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Název práce v češtině: Rodinné faktory ovlivňující vznik a průběh 

závislostního chování

Abstrakt:

Tato práce na téma Rodinné faktory ovlivňující vznik a průběh závislostního 

chování se skládá z části teoretické, části praktické (kasuistika klientky) a diskuze. 

V teoretické části jsou popsány jednotlivé kapitoly, na nichž je v diskuzi 

demonstrována část praktická. Základem této práce je kasuistická studie, která se 

snaží ukázat jaké klíčové rodinné faktory mohly zapříčinit vznik a rozvoj 

závislostního chování. Ráda bych v této práci ukázala, jak důležitou roli v životě 

hraje rodina.

Hlavním cílem mé práce je ukázat rodinné faktory, které ovlivnily chování klientky 

a následně mohly vést k užívání návykových látek. Dále demonstrovat na 

případové studii klientky klíčové rodinné události jako možný faktor vzniku a 

rozvoje závislosti (závislostního chování a následně smrt matky, pobyt s otcem, 

dětský domov).

Klíčová slova : rodina, rodinné faktory, vznik závislosti, návykové látky, klientka
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Název práce v angličtině: Family factors influencing development of 

addictive behavior

Abstract : 

This thesis focuses on influence of family factors on emergence of addictive 

behaviour and its progression; it consists of theoretical part, practical part 

(casuistry of an addict), and discussion part. In theoretical part each chapter is 

described and the theory is applied in the discussion part of the thesis. Casuistry 

study that tries to show the key family factors, which can cause emergence and 

progression of addictive behaviour, is the basis of this thesis. I would like to show 

the importnace of family background in everybody’s life.

The main purpose of this study is to show family factors that influence behaviour of 

our addict and consequently could lead to drug abuse. In the case study of the 

addict I would also like to show key family factors that could lead to the drug 

addiction (addiction of the mother, death of the mother, living with the father, 

children’s home)

Key words: family, family factors, emergence of addiction, addictive drugs, addict
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1 ÚVOD

Téma bakalářské práce jsem si zvolila proto, že pokládám roli rodiny a rodinných 

vztahů za jeden z nejdůležitějších momentů v utváření lidské osobnosti. Rodina je 

nezastupitelná a utváří každého, jak pozitivním, tak negativním směrem. A právě 

negativní vlivy rodiny na jedince mne zaujaly ve vztahu k závislostnímu chování.

Během své praxe v Kontaktním centru RIAPS Trutnov jsem měla možnost 

seznámit se s případy několika klientů a díky vstřícnosti pracovníků KC a 

samotných klientů jsem měla možnost prostudovat  i jejich dokumentací.

Téměř ve všech případech to byly především rodinné faktory, které ovlivnily vznik 

a průběh závislostního chování klientů. Proto jsem se rozhodla zpracovat tuto 

tématiku a ukázat, že nejen sám jedinec je zodpovědný za své závislostní 

chování, ale že jsou to hlavně a především rodinné faktory, které hrají stěžejní roli.
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2 DEFINICE ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ

Drogová závislost je onemocnění. Je charakteristické naléhavou touhou po

účincích drogy, kterou nemocný užívá i přes to, že si tím způsobuje řadu 

nepříjemných problémů. K závislosti se člověk obvykle dostane přes 

experimentování a postupem času i pravidelné užívání drogy. Mnoho lidí trpí 

závislostí v chronické podobě, kdy po obdobích abstinence opět upadají do 

návyku. (Hajný, 2001, s. 14)

Závislost na drogách byla dříve definována Světovou zdravotnickou organizací 

jako stav fyzické a psychické vazby jedince na jednu nebo více drog, užívaných 

průběžně se škodlivými následky, jak pro jedince, tak pro společnost.

Nyní je závislost definována dle Mezinárodní Klasifikace nemocí ( 10. revize – The 

ICD – 10. Classification of Mental and Behavioural Disorders Clinical deskriptions 

and diagnostic guidelines). (Marhounová, Nešpor,  1995, s. 56)

Syndrom závislosti (statistický kód F1x.2, na místo x před desetinnou tečku se 

doplňuje látka) : Je to skupina 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 znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u 

jedinců, u nichž se závislost nevyskytuje. Definitivní diagnóza závislosti by se 

obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže během jednoho roku došlo ke třem 

nebo více z následujících jevů:

a) silná touha nebo pocit puzení užívat látku;

b) potíže v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde o začátek a 

ukončení nebo množství látky;



10

c) tělesný odvykací stav. Látka je užívána s úmyslem zmenšit příznaky 

vyvolané předchozím užíváním této látky, případně dochází k odvykacímu 

stavu, který je typický pro tu kterou látku. K mírnění odvykacího stavu se 

také někdy používá příbuzná látka s podobnými účinky;

d) průkaz tolerance k účinku látky jako vyžadování vyšších dávek látek, aby 

se dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami ( jasné příklady lze 

nalézt u jedinců závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně 

takové množství látky, které by zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez 

tolerance);

e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch 

užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo 

užívání látky, nebo zotavení se z jejího účinku;

pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků : 

poškození jater nadměrným pitím ( depresivní stavy, vyplývající z nadměrného  

užívání látek ) nebo toxické poškození myšlení. (Nešpor, 2000, s. 14)

Syndrom závislosti může být přítomen pro určitou látku (např. tabák nebo 

diazepam), třídu látek (např. opioidy) nebo širší řadu různých látek.

Jak již bylo řečeno výše, na místo před desetinnou tečku se doplňuje příslušná 

návyková látka, takže jednotlivé druhy závislosti se kódují následovně :

F10.2 Závislost na alkoholu 

F11.2 Závislost na opolidech (např. heroin)

F12.2 Závislost na kanabinoidech

F13.2 Závislost na sedativech nebo hypnotikách (tlumivých lécích)

F14.2 Závislost na kokainu

F15.2 Závislost na jiných stimulanciích včetně kofeinu a pervitinu

F16.2 Závislost na halucinogenech (např. MDMA)

F17.2 Závislost na tabáku

F18.2 Závislost na organických rozpouštědlech

F19.2 Závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách

(Nešpor, 2000, s. 14)
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3 DRUHY ZÁVISLOSTI

3.1 Psychická závislost

Psychická závislost je duševní stav vzniklý konzumací drogy, který se projevuje 

přáním drogu opět požívat. Vznik psychické závislosti je vázán na prožití jistých 

požitků - nestačí tedy pouhá pasivní konzumace drogy, pokud těmito zážitky není 

provázena automaticky. Psychická závislost na droze je vlastně často závislostí na 

některé okolnosti, které požívání drogy provázejí (jistá společnost, doba, prostředí, 

forma drogy nebo rituál spojený s jejím užitím). Teoreticky, je-li přerušeno 

podávání drogy, neměly by se dostavovat žádné tělesné abstinenční příznaky, 

prakticky jsou ovšem projevy naší psychiky zpravidla doprovázeny i projevy 

fyzickými - třesem, pocením atd., tedy klamnými abstinenčními příznaky. Nelze 

pominout, že psychická závislost je nejsilnějším faktorem, který vede k zneužívání 

drogy, tedy nejčastěji k její opětovné nadměrné konzumaci.

http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3ozav.html

3.2 Fyzická závislost

Fyzická závislost na droze je stavem organismu vzniklým zpravidla 

dlouhodobějším a častým požíváním drogy (u některých drog může jít dokonce o 

krátkodobou konzumaci trvající několik týdnů, výjimečně i dnů). Organismus 

fyzicky závislý na droze se jí přizpůsobil, vytvořil si "pseudopotřebu", zahrnul ji do 

své látkové výměny, takže na přerušení přísunu této drogy reaguje poruchou -

abstinenčními příznaky, které můžou skončit až smrtí jedince.

http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3ozav.html

http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3ozav.html
http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3ozav.html
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4 STIMULAČNÍ DROGY (PERVITIN)

V této kapitole se zaměřím na stimulační drogy, hlavně pervitin, jelikož to je 

primární droga klientky. 

Stimulační drogy

Charakteristika

Psychostimulancia způsobují celkové povzbuzení organismu, zvyšuje se duševní i

tělesný výkon. Vzestup výkonnosti je často spojen se zhoršením kvality. Vyšší 

dávky užité buď jednorázově nebo kumulativně mohou mít halucinogenní efekt.

Mechanismus účinku spočívá ve zvýšení hladiny biogenních aminu - dopaminu,

noradrenalinu, některá i serotoninu na synapsích v CNS. Látky zvyšují různými

mechanismy koncentraci mediátoru v synaptické štěrbině a zvyšují přenos signálu 

na postsynaptický neuron. Hlavními zneužívanými látkami skupiny jsou budivé 

aminy (nejznámější jsou metamfetamin, amfetamin, MDMA), kokain. Do skupiny 

patří i některé léky metylphanydát, dexfenfluramin, ...

Způsoby aplikace

V případě metamfetaminu a amfetaminu obecně převažuje aplikace injekční,

převážné i.v., typická je také aplikace intranasální. Méně častým způsobem 

aplikace je inhalace po zahřátí na alobalu, nebo požití per os. Pro kokain je 

charakteristická intranasální nebo injekční aplikace, pro kokain ve formě cracku je 

typické kouření. 

Účinky

− odstranění únavy, urychlení myšlení, usnadnění asociací, zvýšená hovornost

− aktivace osy sympatiku a z toho vyplývající pocit síly a energie

− nechutenství, snížený příjem potravy

Krátkodobé nežádoucí účinky

− sucho v ústech při intoxikaci, zvýšené pocení

− přetížení krevního oběhu, bolesti na hrudi, riziko selhání srdce

− vysoká zátěž a následně nadměrné vyčerpání organismu, stav útlumu s
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nepříjemnými pocity po odeznění účinku (tzv. dojezd)

− pohybové stereotypy spojené s intoxikací (tzv. vykroucenost)

− strach a úzkostné prožívání (anxiogenní efekt)

− pocity pronásledování a ohrožení (tzv. stíha)

− mydriasa, spojená se sníženou, nebo vymizelou reakcí zornic na světlo

− nadměrná koncentrace na nějakou, mnohdy nesmyslnou činnost (tzv. záseky)

− urychlení myšlení často souvisí s poklesem kvality

Dlouhodobé účinky

− nápadné zhubnutí

− halucinace - převážně sluchové, bludy - typicky paranoidně persekučního

charakteru (toxická psychóza)

− vznik závislosti, závislost na psychostimulanciích je pouze psychického rázu

Rizika

Metamfetamin je neurotoxický pro dopaminergní nervová zakončení, a tím 

způsobuje postupné poruchy motorických funkcí a paměti. Poškození je 

reverzibilní, nicméně nemusí však vést ke kompletní normalizaci funkcí mozku. 

Neuropatologické změny jsou popisovány i u kokainu a dalších látek. Stavy 

úzkosti a paniky někdy doprovázejí i jednorázovou intoxikaci. Zřídka si vynutí

odbornou intervenci. Toxická psychóza se rozvíjí nejčastěji po dlouhodobém 

užívání. V méně komplikovaných případech odezní sama, spontánně bez potřeby 

medikace během několika dní. V komplikovanějších případech si vynutí 

hospitalizaci na psychiatrii a užití antipsychotik. Psychotické prožitky se někdy 

vracejí a nebo perzistují v mírnějších klinických formách, kdy není možné 

diagnostikovat toxickou psychózu, ale počátek i průběh naznačuje, že se jedná o 

stav vzniklý v přímé souvislosti s užitím pervitinu a mnohdy nasedá bezprostředně 

na toxickou psychózu. Přetížení organismu v souvislosti s užitím látky muže vést 

až k selhání oběhu a dalších tělesných funkcí. Dlouhodobé přetížení organismu 

vede k poškození kardiovaskulárního systému. Dlouhodobé a časté užívání vede 

k rozvoji psychické závislosti. Závislost se rozvíjí obyčejně postupně po mnoho 

měsíců. Zpočátku jednorázové experimenty přecházejí ve víkendové užívání, 

typicky se přidává užívání v průběhu týdne. Následují epizody denního užívání a 

užívání v jízdách, střídané obdobími abstinence. Somatickou závislost látka 

nezpůsobuje.
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Zástupci

Kokain

Kokain je alkaloid jihoamerického keře Erythroxilon koka LAM (koka pravá).

