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Abstrakt a klíčová slova

Abstrakt: Cílem bakalářské práce je specifikovat charakter stresujících 

situací a zjistit strategie zvládání stresu, jež užívají klienti kontaktního a doléčovacího centra 

(dlouhodobí uživatelé pervitinu). Teoretická část se věnuje zejména tématům stres, strategie 

zvládání, životnímu stylu uživatelů drog a výzkumům zvládacích strategií. Ve výzkumné části 

jsou pomocí analýzy dat zprostředkovány odpovědi na výzkumné otázky. Použitými 

metodami získávání dat jsou kvadrant klasifikace stresujících situací, dotazník SVF 78, 

ohniskové skupiny. Participanti identifikovali především dlouhodobé stresující situace, klienti 

kontaktního centra neovlivnitelné, např. partnerské a mezilidské problémy, sociální situace 

uživatele drog či nakupení více stresorů v čase. Klienti doléčovacího centra identifikovali 

situace ovlivnitelné (vzhledem k náhledu), zejména zátěž v práci a rodině. Užívají strategie 

negativní (spíše ženy) jako únik, rezignaci, perseveraci a sebeobviňování. Chybí jim strategie 

kontroly. V diskusi se zamýšlím, jak s tímto jevem pracovat v rámci příslušných zařízení.   

Klíčová slova: stres, strategie zvládání stresu, uživatelé drog, kontaktní 

centrum, doléčovací centrum.

Abstract: The aim of the thesis is to specify the character of stressful 

situations and to detect the coping strategies used by clients of drop-in and aftercare centre 

(long-term amfetamine users). The theoretical part is particularly engaged in theme of stress, 

coping strategies, lifestyle of drug users and research of coping strategies. In the research part, 

there are mediate the answers to research questions with the assistance of the analysis of the 

data. The methods of research are quadrant to classifying the stressful situations, the 

questionnaire SVF 78 and the focus groups. The participants identified first of all long-term 

stressful situations, the clients od drop-in centre uncontrollable situations, e.g.partnership and 

interpersonal problems, social situation of drug users or accumulation a lot of stressors at a 

time. The clients of aftercare centre identified controllable situations (on reflection), 

particularly strain in their jobs or families. They use negative strategies (more women) like 

flight, resignation, perseveration and guilt feelings. The control strategies are missing them. In 

discussion I consider, how work with that phenomenon in relevant organizations.  

Key words: stress, coping strategies, drug users, drop- in centre, aftercare   

centre. 
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1 Úvod

Stres je od nepaměti nedílnou součástí běžného života. Čelíme mu všichni, mnozí 

téměř každodenně. Působení stresujících faktorů na nás zanechává nesmazatelné stopy, 

přinejmenším stopy únavy, nepříjemného napětí a podrážděnosti. Ruku v ruce s působením 

stresu na jedince jdou způsoby, jak se s ním vyrovnávat. 

Zvládání stresujících událostí se týká bezprostředně každého člověka. Někteří z nás se 

stresem umí bojovat, jiní raději volí únik. Nelze si nevšimnout, že k dočasné a ne příliš 

šťastné úlevě od napětí, úzkosti a stresujících faktorů v životě, lidé stále častěji používají 

alkohol a jiné návykové látky. 

Skutečnost, že stres hraje významnou roli jako prekurzor drogové závislosti a relapsů, 

jsem mohla vypozorovat jednak během své tříleté dobrovolnické činnosti v kontaktním centru 

Walhalla v Olomouci, jednak během dlouhodobé stáže v doléčovacím centru Sananim 

v Praze. Stres se nevyhýbá nikomu, ani uživatelům návykových látek ne. Z četných 

pozorování je navíc patrné, že většina z nich nepatří mezi osoby, které se dovedou efektivně 

vyrovnávat se stresem.

Zajímá mne tedy, jakým zátěžovým situacím jsou uživatelé drog vystaveni jak 

v období problémového užívání, které s sebou nese zpravidla řadu problémů, tak v období 

doléčování, při opětovném zařazování se do „normálního“ života, které také není zrovna 

procházkou růžovým sadem. Ráda bych dále zjistila, jakým způsobem se tito jedinci 

vyrovnávají s nastalými stresujícími situacemi, a pokusím se zamyslet nad možnostmi, zda a 

jak lze jejich reakce na stres vylepšovat v rámci pracovní náplně příslušných zařízení, tzn. 

nízkoprahového kontaktního centra a doléčovacího programu následné péče.    

Vzhledem k záběru mého studia, se na následujících řádcích snažím stmelit téma

z oblasti adiktologie (klientelu uživatelů ze dvou odlišných institucí systému léčebné péče) 

s tématem z oblasti psychologie (strategiemi zvládání stresu). 
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2 Stres

2.1 Co je to stres

Slovo stres se v současnosti stává všeobecně nadužívaným pojmem. Jednak jím 

označujeme druh civilizační choroby, ale také strach, úzkost, frustraci, konflikt. Často tímto 

pojmem vyjadřujeme silné citové vypětí, jež omezuje naši schopnost normálně fungovat, 

mnohdy veškeré nepříjemně pociťované události v našich životech. Je tedy zprvu zapotřebí si 

tento pojem vymezit na základě odborné literatury, aby nevznikaly zbytečné dohady a 

nepřesnosti v jeho pochopení, interpretaci a užívání.  

Pojem stres (tlak, zátěž) odvozujeme z anglického stress. Slovo má svůj původ 

v latinském slovese strigo, stringere, strinxi, strictum, což doslovně znamená utahovati, 

stahovati. V přeneseném slova smyslu můžeme tedy výrok „býti ve stresu“ chápat jako „býti 

pod tlakem či v tísni“. Stres je pro svou vžitou negativní konotaci většinou chápán ve smyslu 

anglického distress, pro jedince představuje zpravidla úzkost. Definicí stresu existuje 

bezpočet. 

Podle Selyeho definice z roku 1971 (in Baštecká, 2001, s. 241) je stres „nespecifickou 

reakcí organismu na jakýkoli požadavek prostředí, např. na jeho změnu. Je to stereotypní, 

fylogeneticky stará adaptační reakce, původně připravující organismus na fyzickou aktivitu, 

např. na boj nebo únik“. 

Křivohlavý (1994, s. 10) podává taktéž výstižné vysvětlení, podle něho stresem 

míníme „vnitřní stav člověka, který je buď přímo něčím ohrožován, nebo takové ohrožení 

očekává a přitom se domnívá, že jeho obrana proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná.“

Autor dále poukazuje na multifaktoriálnost stresu, tzn. lze na něj pohlížet z několika úhlů 

pohledu. Stresem se může rozumět obecně celá těžká životní situace, může jím být podmínka, 

okolnost či stresor, který na daného člověka dopadá. Stresem může být odpověď organismu

na stresující činitele, může se jím rozumět celkový vnitřní fyzický i psychický stav člověka 

sevřeného nepříznivými okolnostmi (Křivohlavý, 1994). 

Mezi emocionální a behaviorální příznaky stresu jsou např. řazeny prudké změny 

nálady, trápení se nedůležitými záležitostmi, nadměrné starosti o zdravotní stav či vzhled, 

stažení se ze sociálního kontaktu, pocity únavy a podrážděnost. Dále pak nemocnost, 

nerozhodnost, vyhýbání se povinnostem, zvýšená konzumace alkoholu či cigaret, větší 
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závislost na drogách, ztráta chuti k jídlu či přejídání, snížená kvalita práce, změna denního 

rytmu atd. (Křivohlavý, 1994). 

Ve výzkumné části bude o stresu pojednáváno spíše ve spojení „stresující situace“, 

které bývá řadou autorů považováno za podřazené sousloví „životní události“. Obecně se jimi 

míní skutečnosti, které se v životě jedince vyskytují nezávisle na jeho vůli, závažně ovlivňují 

jeho životní styl a přinášejí s sebou určitou změnu.

O stresových situacích hovoříme pouze v případech, kdy míra intenzity stresogenní 

situace je vyšší než schopnost či možnost daného člověka tuto situaci zvládnout. Obecně jde o 

tzv. nadlimitní zátěž vedoucí ke zvýšení napětí a narušení homeostázy (Křivohlavý, 2001). 

Psychologové identifikovali tři charakteristiky událostí, jež přispívají k tomu, že jsou tyto 

vnímány jako stresující: je to ovladatelnost (controllability), předvídatelnost (predictability) a 

úroveň výzvy či ohrožení (level of challenge or threat) schopností nebo sebepojetí jedince 

(Nolen-Hoeksama, 1998). 

Spouštěčem stresové reakce neboli stresorem může být jakýkoliv faktor fyzikální, 

chemické, biologické či psychické povahy (poranění, intoxikace, bolest, hluk, nedostatek 

spánku, pracovní přetížení, emoce ad.). Psychologický slovník definuje stresor jako „činitele 

vnějšího prostředí vyvolávající v organismu stav stresu či stresovou reakci“ (Hartl, 2000, 

s.569). Stres v podstatě způsobí cokoliv, co vede k nervozitě, ke vzteku, k frustraci nebo činí 

jedince nešťastným. Avšak to, co jednomu působí stres, může být pro druhého potěšením. Za 

protipól ke stresorům lze považovat tzv. salutory, faktory s výhradně pozitivním působením 

na zdraví a kvalitu života jedince.

Stresory lze klasifikovat do určitých tříd, např. primární a sekundární, fyzikální a 

emocionální, dále akutní, chronické a intermitentní (přerušované), nebo krátkodobé a 

dlouhodobé. Lazarus (1966) řadí mezi krátkodobě působící stresory např. bolest, vystavení 

nadměrnému teplu či chladu, vyrušení z činnosti, neúspěch při řešení problému ad. Za 

dlouhodobě působící pak považuje např. svěření vysoce odpovědných úkolů, nasazení vojáků 

v dlouhodobé akci, dlouhodobou obranu proti různým útokům apod.

