti (Gunn & Guarino, 2016). V obou případech je evidentní 

korelace mezi úrovní stigmatizace a úrovní informovanosti o drogové problematice ve 

zkoumané skupině.  

Prostorem pro práci a prevenci by mohlo být podání korektních informací 

cílové skupině v jejím jazyce. Navíc nejčastěji zmíněnou bariérou pro zahájení léčby 

se z pohledu dotazovaných v této práci stala absence informací o adiktologických 

službách v důsledku jazykové bariéry. Kromě doporučovaných letáků (Špaček, 2013), 

které jsou předávané již v nízkoprahových službách, se jako možnost edukace jeví 

i oslovení nejen cílové skupiny, ale obecně ruskojazyčné minority žijící v ČR, aby 

přístupy a metody práce s uživateli NL nebyly v rovině „pohádek“ a dezinformací. 

Jako zásadní vnímám i sdílení informací přes internet – ruskojazyčná fóra, diskuse, 

časopisy, webové stránky adiktologických služeb nebo sociální sítě, kde úroveň 

anonymity (velice podstatné pro cílovou skupinu) je mnohem vyšší. Tato uvažování 

odpovídají doporučením o rozšiřování informací mezi migranty a etnickými 

menšinami o drogách, způsobech snižování rizik a o drogových službách uvedených 

Nepustilem (2012): 

o Informační kampaň by měla být citlivá ke kulturním specifikům.  

o Je třeba zdůrazňovat, že drogové služby jsou naprosto anonymní a nemají 

žádný vztah s represivními složkami. 

Dílčím cílem mé práce bylo prohloubit znalosti o kulturních specifikách 

diaspor. I přes malý počet respondentů je mezi účastníky výzkumu vidět rozdíl. Tak 

z odpovědi Gruzínců byla patrná (na rozdíl od respondentů z Ukrajiny a Lotyšska) 

určitá míra sociální tolerance vůči injekčnímu braní drog, která se pozitivně odrážela 

na využití adiktologických služeb. De facto blízké okolí IUD z Gruzie aplikuje vůči 

nim jeden z hlavních principů HR: akceptování, které však neznamená schvalování 

toho, že se uživatel rozhodl drogy užívat (Kalina a kol., 2015). To jenom ještě jednou 

potvrzuje efektivitu této strategie. 
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9 Závěr 
Výsledky své závěrečné práce nepovažuji za příliš velký úspěch, jelikož je 

nelze zobecnit vzhledem k nízkému počtu respondentů, dalším limitům a metodou 

výběru přes instituci. Avšak doufám, že by mohly být vodítkem pro další badatele 

v této oblasti. Vnímám ji i jako započatou diskusi na toto téma, jelikož je to jedna 

z možností, jak zmírnit následky stigmatizace (Marková a kol., 2005), čili že pouhé 

ignorování nebo skrývání problému nevede k jeho vymizení (EMCDDA in Kalina 

a kol., 2015). 

Na závěr se chci vrátit ke slovům Pražské deklarace o principech účinných 

místních protidrogových politik, a sice o tom, že drogová závislost je nemoc 

definovaná Světovou zdravotnickou organizací a neexistuje žádné vědecké zdůvodnění 

ani etický princip, který by ospravedlňoval kriminalizaci nemoci (Protidrogová 

politika HMP, 2014). 
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