Tradičním způsobem aplikace je žvýkání kokových listů, žvýkači denně spotřebují 

25-50 g listu (0,05-0,1 g kokainu). Typickými způsoby aplikace kokainu je 

intranasální a injekční aplikace, denní dávky se pohybují od desetin gramu do 20-

30 g denně. Crack (chemická forma volné base) lze kouřit. Jednorázová dávka 

bývá 10-120 mg. Účinek je krátkodobý, pokles nastává již po 30. minutách, 

poločas eliminace je jen 0,7-1,5 hodiny (podle užité dávky). Detekovatelnost v 

moči je možná 12-24 hod.

4.1 Pervitin

Pervitin – genericky metamfetamin (perník, péčko, piko, peří) čistý má formu 

mikrokrystalického bílého prášku, bez zápachu, hořké chuti. Na černém trhu je 

často zabarven dožluta či dofialova, protože obsahuje zbytky látek používaných při 

domácí výrobě, neboli „varu“. Výchozí látkou je efedrin, k výrobě se používá louch, 

červený fosfor. 

Z nelegálních drog s vysokým potenciálem pro závislost je pervitin v ČR 

nejrozšířenější, i když v Praze a některých regionech již zaujímá první místo 

heroin. Z českého trhu pervitin proniká na západoevropské trhy pod názvem 

„čeko“. 

Dle Minaříka (2003) se pervitin aplikuje ústy, šňupáním nebo nitrožilně, což je 

v ČR nejčastější způsob aplikace. Běžné dávky se pohybují od 50 do 250 mg.  

Účinek nastupuje u i.v. aplikace ihned, u sniffingu za 5-10 minut, při užití per os do 

1 hodiny. Hlavní příznaky intoxikace zmizí za 8 – 24 hodin. Z těla se vylučuje močí 

z velké části nezměněn. Biologický poločas je 12 – 34 hodin. Jeho průkaz 

laboratorními metodami v moči je možný po 2 – 14 dnech.
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Pervitin jako psychomotorické stimulans zřetelně ovlivňuje motoriku, ale i 

psychické funkce, užití vede k euforii, snižuje únavu, navozuje stereotypní 

chování, působí nechutenství (anorexii). Uvolňuje v těle zásoby energie, zvyšuje 

výkonnost celého organismu. Urychluje psychomotorické tempo, způsobuje 

motorický neklid – typická je tzv. „vykrouženost“. Zvyšuje krevní tlak a tep, stoupá 

dechová frekvence. Zorničky jsou rozšířené. Zvyšuje pohotovost ke křečím. 

Ustupuje pocit únavy, organismus pracuje s vypětím sil až do vyčerpání.

Pervitin urychluje tok myšlenek, často nu úkor kvality (hlavně při opakovaném 

užití), zvyšuje pozornost a soustředěnost. Zlepšuje schopnost empatie, odstraňuje 

zábrany. Nastupuje euforie, pocit sebejistoty a rozhodnost. Intoxikovaný nemá 

potřebu spánku. Po odeznění účinku se dostavuje fáze deprese s hlubokými 

pocity vyčerpání a celkovou skleslostí (dojezd). (Minařík, 2003, s. 166)

Akutní intoxikace : při prvním požití často bolest v čele, úzkost. Akutní intoxikace 

se projevuje silným drážděním sympatiku, dále neklidem, hyperaktivitou, bolestí 

hlavy, mydriázou, tachykardií s arytmiemi, u běžných otrav nastává vzestup 

tělesné teploty, někdy křeče a delirium. Předávkovaný pociťuje těžkou bolest na 

hrudi a může upadnout do bezvědomí na 1 – 2 hodiny.

Chronická intoxikace : jako následek chronického užívání mohou zvykat organické 

mozkové psychosyndromy doprovázené demencí. Závislý je neklidný, pociťuje 

napětí, úzkost, předrážděnost, poruchy spánku, panikaření, nevolnost, zvracení, 

sucho v ústech. Při dlouhodobém užívání se dostavuje celková sešlost 

z podvýživy, třes, bolesti u srdce a bolesti kloubů, krvácení v plicích, játrech, ve 

slezině.

Psychické komplikace : halucinace, strach, neklid, vztahovačnost, deprese, 

sebevražedné tendence, podezíravost, chorobná žárlivost, stavy zmatenosti. Při 

chronické intoxikaci nebo při užití velmi vysoké dávky se rozvíjí toxická psychóza 

pod obrazem paranoidně  halucinatorního syndromu, tzv. „stíha“. (Minařík, 2003, 

s. 166)



16

Odvykací syndrom : odvykání se děje v několika fázích :

1) Bezprostředně po vysazení se dostavuje únava, často několika denní 

spánek přerušovaný epizodami bdělosti se silným hladem a příjmem

velkého množství potravy. Dostavuje se deprese, úzkost, svět se 

abstinujícímu jeví bezútěšně šedivý, mohou se dostavit sebevražedné 

myšlenky.

2) Abstinující se mírně zrestauroval, odpočinul si a nasytil se, dostavuje se 

obyčejně silná touha po droze, vzhledem ke zlepšené tělesné kondici často 

dochází k relapsům. Přetrvává depresivní prožívání, dostavuje se 

podrážděnost, někdy se objevují poruchy spánku. Trvá řádově dny až 

týdny.

3) Fáze mírnějších obtíží, depresivní symptomatologie postupně odeznívá, 

touha po aplikaci drogy slábne, i když někdy se dostavuje v neztenčené 

síle. Obyčejně trvá několik týdnů až měsíců. 

Riziko vzniku závislosti je značné, i když poněkud nižší než u kokainu. Má 

následující rysy : 

1) rychle vznikající psychický návyk

2) nepřítomnost fyzické závislosti

3) Rychlý vzestup tolerance až k psychotickým dávkám. Uživatel pervitinu může 

mít delší dobu dojem, že má „drogu pod kontrolou“.

Kombinování pervitinu s jinými drogami či léky zvyšuje pravděpodobnost 

nežádoucích účinků. Život ohrožující je užití spolu s MAO inhibitory 

(antidepresiva).

Další zdravotní rizika plynou z nitrožilního užívání. Časté je samoléčení toxických 

psychóz heroinem, což vede k závislosti na heroinu se všemi dalšími důsledky.

(Minařík, 2003, s. 166)
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5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK ZÁVISLOSTNÍHO 

CHOVÁNÍ (BIO-PSYCHO-SOCIO-SPIRITUÁLNÍ MODEL 

ZÁVISLOSTI)

5.1 Biologická úroveň

Za biologické faktory můžeme považovat některé problematické okolnosti za 

těhotenství matky, dítěte – například zda matka byla sama alkoholička nebo 

toxikomanka a zda se plod takto setkával s účinky návykových látek ještě před 

narozením (fetální alkoholový syndrom). Jsou také okolnosti porodu (například zda 

byly používány psychotropní, tlumivé látky v době porodního stresu), co ovlivňuje 

neurobiologii jedince, a také celý psychomotorický vývoj dítěte v porodním období, 

přítomnost traumat, nemocí a dalších omezujících a traumatizujících faktorů. 

Biologické a psycho-socio-kulturní se vyvíjí v neustálé hře vzájemných ovlivnění a 

interakcí. (Kudrle, 2003, s. 91)

5.2 Psychologická úroveň

Zkoumán je vliv tzv. psychogenních vlivů a faktorů pro rozvoj abusu návykových 

látek a pro rozvoj závislosti. Psychogenní faktory můžeme najít již v období 

nitroděložního vývoje a období porodu. Nejde tedy o biologické faktory 

perinatálních poškození, ale o souvislosti psychických zážitků, tedy prožívání toho 

co eventuálně působilo nějaké biologické poškození.

Významnými faktory jsou dále : úroveň postnatální péče, tedy péče o harmonický 

vývoj dítěte, vývoj a diferenciaci jeho potřeb, jejich příjemné uspokojování 

s respektem k hranicím, a dále podpora v době dospívání, v krizi hledané identity 

a samozřejmě adekvátní pomoc v případech objevující se patologie nejrůznějších 

duševních poruch a chorob, jako je deprese, úzkost eventuálně psychotické 

onemocnění. Pokud není k dispozici adekvátní pomoc, bývá to právě počáteční 

sebemedikace, která vede později k rozvoji abusu a vzniku závislosti. (Kudrle, 

2003, s. 91)
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5.3 Sociální úroveň

Zaměřuje se na kontex, ve kterém se vše děje. Velmi hrubě řečeno: všímá si vlivu 

vztahů s okolím, které formují zrání jedince, případně toto zrání brzdí či deformují. 

Tyto vlivy zahrnují širokou škálu od nejobecnějších okolností jako je rasová 

příslušnost, společenský status rodiny, úroveň sociální zajištěnosti a prostředí ve 

kterém jedinec žije až po nespecifičtější a nejkonkrétnější ovlivňování. Jinak 

formuje zrání člověka život na poklidné vesnici a jinak na sídlišti velkoměsta. 

K těm konkrétněji působícím patří kvalita konkrétních rodinných vztahů, případně 

absence rodiny vůbec. Dospívání se děje v procesu sociálního učení, na kterém 

se podílí zejména rodina se svými pravidly, mýty a morálkou. (Kudrle, 2003, s. 91)

5.4 Spirituální úroveň

Spiritualita je vztahem k tomu co mě přesahuje, k čemu se vztahují jako k nejvyšší 

autoritě „řádu“ idejí. Jde o intimní oblast přímého prožitku toho, co je za 

každodenním úsilím, co dává smysl tomuto úsilí, co dává smysl životu vůbec.

(Kudrle, 2003, s. 91)

6 RODINA, RODINNÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK 

ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ

6.1 Definice rodiny

Dle Lovasové (2005) se vzhledem ke skutečnosti, že vymezení pojmu rodina bylo 

(nejen) ve společenských vědách věnováno mnoho pozornosti, lze se setkat s 

celou řadou jejích různých definic. Obecně bývá rodina charakterizována 

především z hlediska svého postavení ve společenském systému, dále pak z 

hlediska vazeb, sociálních funkcí a základních sociálních procesů, které v ní 

probíhají.
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Jedna z nejjednodušších definic popisuje rodinu jako malou skupinu osob, které 

jsou navzájem spojeny manželskými, příbuzenskými nebo jinými obdobnými 

vztahy a zvláště společným způsobem života. Ačkoli právní řád České republiky 

neobsahuje legální definici rodiny, lze konstatovat, že za rodinu považuje 

především rodinu založenou manželstvím.Této formě rodinného soužití potom 

věnuje zvláštní pozornost a poskytuje jí ochranu. (Lovasová, 2005, s. 15)

6.2 Funkce rodiny

Seskupení muže, ženy a jejich dětí se označuje jako nukleární rodina a ta je všude

na světě považována za základní jednotku solidarity a vzájemné zodpovědnosti. 

Ve většině kultur je rovněž uznávána jako jediná legitimní sociální jednotka plodící 

potomky a mající zodpovědnost za jejich výchovu. Rodina je nesmírně důležité 

společenství, těsně spjaté nejrůznějšími vztahy uvnitř i navenek. Vůči okolnímu 

světu se podle momentální potřeby otevírá či uzavírá, čímž se stává jakýmsi 

malým samostatným světem, jehož hlavním posláním je poskytovat svým členům

péči a ochranu. Stručně lze základní funkce rodiny shrnout takto:

reprodukční: plození potomků;

ekonomická: hmotné zajištění členů rodiny;

socializační: učí děti zařazovat se do dané společnosti a kultury;

emocionální: zajišťuje citové zázemí pro své členy.

Tím nejdůležitějším kohezivním faktorem rodiny je právě posledně jmenovaná

emocionalita. Emocionální funkci v rodině dokáže plně zastávat pouze jedinec 

(rodič), který je dostatečně zralý, zodpovědný a dokáže vytvořit trvalé citové 

zázemí pro všechny její ostatní členy. Emocionální jistota je potřebná nejen pro 

děti, ale také pro dospělé, i když v trochu jiné podobě. Přesto lze v poslední době 

vysledovat, že v některých kruzích vystupují do popředí spíše faktory hmotné 

povahy.