Ellis (in Křivohlavý, 1994) popsal tzv. stres na druhou neboli stres ze stresu. Člověk 

ve stresu upadá do strachů, které si uvědomuje a děsí se jich. Prožívá nejen úzkost z napětí z 

celkové situace, ale i úzkost z toho, že propadá do stresu. Tímto vzniká bludný kruh.
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   Tab.1  Přehled stresujících životních událostí dle závažnosti (Holmes, Rahe, 1967, in Gregor, 1993, s.124).

změna v životě jednotka závažnosti změna v životě jednotka závažnosti

úmrtí manžela/ky 100 větší zodpovědnost v zaměstnání 29

rozvod 73 syn nebo dcera opouští domov 29

rozchod s partnerem 65 neshody s tchýní, tchánem 29

odpykání trestu ve vězení 63 mimořádný osobní neúspěch 28

úmrtí v nejbližší rodině 63 choť vy/vstoupil/a do zaměstnání 26

vlastní úraz nebo nemoc 53 začátek či ukončení školy 26

vlastní svatba 50 změna životních podmínek 25

přeřazení v zaměstnání 47 změna osobních stereotypů 24

usmíření se s partnerem 45 konflikty s nadřízenými v práci 23

přechod do důchodu 45 změna prac.podmínek či hodin 20

nemoc rodin. příslušníka 44 změna bydliště 20

těhotenství partnerky 40 zkoušky ve škole či v práci 20

sexuální nesnáze 39 změna navyklé rekreace 19

změna v postavení v zaměstnání 39 změna ve společenské činnosti 18

narození dítěte 39 poruchy spánku 16

změna ve vlastní finanční situaci 38 změna v setkáních s rodinou 15

úmrtí blízkého přítele 37 změna v návycích v jídle 15

změna zaměstnání 36 dovolená 13

přibývání partnerských hádek 35 rodinné setkání o Vánocích 12

získání půjčky 31 pokuta při doprav.přestupku 11

větší dluhy 30

2.2 Teorie stresu

Za tvůrce teorie stresu jsou pokládáni W.B. Cannon, H. Selye a R.S. Lazarus, jež do 

teorie stresu přinesli prvky fyziologické, endokrinologické a psychologické, které se 

rozpracovávají dodnes. 

2.2.1 Walter Bradford Cannon

Svou ucelenou koncepci, týkající se zejména otázek rezistence a adaptace, formuloval 

fyziolog Cannon již v roce 1914. Na základě laboratorních výzkumů na zvířatech popsal 

činnost a význam sympatoadrenálního systému při stresu u člověka. Ústředním pojmem jeho 

koncepce byla poplachová reakce. Jelikož zátěžové podněty vyvolávají sekreci látek dřeně

nadledvin (katecholaminy- adrenalin a noradrenalin) do krevního oběhu, které připravují 

člověka na obranu nebo útěk, bývá tato koncepce nazývána též katecholaminová. 
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2.2.2 Hans Selye

Endokrinolog Selye navázal na Cannonovu práci v roce 1936 pojetím obecného 

adaptačního syndromu, kterým popisoval biologickou adaptační reakci organismu na utrpěný 

a neochabující fyzikální stres. Bez ohledu na druh stresoru dochází vždy k témuž souboru 

fyziologických reakcí, popsal tři fáze průběhu.

1. Poplachová reakce- vyplavení katecholaminů z dřeně nadledvin, hypersekrece 

adrenokortikotropního hormonu (ACTH) a glukokortikoidů.

2. Fáze rezistence/odporu- adaptace na stres je největší; organismus se s dlouhotrvajícím 

stresem vyrovnává dostupnými prostředky, je-li to možné, stresu se přizpůsobuje.  

3. Fáze vyčerpání/dekompenzace- získaná rezistence je nedostatečná či se zcela vytrácí; 

důvodem může být nadměrná intenzita stresu nebo porucha adaptačních reakcí. 

Jestliže stresor přetrvává nebo není-li organismus schopen účinně reagovat, následuje 

vyčerpání organismu, ten umírá nebo je nenávratně poškozen. 

Dále výstižně konstatoval, že stres je tichý zabiják a původce řady onemocnění.  

Později byl kritizován za to, že ve své teorii nebral v potaz emoce ani kognitivní aktivitu. 

2.2.3 Richard Stanley Lazarus

Lazarus pojednal o psychosociálním stresu. Později s Folkmanovou rozpracoval 

transakční model stresu a zaměřil se na jeho zvládání. Nejvíce pozornosti zaměřil na 

poznávací procesy. Vycházel z předpokladu, že stres prožíváme až v okamžiku, kdy situaci 

vnímáme jako přesahující naše osobní adaptační zdroje. Hlavním principem této koncepce je 

kognitivní ohodnocení zátěžové situace (appraisal), probíhající ve dvou fázích. 

1. Primární ohodnocení je v podstatě odpovědí na otázku: „Ohrožuje mě daný podnět, 

nebo ne?“ Jedinec při transakcích s okolím sleduje zejména vlastní prospěch a 

uchování si vnitřního blaha. Mezi stresové transakce řadí ztrátu, hrozbu či anticipaci 

ztráty a výzvu, kdy se situace jeví obtížně zvládnutelná, ale existuje pravděpodobnost 

nalezení vhodného východiska. 
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2. Při sekundárním ohodnocení si jedinec odpovídá na otázku: „Zvládnu to? A jak?“ 

Hledá tedy konkrétní postupy ke zvládnutí dané situace, zároveň anticipuje vývoj 

situace při užití vybraného postupu. 

3. Tzv. přehodnocení nebo převažování znamená neustálé přemítání o ohrožující situaci, 

dostupných zdrojích ke zvládnutí situace a zjištění efektivity užitých postupů.

2.3 Fyziologie stresu

Jakmile se začneme domnívat, že jsme nějakým způsobem ohroženi, náš mozek 

okamžitě automaticky vyšle elektrický signál hypofýze. Ta vyloučí adrenokortikotropní 

hormon (ACTH), který se krevním oběhem dostane do nadledvin. Dřeň nadledvin okamžitě 

zvýší sekreci adrenalinu, jež aktivizuje celý lidský organismus. Celý tento proces tzv. 

poplachové fáze trvá pouhých osm vteřin (Boenish, 1998). 

Mezi fyziologické příznaky stresu patří např. palpitace, bolest a sevření na hrudi, 

nechutenství, křeče, průjem, nucení k močení, nedostatek sexuální touhy, bodavé pocity 

v končetinách, úporné bolesti hlavy, exantém či dvojité vidění (Křivohlavý, 1994).

Dále se zlepšuje sluchová percepce, zrychluje se tep, změlčuje se dýchání, rozšiřují se 

zornice, oči se stávají citlivější na světlo, dochází k pocení. Tyto fyziologické odezvy se 

vyvinuly během evoluce, aby tělo připravily k úniku z nebezpečí nebo k boji s ním, proto jsou 

označovány jako „fight or flight response“, reakce útoku či útěku (Nolen-Hoeksama, 1998).

V případě, že výše zmiňované příznaky trvají dlouhodobě, stávají se chronickými a 

mohou způsobit řadu zdravotních problémů. „Stres znamená opotřebování organismu a podle 

posledních poznatků zodpovídá za 80% nemocí.“ (Frej, 2004, s.11). 

Nejdiskutovanějším tématem dopadu stresu na zdraví je zajisté jeho negativní vliv na 

kardiovaskulární systém. Vlivem stresu může dojít ke vzniku hypertenze, aterosklerózy či 

ischemické chorobě srdeční. Co se týče gastrointestinálního systému, stres může mít za 

následek nechutenství, nauzeu, zvracení, průjmy či zácpu, může být provokujícím momentem 

vředové choroby, zejména gastroduodena a tlustého střeva. Při chronickém stresu je také 

výrazně tlumena funkce obranyschopnosti organismu. Stresem je dále negativně ovlivňován 

genitourinální systém, např. menstruační cyklus u žen, impotence u mužů či snížení sexuální 

apetence.  Stres může taktéž zapříčinit migrénu, astma, ekzém, diabetes mellitus, revmatickou 

artritidu či rakovinu. Hovoří se také o přímém vlivu stresu na depresi.   
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3 Strategie zvládání stresu

3.1 Zvládání

Z výše zmíněného výčtu (na podkladě vědeckých zjištění) je patrné, že stres je vysoce 

rizikovým faktorem pro vznik řady onemocnění. Je tedy zapotřebí naučit se mu do jisté míry 

předcházet, a pokud již nastane, umět se s ním co nejrychleji a nejefektivněji vyrovnat.

Pro pojem zvládání se v odborné literatuře objevuje termín coping. Termín coping je 

odvozen z řeckého „colaphos“ neboli přímý úder, rána v boxu. Anglické sloveso „to cope“

v podstatě znamená „vyrovnávat se s něčím“, „zvládat něco“, zpravidla nadlimitní (co do 

intenzity i doby trvání) zátěž. 

Nejužívanější definicí zvládání je Lazarusova z roku 1966: „Zvládáním se rozumí 

kognitivní proces řízení vnějších i vnitřních faktorů, které jsou člověkem v distresu hodnoceny 

jako ohrožující jeho zdroje.“ „Jádrem zvládání je využívání snah řídit vnitřní či vnější 

požadavky, které těžce doléhají na člověka“ (Lazarus, 1966, s.28).

Zvládání je proces zaměřený na zřetelně definovaný cíl, jímž může být např. snížit to, 

co člověka ohrožuje; tolerovat to, co nepříjemného se děje; zachovat si tvář a pozitivní obraz 

sama sebe; zachovat si duševní rovnováhu; zlepšit podmínky, za nichž by bylo možné se po 

zážitku životní těžkosti zregenerovat; pokračovat v sociální interakci (Křivohlavý, 2002). 

S tématem copingu úzce souvisí taktéž pojem anticipace (předjímání). Jedná se o 

kognitivní, emocionální a volní proces přípravy vhodných strategií k boji se zátěžovou situací 

a budování zdrojů sil, tzn. takových rysů osobnosti, které zvýší potenciál daného jedince 

účinněji čelit stresorům. Mezi extrapersonální zdroje by patřila sociální či materiální opora, 

schopnosti a dovednosti samotného jedince pak mezi intrapersonální zdroje. 

Zvládací neboli copingové strategie tedy používáme při vypořádávání se se stresem a 

jinými náročnými životními situacemi. Původní význam slova strategie (z řec. stratos a  

agein) znamená umění vést armádu v boji. V širším slova smyslu se termínem strategie

rozumí „pečlivě vypracovaný plán, postup, program k dosažení zcela určitého vytčeného cíle“

(Křivohlavý, 1994, s.43). 

Strategie zvládání stresu lze samozřejmě rozdělovat, třídit a seskupovat dle 

nejrůznějších hledisek. V následující, rovněž nejstěžejnější, kapitole uvedu příklady jak 

nejzákladnějších členění a klasifikací copingových strategií, tak i příklady a vysvětlení jich 

samotných. 
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3.2 Dělení strategií zvládání stresu

Za instinktivní, fylogeneticky nejstarší, zvířatům i lidem společné způsoby vymanění 

se z náročné (stresující) situace lze považovat útok či útěk (fight or flight response). 