(Lovasová, 2005, s. 15)
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6.3 Typologie rodiny

Frederic le Play rozlišil patriarchální, nestabilní a rozvětvenou rodinu.

Patriarchální velkorodina – všichni členové pracují ve prospěch rodiny bez 

nároku na odměnu a bez osobního vlastnictví. Rodina je pevně soudržná, stabilní.

Nestabilní rodina je následkem narůstajícího individualismu, členové rodiny jsou 

navázáni na stát a jeho instituce. Je to spíše rodina nukleární, oddělená od širší 

rodiny. Nestabilní, závislá na sociálním státu.

Rozvětvená rodina je vzorem pro sociální reformu, rodina budoucnosti – rodinný 

dům, ve kterém zůstává nejstarší syn, který dědí nerozdělený majetek, existuje 

rodinné sídlo, kde se členové setkávají a pomohou si v nesnázích.

http://patekolo.org/wp-content/zapisky_rodina.pdf

V současné době jsou definovány 4 typy rodin :

1) Funkční rodina – v podstatě intaktní, v níž je zajištěn dobrý vývoj dítěte a 

jeho prospěch. Takových rodin je v běžné populaci valná většina, až 80%

2) Problémová rodina – rodina, v níž se vyskytují závažnější poruchy 

některých nebo všech funkcí, které však vážněji neohrožují rodinný systém 

či vývoj dítěte. Rodina je schopna většinou tyto problémy řešit vlastními 

silami. Problémových rodin se v populaci vyskytuje okolo 12-13%.

3) Disfunkční rodina - je chápána jako rodina, kde se vyskytují vážné 

poruchy některých nebo všech funkcí rodiny, které bezprostředně ohrožují 

nebo poškozují rodinu jako celek a zvláště vývoj a prospěch dítěte. Tyto 

poruchy již rodina není schopna zvládnout sama a je proto nutné učinit řadu 

opatření zvenčí, známých pod pojmem sanace rodiny. Takové rodiny tvoří 

asi 2%.

4) Afunkční rodina – poruchy jsou tak velkého rázu, že rodina přestává plnit 

svůj základní úkol a dítěti závažným způsobem škodí nebo je dokonce 

ohrožuje v samotné existenci. V populaci se vyskytuje asi 0,5% takových 

rodin. (Lovasová, 2005, s. 18)

http://patekolo.org/wp-content/zapisky_rodina.pdf
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6.4 Rodinné faktory vzniku a rozvoje závislosti

Podle Hajného (2003) existuje nějaký určitý faktor nebo dokonce typická struktura 

rodiny závislého? Postupně si snad každý také projde etapou, kdy považuje 

některý rys rodinného fungování, rodinnou roli nebo mechanismus za hlavního 

„původce“ závislosti. 

Při výzkumech vztahů mezi závislými a jejich rodiči se objevily jak nadměrně 

angažované, přehnaně ochraňující tendence, tak i chladné a lhostejné postoje. 

Objevuje se podíl pití alkoholu u otců závislých na heroinu. Stanton zjistil problémy 

s pitím rodičů u více než 80% heroinistů. Spousta závislých má ve své anamnéze 

nezpracovanou zkušenost s opuštěním nebo náhlou smrtí rodiče, obvykle to bývá 

otec. V rodinných historiích vidíme poměrně často nahromadění traumatizujících 

elementů: sebevraždy, psychická onemocnění, násilí, úmrtí, rozvody rodičů, 

chronické partnerské konflikty. (Hajný, 2003, s.140)

Pozorování a výzkumné závěry lze zobecnit do řady mechanismů či faktorů, které 

jsou pro rodiny závislých příznačné. Nejvýznamnější z nich zde uvádím:

6.4.1 Nedostatečná pozornost nebo problematická reakce ze strany rodičů 

Chování dítěte se utváří do značné míry v souladu s očekáváním či reakcemi 

(zpětnou vazbou) rodičů. Rovněž jistota a sebejistota dítěte roste s mírou pevné, 

nekolísající a dostatečné pozornosti rodičů, která je věkově odpovídající. 

Terapeutická a poradenská práce s rodinami však poskytuje poměrně reálný 

obraz o rodičovských postojích, schopnostech i nedostatcích. Jako udržující 

faktory, které brání změně směrem ke zdravějšímu rodinnému prostředí, můžeme 

považovat právě nedostatečnou vzornost k pozitivnímu chování dítěte a naopak 

nadměrnou pozornost a citlivost k chybě a selhání. Chyby selhání však 

nevyvolávají jistou a očekávatelnou reakci, třebaže kritickou či trestající. Výchovné 

nebo korigující postupy se místo toho dějí nedůsledně, neprůhledně a mnohdy 

prostřednictvím výčitek, skrytě vnucovaných pocitů viny anebo vynucovaných 

nerealistických předsevzetí. (Hajný, 2003, s. 140)
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6.4.2 Narušené či zatížené vztahy mezi dítětem a rodičem

Z vlastní praxe i výzkumných prací známe opakující se strukturu rodinných vztahů 

závislých: nadměrně ochraňující a pečující matka a chladný, slabý či nepřítomný 

otec. Vztahy mezi synem a otce bývají značně negativní, konfliktní či prázdné. 

Závislý, který se při svém chování setkává jen s nedůslednou a přitom milující 

matkou, nezískává dostatečný kontakt s reálným životem. V případě dlouhodobé 

nepřítomnosti stenických, konkretizujících reakcí a disciplíny (kterou otcové často 

představují) může pak skutečně jít i o jeden z faktorů, které přispěly i ke vzniku 

závislosti.

Závislé ženy a dívky mívají častěji zkušenost se vztahem k úzkostné či z jiných 

důvodů značně kontrolující matce. Zmiňován bývá i citelně chladný a racionální 

přístup matky k dceři. Obvykle jde o značně složitý vzorec – matka k sobě 

kupříkladu odmalička dceru poutá a využívá jako důvěrnici či spojence (což může 

malé holčičce velmi imponovat). Hrozící oddálení vyvolané dospíváním dcery 

může pak způsobit nečekaně silnou úzkost a tendenci uchovat vztah v původní 

podobě. Rovněž závislé matky či alkoholičky zastupují specifické riziko, pro dcery 

se pak stávají výrazným identifikačním vzorem, dejme tomu zdrojem rezignace na 

uspokojení z ženské role nebo návodem k řešení citových problémů pomocí 

alkoholu či jiných látek. (Hajný, 2003, s. 140)

6.4.3 Chaotické či špatně vymezené vztahy mezi generacemi

Mezigenerační vztahy v rodinách závislých jsou předmětem pozornosti především 

autorů vycházejících z koncepce rodinné terapie. Stojí nicméně za pozornost, 

neboť představují  významnou oblast, ve které probíhají kritické okamžiky vývoje 

k samostatnosti. 

V současné době není výjimkou, že si doktoři, terapeuti,  nejsou jisti, zda přichází 

otec s dcerou či partnerkou, starší sestra jedná v roli matky, tchyně vychází 

s manželem své dcery lépe než ona, děti radí rodičům v rozvodové situaci apod. 
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Spíše než naprosté záměny rolí se zdá být pravidlem, že v rodinách není jasně 

vymezeno, kdo má co dělat, co je čí starost a čím si kdo může být jistý. Dítě tak 

vyrůstá v dramatické nejistotě, kde se ustavičně mění jeho kompetence, svoboda i 

odpovědnost. Extrémním narušením mezigeneračních hranic je sexuální 

zneužívání či incest. Následky tohoto traumatu velmi často vedou k problémům se

sebeúctou a v partnerských vztazích, sebevražedný myšlenkám, poruchám 

tělového schématu a poruchám příjmu potravy. (Hajný, 2003, s. 141)

6.4.4 Skryté, nedostatečné či naopak excesivní vyjádření hněvu v rodině

Zlost, vztek, agresivní reakce či prostá důsledná asertivita – v rodinách existují 

velice různé způsoby, jak s těmito přirozenými emocemi a afekty zacházet. Při 

zkoumání relapsů pacientů po absolvované léčbě hrají momenty související 

s agresivitou významnou roli, a to jak v situacích, kdy je dotyčný nucen snášet a 

vydržet hněvivou reakci někoho blízkého, tak v situacích, kdy má zvládat a 

vyjadřovat vlastní agresivní reakci.

Rovněž terapeuti ve své práci s rodinami nachází důležitou polaritu: některé 

zlostné projevy jsou nadměrně potlačovány a jiné se objevují v nadměrné a 

neadekvátní míře. Můžeme se setkat s jakousi podobou rodinných her nebo 

skrytých úmluv, na jejichž základě se k sobě všichni chovají zdánlivě hezky a 

klidně, a své oprávněné výhrady či zlost úmyslně či nevědomě skrývají.

Protikladem je rodina, ve které se komunikace na jakékoliv téma stočí do bludné 

spirály, ve které se mísí dokazování typu „jak to bylo“ s předpoklady „já vím co si 

myslíš“ a generalizacemi „ve všem lžeš“. Zvýšená hladina napětí, obava ze 

zneužití otevřené komunikace nebo pocit ohrožení v domácím prostředí vedou 

k různorodým nepříznivým důsledkům pro všechny členy rodiny. Pro uživatele 

drog jsou pak nepochybným udržujícím faktorem. (Hajný, 2003, s. 141)
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6.4.5 Jeden či více závislých členů rodiny

Klinické zkušenosti i závěry empirických studií se shodují v tom, že jedním 

z nesporných faktorů pro vznik a rozvoj závislosti u dítěte a další zhoršující jevy 

v rodině je závislost (v našich podmínkách alkoholová) dalšího člena rodiny 

(obvykle rodiče). Ukazuje se, že míra rizika narušení dítěte je úměrná tomu, jak 

závislost rodiče ovlivňuje chod rodiny, rodinné rituály a společně trávený čas. 

Zdánlivě neuvěřitelná může být situace slušně fungující rodiny s otcem 

alkoholikem, jehož pití je přirozenou a minimálně destruktivní součástí systému 

rodiny, není výjimkou, že jeho abstinence může vyvolat řadu problematických 

procesů, jejichž součástí může být i rozvoj závislého chování dítěte. V tom se 

vyjevuje princip homeostázy, který znamená, že všechny prvky v systému rodiny 

mají svůj smysl, navzájem se vyvažují ve prospěch momentálního stavu a 

významná změna jednoho prvku může vyvolat řetězovou reakci v celém systému. 

Místo dobromyslného otce se tak může v rodině objevit nová postava vzteklého a 

věčně nespokojeného pedanta, což nepochybně ovlivní celkový rodinný život. A 

stejným způsobem můžeme hledat význam závislého chování dítěte pro 

homeostázu rodinných vztahů. (Hajný, 2003, s. 141)

6.4.6 Kondependence

Určitou souvislost koncepcí homeostáze nebo systémového přístupu k chápání 

rodiny lze vidět v modelu kondependence. Podle něj jde o určitý vzorec 

osobnostních rysů, který lze předpokládat u většiny členů rodiny se závislým 

členem. Mezi jeho znaky patří například: přebírání odpovědnosti za uspokojení 

potřeb druhého na úkor vlastních, zkreslování hranic mezi generacemi a rolemi 

v rodině, tendence kontrolovat druhé i na úkor vlastní sebeúcty atd. Podle tohoto 

modelu se tedy předpokládá, že členové takové rodiny se chovají tak, že drogovou 

závislost umožňují. Jejich chování užívání drog usnadňuje, provokuje k němu 

anebo se vyhýbají strategiím, které by jej korigovalo například stanovením určitých 

hranic.
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Předpokládá se, že matka závislého jej od dětství nadměrně chránila a zahrnovala 

projevy lásky a přitom stála mezi ním a otcem, který byl lhostejný, necitlivý či 

rozporuplný. 

V souvislosti s kondependencí je důležité uvést významnou souvislost mezi 

období, kdy většina uživatelů začíná s drogami experimentovat a užívat, a stádiem 

rodiny, které bývá často také dobou, kdy rodiče vnímají první signály 

nadcházejícího období nazývaného jako období „prázdného hnízda“. Tato 

přirozená vývojová krize rodiny a především partnerského vztahu může nabývat 

patologických kvalit, které se pak podílejí i na vztazích s dětmi. 

(Hajný, 2003, s. 142)

7 KLASIFIKACE ZÁVISLOSTI K RODINNÉMU 

PROSTŘEDÍ

Podle Hajného (2003) je zajímavá klasifikace Cancriniho (1985), který dává do 

souvislosti typ závislostí a rodinnou strukturu. Rozlišuje závislost na traumatickou, 

neurotickou, přechodnou a sociopatickou.

7.1 Závislost traumatického typu

Závislost traumatického typu je obvykle náhlou reakcí na trauma, ztrátu, konflikt 

a pocity úzkosti, zlosti či paniky, které s ní souvisí. Rodinnými faktory v tomto 

případě jsou: zneužití, úmrtí, nezvládnutý odchod jednoho z rodičů, násilí,  

onemocnění, psychická porucha v rodině apod. (Hajný, 2003, s. 143)



26

7.2 Neurotická závislost

Druhým typem závislostí je neurotická závislost: vyvíjí se v rodině s

nahromaděným napětím, neřešenými vztahovými problémy, špatně či slabě 

vymezenými hranicemi mezi generacemi, zdůrazňováním rozdílů mezi „dobrým“ a 

„špatným“ dítětem a partnerskými obtížemi. Tento typ se vyskytuje nejčastěji.

(Hajný, 2003, s. 143)

7.3 Přechodová závislost

Třetí kategorie – přechodová závislost – odpovídá těm osobnostním rysům 

závislých, které jsou popisovány jako hraniční. Patří k nim nestálost v osobních 

vztazích, epizodické úniky do fantazijního či zcela psychotického prožívání a 

myšlení, jiné vážné aspekty psychiatrické komorbidity apod. V rodinách se může 

vyskytovat také psychiatrická zátěž nebo těžké trauma, které nebylo dostatečně 

otevřeně a emočně zvládnuto. Jak závislí, tak někdy i jejich rodič mohou tíhnout 

k podivným životním zájmům či aktivitám (sekty, esoterické vědy, holotropní 

dýchání a podobně). (Hajný, 2003, s. 143)

7.4 Sociopatická závislost

Sociopatická závislost je charakteristická tím, že závislý obvykle prošel rodinou, 

kde figurovala lhostejnost, fyzické násilí, kriminalita či zneužívání, nebo vyrůstal 

v instituci. Závislý vykazuje vysokou míru asociálního jednání a nemívá jasné 

chvíle, kdy by připouštěl vlastní vinu nebo odpovědnost. Užívání drog není 

primárním zdrojem jeho dalších obtíží – spíše tvoří další část nebo je doplněk jeho 

celkového problémového chování.
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Závěrem je třeba zdůraznit, že pro léčebnou a poradenskou praxi je užitečné 

věnovat více pozornosti udržujícím faktorům, které vedou k rozvoji a trvání 

závislého chování, než příčinným souvislostem. Kromě jmenovaných faktorů 

můžeme ještě zmínit v bodech další:

- shovívavý postoj rodiny k užívání či jinému závislému chování

- nedůsledný, opakovaně odpouštějící a vždy zachraňující postoj

- závislé chování členů rodiny dalšího druhu (gambling, alkoholismus, 

porucha příjmu potravy)

přetrvávající tendence rodičů brát si odpovědnost za dítě a řešit za něj problémy či 

praktické věci (Hajný, 2003, s. 143)

8 TYPICKÉ RYSY RODIN, KDE SE VYSKYTUJE      

ZÁVISLOST

8.1 Pseudoindividuace

Pseudoindividuace (zdánlivé osamostatnění) popsal J. Haley. Dospívající nebo 

mladý dospělý s návykovým problémem odmítá autoritu rodičů, ale současně bývá 

stále méně schopen se o sebe postarat a selhává v životních rolích. To přirozeně 

zvyšuje jeho závislost na rodině a snižuje jeho naději na skutečné osamostatnění 

v budoucnu. (Nešpor, 2000, s. 81)

8.2 Triangulace

Znamená to vytváření trojúhelníků. Dospívající s návykovým problémem si např. 

matce stěžuje na otce a otci na matku, prarodičům na rodiče a rodičům na 

prarodiče, terapeutovi na rodiče a rodičům na terapeuta atd. Tím získává 

dospívající prostor pro to, aby pokračoval v návykovém chování, a znesnadňuje 

spolupráci svého okolí. (Nešpor, 2000, s. 81)
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8.3 Rozmělnění meziosobních mezigeneračních hranic 

(„enmashment“)

Překračování meziosobních hranic může znamenat nepřiměřené přebírání 

odpovědnosti za jiného člena rodiny. Překračováním mezigeneračních hranic se 

často projevuje spojenectvím např. mezi vše odpouštějící matkou a dospívajícím 

proti přísnému a rodině vzdálenému otci. Je pochopitelné, že nadměrná 

identifikace jednoho z rodičů s problémovým dítětem a vytváření patologických 

mezigeneračních spojenectví komplikuje překonání návykového problému u 

dítěte. S problémovým dítětem identifikovaný rodič navíc často zanedbá jiné 

stránky vlastního života i další členy rodiny. (Nešpor, 2000, s. 82)

8.4 Patologická rovnováha

Goldberg (1985) popsal v rodinách, kde se vyskytuje závislost na alkoholu, vztahy 

typu „něco za něco". Pití jednoho z partnerů je tolerováno výměrou za to, že druhý 

má mimomanželský vztah, trpí jiným návykovým problémem, duševní nemocí 

nebo dělá něco jiného, co by pijící partner za normálních okolností netoleroval. 

Variantou předchozího je „sdílená závislost“, kdy oba pijí nebo jeden pije a druhý 

je např. závislý na lécích nebo „závislý“ na práci. Goldberg také hovoří o 

sadistických nebo masochistických vztazích, což je zde třeba chápat 

psychologicky, ne sexuologicky. Návykové chování jednoho z partnerů totiž 

poskytuje příležitost k masochistickému utrpení i k sadistickému chování vůči 

pijícímu partnerovi. Nejedná se o novou myšlenku, už Halenová v roce 1953 

popsala čtyři typické reakce manželek mužů závislých na alkoholu. (Nešpor, 2000, 

s. 82)

8.5 Umožňování

„Umožňovač“ je člen rodiny, který usnadňuje návykové chování např. tím, že 

vymýšlí omluvy pro školu nebo zaměstnavatele, platí dluhy, vyřizuje problémy 

s úřady a soudy, dospělým závislým poskytuje bezplatně bydlení a stravu, často 

dokonce financuje návykové chování a poskytuje závislému hotovost. Umožňovač 

zdánlivě pomáhá, ale touto zdánlivou „pomocí oddaluje skutečné řešení. Mezi 
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umožňovači lze nalézt nejen rodiče, ale i manželky a prarodiče nebo jiné blízké 

příbuzné. (Nešpor, 2000, s. 83)

8.6 Typické reakce dětí na závislost u rodičů

Wegscheiderová-Cruseová (1989) popsala čtyři typické reakce dětí na závislost 

jednoho nebo obou rodičů. 

Rodinný hrdina (nejčastěji nejstarší sourozenec) přebírá nároky za 

problémového rodiče, což přirozeně přesahuje jeho možnosti, zejména pokud by 

ho měl přesvědčovat, aby „se polepšil“. V dospělosti může takové dítě trpět pocity 

méněcennosti a nedostačivosti, i když může být po vnější stránce celkem 

úspěšné. Bývá také ohroženo nezdrženlivým vztahem k práci. 

Ztracené dítě bývá uzavřené a stažené do sebe, málo a obtížně komunikuje, 

uniká do fantazií a vnitřního světa. 

Klaun se snaží vyvolávat veselí, a tak odvádět pozornost od problémů, které 

rodinu ohrožují. Jeho heslo je „lépe, když se smějeme, než abychom se hádali 

nebo prali“.

Černá ovce – upozorňuje na sebe zlobením, delikvencí apod., a tak odvádí 

pozornost od problémů dospělých. 

Podle Veronicové (1998) se dívky častěji identifikovaly s rolí klauna a ztraceného 

dítěte; identifikace s rolí klauna byla méně častá v rodinách, kde se závislost 

vyskytovala u obou rodičů. (Nešpor, 2000, s. 83)

8.7 Omezení komunikace

Člověk s návykovým problémem se často vyhýbá komunikaci s dalšími členy 

rodiny, zejména pokud by se týkala jeho problémového chování a souvisejících 

komplikací. Ke zlepšení komunikace někdy dochází spontánně , jestliže se daří 

návykový problém překonávat. (Nešpor, 2000, s. 84)
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8.8 Odcizení, vzdálení, dezintegrace rodiny

Omezená komunikace a rostoucí problémy vedou často k odcizení a rozpadu 

rodiny. Dokladem toho, že se jedná o častý vývoj, je poměrně velký počet 

závislých pacientů bez rodinného zázemí, s nimiž se setkáváme. (Nešpor, 2000, s. 

84)

8.9 Opakovaná volba nevhodného partnera nebo partnerky

Lze se setkat s tím, že se žena rozvede s mužem závislým na alkoholu, ale další 

partner, kterého si najde, má podobný problém. Nevhodné partnery si často volí i 

děti z rodin, kde se vyskytuje závislost, což ještě zvyšuje jejich ohrožení. (Nešpor, 

2000, s. 84)

8.10 Další problémy

Výše uvedený výčet není naprosto úplný, také Heath a Santon (1998) popisují 

v rodinách, kde se u dítěte vyskytuje závislost, kromě některých výše uvedených 

jevů také primitivnější a přímočařejší projevy konfliktů, orientaci problémového 

dítěte k vrstevníkům, kteří berou drogy, časté téma smrti a obtížnější přizpůsobení 

takové rodiny v širší společnosti. (Nešpor, 2000, s. 84)

9 INSTITUCE PRO ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH 

LÁTKÁCH

9.1 Ambulantní služba

Léčba prováděná bez vyčlenění klienta z původního prostředí. Při ambulantní 

léčbě klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka kontaktu, 

frekvence kontaktů a doba docházení je individualizovaná, přizpůsobená jeho 

potřebám a zakotvená v jeho ústní či písemné dohodě (kontraktu) s terapeutem 

nebo se zařízením. http://www.darmodej.cz/newwww/darmodej_K-C/lecba.htm
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9.2 Kontaktní centrum

Hlavním posláním Kontaktního centra je minimalizovat zdravotní a sociální rizika u 

populace uživatelů drog, a tím současně chránit populaci drogami nezasaženou. 

Kontaktní centrum usiluje o změnu rizikového chování klientů a rovněž se snaží 

motivovat je ke změně životného stylu s výhledem abstinence. Cílem je navázání 

kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a vytvoření vzájemné důvěry mezi ní a 

pracovníky Kontaktního centra, prohloubení navázaného kontaktu zaměřujícího se 

především na změnu rizikových vzorců chování klientů (sdílení náčiní 

používaného k aplikaci drog, nechráněný sex apod.) 

9.3 Terénní programy

Terénní programy se zaměřují na zmírnění zdravotního a sociálního poškození 

uživatelů nelegálních návykových látek a na zvýšení jejich motivace ke změně 

životního stylu. Poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství ke 

zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog a motivují uživatele drog k 

pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Obecným cílem je vyhledávat 

populaci uživatelů drog a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší 

odpovědnosti za své chování, tj. minimalizace zdravotních sociálních poškození 

spojených s užíváním drog, abstinence od drog jako další varianta budoucího 

života.

9.4 Psychiatrická léčba

Psychiatrická léčebna poskytuje rezidenční i ambulantní léčbu- zajišťuje 

především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných 

pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. 

Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení.