V podstatě se jedná o agresi (vztek) či únik (strach), což jsou dvě základní vyrovnávací 

strategie, převažující zejména u zvířat a u dětí. 

Stresové systémy, jež mají přispívat k přežití organismu rychlou reakcí útoku či útěku 

ze situace s negativním biologickým významem, jsou propojeny se systémem odměny, jehož

funkcí je dosáhnout odměny a vyhnout se ohrožení. Stresové systémy pracují právě se 

situacemi s vyšším potenciálem ohrožení (Dvořáček, in Kalina, 2008). 

Útok je ve své podstatě zaměřen vůči odstranění překážek. K nejčastějším agresivním 

technikám můžeme řadit „přesunutí agrese z jedné osoby na druhou, přesunutí agrese na 

vlastní osobu, egocentričnost, projekci, introjekci, identifikaci, kompenzaci, racionalizaci, 

sublimaci, kanalizaci a trestání sebe sama“ (Hartl, 2000, s. 539).

Únikové chování je společností obecně hodnoceno veskrze negativně jako nedostatek 

odvahy či projev bázlivosti (např. únik z místa trestného činu nebo útěk do nemoci). 

K nejčastějším způsobům únikového chování patří „regrese, fixace, izolace, potlačení, opačné 

reagování, negativizmus, bagatelizace, denní snění, úniky do četby, alkoholu, toxikomanií až 

k úniku ze života“ (Hartl, 2000, s. 539). 

Dalším dichotomickým pojetím je rozdělení strategií zvládání na pasivní a aktivní. 

Pasivní (defenzivní) strategie „jsou odvozeny od instinktu "mrtvého brouka" a psychologicky 

mají blíže k útěku“ (Hošek, 1999, s. 55). Zahrnují rezignaci, popírání, vyhýbání až sociální 

izolaci, dále nejrůznější formy úniku, včetně úniku do světa fantazie za pomoci alkoholu či 

drog. Únik před stresem k návykovým látkám představuje další stres, ten vede k dalšímu 

úniku atd. Tento bludný kruh může vyústit v závislost. 

Hlavními strategickými kroky „vyhýbačů“ bývají vyčkávání a stáhnutí se, nezájem a 

lhostejnost, rezignace (odevzdanost osudu blízká vnějšímu místu kontroly), ignorování, 

cynismus a bezmocnost. Selingmanova teorie naučené bezmocnosti totiž tvrdí, „že pasivita a 

pocit jedince, že není schopen jednat a zvládat vlastní život, se objevují na základě 

nepříjemných zážitků a traumat, které se jedinec neúspěšně snažil zvládnout“ (Baštecká, 

2001, s.273). Tito jedinci trpí permanentním pocitem neschopnosti ovlivnit jakoukoliv situaci, 

a pociťují tak často již předem beznaděj.

Aktivní (ofenzivní) strategie vycházejí spíše z útočného řešení zátěžové situace, kdy 

jedinec disponuje odvahou pustit se do boje se stresorem. Jsou zde zakotveny prvky zvýšené 
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aktivity, boje či agrese. Agrese by neměla být potlačována, jelikož by její dlouhodobější 

suprese mohla vyústit v psychosomatické potíže. Měla by však být projevována sociálně 

přijatelným způsobem, např. sublimace či přenesení. Dalšími aktivními technikami, 

charakteristickými zejména pro dětský věk, jsou egocentričnost a upoutávání pozornosti.  

Strategický postup „konfrontérů“ je daleko složitější. Nejprve probíhá diagnóza situace, tzn. 

zjišťování informací o stresoru, a vlastním stavu. Následuje mobilizace rezerv (zvyšování 

obranyschopnosti organismu, kognitivní zvládání, zvyšování motivace, zvládání emocí,

asertivita). Nastává stanovení kroků vedoucích k žádoucímu cíli, které pokračuje realizací 

tohoto plánu. Na závěr je důležitá výdrž, schopnost nenechat se odradit a jistá míra vytrvalosti 

nutná k boji (Hošek, 1999).

Každý způsob má své vhodné použití v odlišné situaci. Např. vyhýbání se stresu je 

účelnější v situaci, kdy lze předpokládat, že bude trvat krátce a stres nebude příliš intenzivní. 

Naopak aktivní boj se stresem bývá vhodnější v situacích, kdy se dá očekávat, že budou trvat 

delší dobu, popř. v boji s chronickými stresory. (Křivohlavý, 2001).

Lazarus ve spolupráci s Folkmanovou vytvořili dosud nejužívanější klasifikaci 

strategií zvládání, popsali tzv. zvládání orientované na problém, které užívají i děti, a zvládání 

orientované na emoce, které se objevuje až v adolescenci. Hlavním principem zvládání 

orientovaného na problém je problém vymezit, shromáždit informace, hledat alternativní 

řešení, vytvářet rozhodnutí a zrealizovat jej. Může být nasměrované také dovnitř, kdy jedinec

mění něco v sobě místo toho, aby měnil prostředí. Cílem strategií zvládání orientovaného na 

emoce je regulovat či změnit emocionální odpověď na danou stresovou situaci. Tyto odpovědi 

lze měnit buď přímo bez změny významu situace, nebo nepřímo, kdy je pozměněno 

hodnocení významu situace. Strategie zvládání orientované na emoce někteří autoři ještě dále 

člení na ruminační, rozptylující a vyhýbavé. 

Ruminační strategie zahrnují uzavření se do sebe, přemítání o tom, jak je nám špatně

při absenci pokusů situaci řešit. Rozptylující strategie zahrnují provádění příjemných činností, 

které jedince posilují a vedou ke zvýšení pocitu ovlivňování a řízení průběhu událostí. 

Vyhýbavé strategie jsou činnosti, které umožňují změny emočního ladění (abúzus alkoholu, 

drog, hazardérství, agresivní chování vůči okolí), přičemž však znamenají obrovské riziko pro 

jedince vystaveného stresu i jeho okolí (Atkinson, 1995). 

Na tomto místě bych taktéž ráda uvedla dělení a vysvětlení jednotlivých strategií 

zvládání stresu, jak je chápou a uvádí autoři Janke a Erdmannová ve své novější verzi 

dotazníku SVF78, který je stěžejní metodou získávání dat v této práci. Autoři předpokládají 

relativní stabilitu zvládacích strategií v čase a jejich relativní nezávislost na typu zátěžové 
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situace. Hovoří o způsobech zvládání stresu, které lze dělit dle druhu na akční (útok, útěk, 

nečinnost, navázání sociálního kontaktu, sociální uzavřenost) a intrapsychické (odklon, 

podceňování, popírání, přehodnocení stresoru a nadhodnocení svých zdrojů). Dle zaměření a 

funkce je lze rozdělit na situačně orientované (zaměřené na stresor) a na reakci orientované

(zaměřené na stres). Na základě účinnosti je autoři člení na stres zvyšující a stres snižující. 

Rezignace téměř vždy stres udržuje či zvyšuje, zatímco akční tendence směřují k odstranění 

stresorů a stres redukují.  

V dotazníku SVF78 strategie zvládání stresu autoři klasifikují na pozitivní a negativní, 

přičemž vydělují dva typy mimo toto členění. Pozitivní strategie dále dělí do třech podtypů. 

Pozitivní strategie prvního typu nazývají strategiemi přehodnocení a devalvace. Spadá sem  

Podhodnocení, kdy jedinec podhodnocuje vlastní reakce ve srovnání s druhými, a Odmítání 

viny, kdy jedinec nepociťuje odpovědnost za zátěž. Pozitivní strategie druhého typu jsou 

označeny jako strategie odklonu. Patří mezi ně samotný Odklon, kdy se jedinec snaží zátěž 

odvrátit a zároveň vyhledává psychické stavy, které stres zmírňují.  Dále sem patří Náhradní 

uspokojení uskutečňované nejčastěji pomocí vnějších odměn. Pozitivní strategie třetího typu-

strategie kontroly zahrnují Kontrolu situace, která znamená analýzu situace a jejího vzniku, 

plánování opatření ke zlepšení situace a aktivní zásah za tímto účelem, Kontrolu reakcí, tzn. 

nedovolit vzniku vzrušení, nebo čelit již vzniklému a nedat jej na sobě znát. Do této kategorie 

spadá ještě Pozitivní sebeinstrukce; ta znamená dodávání si odvahy jedincem v zátěžových 

situacích. 

Mezi nevyhraněné, zřídka se vyskytující, strategie patří Potřeba sociální opory, jež je 

častější u žen. Jedinci mají tendenci navázat kontakt s druhými lidmi, aby získali podporu při 

řešení stresové situace. Vedle potřeby sociální opory je zde zařazeno i Vyhýbání se, tendence 

vyhnout se zátěži a zabránit další konfrontaci s podobnou situací. 

Negativní strategie zde zahrnují Únikovou tendenci (vyváznout ze stresové situace) 

a Perseveraci (ulpívání na negativních myšlenkách a emocích souvisejících se zátěží). Dále 

Rezignaci, při níž pocity bezmocnosti, beznaděje a neschopnosti situaci zvládnout vedou 

k tomu, že se jedinec vzdává dalšího snažení o zvládnutí situace, a Sebeobviňování, sklonu 

přisuzovat chyby a vinu vlastnímu jednání v souvislosti se zátěží (Janke, Erdmannová, 2003).

Celkově lze všechny druhy strategií zvládání označit buď jako adaptivní, kdy se 

jedinec dobře přizpůsobuje nárokům prostředí a je schopen úspěšně stresovou situaci 

zvládnout, nebo je lze označit naopak za maladaptivní, kdy se jedinec nedokáže nárokům 

prostředí přizpůsobit nebo k tomu užívá nevhodné způsoby (jako únikové chování za pomoci 

alkoholu a drog, nebo dlouhodobé a výhradní užívání obranných mechanismů). 
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3.3 Obranné mechanismy

Mnohé z výše uvedených příkladů strategií zvládání stresu jsou v psychoanalyticky 

orientované literatuře nazývány obrannými mechanismy. V názvosloví tedy hraje úlohu 

obzvláště úhel pohledu a přístup jednotlivých autorů. Psychoanalytici operují s pojmem 

obranných mechanismů, zatímco „kognitivisté“ hovoří o strategiích zvládání, přičemž se tyto 

termíny mnohdy překrývají a znamenají v podstatě totéž.  