9.5 Detox

Je součástí oddělení pro léčbu závislostí.  Je koncipována jako zařízení pro osoby 

závislé na návykových látkách, kteří mají zájem o léčbu. Zařízení je určeno pro 
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péči o osoby závislé na alkoholu, na ilegálních drogách nebo i pro pacienty 

s kombinovanou závislostí. Detoxifikační jednotka je uzavřené oddělení.  Léčba na 

detoxifikaci spočívá v biologické léčbě, tj. podávání medikamentů, které zmírňují 

odvykací stavy. Obecně platí, že po nasazení dávky léčiva, které zmírní odvykací 

stav, se toto léčivo postupně snižuje až do postupného vysazení. To trvá 

průměrně 10-14 dnů,výjimečně však může trvat i déle. Kromě medikamentózní 

terapie léčebna poskytuje psychoterapeutickou péči, motivační individuální 

pohovory, skupinové terapie. 

9.6 Terapeutické komunity

Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro 

drogově závislé klienty. Významným specifikem léčby v komunitě je postupný 

vývoj klienta od vzorců chování ovlivněných užíváním drog přes systém kontroly, 

sebekontroly k sebedisciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem 

k sobě i směrem ven, ke společnosti. Skupinová a individuální terapie se opírá o 

Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. Práce v tomto modelu 

umožňuje systematickou terapii a rozvoj vnitřních zdrojů klienta, jeho růst. Služby 

jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, rasu klienta, jeho politické 

přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický 

stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. 

9.7 Doléčovací centra

Doléčovací program se zaměřuje na podporu lidí, kteří prošli léčbou závislosti a 

jsou rozhodnuti abstinovat od návykových látek či hazardního hraní. 

Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, politické 

přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické 

možnosti.

Hlavním posláním programu je udržení pozitivních postojů a hodnot, které si klienti 

osvojili v průběhu předchozí léčby, případně získali v samotném doléčovacím 

programu.
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Program se zaměřuje na předcházení návratu k návykovému chování, umožňuje 

klientům aktivně se podílet na řešení jejich sociální situace, především v oblasti 

zaměstnání, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, motivuje je k dalšímu 

osobnímu rozvoji a pomáhá jim při jejich zpětném začleňování do společnosti.

10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTCE

Klientka Dana (21 let) pochází z Prahy, ale od svých 3 let žila v malém městě 

v Krkonoších. Je dlouhodobou (4 roky) intravenózní uživatelkou stimulační drogy –

pervitinu. V současné době žije s kamarády v buňce na stavbě a je bez 

zaměstnání.

11 MÍSTO NAVÁZÁNÍ KONTAKTU S KLIENTEM

S Danou jsem se poprvé setkala před dvěma lety v Kontaktním centru RIAPS

v rámci své stáže. V tu dobu klientka do KC docházela jeden rok.

12 ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU KLIENTKY

Tuto klientku jsem si vybrala hned z několika důvodů. Klientka je živým příkladem 

toho, jak rodinné faktory mohou ovlivnit vznik závislosti. Vzhledem k tomu, že mne 

tato problematika velmi zajímá byla pro mne ideálním případem. Díky dobré 

spolupráci s pracovníky KC jsem také měla možnost se souhlasem klientky 

nahlédnout do její dokumentace včetně jí zpracovaného životopisu.
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13 ANAMNÉZY

13.1 OSOBNÍ ANANMNÉZA

- Dana se narodila roku 1988 v porodnici v Praze 

- do svých 3 let bydlela u své matky Julie

- bydleli v bytě, ve kterém bydlela i babička, teta  a bratranec

- ve třech letech se matka o dceru Danu už nechtěla starat, byla pro ni přítěž

- šla bydlet k otci a jeho matce do malého města v Krkonoších

- zde také začala chodit na základní školu

- učila se velmi dobře, v kolektivu neměla žádné problémy

- měla spoustu kamarádů 

- při škole se také věnovala koníčkům : hraní na flétnu, klavír, zpěv, chodila 

do keramického kroužku a mezi nejdůležitější koníček patřila jízda na 

koních

- stáj měla kousek od bydliště a trávila tam nejvíce času 

- vypomáhala a zároveň i trénovala

- do 7. třídy vše probíhalo „ bez problémů“, pak se vše změnilo

- začaly hádky s otcem, babičkou a útěky z domu

- Dana nemohla vydržet dusné prostředí doma, a tak se otci co nejvíce 

vyhýbala

- začala chodit za školu 

- toto období trvalo až do ukončení základní školy, kterou Dana i přes potíže 

zvládla 

- poté chtěla nastoupit na internát, aby byla doma co nejméně

- vybrala si tříleté SOU obor cukrářka v místě vzdáleném asi 50km od 

bydliště 

- domů jezdila jen o víkendech

- mezi tím se stále věnovala svým koníčkům, ale bohužel po operaci kolene 

se věnovala jízdě na koni jen rekreačně

- na konci první ročníku, když jela na víkend domů, zjišťuje, že je její matka 

mrtvá
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- od této chvíle se Daně mění život, začíná pít alkohol a ještě více se 

prohlubují problémy  doma

- problémy začaly i ve škole, přišlo vyloučení

- to otec neunesl a poslal Danu do VÚ (výchovný ústav)

- ve VÚ Dana přetrpěla 1 rok, do svých 17 let

- poté nastoupila také na SOU obor cukrářka, ale blíže svému bydlišti, takže 

dále bydlela u svého otce a babičky

- škola Danu nebavila a vztahy doma byly stále velmi špatné

- ve škole si Dana našla nové kamarády, novou partu lidí, kteří byli jiní než 

ostatní, byli „v pohodě“

- nic je netrápilo, užívali si a brali pervitin

- Dana vůbec nevěděla co to je a ani co to způsobuje, tak docela dlouho 

pervitin odmítala. Jeden večer popíjeli a Dana vypila „pár piv“ navíc

- zase začala upadat do svých depresivních nálad (matka mrtvá, špatný 

vztah s otcem..), a tak si řekla proč to nezkusit, aspoň na vše zapomenu

- účinek pervitinu na Danu zapůsobil přesně tak, jak ji kamarádi popsali

- Dana byla veselá a hlavně „neměla žádné problémy“

- začala brát pravidelně

- přestala navštěvovat školu, utekla z domu a začala se „ poflakovat“

- její život se změnil na braní a shánění peněz na pervitin

13.1.1 Zdravotní anamnéza

- Dana prodělala běžné nemoci, vážněji nestonala

- odmala má Astma bronchiale středně těžké

- operace :

 ve 13 letech podstoupila operaci apendixu

 ve 14 letech kýly tříselné (hernia inguinalis) a pupeční (hernia 

umbilicalis)

 v 16 operaci kolene ( plica mediopatelaris)  

- jednou zlomenina levého malíčku – při tělocviku

- testována na HIV,HVB a HVC – vždy negativní

- následkem nitrožilního užívání několikrát abscesy a flegmóny

- v 19 letech po doporučení pracovníků KC navštěvuje lékaře: 
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Už asi dva měsíce teploty kolem 37,8 st C, dělají se jí boule nad místem vpichu 

pervitinu, má zimnici a třesavku  - podezření na septikemii při abúzu drog –

negativní.

Pacientka propuštěna do ambulantní péče

13.2 PSYCHOLOGICKO-PSYCHIATRICKÁ ANAMNÉZA

- v rodině se podle Dany žádná duševní porucha nevyskytla, nikdo 

k psychiatrovi či psychologovi nedocházel

- Dana prodělala jedno psychiatrické vyšetření v nemocnici, kam byla 

poslána kvůli fyzickému onemocnění : 

Neví proč je sem posílána, nechce se jít nikam léčit. Je zde v trenkách a 

dobrém  rozmaru disociální osobnosti. 

Závěr F 60.31 – hraniční osobnost emočně instabilní, disociální.

- při návštěvě KC také dochází pravidelně k psychologovi

13.3 RODINNÁ ANAMNÉZA 

Pro představení a lepší pochopení rolí v klientčině rodině zde uvádím :         

13.3.1 OSTROV RODINY

Definice

Podle Riegra (1996) je Ostrov rodiny (dále Or) metaforou rodiny. Jedná se o 

způsob práce s rodinou, který využívají rodinný terapeuti. Or je součástí 

přírody, je živým organismem, který má svoji historii a vývoj. Významné jsou 

jeho hranice a místo v Oceánu, v němž se nachází a z něhož vzešel. Or 

vyrůstá z báze. Báze je výsledkem setkání většinou „náhodného“ dvou 

původně si cizích neznámých bytostí. V optimálním případě se jedná o setkání, 

při němž jsou obě bytosti navzájem synchronní v čase, vztahových vzorcích a 

v hodnotové orientaci, očekáváních. Tělo vyjadřuje vývoj Ora, vztahové 

procesy, následující jeden po druhém. Je v něm zahrnuta linie času a prostoru 
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se všemi odpovídajícími přívlastky, jako je například nenávratnost a následnost 

událostí v čase. Charisma Ora je emočně bohatě rámcováno, je jedním ze 

základních zdrojů emoční atmosféry na Oru. Jedná se o cosi nevšedního a 

ojedinělého. Charisma má každý (někdo více a někdo méně) a má ji také 

samozřejmě každá rodina, každý Or. (Rieger, Vyhnálková, 1996)

Představení rodiny

Otec Petr N. je vyučený automechanik a vlastní malou dílnu, kde na vlastní  

živnost opravuje auta. Je mu 52 let a je zdráv.

Matka Julie S. byla vyučená prodavačka, která po narození dcery Dany 

přestala pracovat a začala pít alkohol. Ve 40 letech zemřela na předávkování 

prášky, které zapila alkoholem. Na alkohol vydělávala prostitucí.

Dana se narodila roku 1988 v porodnici v Praze, kde také bydlela její matka. 

Otec bydlel a do nynějška bydlí v malém městečku v Krkonoších se svou 

matkou. Podle Dany k sobě rodiče nikdy cestu nenašli, tak nikdy nebyla ani 

svatba, každý si žil svůj vlastní život. 

Po narození šla Dana bydlet k matce, kde bydlela ještě její babička teta a 

bratranec. Hned po narození začala matka pít alkohol, přestala docházet do 

práce a pomalu se i přestávala starat o Danu. Babička se rozhodla dceru i 

s malou Daničkou vyhodit. Když Daně byli asi 3 roky, tak matce začala 

překážet. Julie zavolala Petrovi, otci Dany, ať si pro ni okamžitě přijede, jinak 

skončí v popelnici. Když si otec pro Danu přijel, seděla na schodech  a matka 

byla pryč. 

Od této chvíle začala nelehký život s otcem  a jeho matkou. Už od začátku 

základní školy začaly hádky a ubližování. Otec i babička Daně stále vyčítali, že 

je jako matka, a že skončí jako ona. K matce jezdila občas na víkendy, ale 

stále to bylo o nacházení a vylévání alkoholu. Jeden víkend, kdy k matce Dana 

zase jela na návštěvu zjistila, že se matka prodává, aby měla nějaké peníze na 

alkohol. Potom, co se toto Dana dozvěděla, bylo to doma u otce vše ještě 

horší. Agresivní nálady si začala vylévat na otci a on ji to vracel násilím. 
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Poslední kapka pro Danu byla smrt matky. Vše zašlo až tak daleko, že Dana 

začala utíkat z domu a užívat drogy, pervitin.

Báze

Pan Petr, tehdy sedmadvacetiletý, se vydal  za kamarádem do Prahy, kde 

chtěl najít práci, aby si vydělal nějaké peníze. V Praze si totiž mohl vydělat 

mnohem více, než v tom malém městě, kde bydlel. Byl z Prahy tak unešený, 

bylo tam tolik lidí, tolik míst na zábavu, že si chtěl začít užívat. Doma ho totiž 

svazovala matka, která nad ním držela pevnou ruku a hlídala ho i v jeho 

dospělosti. Jeho otec zemřel ještě když byl malý.

S kamarádem chodili po večerech do hospod, barů a klubů. V jednom z těchto  

klubů se seznámil s Julií S., která zde byla s partou. Byla velmi vyzývavě 

oblečena a již podnapilá. Dělala v klubu zábavu a byla středem pozornosti. To 

velmi zaujalo Petra a začal ji obdivovat.