Obranné mechanismy mohou do jisté míry chránit osobnost, lidské já a vnitřní 

rovnováhu. Každý z nás je čas od času používá. Na nevědomé úrovni pomáhají překonat 

nepříjemné situace až do doby, dokud se s nimi jedinec není schopen vyrovnat přímo. Pokud 

se však stanou jediným a převládajícím způsobem, jakým jedinec reaguje na skutečnost, jedná 

se o patologickou formu řešení obtížných situací. Obranné mechanismy totiž zkreslují 

důležitost dané skutečnosti, popírají pravý zdroj potíží a určují jim zcela odlišnou příčinu. 

Navíc se vyznačují svou rigiditou (strnulostí), udržují tak jedince ve falešné realitě. 

Obranným mechanismům se věnoval zejména Sigmund Freud a jeho dcera Anna 

Freudová. V současnosti nalezneme v psychologické literatuře minimálně na 40 nejrůznějších 

obran. Mezi nejznámější patří represe (vytěsnění z vědomí), regrese (vývojový krok zpět), 

inverze (převrácené chování), popření, odčinění, racionalizace (přikládání žádoucnosti našim 

motivům), sublimace (převedení na společensky přijatelnou formu), projekce (promítání 

vlastních záměrů do druhých) ad.

Často právě v chování závislých uživatelů postrádáme „zdravý rozum“. Pro nás 

evidentní skutečnosti jsou jimi zkreslovány, popírány či podivně zdůvodňovány. Tito jedinci 

zoufale brání svou „realitu“, své sebepojetí a pojetí druhých před zaplavením pocity studu, 

odcizení a osamělosti. Obrany tohoto typu bývají nejčastěji nevědomé jako vnitřní konflikt

sám, jindy zčásti uvědomované zřídka dokonce i plně vědomé. 

Royce (in Kalina, 2003) podává následující typy obran: omnipotence a velikášství, 

racionalizace (včetně hledání důvodu pro užití drogy), projekce viny, popření, minimalizace 

též bagatelizace a únik do regresivních fantazií. Tyto obranné a únikové mechanismy mívají 

kompenzační charakter, posilují se v důsledku pokračující traumatizace. Uživatelé drog si 

vytvářejí svou vlastní iluzorní realitu. Navenek často působí zmateně, dráždí okolí neustálými 

výmluvami, nedodržovanými přísliby a lhaním. Vzniklé konflikty vedou k další traumatizaci, 

a bludný kruh se tímto uzavírá.
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4 Životní styl uživatele drog

4.1 Životní styl problémového uživatele

Často prezentovaný termín problémové užívání drog je dle EMCDDA (2006) 

definován jako „užívání drog nitrožilně nebo dlouhodobé/pravidelné užívání heroinu, kokainu 

a/nebo amfetaminů“. Problémoví uživatelé tvoří převážnou většinu klientely kontaktního 

centra (prvního výzkumného souboru). Hajný (1999) označuje tuto kategorii klientů za 

nezdrženlivé uživatele a zneuživatele. 

Životní styl problémového uživatele je výrazně ochuzen, vládne mu právě a pouze 

konzumace drog. Jeho běžný den představuje stále stejný kolotoč. Odvíjí se od sehnání 

finančních prostředků na příslušnou dávku, po jejím sehnání následuje její aplikace. Když

vyprchají účinky dané látky, veškeré tyto činnosti se znovu opakují. Užívání je vnímáno jako 

způsob odpoutání se od reality, jedná se o formu únikového chování uživatele. 

Sociální pozice uživatele se pohybuje směrem dolů. Postupem času se předešlé 

sociální pozice zcela vytrácí. Jeho sociální status je společností nahlížen jako nepřijatelný. 

Konflikty související s dopadem životního stylu se pomalu začínají projevovat i v prostředí 

rodiny. Rodina jako taková u něho ztrácí na důležitosti. Uživatel se od rodiny citově 

odpoutává a znovusbližuje (z důvodu materiálních potřeb). Buď se projevují pečující a 

ochranitelské tendence, kdy je uživatel nahlížen jako nemocný, nebo tendence obranného 

typu, vedoucí k odmítnutí jedince v rámci rodiny. Zkušenosti rodiny s uživatelem jsou 

zatíženy především jeho nespolehlivostí, uživatel tak postupně zaujímá roli černé ovce rodiny. 

Perspektivy a cíle v minulosti uživatelem vyhledávané, nyní zcela vymizely jak 

v reálu, tak i v představách. Jediným a nejdůležitějším cílem se v jeho životě stává droga 

sama o sobě. Jedinec je schopen vyvinout úsilí jen kvůli ní. Uživatel ztrácí schopnost vyvíjet 

úsilí k plnění povinností, jež nemají okamžitý zisk. Formulování jeho cílů bývá neosobní. 

Stanovené cíle zůstávají jen na úrovni slov bez reálného uskutečnění či usilování o ně. 

S postupem času se projevují výrazné změny v chování. V jeho chování převládá 

impulzivita, nespolehlivost, parazitování na druhých, manipulace a neschopnost reálného 

sebenáhledu. Vyhledává názorově a postojově podobně zaměřené jedince (nejčastěji skupiny 

jiných uživatelů) kvůli obavám z možného odmítnutí či selhání. Začínají se u něho projevovat 

ambivalentní a nepřátelské postoje proti těm, kteří neschvalují jeho životní styl. Dochází 

k postupnému ochuzení vztahů. Co se týče hodnot, začínají převládat ty, které vedou 
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výhradně k příjemným pocitům, posléze ke stavu bezbolestnosti. V oblasti osobnosti uživatele 

dochází k narůstání napětí. Emoční prožitky uživatele jsou nestabilní, více postaveny na 

stavech příjemný- nepříjemný. Události vnímá černobíle. Projevují se u něho známky 

nezdrženlivosti v konzumaci, zvýšená podrážděnost, neschopnost adekvátně reagovat na 

zátěžové situace, citová zploštělost a egocentrická orientace. 

Tento jedinec je vzhledem k již rozvinuté závislosti terapeuticky velmi omezeně 

ovlivnitelný. Aby nedocházelo k tomu, že vyhledává nízkoprahová zařízení jen za účelem 

materiální pomoci, je zapotřebí aktivně jej zapojit do styku s pracovníky těchto institucí. 

4.2 Životní styl uživatele drog v období doléčování

Běžný klient nastupující do doléčovacího programu má za sebou několikaletou 

drogovou kariéru a s ní související problémy. Většinou ztrácí jakousi ochrannou ruku 

léčebného zařízení (psychiatrické léčebny či terapeutické komunity) nad svou abstinencí, 

avšak opouští základní léčbu s rozhodnutím abstinovat i nadále. Podmínky pro svou 

abstinenci si však musí nyní vytvořit sám, což je nelehký úkol. Přechod z léčby do následné 

péče by měl být pro závislého „vývojovým“ krokem kupředu v jeho procesu úzdravy. Chutě 

na drogu, které v průběhu léčby mohly zeslábnout, opět nabývají na své intenzitě. Stávají se 

téměř každodenní záležitostí, jsou umocňovány nestabilní životní situací. Je tedy nutné učit 

klienta vyhýbat se rizikovým (stresujícím) situacím a učit jej, jak je bezpečně zvládat. 

Závislí se musí naučit zříkat se okamžitého uspokojení a přijímat nevyhnutelné 

frustrace života. Freud jednou uvedl, že hlavní úspěch psychoterapie spočívá v „transformaci 

hysterického utrpení do běžného neštěstí“. Toto „běžné neštěstí“ jako by považovali závislí za 

nesnesitelné. Běžné starosti a bolesti všedního života, které většina z nás přijímá za nutné, je 

dokážou hluboce rozrušit. Je tedy zapotřebí živit u nich přesvědčení, že tyto obyčejné potíže 

jsou snesitelné a nebrání uspokojení z lásky a práce, které jsou trvalejší (Rotgers, 1999). 

Vyvstává najednou spousta problémů k řešení, klient se tak cítí jako cizinec ve světě, 

jemuž nerozumí. Mezi tyto problémy zpravidla patří hledání zaměstnání, bydlení, dluhy, 

zdravotní komplikace a zcela neznámý a dosud nevyhovující sociální život „obyčejných 

smrtelníků“, mezi které je potřeba závislého znovu začlenit za účelem vybudování kvalitní 

sociální sítě mimo klientelu doléčovacího programu (Kuda, in Kalina, 2003). Jedná se o 

poslední fázi procesu změny, patří sem tedy intervence zaměřené na udržení navozených 

změn chování závislého. Klient je veden zejména k samostatnosti, je posilována jeho 

kompetentnost žít svůj vlastní život. Pracuje se na stabilizaci klientova životního stylu a na 

vytváření podmínek pro jeho abstinenci. 
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4.3 Profil kontaktního (drop-in) a doléčovacího (aftercare) centra

První výzkumný soubor tvoří klienti kontaktního centra Walhalla v Olomouci, které 

poskytuje své služby od roku 1991. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. definuje 

kontaktní centra jako „nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní 

služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování 

sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba podle 

odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) sociálně terapeutické činnosti,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu“ (https://www.mpsv.cz).

Základní poskytovanou službou je zde v rámci snižování zdravotních rizik a poškození

(harm reduction) prevence přenosu virových hepatitid a viru HIV výměnou injekčního 

materiálu a jeho bezpečnou likvidací. Dále je nabízeno individuální psychologické 

poradenství včetně motivačních rozhovorů či krizové intervence, zdravotní ošetření, sociálně-

právní poradenství, asistenční služby, hygienický a potravinový servis, čímž se zvyšuje 

atraktivnost zařízení pro klienty a jejich následné navázání.

Druhý výzkumný soubor je složen z klientů doléčovacího centra Sananim v Praze, 

které svou činnost započalo v roce 1995. Cílem zařízení následné péče je v širším pojetí 

sociální integrace klienta do podmínek normálního života, především pak podpora a udržení 

abstinence po léčbě. Doléčovací centrum nabízí různé programy- jednak ambulantní, program 

pro matky s dětmi či chráněné bydlení, přičemž každý z nich má svá specifika. Doléčování 

trvá zpravidla od šesti měsíců do jednoho roku, je rozdělen do dvou fází. 

Cílovou skupinou doléčovacího programu jsou obecně klienti s diagnózou závislosti 

na alkoholu a/nebo nealkoholových drogách, kteří absolvovali ambulantní nebo pobytovou 

léčbu a abstinují souvisle po dobu 3 měsíců (http://www.sananim.cz/zarizeni-23-Dolecovaci-

centrum-s-chranenymi-byty-(DC)/komu-je-dc-urceno.html). 

Mezi poskytované služby patří prevence relapsu, sociální práce, chráněné bydlení a 

práce, podpůrná skupinová terapie, individuální pohovory s garantem, práce s rodinou, 

volnočasové aktivity ad. Absolvování doléčovacího programu výrazně zvyšuje efektivitu 

léčby a zkracuje dobu potřebnou pro další následnou péči.

https://www.mpsv.cz/
http://www.sananim.cz/zarizeni-23-Dolecovaci-centrum-s-chranenymi-byty-(DC)/komu-je-dc-urceno.html)
http://www.sananim.cz/zarizeni-23-Dolecovaci-centrum-s-chranenymi-byty-(DC)/komu-je-dc-urceno.html)
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5 Výzkumy strategií zvládání stresu

Výzkumů zaměřených na strategie zvládání stresu existuje celá řada, a to u 

nejrůznějších skupin populace.  Zmíním zde ty výzkumy, které by mohly souviset s výsledky 

této práce (ve smyslu podobnosti/shody či vzájemné protikladnosti). Možné srovnání 

výsledků a bližší interpretace budou zahrnuty v diskusi.

5.1 Gender rozdíly ve strategiích zvládání

Stále více pozornosti je věnováno výzkumu vztahu genderu, stresové situace a výběru 

strategie zvládání. Četné výzkumy potvrzují, že muži užívají častěji zvládací strategie 

orientované na problém, zatímco ženy orientované na emoce. Tento rozdíl je dán jednak 

odlišným typem zátěžových situací, kterým musí muži či ženy čelit, jednak odlišným 

přístupem ke stresující situaci. 

Percepce možnosti ovládat situaci není vázána na pohlaví. V situacích, jež jsou 

vnímány jako neovladatelné, bez změny výsledku, jsou užívány strategie cílené na regulaci 

emocionálního stavu. Kdežto v situaci, kterou lze ovládat, existuje tendence užít spíše 

strategii zaměřenou na řešení problému. Naproti tomu, je-li situace vnímaná jako ovladatelná, 

ženy užívají vyhýbavé či únikové strategie. Muži vykazují vyšší schopnost odhlédnout od 

problému, nižší emocionalitu a tendenci k potlačování emocí v sobě, proto tendují spíše ke 

strategií zaměřeným na problém, ne na emoce (Lawrence, 2006). 

Muži buďto problému čelí přímo anebo již existující zátěž popírají. Ženy naopak 

dávají více najevo svou emocionální odpověď. Tráví daleko více času probíráním problémů

s přáteli či rodinou. Co se týče emocionální exprese, ženy během stresu vyvíjejí větší 

mimickou aktivitu v obličeji. Pláčou obecně častěji než muži a navíc používají pláč jako jednu 

z forem zvládání. Daleko častěji než muži se s problémem vypořádávají právě vyjadřováním 

svých emocí (Tamres, 2002). Co se týče strategií zaměřených na řešení problému, muži je 

užívají převážně při problémech pracovních, ženy spíše v situacích partnerského a rodinného 

kontextu. Vztahové problémy ženy zatěžují obecně více než muže. Bylo také dokázáno, že 

v těchto situacích ženy častěji vyhledávají sociální oporu v okolí. 

Je také možné říci, že u žen je zapotřebí užití více zvládacích strategií, protože bývají 

jimi vybrané techniky zvládání méně účinné. To může být zároveň jedním z možných 

vysvětlení faktu, že se ženy daleko více stresují než muži (Eckenrode, 1991).  
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5.2 Strategie zvládání psychoticky nemocných

Z výsledků výzkumu Hrabicové (2007) vyplývá, že psychotici (výzkumný soubor jich 

čítal 20 osob) užívají zejména pozitivní strategie kontroly, jako Kontrolu situace, Kontrolu 

reakcí, Pozitivní sebeinstrukci a Vyhýbání se, obdobně jako kontrolní skupina zdravých 

osob. Psychoticky nemocní mají tendenci hodnotit vlastní reakce ve srovnání s jinými 

osobami příznivěji než zdravá populace. Naopak jim oproti kontrolní skupině chybí vědomí 

vlastní zodpovědnosti za zátěž. 

5.3 Strategie zvládání manažerů

Z výzkumu Černého (2006) plyne, že manažeři oproti běžné populaci používají 

v mnohem vyšší míře pozitivních strategií a naopak méně strategií negativních. Strategii 

Podhodnocení manažeři používají více než běžná populace. Tato strategie nám vyjadřuje 

schopnost hodnotit své reakce pozitivněji oproti reakcím druhých, zároveň je považována za 

antagonistu strategií negativních. Manažeři rovněž více používali Náhradní uspokojení, které 

je považováno také za pozitivní. 

Stěžejními jsou u manažerů vyšší hodnoty strategií Kontroly situace a Kontroly reakcí

než je tomu u běžné populace. Manažeři jsou odpovědní za řízení běhu určité skupiny a její 

kontroly, neměli by tedy projevovat emoční reakce neadekvátní situaci. Používají méně

negativních strategií Perseverace a Rezignace. Nemohou si dovolit ulpívat či rezignovat na 

problémy, neboť by způsobili dysfunkci běhu organizačního celku, jemuž jsou nadřízeni. 



22

6 Cíl výzkumu a výzkumné otázky

Tento výzkum je primárně zaměřen na strategie zvládání stresu.

1. Prvním cílem je specifikovat charakter situací a událostí, jež považují klienti 

kontaktního a doléčovacího centra za stresující. 

2. Druhým cílem je zjistit nejčastěji užívané strategie zvládání stresu klientů 

kontaktního centra (užívajících návykové látky) a klientů doléčovacího centra 

(abstinujících) dle standardizovaného dotazníku SVF78.  

Výzkumné otázky:

1. Které situace či události považují klienti kontaktního a doléčovacího centra za 

stresující ve svém životě?

2. Jaké strategie zvládání stresu používají vybraní klienti nejčastěji? 

V této práci se jedná o tzv. předvýzkum neboli orientační psychologický výzkum. 

Při přípravě ideového plánu výzkumu naráží výzkumník např. na nedostatek odborné 

literatury nebo na nedostatek zkušeností s konkrétní zkoumanou problematikou. Může se tedy 

jednat o zmapování prostředí, ověření navržených metod či nalezení nového tématu 

(Miovský, 2006). 

Záměrem této studie tedy není sebemenší generalizace výsledků, nýbrž umožnění 

hlubšího vhledu do dané problematiky na základě zjištěných údajů za pomoci kvalitativních 

metod, taktéž možné přenesení získaných poznatků do praxe co se týče sociální práce 

s uživateli návykových látek v kontaktním a doléčovacím centru. 
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7 Metodologie výzkumu

7.1 Výběr a popis výzkumného souboru

Výběr výzkumného souboru pro tento kvalitativní výzkum probíhal metodou prostého 

záměrného výběru. Jedná se o cílené vyhledávání účastníků dle určitých vlastností. Kritérium 

výběru bývá vybraná vlastnost, projev vlastnosti nebo stav (např. příslušnost k určité sociální 

skupině). Na základě tohoto kritéria jsou vyhledávání pouze ti jedinci, jež jej splňují a jsou 

současně ochotni se výzkumu účastnit (Miovský, 2006). Kritériem pro první výzkumný 

soubor bylo dlouhodobé užívání návykových látek spolu s aktivním navštěvováním a 

využíváním služeb kontaktního centra. Pro druhý výzkumný soubor to byla nynější abstinence 

a aktivní účast na programech doléčovacího centra. Po prvním kontaktu se již klient sám 

dobrovolně rozhodoval o participaci na výzkumu. 

První výzkumný soubor tvořili klienti kontaktního centra. Jednalo se o dlouhodobé 

injekční uživatele návykových látek, převážně pervitinu, kteří zároveň využívají služeb 

kontaktního centra Walhalla v Olomouci. Druhý výzkumný soubor se skládá z klientů 

doléčovacího centra- ambulantního programu a chráněného bydlení. Jednalo se o bývalé

uživatele návykových látek, kteří nyní po absolvování léčby v psychiatrické léčebně či 

terapeutické komunitě abstinují. Bližší údaje, tzn. pohlaví, věk, dokončené vzdělání, hlavní 

užívanou návykovou látku, dobu užívání a dobu návštěvnosti kontaktního/doléčovacího 

centra, jsou k dispozici níže v tabulkách.  

Tab.2  Popis prvního výzkumného souboru- klienti kontaktního centra.

pořadí klientů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pohlaví žena muž muž žena žena žena muž muž žena muž

věk 26 28 24 30 23 25 27 31 21 24

dokončené vzdělání ZŠ ZŠ SOU SOU ZŠ ZŠ ZŠ SpŠ ZŠ SOU

hlavní návyková látka pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin

doba užívání drog 11 let 13 let 6 let 11 let 4 let 9 let 7 let 12 let 6 let 8 let

návštěva KC 3,5 let 8 let 4 roky 8 let 4 roky 7 let 2,5 let 12 let 0,5 rok 6 let

První výzkumný soubor tedy tvořilo deset klientů kontaktního centra- pět žen a pět 

mužů, jejichž průměrný věk je 25,9 let. Jednalo se o uživatele návykových látek, výhradně 

pervitinu.  Průměrná doba užívání činí 8,7 let, jež ve značné míře převyšuje průměrnou dobu 

návštěvnosti, která je 5,5 roku. Nejvyšším dokončeným vzděláním uživatelů je vyučení na 

středním odborném učilišti. 



24

Tab. 3  Popis druhého výzkumného souboru- klienti doléčovacího programu.

pořadí klientů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pohlaví muž žena žena žena žena žena muž muž muž muž

věk 25 22 29 21 24 24 29 31 31 35

dokončené vzdělání ZŠ ZŠ SŠ ZŠ ZŠ ZŠ SŠ ZŠ SOU SOU

primární droga pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin pervitin

doba užívání drog 8 let 7 let 8 let 3 roky 4 roky 6 let 13 let 8 let 14 let 9 let

návštěva DC 7 měs. 3 měs. 1 měs. 1 měs. 2 měs. 3 měs. 1 měs. 1 měs. 2 měs. 5 měs.

Druhý výzkumný soubor byl složen z deseti klientů doléčovacího centra- pěti žen a 

pěti mužů, jejichž průměrný věk činí 27,1 let. Jsou to bývalí uživatelé návykových látek, kteří 

nyní po absolvování léčby abstinují. Průměrná dobu užívání je rovných 8 let a průměrná doba 

účasti na doléčovacím programu je 2,6 měsíce. Nejvyšším dokončeným vzděláním vybraných 

participantů je střední škola s maturitou. 