Teď něco o Julii. Julie se narodila a odmala bydlela v Praze. Měla mladší 

sestru, která byla opakem Julie.  Byla introvertní, měla málo přátel, nechodila 

do společnosti. Na druhou stranu byla Julie vždy a všude středem pozornosti. 

Jejich otec byl alkoholik a despota, maminka byla závislá na manželovi, i když 

k ní byl velmi hrubý, stále ho milovala a nedala na něj dopustit. Děti byly až na 

druhém místě. Když otec zemřel, dávala to matka za vinu dcerám. Julie se 

s tím vyrovnávala díky alkoholu, marihuaně a velkým párty.

Na párty se tedy seznámila s Petrem, tím zvláštním mužem, co na ni tak civěl

z rohu. Bylo na něm něco zajímavého, byl jiný než ostatní, a tak se s ním dala 

do řeči. 

Jejich vztah byl velmi bouřlivý, samé večírky, sex a žádné závazky. To oba 

potřebovali. Julie aby zapomněla a Petr byl najednou volný, mohl si dělat co 

chtěl a matka ho nekontrolovala. Po dvou letech užívání si Julie nechtěně 

otěhotněla.
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Tělo

Nevím, zda by se tomuto vztahu dalo říci tělo ora. Vztah, ve kterém byli Petr a 

Julie byl založen jen na užívání si bez závazků. Milostný vztah trval 3 roky do 

doby než se narodila dcera Dana. To už bylo na oba příliš, skončila zábava, 

začala starost.

Petr se strachem utekl zpátky ke své matce do malého městečka. Julie se 

nastěhovala s malou Daničkou ke své matce. Jejich vztah tímto skončil. 

Neprobíhaly telefonáty ani žádné jiné kontaktování. Na Julii toho bylo moc, 

nebyla připravena stát se matkou. Začala pít.

Charisma

O charisma toho moc nevíme. Jen když to rozdělíme na zázemí Julie, kde 

Dana bydlela do svých 3 let a do zázemí Petra, u kterého Dana bydlela od 

svých 3 let.

U Julie domácnost vypadal spíše „jako po boji“. Všude vládl nepořádek kromě 

jednoho pokoje, ve kterém bydlela teta Dany. Ta jediná se o sebe a svého 

syna starala a udržovala pořádek. Zbytek domácnosti byl v chaosu, jelikož 

matka Julie od smrti manžela na vše zanevřela, včetně starostí o děti, 

vnoučata, domácnost i zázemí. Julie toto neřešila a dál se raději bavila.

Na druhou stranu, zázemí u pana Petra bylo úplně „z jiného soudku“. Matka 

otce se o domácnost starala přepečlivě. Vše muselo být do komínků 

poskládané a čisté. Petr jakožto automechanik, vždy když přišel domů, musel 

se vydrhnout. Babička si velmi zakládala na správném chodu domácnosti a 

vlastně celé své rodiny.
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Obr. 1 : Ostrov rodiny klientky z mého pohledu

      Zde jsem se snažila nakreslit ostrov klientčiny rodiny z mého pohledu :

Dana je úplně na levém konci oddělena od otce a babičky křovím (jejich vztah 

je velmi špatný , už od Danina dětství je pouto mezi ní a otcem velmi slabé). 

Babička stojí před otcem. Je velmi dominantní a otci i v dospělosti řídí jeho 

život. Matka je na jiném ostrově, který je dělí alkoholem a hlavně matčinou 

smrtí. Z tohoto obrázku je velmi znatelné, že Dana je velmi sama, opuštěná od 

celé své rodiny. Nenajde zde lásku ani pochopení.
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13.3.2 Nejdůležitější body v rodinné anamnéze z pohledu klientky + mé 
názory

- narození roku 1988 v porodnici v Praze

- bydlení s matkou a současně s babičkou, tetou a bratrancem

( malý byt, kde je moc lidí – stísněný prostor hlavně pro dítě, chlad ze strany 

babičky, která po smrti manžela zanevřela jak na své 2 dcery, tak na vnoučata)

- matka začíná pít alkohol a přestávat se starat o dceru

( Dana v tuto chvíli ztrácí sobě nejbližšího a skoro jediného člověka, kterého 

má ráda – i v takto raném dětství se jí to zarývá do paměti, začíná být poprvé 

v životě opuštěná)

- matka již dceru nechce a posílá ji otci – Daně jsou 3 roky

( toto je z mého pohledu nejkrutější zásah do klientčina života – vlastní matka 

je schopná své dítě raději hodit někam do popelnice, než se o něj starat. 

Naštěstí přijíždí otec a Danu si bere. Dana ztrácí svou matku úplně. Nejhorší 

je, že si Dana sama namlouvá, že je to její chyba, že dělá něco špatně a proto 

jí matka nechce.)

- začíná bydlet s otcem a babičkou v malém městě v Krkonoších

( Tady pro Danu začíná další epizoda jejího života a bohužel také velmi 

nelehká. Jak z babiččiny, tak i z otcovy strany je ji odmala podsouváno, že 

bude stejná jak její matka. Láska zde viditelně také chybí, ale z mého pohledu 

je to hlavně vytvořeno postojem babičky, kterou otec poslouchá.)

- už od základní školy začínají velké hádky

( otec s dcerou si vůbec nerozumí, co Dana udělá je špatně – např. to dělá, 

jako to dělávala její matka. A stále dokola jí je to podsouváno. )

- v 7 třídě Dana zjišťuje, že se matka kvůli penězům na alkohol prodává

( Další velká rána, stud a potupa. Doma se to ještě více vyostřuje. Babička se 

ještě více utvrzuje v názoru, jaká je  coura a Daně to pořád připomíná. S otcem 

se hádky prohlubují, Dana již nemlčí a také začíná odporovat.)

- otec začíná místo slov a nadávek používat násilí 

( Od té doby co se Dana začala bránit, slova otci již nestačila. Jje vidět jeho 

slabost. Celý život poslouchá svou matku, neumí se starat o dceru a pak 

nakonec, když neví co dál, používá násílí. Zde je podle mne také důležité, jestli 
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si to Dana opět nezačíná vyčítat, že je to zase její chyba, že je divná, a proto ji 

nemá nikdo rád. Začíná před tím utíkat z domu. )

- po dokončení základní školy Dana odchází na internát, aby byla co 

nejméně doma 

( Dana se snaží od problémů utíkat, hlavně se své rodině co nejvíce vyhýbat.)

- na konci prvního ročníku se dozvídá, že ji zemřela matka 

( Další veliká rána, která se jentak nezahojí. I když matka o dceru nejevila 

zájem, pila a o nic se nestarala, stejně to pro Danu byla poslední kapka. 

Ztratila už všechno. Myslím si, že tím jak bylo Daně pořád připomínáno, že je 

stejná jako matka, utvořila si s ní zvláštní pouto, které se teď definitivně a 

nenávratně zpřetrhalo. Pořád totiž doufala, že se matka vyléčí a ona se k ní 

vrátí a už navždy zmizí od otce.)

- situace doma se ještě zhoršila, Dana začala pít a chodit za školu

( Otec nebyl schopen svou dceru v tomto pro ni těžkém období podpořit, spíše 

to stále zhoršoval. Tím, že Dana od toho začala utíkat k alkoholu, babička 

začala všechny utvrzovat v tom, že měla pravdu „že je po tý couře“.)

- Dana byla otcem poslána do VÚ (výchovného ústavu)

( Je opět vidět slabost otce, neumí či nechce se s problémem vypořádat, tak 

„šup s ní do ústavu“.)

- po návratu se doma situace nezlepšuje

( Dana začíná brát drogy, které ji dodávají sílu k tomu, odejít z domu a už se 

nevrátit. )

13.4 SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA

- Dana vystudovala základní školu bez větších problémů

- do 7. třídy neměla žádné problémy se studiem ani se spolužáky

- od 7. třídy trochu záškoláctví, ale bez větších následků

- po dokončení základní školy nastoupila na SOU obor cukrářka

- po roce byla ze školy vyloučena

- otcem byla poslána do výchovného ústavu (dále jen VÚ), kde přežívala rok

- od září opět nastoupila na SOU obor cukrářka, ale na jiné škole

- po roce sama odešla
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- dva roky se jen poflakovala, poté se na doporučení KC přihlásila na ÚP 

(úřad práce). Pořádné zaměstnání si však nikdy nenašla, jen občas 

pracovala brigádně

- do svých 3 let Dana bydlela v Praze u matky v bytě babičky, kde ještě 

bydlela teta  a bratranec

- po tom co ji matka nechtěla, šla Dana bydlet k otci a babičce do malého 

města v Krkonoších

- ve svých 15 letech šla na internát

- domů jezdila jen o víkendech

- na internátu byla rok

- poté byla rok ve VÚ

- z VÚ se vrátila domů k otci a babičce

- v 17 letech, kdy začala brát pervitin, utekla z domu do blízkého města 

Trutnova, kde se s kamarády toxikomany poflakovala

- mezi nimi si našla přítele, u kterého chvíli bydlela

- také občas bydlela i u jiných známých

- někdy jen tak venku na trávě nebo na lavičce

- nyní bydlí se svými dvěma kamarády v buňce u stavby

- buňka je velmi malá, bez vody, topení. Jsou zde jen tři matrace a dva 

stolečky. Není zde ani okno jen dveře

- Dana má asi sto tisíc dluh na sociálním a zdravotním pojištění

- splátkový kalendář prý má zařízený, ale dle mého názoru ho nedodržuje a 

dluh se stále navyšuje

- jiné dluhy nemá, jen sem tam u nějakých známých

- Dana si na užívání pervitinu, ale i na živobytí (jídlo, pití) většinou vydělává 

malými krádežemi

- hlavně v obchodech s potravinami

- kvůli těmto krádežím je odsouzena k OPP – 400hodin což zatím 

nevykonává „ prý má na to času dost“
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13.5 DROGOVÁ ANAMNÉZA

- v patnácti letech začala kouřit

- o rok později začala pít alkohol (vždy ji ho sehnal starší kamarád)

- v 17 letech poprvé užívá pervitin intranasálně (jehly se od začátku hodně 

bojí)

- pervitin začíná nejdříve užívat víkendově – asi po měsíci užívá denně 

(0,2gramů)

- často pije alkohol (3-4krát týdně) „ deset piv a nějakou kořalku“

- občas si zakouří i marihuanu

- po půl roce už přechází na injekční užívání (nosem už to nestačí, při 

nitrožilní aplikaci je to lepší „nájezd“)

- užívá jeden gram až 6x denně

- injekční materiál nesdílí, chodí si měnit do KC

- abstinovat zkoušela jen asi dvakrát a to nanejvýš 14 dní (přičemž popisuje 

silný „absťák“)

- dojezdy řeší minidávkou, alkoholem nebo ibuprofenem

- zažila také předávkování (byla úplně mimo, ale bylo to nádherné)

- užívá již 4 roky a o léčbě neuvažuje 

- žádnou léčbou neabsolvovala jen KC

14 ŽIVOTOPIS

- Dana S. 21 se narodila v Praze v Motole matce Julii S. a otci Petru N. 