Participanti z řad klientů obou výzkumných souborů spadají věkově do období mladé 

dospělosti. „Mladá dospělost zahrnuje období od 20 do 35 let. Dosažení dospělosti signalizuje 

ochota přijmout a schopnost zvládnout určité vývojové úkoly- profesní roli, stabilní 

partnerství a rodičovství“(Vágnerová, 2000, s. 304).

Participanti obou výzkumných souborů jsou dlouhodobými (déle jak 3 roky) uživateli 

pervitinu1, převážně intravenózními (vyjma dvou, kteří užívali výhradně intranasálně). 

7.2 Metody získávání dat

7.2.1 Kvadrant klasifikace stresujících situací

K analýze prvního výzkumného cíle jsem si vytvořila vlastní verzi metody s využitím 

dichotomických jednotek. Vytvořený kvadrant sloužil pro snadnější orientaci v charakteru 

stresujících situací popisovaných participanty. Jelikož je dotazník SVF 78 započat formulkou: 

„Když jsem něčím nebo někým poškozen(a), vnitřně rozrušen(a), nebo vyveden(a) z míry...“,

participanti měli za úkol nejprve za tuto formulku dosadit konkrétní stresující situaci, ke které 

se budou dále vztahovat jejich odpovědi. Vyjmenovat měli minimálně dvě takovéto situace či 

události. Na základě jejich subjektivní výpovědi, jsem jimi jmenované situace zapisovala do 

kvadrantu na základě určitých kritérií. 

                                               
1 Pervitin je jednou z nejrozšířenějších nealkoholových stimulačních drog u nás. Odhadovaný počet 

uživatelů pervitinu v r. 2007 činí cca 20,9 tisíce (Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2007). 
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Prvním kritériem byla aktuálnost versus dlouhodobost působící zátěže, druhým pak 

spoluúčast/neúčast participanta na dané stresující situaci a její částečná ovlivnitelnost/ 

neovlivnitelnost. Z takto zařazených situací si poté vybrali jednu, která pro ně představuje 

největší zátěž, na tu se pak vztahovaly otázky z dotazníku. 

Obr. 1  Kvadrant klasifikace stresujících situací.

okolí (neovlivnitelné)

chronické       akutní
dlouhodobé       současné

já (ovlivnitelné)

7.2.2 Dotazník SVF 78

Dotazník Stressverarbeitungsfragebogen zachycuje variabilitu způsobů, které jedinec 

uplatňuje při zvládání zátěžových situací. Novější verze dotazníku SVF 78 je zkrácenou verzí 

původního SVF 120. Bylo v ní ponecháno 78 položek rozdělených do 13 subtestů (blíže 

v teoretické části). Společná počáteční zadávací formule zní: „Když jsem něčím nebo někým 

poškozen(a), vnitřně rozrušen(a), nebo vyveden(a) z míry...“; tato věta je vždy doplněna 

určitou aktivitou. Tázaní volí odpověď na pětibodové škále. Participantům jsem odpovědi 

předčítala a zaškrtávala je do archu. Chtěla jsem tak předejít nedorozuměním a možnému 

následnému zkreslení dat. Zpracování výsledků SVF 78 umožňuje analýzu strategií vedoucích 

k redukci stresu (pozitivní strategie) nebo směřujících k zesílení stresu (negativní strategie). 

Vyhodnocení SVF 78 lze provádět jak na úrovni jednotlivých z třinácti subtestů, tak na úrovni 
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sekundárních hodnot (pozitivní a negativní strategie). Dotazník je podložen poměrně vysokou 

vnitřní konzistencí i vysokou reliabilitou pro celý standardizační soubor, včetně jednotlivých 

pohlaví. Souhrnné hodnoty každého subtestu, označované také jako hrubý skór subtestu, lze 

převést dle norem na T-skóry, jež umožňují posuzovat výsledky jedince vzhledem k 

hodnotám jiných osob (Janke, Erdmannová, 2003).

7.2.3 Ohnisková skupina

Ohniskové skupiny jsou jednou z nejprogresivnějších kvalitativních metod získávání 

dat. Badatel dopředu určuje zaměření (ohnisko) diskuse, jež se odvíjí od výzkumných otázek 

a cílů, čímž modeluje obsah a do značné míry i průběh získávání dat. Ohniskem je míněna 

celá tematická oblast, která nás výzkumně zajímá, v tomto případě stres zažívaný klienty 

příslušného zařízení a jejich strategie zvládání. Ohnisko však musí být ohraničené a 

srozumitelné pro všechny účastníky diskuse (Miovský, 2006). 

V tomto případě se jednalo o polostrukturovanou ohniskovou skupinu v trvání necelé 

hodiny, na dané téma se pracovníci vyjadřovali libovolně. Z obou zařízení se účastnili vždy 

čtyři pracovníci včetně vedoucího (3 ženy a 1 muž). Záznam ze skupin byl nahráván na 

diktafon, s čímž účastníci souhlasili. Ohnisková skupina byla použita jednak pro naplnění 

validity výsledků, ale zejména jako doplňková metoda pro získání informací a podnětů pro 

praxi co se týče zvládání stresu klientů příslušných zařízení, s výzkumnými cíli přímo 

nesouvisí. S pozorováním, zkušenostmi a názory pracovníků pracuji v diskusi, kde se 

zamýšlím nad možnými způsoby práce se stresem v příslušných zařízeních. 

7.3 Průběh získávání dat a etika

Získávání dat probíhalo vždy v prostorách příslušného centra. Vyplňování dotazníků 

se uskutečňovalo v tiché a nikým nerušené místnosti vybudované za účelem individuálního 

poradenství a intervence s klientem. Z důvodu naprosté dobrovolnosti účasti na výzkumu byli 

participanti již při prvním kontaktu autorkou plně obeznámeni s účelem výzkumu, 

s podmínkami jeho průběhu a se svými právy. Informovaný souhlas proběhl vždy ústní 

formou. Ačkoliv má účastník právo kdykoliv od výzkumu odstoupit či jej odmítnout, nestalo 

se tomu tak ani v jednom případě. 

Ochranu osobních údajů jsem zajistila přiřazením anonymního kódu, sestávajícího se 

ze zkratky zařízení- KC/DC, čísla reprezentujícího pořadí účasti ve výzkumu, a písmene M či 
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Ž, jež označuje pohlaví daného participanta. Jelikož jsem tou dobou s danými participanty 

pracovala (v KC v rámci dobrovolné činnosti třetím rokem, v DC v rámci povinné stáže 

druhým měsícem), vyhnula jsem se tak možnému riziku nebezpečí vůči vlastní osobě. 

Základní etická pravidla byla dodržena. 

Co se týče validity výsledků, snažila jsem se ji zvýšit tzv. triangulací metod získávání 

dat. Triangulace metod představuje velmi účinný kontrolní nástroj integrující různé zdroje dat 

a přístupy k jejich získávání a analýze. Lze zjistit, zda zdrojem zkreslení nemůže být 

nedostatečné zvládnutí zvolené metody získávání dat, dále zda výzkumník není schopen 

jiným nástrojem získat kvalitnější data či zda a jak se liší údaje získané různými nástroji 

(Miovský, 2006). Vedle standardizovaného dotazníku SVF 78 proběhla také focusová skupina 

v doléčovacím centru na téma zvládání stresu, kde se některé odpovědi z dotazníku objasnily.

Dále se uskutečnily dvě ohniskové skupiny s pracovníky daných zařízení. 

V průběhu celého výzkumu, tzn. při získávání dat, analýze dat i při formulaci závěrů a 

interpretaci, jsem se snažila o důkladnou sebereflexi, zajištění přiměřené kritičnosti a o 

absolutní nestrannost.
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8 Analýza a interpretace dat

8.1 Metody analýzy a interpretace dat

Při analýze a interpretaci dat jsem nejprve použila deskriptivní přístup a metodu 

prostého výčtu. Jedná se o popis získaných dat, jehož prostřednictvím je vyjádřena např. 

frekvence či intenzita výskytu daného jevu nebo poměr výskytu tohoto jevu k jinému. Těchto 

metod je využito napříč celým výzkumem.

Ve výzkumu je však skrytým cílem nalézt jisté podobnosti v získaných informacích a 

jejich možná slučitelnost sloužící k jednodušší orientaci a pozdější interpretaci. Proto jsem 

obohatila jednoduchý nástroj deskripce o metodu vytváření trsů. Ta slouží ke srovnávání a 

agregaci (seskupování) dat do skupin (trsů) dle vzájemných podobností a opakujících se 

znaků. Vznikají tak prostřednictvím kategorizace obecnější jednotky. Tento nástroj analýzy 

byl využit při analýze prvního výzkumného cíle- při specifikaci charakteru stresujících 

situací. 

Na podobném principu je postavena také metoda zachycení vzorců („gestaltů), 

kdy jsou v datech vyhledávány určité opakující se vzorce, příp. témata, a ty se zaznamenávají. 

Jedná se o určité obecné principy, které odpovídají specificky zaznamenaným jevům vázaným 

na určitý kontext či osobu (užívané strategie zvládání stresu) v konkrétních případech. 

Dále jsem využila metodu kontrastu a srovnávání, jež je vhodnou technikou pro 

odlišení identifikovaných kategorií, přestože mohou mít tyto kategorie mnoho společného

(Miovský, 2006). Užívám ji zejména v diskusi, kde se zamýšlím nad rozdíly v užívaných

strategiích zvládání stresu u klientů kontaktního a klientů doléčovacího centra. 

Domnívám se, že kombinace výše uvedených metod analýzy kvalitativních dat by 

měla poskytnout bohatá a plně validní data.  

8.2 Analýza a interpretace prvního výzkumného cíle

Prvním výzkumným cílem bylo specifikovat charakter stresujících situací, jež zatěžují 

vybrané klienty kontaktního a doléčovacího centra. Tomuto účelu sloužila počáteční formule 

dotazníku SVF 78 „Když jsem něčím nebo někým poškozen(a), vnitřně rozrušen(a), nebo 

vyveden(a) z míry...“. Participanti měli za úkol popsat alespoň dvě situace z jejich běžného 

života, které vnímají jako stresující (zátěžové), ty se pak zapisovaly do kvadrantu na základě 

dvou kritérií. Prvním kritériem byla aktuálnost versus dlouhodobost působícího stresu, 
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druhým pak spoluúčast/neúčast participanta na dané stresující situaci a její částečná 

ovlivnitelnost/neovlivnitelnost.

Co se týče doby trvání působení stresu, participanti z řad klientů kontaktního centra 

řadili uváděné stresující situace rovnoměrně do obou kategorií, identifikovali snadno jak 

aktuální, tak dlouhodobé stresující události. Téměř dvojnásobně se však objevila subjektivně 

pociťovaná neovlivnitelnost situace a neúčast na působící stresující situaci. Jednalo se 

respektive o neuvědomovanou spoluúčast na dané stresující situaci a nerozpoznanou možnost 

změny dané situace. Tato skutečnost byla patrná např. při zmiňovaných problémech 

v partnerských vztazích, kde mnohdy chyběl náhled na vlastní spoluodpovědnost za vzniklou 

situaci. 

Uváděné stresující situace měly následující charakter:

 problémy v partnerském vztahu (5x)- nejistota, nedůvěra, žárlivost, hádky, náhlá 

změna původních plánů, 

 problémy v mezilidských vztazích (5x)- hloupost, nespolehlivost, nezájem či agrese 

ostatních lidí, která na jedince doléhá, 

 nahromadění jednotlivých stresorů v krátkém časovém období (4x),

 životní styl uživatele drog spolu s nedostatkem prostředků na „normální“ živobytí 

(3x).

Ačkoliv následující téma nebylo primárně výzkumným cílem, chtěla bych se zde 

pozastavit nad jedním zajímavým faktem. Jelikož je výzkumný soubor rovnoměrně rozdělen 

dle pohlaví, lze do jisté míry usuzovat na výsledky i z pohledu genderové problematiky. Na 

tomto místě byly rozdíly tohoto typu markantní. 

Pět z pěti participantek uvádělo jako nejvíce stresující situaci partnerské problémy a 

neshody. Mužští participanti uváděli vesměs jako nejvíce stresující situaci sociální nejistotu 

vyvěrající z životního stylu uživatele drog (nedostatek financí, nezaměstnanost, nestálé 

bydlení atd.). Střízlivým náhledem lze konstatovat, že uvedené stresující události nebyly nijak 

výjimečné, nýbrž vzhledem k životnímu stylu participantů zcela běžné a pochopitelné.
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Obr. 2 Vyplněný kvadrant klasifikace stresujících situací- první výzkumný soubor (KC).

okolí (neovlivnitelné)

(1Ž) problémy v mezilidských vztazích  (1Ž) problémy v partnerském vztahu
(3M) agrese v okolí (2M) práce, psychiatři, rozchod- víc věcí naráz
(5Ž) neshody v partnerském vztahu (4Ž) víc věcí najedou- výpověď v práci, ztráta bydlení
(6Ž) partnerské problémy (5Ž) hloupost a stupidita ostatních lidí
(8M) nespolehlivost známých (6Ž) zlobivý syn
(10M) hloupost a stres ostatních lidí (7M) když se nakupí víc problémů najednou

(9Ž) když nevycházejí plány a nevyjde jich 
několik najednou

chronické akutní      
dlouhodobé současné

(2M) užívání drog a s tím spojené problémy (8M) sociální nejistota- hledání práce
(3M) životní styl uživatele drog (10M) životní styl uživatele spojený s
(4Ž) problémy s partnerem nedostatkem financí na normální živobytí
(7M) výčitky svědomí za spáchané činy
(9Ž) žárlivost a další neshody v partnerském vztahu

já (ovlivnitelné) 

Co se týče participantů z doléčovacího programu, identifikovány nejvíce byly 

stresující situace dlouhodobého charakteru, které mohou vlastním přičiněním do jisté míry 

ovlivnit (na což mají reálný náhled). Tyto se objevovaly zhruba dvojnásobně častěji než 

situace vnímané jako neovlivnitelné, což je protikladem k výsledku tohoto kritéria u 

participantů prvního výzkumného souboru.  

Uváděné stresující situace měly následující charakter:

 problémy v práci (7x) -vypětí, zodpovědnost, nejistota, neúspěch, konflikty,

 hledání nové práce (3x)- pracovní pohovory, nejistota, 

 problémy v mezilidských vztazích (3x)- hádky v rodině,

 nahromadění jednotlivých stresorů v krátkém časovém období (3x),

 ojediněle pak nespokojenost se sebou, strach z nemoci, soud či dluhy.

Ve druhém výzkumném souboru již nelze poukázat na genderové odlišnosti, obě 

pohlaví uváděla podobné stresující situace, které korespondovaly s obtížným procesem 

opětovného návratu do „normální“ společnosti. 
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Obr. 3  Vyplněný kvadrant klasifikace stresujících situací- druhý výzkumný soubor (DC).

okolí (neovlivnitelné)

(1M)seskupení více věcí najednou (9M)soud
(2Ž) seskupení více věcí najednou  (10M)konflikty v prac.prostředí
(6Ž)hádky doma

chronické akutní      
dlouhodobé současné

(2Ž)hádka s rodiči (1M)hledání nové práce, prac.pohovory
(3Ž) tréma z prac.pohovorů (3Ž)náročnost práce a zodpovědnost za kasu
(4Ž)hádky (4Ž)nejistota v práci a přílišná zodpovědnost
(5Ž)nespokojenost sama se sebou (5Ž)pracovní vypětí
(7M) neúspěchy v práci (6Ž) pracovní vypětí
(7M)strach z nemoci (8M)hledání nové práce, tel.kontakty
(8M) problémy v práci, zodpovědnost
(9M)dluhy (reálný náhled na finanční situaci)
(10M)seskupení více věcí najednou

já (ovlivnitelné) 

8.3 Analýza a interpretace druhého výzkumného cíle

Druhým výzkumným cílem bylo zjistit nejčastěji užívané strategie zvládání stresu 

klientů kontaktního a doléčovacího centra za pomoci dotazníku SVF 78. Tento test se skládá z 

13 subtestů, které představují jednotlivé strategie zvládání stresu. 

Z výsledků testu lze získat hrubé skóry pro každý subtest, ty lze dále převést na tzv. 

T-skóry, jež umožňují posuzovat výsledky jedince vzhledem ke skórům jiných osob

(představují plošnou transformaci v populaci). Právě na základě zjištěných T-skórů jsem 

prováděla analýzu. Norma T-skórů se pohybuje v intervalu 30-70, tudíž vrchol křivky činí 

hodnotu 50. Pro výsledné hodnoty subtestů, jež přesahují tento interval, již neexistují 

příslušné hodnoty ve standardizačních tabulkách, v těchto případech je tedy uvedena hodnota

nejvyšší možná. 

K interpretaci výsledků participantů prvního výzkumného souboru jsem vybírala právě 

strategie, jež vyčnívaly mimo normu T-skórů, jelikož jich samotných byl dostatek. 
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Tab. 4  T- skóry z SVF78 prvního výzkumného souboru (zvýrazněné jsou hodnoty mimo normu).

KC1Ž KC2M KC3M KC4Ž KC5Ž KC6Ž KC7M KC8M KC9Ž KC10M

podhodnocení 60 55 55 60 56 54 44 46 58 54

odmítání viny 44 66 51 23 28 71 23 51 23 23

odklon 68 57 47 23 47 75 51 59 23 59

náhradní uspokojení 59 46 35 33 33 64 72 52 28 71

kontrola situace 54 25 63 54 59 40 44 25 23 44

kontrola reakcí 53 23 55 35 59 68 64 30 29 64

pozitivní sebeinstrukce 62 29 65 32 43 75 54 32 23 45

potřeba sociální opory 42 52 28 55 27 55 39 75 31 67

vyhýbání se 54 30 37 33 64 73 62 51 33 30

úniková tendence 77 73 40 63 57 77 73 73 75 73

perseverace 68 23 33 68 63 68 72 63 68 63

rezignace 77 77 39 77 77 59 73 75 70 67

sebeobviňování 49 23 47 77 77 35 75 65 66 77

POZ 62 38 53 29 47 70 53 38 25 53

NEG 75 58 36 75 75 64 75 75 75 75

U participantů se vůbec nejčastěji (v patologických hodnotách) vyskytly negativní 

strategie- Úniková tendence, Rezignace a Sebeobviňování. Participanti mají velmi vysokou 

rezignační tendenci vyváznout ze zátěžové situace. Trpí pocity bezmocnosti a beznaděje ve 

vztahu k určité stresové situaci a vlastním možnostem zvládání. To je později vede k tomu, že 

snadno a rychle rezignují na další snažení o zdolání zátěžové situace. Jsou přesvědčeni o 

vlastní snížené schopnosti čelit stresové situaci. Vysoká korelace subtestů Úniková tendence a 

Rezignace navíc svědčí o sklonu k vyhýbání se řešení stresové situace. Jedná se tedy o vysoce 

maladaptivní způsob zvládání zátěže, který stres v dlouhodobém hledisku spíše zvyšuje. 

Participanti navíc často trpí často výčitkami svědomí a pocity viny kvůli projevům 

svého chování. Vysoké hodnoty subtestu Sebeobviňování poukazují na zvýšený sklon 

participantů ke sklíčenosti a přisuzování chyb vlastnímu jednání v souvislosti se zátěží. S

tímto výsledkem korelují nízké, mimo normu posazené, hodnoty subtestu Odmítání viny, 

poukazující na týž fakt, že si participanti přisuzují přílišnou odpovědnost za vzniklou zátěž. 

Jelikož osm participantů dosáhlo téměř maximálního hrubého skóru v subtestu 

Perseverace, lze konstatovat, že participanti prodlouženě přemítají o zátěžové situaci a nejsou 

schopni se od ní myšlenkově odpoutat. Negativní, neboli automatické, myšlenky na danou 

stresující událost se neustále vnucují do vědomí, a zabírají tak ve značné míře kapacitu 

myšlení. Často mívají ulpívavé myšlenky charakter zkreslujících myšlenkových procesů. Patří 

sem bagatelizace, vztahovačnost, pohled černými brýlemi ad. Stresující situace nemizí, 

subjektivně se prodlužuje, čímž je ztíženo také obnovení výchozího stavu. 

Výše zmíněné negativní strategie se ve větší míře projevily u ženských participantek. 

Tyto mají větší sklon stavět se k nastalé stresující události jako k bezvýchodné a využívat 
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postoje naučené bezmocnosti v boji s ní. Velmi snadno se vzdávají jakéhokoliv úsilí po 

zdolání zátěže. Daleko více trpí neschopností myšlenkově se odpoutat od prožívané zátěže. 

Stres a vnitřní napětí s ní spojené se tím však akorát prodlužuje.

Velice sporadicky (pod hodnotami norem) se objevily pozitivní strategie kontroly

(Kontrola Situace, Kontrola reakcí a Pozitivní sebeinstrukce). Představují konstruktivní 

snahu po kontrole a zvládání zátěže. Nedat na sobě podráždění znát, anebo již vzniklému 

napětí čelit. Tyto snahy v jednání participantů při zátěži často chybí. Nejsou zcela schopni 

ovládat stresující situaci a své reakce při ní. K tomu se navíc přidává neschopnost dodávat si 

odvahu a zvyšovat vlastní sebedůvěru v zátěžové situaci. Pozitivní sebeinstrukce je 

protipólem subtestu Rezignace, což výsledky participantů potvrzují.  