- matka pocházela z Prahy, otec z malého města v Krkonoších

- jak sama klientka popisuje rodiče byli velmi odlišní, a proto se nikdy nevzali 

ani spolu nežili 

- Dana bydlela do svých tří let v Praze u matky 150 km od otce. Bydleli v bytě 

u babičky ještě s tetou a bratrancem

- hned po porodu matka začala pít alkohol

- stala se z ní alkoholička a přestala se starat o dceru 

- dcera byla přítěž
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- jelikož Dana matku stála peníze, které jinak mohla utratit za alkohol, došlo 

to až tak daleko, že matka už dceru nechtěla, a tak zavolala otci Petru N., 

aby si pro dceru přijel, jinak ji hodí někam do popelnice

- od té doby bydlela Dana u svého otce s jeho matkou

- s otcem si vůbec nerozuměli

- otcem i babičkou jí bylo stále podsouváno, že bude stejná jako matka

- s otcem se pořád hádali

- občas navštěvuje matku v Praze, ale pořád jde o nacházení a vylévání 

alkoholu

- sama popisuje, jakou ji to působilo bolest 

„ Konečná dýka bodnutá mi do srdce bylo zjištění, že pro pití začala 

prodávat sama sebe a žít jako kurva“

- od té doby se začala potýkat s maléry, zoufalost končila u agresivních 

nálad, které ventilovala při rozhovorech s otcem

- s otcem si vzájemně dělali naschvály, provokovali se, aby byl důvod se 

hádat

“Pokaždé to natropilo hodně bolesti šrámu trápení a zase zhoršení naší 

vzájemné komunikace,, 

- u otce slova po čase už nestačila, a tak to začal doplňovat násilím 

- Dana začala utíkat z domů, začala chodit za školu, hlavně se vyhýbala otci

- začalo to asi v 7. třídě základní školy a pokračovalo až do 9. třídy 

- poté Dana chtěla na internát, aby byla co nejméně doma

- vybrala si tříleté SOU obor cukrářka,  bydlela na internátě a o víkendech 

jezdila domů

- mezi tím se věnovala i koníčkům :

                -   osm let hraní na flétnu, 

                -   jeden rok keramický kroužek,

                -   čtyři roky zpěv,

                -   kytara a klavír,

     - jízda na koních (po operaci kolena už jen rekreačně)                                      -
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   -   na konci prvního ročníku

„ Je pátek, čarodějnice a já jedu domů a rovnou k babičce na oběd. Když se 

otevřely dveře, zalila mě vlna plná pocitu chladu, žalu, zlosti. Vypadalo to tak 

neznámě neznámá nálada, pohled i tón hlasu. Pak si ke mě babička sedla a 

s pláčem mi řekla, že je máma mrtvá. Koukala jsem bez dechu , v šoku , 

který mi zůstal do dnešního dne.  „

- od tohoto okamžiku začalo období „ neštěstí,, 

- Dana začala pít alkohol a prohloubily se problémy doma 

- problémy začaly i ve škole, přišlo vyloučení 

- otec za to Danu poslal do VÚ (výchovného ústavu), kde Dana byla rok do 

svých 17 let

- v září začala  chodit do školy v Trutnově, obor cukrářství

- škola ji nebavila a vztahy doma byly pořád špatné (Daně bylo pořád 

podsouváno, že je stejná jako její matka)

„Odbylo první pololetí a nastalo těch několik chvilek, co mi naprosto změnily 

život z normálního na absolutně šílený a složitý“

- Dana se zapletla do party lidí, kteří užívali pervitin

„ Nic jsem tehdy o perníku nevěděla ani netušila, že jsou tací, co to vyrábějí 

a prodávají, ale teď už mám přehled,,

- Kamarádi začali Daně drogy nabízet s tím, že se ji uleví a nebude mít 

žádné problémy

„ Pořád mi nabízeli a já dlouho nepovolila , ale pak padlo „několik piv“  a já 

se na to podívala jinak , život doma , škola ….. a to byla chyba ,,

- pervitin na Danu zapůsobil tak, jak ji vyprávěli kamarádi (byla šťastná bez 

problémů)

- začala užívat pravidelně 
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- odešla z domu a už se nevrátila

„ Domů už jsem se nevrátila a školu taky vypustila z hlavy. Už to bylo jen 

brát a brát,,

- Daně to pomáhalo od problémů – špatné nálady , byla „šťastná,,

- začala poznávat nové přátelé, kteří také brali či vařili

- život se změnil jen v to, jak a kde sehnat peníze na dávku 

„ Ze začátku mě to šíleně bavilo a líbilo se mi to“

- kolektiv, ve kterém Dana trávila nejvíce času byl pro ní vše a oproti „ 

normálním lidem“ byli toxikomani mnohem lepšími kamarády

- myslela si , že jim na ni záleží a mají ji rádi 

- začala se jim pomáhat, půjčovala jim peníze, oblečení, o vše se dělila 

- až po čase Dana zjistila , jaké to je být mezi přáteli toxikomany (lži, 

krádeže, podrazy, chlad, netečnost)

„ A já jsem se stala tou obětí skoro pokaždé. Vzalo mi to rodinu, domov, 

přátelé, životní šance, najít si normálního muže, pocit bezpečí, radosti, 

štěstí, klidu a řadu dalších krásných pocitů a chvílí v životě. Nemohu mít 

drogy a zárovně být šťastná a žít normálně , protože to jsou dva odpuzující 

se životy“

- ve zbytku životopisu klientka popisuje, jak moc by si přála  přestat užívat, 

popisuje jak bude vše krásné až se z toho dostane.

- také by ráda matce dokázala, že ona se dokáže vymanit ze závislosti



48

15 PROBĚHLÉ INTERVENCE V KC1

- roku 2006 poprvé klientka navštěvuje KC, je přivedena jedním z klientů, 

který do KC již docházel

- klientka (17) je ještě mladistvá, a proto je upozorněna na možnost sdělení 

informací jejímu otci. Klientka si však myslí, že otce nezajímá, a že po ni 

nebude pátrat.

- vyplňuje IN COME2 dotazník

- hned při první návštěvě vypráví o sobě a své rodině. Při vyprávění je velmi 

smutná

- při druhé návštěvě přichází s přítelem, který také užívá. Oba mluví o tom, 

že je to jen víkendová záležitost.

- začíná do KC docházet pravidelně, většinou využívá Harm reduction služby 

(výměny injekčního materiálu)

- stěhuje se k již zmíněnému příteli, který bydlí s otcem. Klientce je trapné, že 

nepřispívá, a tak se eviduje na úřadu práce a aktivně si sama vyhledává 

práci. Hovoří o plánech do budoucnosti – pokud najde práci, začne sama 

abstinovat

- nachází si práci u koní, která ji velmi baví a chce se ji věnovat až do 

okamžiku, kdy se znova vrátí do školy. Pořád opakuje, že se snaží 

abstinovat, ale je na ni vidět, že stále užívá. Hovoří překotně a zrychleně, 

někdy ji není rozumět

- asi po 6 měsících od prvokontaktu začíná hovořit o aktuálním užívání a 

pocitech, které z toho má. Necítí se dobře. Poprvé se vážněji dotýká tématu 

léčby

- nemá kde bydlet, nemá práci. Probíhá motivační rozhovor k léčbě. Stále 

bez úspěchu

- při další návštěvě přichází s teplotou 38 °C, necítí se dobře. Má viditelné 

skvrny na rukách i nohách, boule po vpichu, které velmi bolí. Je ji 

doporučena návštěva lékaře. Odmítá jet ke své pediatričce. Je kontaktován 

jiný praktický lékař. 

                                               
1 Čerpáno z dokumentace klientky
2Anonymní dotazník se vstupními údaji klientky
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- 3 měsíce se klientka neukazuje a nikdo o ni nic neví

- ozývá se telefonicky, je s přítelem vyhozena z bytu. Přítel jde bydlet 

k rodičům, ale klientka nemá kam jít. Byl ji dán kontakt na  azylový dům –

Most k životu

- přichází osobně, azylový dům nekontaktovala, prý má nějaké známé u 

kterých přespává. Je bez práce, bez sociálních dávek. Zaevidovat se 

nemůže, jelikož nemá OP (občanský průkaz). Je ji dána k vyplnění žádost o 

vydání OP. Problém s rodným listem- má ho otec a nechce ji ho vydat. 

Domluven doprovod

- po sehnání rodného listu vyplňuje žádost o OP a na úřadě podává.  Je v 

intoxikovaném stavu, tak si ani nevšímá, že podává nevyplněnou žádost. Je 

z toho zmatená a odchází

- po týdnu je žádost v pořádku podána

- opět se asi 4 měsíce neukazuje

- poté přichází ve velmi dobrém rozmaru. Je veselá, usměvavá. Ukazuje 

oblečení, které si koupila místo perníku. Říká, že je čistá a že tak chce i 

zůstat. Sní o tom, jak bude v Praze chodit na školu a bude vše krásné. 

Zmiňuje se i o kamarádovi, který má o ní zájem, prý nebere. Jediné co 

v tomto období uvádí jako problém je, že se v noci prý velmi potí a někdy se 

musí jít i vysprchovat. Na otázku, zda se ji nezdá o drogách odpovídá, že 

vůbec. Při této návštěvě je vidět změna zevnějšku. Je hezky oblečena a 

dokonce má namalované nehty. Možná poprvé se začala zajímat o 

ženskost

- ani ne po měsíci přichází špinavá, na rukou jsou vidět podlitiny od vpichů, 

přespává kde to jde, klidně i venku. Je ji doporučeno zvolnit

- podruhé od první návštěvy klientka hovoří o možnosti nástupu do léčby, 

sepisuje svůj životopis. A vyplňuje žádost

- po měsíci se ukazuje opět v dobrém rozmaru, na léčbu prý nemusí, zvládne 

to sama. Je jí vysvětlováno, co by pro ni bylo nejlepší a kde by ji pomohli. 

Vše odmítá

- zase začíná brát. Na pervitin si vydělává malými krádežemi

- se svými dvěma kamarády, kteří také navštěvují KC se stěhuje do buňky u 

stavby. 
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- přichází v lehce opilém stavu, je požádána o odchod s KC s vysvětlením, 

že ani v podnapilém stavu se tu nemůže zdržovat. Naštvaně odchází

- při další návštěvě klientka ukradla jiné klientce mobil. Je požádána o 

navrácení. Klientka všechny přesvědčuje, že to ona nebyla a je velmi 

uražena a dotčena, že si o ni toto všichni myslí. Odchází z KC bez 

pozdravu. Na supervizi domluvena stopka pro klientku na měsíc

- od jejích spolubydlících se dozvídáme, že je odsouzena k 400 hodinám 

OPP (obecně prospěšné práce) a nevykonává je

16 NAVRHOVANÉ PŘÍSTUPY

Jako nejdůležitější přístup bych zde uvedla motivační rozhovory. Jsou speciální 

metodou, která je zvlášť vhodná pro lidi (uživatele návykových látek), jejichž vztah 

k případné změně je ambivalentní3. Motivační rozhovor je zaměřen právě na práci 

s ambivalencí. 

U Dany, jelikož měla „stopku“ do KC bylo velmi důležité, že terénní pracovník ji 

vyhledal a nabídl ji služby, které může využívat, než skončí zákaz vstupu do KC. 

Klientka souhlasila, služby využívala a tím terénní pracovník mohl začít pracovat 

aspoň na motivaci klientky vrátit se do KC.

Po uplynutí měsíčního zákazu se klientka vrátila. V této době jsem s klientkou 

bohužel již přerušila kontakt, jelikož jsem ukončila dlouhodobou praxi.

Dále bych proto doporučovala práci s motivačními rozhovory, aby se již klientka 

posunula z fáze kontemplace4 do fáze rozhodnutí a fáze akce.  Motivační 

rozhovory u této klientky vidím jako velmi důležité, protože, jak již bylo výše

popsáno, měla několikrát stavy, kdy sama popisovala, že ji již tento život nebaví a 

že chce žít normálně. V takovém to rozpoložení by správně mířené motivační 

rozhovory mohly klientku posunout.

Kdyby se klientka rozhodla léčbu podstoupit, tak bych dále navrhovala tyto typy

léčby : Díky stanovené diagnóze F 60.31 – hraniční osobnost emočně instabilní, 

disociální.bych doporučovala ústavní léčbu v psychiatrické léčebně. 

                                               
3 rozporný,rozpolcený,rozkolísaný, mající dvojí význam
4 zvažování, uvažování o změně
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Tuto léčbu jsem vybrala z důvodů klientčiny stabilizace, jak v oblasti užívání , tak 

v oblasti její psychické poruchy.

Dále po absolvování léčby v PL bych klientce navrhla terapeutickou 

komunitu.Protože klientka začala užívat v poměrně nízkém věku 17 let a nikdy 

proto nebyla zvyklá pracovat a její denní režim byl také velmi chaotický a 

neuspořádaný.To vše by právě mohla změnit TK. Také je pro klientku velmi 

důležité opustit nynější prostředí a přátele. Jako TK bych spíše navrhovala Karlov, 

protože zde je mladší kolektiv a hlavně více žen, což by pro klientku kvůli jejímu 

vztahu k matce mohlo být lepší. Matka (žena) ji chybí a na druhou stranu mužů se 

může kvůli otci bát a spíše k nim bude vzdorovitá.

Po úspěšném dokončení i druhé léčby v TK bych klientku ještě poslala na 

chráněné bydlení. Z TK je totiž velmi těžké a nebezpečné rovnou se vrátit do 

bývalého prostředí, hlavně když klientka ani nemá kde být. Zde by si klientka našla 

práci a dál by se mohla učit sociálním návykům. 

Dlouhodobě doporučuji docházení k psychiatrovi, kvůli stabilizování její psychické 

nemoci (F 60.31 - hraniční osobnost emočně instabilní, disociální)
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17 DISKUZE

V této části práce bych se ráda dostala ke klíčovým rodinným faktorům. Budu zde 

porovnávat teorii s praktickou částí.

V teorii uvádím, že závislost je definována dle Mezinárodní Klasifikace nemocí. 

Právě dle MKN10 by se definitivní diagnóza závislosti obvykle měla stanovit pouze 

tehdy, jestliže během jednoho roku došlo ke třem nebo více ze šesti jevů5.

U klientky se vyskytuje všech 6 jevů, a proto ji diagnostikuji :

Dg. F15.2 – závislost na stimulanciích (pervitin)

Protože je klientka závislá na pervitinu, který spadá do drog stimulačních, je u 

klientky rozvinuta pouze závislost psychická6. Na stimulačních drogách 

somatická závislost nevzniká7.

Psychická závislost klientky často může být závislostí na některé okolnosti, které 

užívání drogy přinášejí. Například společnost (kamarádi), prostředí nebo rituál 

spojený s jejím užitím.  U klientky se při abstinenčních příznacích sice projevují 

somatické potíže, jako je třes, zimnice, pocení. Ale toto vše je jen doprovodem

jejích psychických problémů.

Z pohledu bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti8 dle mého názoru 

ovlivnila klientku, jak úroveň biologická, tak úroveň psychologická.

Z hlediska biologické úrovně sice jistě nevíme, zda matka v období těhotenství

pila alkohol, ale budeme vycházet, z toho, že alkohol požívala. Když se totiž 

vrátíme k rodinné anamnéze klientky je zřejmé, že matka klientky pila již před 

těhotenství a k alkoholu utíkala od všech problémů. 

Zda byly použity při porodu nějaké psychotropní, tlumivé látky bohužel není 

známo.

                                               
5 viz kapitola č. 2
6 viz kapitola č. 3.1
7 viz kapitola č. 4
8 viz kapitola č. 5
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Z psychologického hlediska klientka strádala nejvíce. Už od jejího narození byla

její matka závislá na alkoholu, nebyla schopna plnit roli matky a nebyla dostatečně 

zralá a zodpovědná. To vše bylo odrazem jejího dětství. Její matka byla závislá na 

svém manželovi a děti odsouvala na druhou kolej. V klientčině matce tedy nebyly 

vypěstovány emoční a citové vazby. Celkový vývoj klientky byl narušován, jak ze 

strany matky v raném dětství, tak ze strany otce v dospíváni. Matka ani otec 

neplnili své rodičovské role. Klientka tímto stavem psychicky velmi trpěla.

Dále klientku velmi traumatizovali návštěvy u matky, kam o víkendech dojížděla. 

Zjištění, že se matka živí prostitucí a následně její smrt v klientce zanechalo 

spoustu otevřených ran. V povědomí totiž věřila, že se možná matka ze své 

závislosti dostane a najdou k sobě opět cestu. 

Podle typologie rodin9 klientka zřejmě spadá na pomezí dysfunkčního až 

afunkčního typu rodiny.

Rodina nikdy netvořila celek a neplnila svou funkci (což je pro vývoj dítěte 

velmi důležité). Ani jeden z rodičů klientce neposkytl potřebnou péči, protože 

byli oba emočně i sociálně naprosto nezralí. Otec nebyl schopen svou roli 

rodiče přijmout a ztotožnit se s ní. Matka zase upřednostňovala alkohol a své 

potřeby před vztahem ke svému dítěti. V klientčině případě bohužel ani 

prarodiče neplnili svou roli. Ve většině rodinách proti přetíženým rodičům 

představují ostrov klidu a stability, ale v tomto případě i prarodiče (matka matky 

a matka otce) naprosto selhali, jak ve výchově svých dětí, tak i ve vztahu 

k vnoučatům. Matka otce se na svého syna až nezdravě upnula a organizovala 

mu život i v jeho dospělosti. Příchod klientky ve 3 letech znamenal rozvrat 

zaběhnutých vztahů mezi matkou a synem. Na klientku bylo pohlíženo jako na 

nechtěnou přítěž. Matka matky se po smrti svého manžela uzavřela do sebe a 

okolí, včetně své rodiny začala ignorovat. Klientka pro ni vůbec nic 

neznamenala, nevytvořila si k ní žádné citové pouto.

                                               
9 viz kapitola č. 6
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Lze tedy konstatovat, že v případě klientky naprosto selhali všichni členové 

rodiny, což se projevilo v nedostatečném plnění všech základních rodinných 

funkcí.

Klientku ovlivnili tyto rodinné faktory vzniku a rozvoje závislosti10 :

Nedostatečná pozornost nebo problematická reakce ze strany rodičů 

Klientka trpěla nedostatečnou pozorností jak od matky, otce tak i od prarodičů. 

Matka o dceru nejevila žádný zájem, upřednostňovala své potřeby a dceru ve 

svých 3 letech naprosto odvrhla. Otec nebyl připraven na rodičovskou roli, 

s dcerou si vůbec nerozuměl a nezajímal se o její potřeby a zájmy. Rovněž 

prarodiče nevěnovali své vnučce žádnou pozornost.

Naprosto nepochopitelná byla reakce matky, která se své dcery zřekla a otce, 

který dceru nedokázal přijmout a zařadit do svého života.

Narušené či zatížené vztahy mezi dítětem a rodičem

K narušení vztahů již došlo nefunkčností rodiny, rodiče se nikdy nevzali a to 

ovlivnilo jejich vztah mezi sebou i k dceři. Matka přišla do jiného stavu nechtěně, 

rodičovství nebylo plánované a ani otec nebyl připraven na svou roli rodiče. Toto 

narušilo vzájemné vztahy již v prvopočátku.

Zatížený vztah měla klientka ke své matce. Velmi ji odsuzovala, styděla se za ni, 

ale ve skrytu duše věřila, že se matka změní, ona se  k ni vrátí a dokáží navázat 

normální vztah matky s dcerou. Toto vše podporovalo i to, že ji matka otce 

neustále předhazovala, že je jako matka a že tak i skončí. 

Chaotické či špatně vymezené vztahy mezi generacemi

Z tohoto pohledu se nejproblematičtěji jeví vztah klientčina otce a jeho matky. 

Otec byl prakticky dítětem i v dospělosti, protože mu matka dirigovala veškerý 

život. Neplánovaný příchod jeho dcery absolutně narušil její představy o fungování 

života svého syna. Ani on nebyl připraven na příchod dcery, zvláště i proto, že mu 

matka neustále podsouvala, že je to dítě „té coury“ a prakticky mu zabraňovala 

navázat s dcerou přirozený vztah.

                                               
10 viz kapitola č. 6.4
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Skryté, nedostatečné či naopak excesivní vyjádření hněvu v rodině

Otec s dcerou si už od počátku nerozuměli, příčinou byla nejen jeho 

nepřipravenost na roli rodiče, ale především neustálé podněcování matky proti 

jeho dceři. Otec byl v podstatě slaboch, zcela závislý na své matce a veškerá 

komunikace mezi ním a dcerou většinou probíhala v hádkách. Hádky mezi nimi 

byly vystupňovány po smrti klientčiny matky. Klientka otce neuznávala a 

stupňovala vůči němu svůj odpor. Otec nevěděl jak se má bránit a začal používat 

fyzické násilí. To bylo také příčinou klientčina odchodu z domova.

Jeden či více závislých členů rodiny

Z pohledu klientky se prakticky jedná o dvojí závislost. Jednak chorobnou závislost 

matky k synovi, ale především závislost její matky na alkoholu, což mnohem 

podstatněji ovlivnilo jejich vzájemný vztah. Díky závislosti na alkoholu matka úplně 

zavrhla svou dceru a navždy jí tím poznamenala. Vlivem své závislosti zapříčinila 

úplný rozpad všech vztahů v této rodině a závislost byla i příčinou její smrti.

Klientka podle klasifikace závislosti k rodinnému prostředí11 je dle mého 

názoru na hranici neurotické a přechodové závislosti.

Neurotická závislost se u ni projevuje nahromaděným napětím nejen v ni samé, 

ale i v celé rodině. Klientku poznamenaly neřešené problémy mezi jejími rodiči, 

nedokázali se domluvit na fungování společné domácnosti, ani na to jak řešit 

vztah ke svému dítěti. Do této situace velmi negativně zasahovala matka otce, 

která opovrhovala matkou klientky a klientku nikdy nepřijala.

U klientky se z části také objevuje přechodová závislost, která je u ní 

charakterizována nestálostí v osobních vztazích směrem k rodině, přátelům i 

partnerům.

                                               
11 viz kapitola č. 7
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Klientčinu (ne)rodinu vystihuje jeden z typických rysů rodin,kde se vyskytuje 

závislost12

Odcizení, vzdálení, dezintegrace rodiny

V teorii je popsáno, že závislost jednoho člena rodiny může vést k postupnému 

omezení komunikace až následnému rozpadu rodiny. Tak to bylo i v případě 

klientky, kdy závislost matky na alkoholu neumožnila vytvořit rodinné vazby. 

Závislost klientky ovlivnily již neexistující rodinné vztahy.

                                               
12 viz kapitola č. 8
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18 ZÁVĚR

Porovnání praktické s teoretickou částí jasně ukázalo, že klientku ve vzniku a 

průběhu závislostního chování ovlivnily rodinné faktory. Již od svého dětství byla 

vystavována negativním rodinným vlivům, které vedly až ke klientčině závislosti.

Jak klientka ve svém životopise popisuje, prvně užila v hospodě s vrstevníky, kteří 

ji drogu neustále nabízeli. Klientka stále odmítala, ale když se dostala do 

podnapilého stavu, začala o všem zase přemýšlet a otevřené rány začaly opět 

bolet.  Vzpomněla si na všechny své strasti v dětství i dospělosti : odvrhnutí 

matkou, její alkoholismus a následná smrt, neschopnost otce přijmout dceru a 

porozumět si s ní, neustálé hádky a následně fyzické násilí otce, které bylo 

příčinnou klientčina odchodu z domu, naprostá netečnost prarodičů, to vše a 

hlavně vědomí, že na světě  nemá nikoho kdo by ji měl rád, byl ten spouštěcí 

mechanismus pro první užití. Klientka si svá rodinná traumata nosí stále v sobě, 

nedokáže se s nimi vyrovnat a tak to řeší únikem k drogám.

Sanace rodiny v jejím případě bohužel nepřichází v úvahu. Vztahy jsou u této 

rodiny tak narušené, že je ani při snaze není schopno slepit. Klientka by po 

vyléčení se z drogové závislosti měla začít žít svůj život bez rodiny. Klientce to 

sice nepomůže zapomenout, ale s pomocí psychiatra alespoň zvládnout.

Závěrem bych chtěla říci, že patologické vlivy se mohou vyskytovat i v rodinách 

navenek dobře fungujících. Proto je velmi důležité věnovat rodině a vztahům 

v rodině velkou pozornost. Protože je to především rodina, která ovlivňuje a utváří 

každého jedince.
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20 Přílohy 

Klientka souhlasila se zpracováním a zveřejněním údajů. Jména a osobní údaje byly 

pozměněny.
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