S výslednými T-skóry jsem pracovala i v případě druhého výzkumného souboru. Zde 

se však hodnoty mimo standardizační normy objevily jen výjimečně, tudíž jsem k interpretaci

využila veškeré subtesty s nejvyššími výslednými hodnotami.

Tab.5  T- skóry z SVF78 druhého výzkumného souboru (zvýrazněné jsou hodnoty mimo normu).

DC1M DC2Ž DC3Ž DC4Ž DC5Ž DC6Ž DC7M DC8M DC9M DC10M

podhodnocení 48 34 25 42 38 34 37 58 60 55

odmítání viny 63 49 55 44 44 61 41 54 41 61

odklon 69 32 65 37 43 47 49 77 67 67

náhradní uspokojení 70 58 58 54 54 63 70 69 63 52

kontrola situace 72 25 25 59 25 59 58 58 53 34

kontrola reakcí 68 29 33 50 34 45 68 55 50 61

pozitivní sebeinstrukce 69 53 30 40 25 59 51 63 51 63

potřeba sociální opory 52 55 71 65 50 48 55 55 44 59

vyhýbání se 64 55 64 53 55 53 47 56 64 37

úniková tendence 45 75 60 60 58 60 68 74 64 64

perseverace 63 63 43 53 34 68 59 33 55 49

rezignace 42 61 73 65 34 77 56 51 65 48

sebeobviňování 41 64 60 64 39 77 55 36 67 44

POZ 73 42 38 47 32 58 57 73 60 57

NEG 53 71 62 67 39 75 63 51 67 53

Souhrnně lze k participantům druhého výzkumného souboru sdělit, že v průměru 

vykazují vyšší strategie negativní, lze však vidět značné genderové rozdíly. Jako 

nejmarkantněji užívaná se jevila strategie Úniková tendence. Rezignační ráz zpracování 

stresu spolu s omezenou schopností čelit zátěži vede participanty k útěku, jednomu 

z nejstarších způsobů vyrovnávání se se zátěží. 
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S tímto závěrem koreluje využívaná strategie Vyhýbání se, jež poukazuje na snahu 

participantů vyhnout se působící zátěži, nikoliv jí čelit. Pokud zůstaneme u negativních 

strategií zvládání, objevily se také vyšší hodnoty strategií Rezignace, Sebeobviňování a 

Perseverace (převážně u ženských participantek). Jakoby se snadněji vzdávaly boje se 

stresem, protrahovaně o zátěžové situaci přemítaly a následně si přisuzovaly chyby a vinu

v souvislosti se svým jednáním ve stresující situaci. 

Co se týče pozitivních zvládacích strategií, v polovině případů se objevila strategie 

Odklonu (zejména u mužů), a to ve smyslu příklonu k alternativním aktivitám s pozitivní 

valencí. Klienti doléčovacího programu se snaží navodit si formou oblíbené činnosti kladné 

emoce, které jejich stres zmírní. Dále se jako důležitá pro participanty jeví zvládací strategie 

Náhradní uspokojení. Znamená obdobně zaměření pozornosti na kladné pocity, jež jsou se 

stresem nekompatibilní, dále sebeposilování pomocí vnějších odměn. Mužští participanti 

vykázali daleko vyšší hodnoty strategií kontroly, konkrétně Kontroly reakcí a Pozitivní 

sebeinstrukce. Snaží se při působící zátěži zachovat klid a dodávat si odvahu, pozitivním 

myšlením si zvyšují sebedůvěru. Věří ve vlastní kompetence stresující situaci řešit. Zdá se, že 

toto počínání ženským participantkám chybí, povětšinou dosáhly nízkých hodnot strategií 

kontroly a sebekontroly.   
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9 Diskuse

Na tomto místě bych se ráda zabývala svou bakalářskou prací, zejména výzkumnou 

částí práce, poněkud kritičtěji. Domnívám se, že vzhledem ke zvolenému tématu bakalářské 

práce kapitoly teoretické části co do obsahu odpovídají. Nejprve bylo zapotřebí odborněji se 

věnovat oblasti stresu. Stěžejní kapitolou je pak zvládání, strategie zvládání stresu a jejich 

dělení. Jelikož jsou právě dlouhodobí uživatelé návykových látek participanty ve výzkumu, 

navázala jsem kapitolou o jejich životním stylu v různých fázích vývoje závislosti a také 

profilem příslušných dvou zařízení. Do teoretické části jsem ještě závěrem (z důvodu 

pozvolného překlenutí do výzkumné části) zařadila výzkumy zaměřené na danou 

problematiku, jejichž výsledky mohu nyní porovnat. 

Co se týče výzkumné části, pracovala jsem jednak s aktuálně užívajícími 

dlouhodobými uživateli pervitinu, kteří aktivně využívají služeb kontaktního centra, jednak 

s již abstinujícími dlouhodobými uživateli pervitinu docházejícími do doléčovacího 

programu. S klienty jsem se setkávala po delší dobu v rámci svého dobrovolnictví a stáže, 

tudíž pro mne neznamenali rizikovou skupinu a práce s nimi nebyla komplikovaná. Nikdo 

z nich od výzkumu neodstoupil, ač měl na to právo. Ačkoli pochází první výzkumný soubor 

z Olomouce a druhý z Prahy, migrace uživatelů je mezi těmito městy natolik vysoká a častá, 

většina klientů v pražském doléčovacím programu je navíc původem z Moravy, že tento fakt 

nepovažuji za relevantní vzhledem k možnosti zkreslení výsledků. 

Skupina pracovníků z obou zařízení se jako výzkumný soubor taktéž osvědčila, 

ohnisková skupina proběhla hladce. Zapojení participantů a následně i pracovníků 

kontaktního a doléčovacího centra do výzkumu, tedy získání vícero druhů informací, mělo 

sloužit právě k naplnění validity. Z důvodu malého výzkumného souboru se jedná o 

orientační výzkum. Jde o hlubší vhled do příslušného výzkumného tématu v adiktologii a 

ověření navržených metod, tudíž nelze výsledky generalizovat.

Zvolená metodika představuje pokus o nalezení vhodných vzorců pro výzkum daného 

fenoménu. Zahajovací metodou byl mnou vytvořený kvadrant klasifikace stresujících situací, 

který měl sloužit pro snadnější orientaci v charakteru stresujících situací popisovaných 

participanty na základě určitých kritérií- časového trvání působící zátěže a možnosti ovlivnit 

stresující událost. Tato doplňková metoda se mi jeví jako celkem užitečná pro práci s klienty i 

mimo výzkum. Při dlouhodobější práci se stresujícími situacemi klienta a jejich zvládáním by 

se mohlo pracovat s přemisťováním uvedených stresujících situací mezi jednotlivými poli 
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kvadrantu, např. ve smyslu od neovlivnitelných situací k ovlivnitelným pomocí náhledu na 

možnosti klienta danou situaci vlastním zásahem změnit. 

Kombinace použitých metod se mi jevila jako vyhovující, pouze k dotazníku SVF78 

cítím potřebu vyjádřit se poněkud kritičtěji. Stejně jako u většiny ostatních dotazníků je 

nevýhoda v opakujících se formulkách (ač se vyskytují v obměněné podobě, tak jsou 

významově shodné). Chápu jejich význam, avšak problematické bylo, že si tohoto jevu 

všímali i samotní participanti a upozorňovali na něj, což poněkud narušovalo průběh 

získávání dat. Je však také zapotřebí uznat, že subtesty dotazníku SVF 78, dostatečně vystihly 

podstatu strategií zvládání stresu u participantů, dotazník je v tomto směru opravdu kvalitní. 

Průběh získávání dat probíhal v nikým nerušené atmosféře, tudíž se neobjevily žádné 

interferující vlivy. Co se týče snímání dotazníku SVF 78, odpovědi jsem (po předešlém 

důkladném vysvětlení principu a na základě předčítání) zaznamenávala do archu sama, a to 

z důvodu větší rychlosti a přesnosti. Všichni participanti nemají dostatečné zkušenosti s 

vyplňováním dotazníků, kvůli jejich nedostatečné schopnosti koncentrace (v případě prvního 

výzkumného souboru) a kvůli častým negujícím výrokům v dotazníku by mohlo vlivem 

neporozumění dojít ke zkreslení dat. Etická pravidla výzkumu (anonymita, informovaný 

souhlas, ochrana osobních údajů) byla dodržena.

Cílem výzkumu bylo zaprvé specifikovat charakter stresujících situací, jež zatěžují 

vybrané klienty kontaktního a doléčovacího centra. V tomto případě je k diskusi fakt, že se 

v případě prvního výzkumného souboru objevila téměř dvojnásobně subjektivně pociťovaná 

neovlivnitelnost stresující situace, resp. nerozpoznaná možnost změnit působící stres. Na 

tomto jevu by se dalo pracovat např. pomocí kvadrantu klasifikace stresujících situací, 

pomocí náhledu dospět k přesunutí situace z pole neovlivnitelnosti postupně do pole 

ovlivnitelnosti. V případě participantů z doléčovacího programu toto problém nebyl, projevili

dostatečný náhled na své možnosti při řešení zátěžové situace. Uvědomují si své kompetence, 

tudíž uváděli více vlastním přičiněním ovlivnitelných situací. 

K diskusi se také jeví genderové odlišnosti, které vyvstaly z výsledků prvního 

výzkumného souboru. Skutečnost, že ženské participantky uváděly za nejvíce stresující 

situaci partnerské problémy, potvrzuje fakt, že jsou ženy emočněji vybavenější než muži, že 

do vztahu vkládají daleko více citovosti a že je vztahové problémy zatěžují ve větší míře než 

muže. Mužští participanti prvního výzkumného souboru naopak uváděli nejčastěji sociální 

nejistotu vyvěrající z životního stylu uživatele drog (nedostatek financí, nezaměstnanost, 

nestálé bydlení apod.). Jakoby v sobě měli zakořeněnu onu otcovskou roli, potřebu postarat se 

o sebe a o budoucí rodinu, která nyní pozvolna vyplouvá na povrch a je uvědomována. 
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Co se týče participantů druhého výzkumného souboru, obě pohlaví uváděla podobné 

stresující situace vyplývající z jejich životního stylu. Vedle problémů v mezilidských 

(rodinných) vztazích se jednalo o zátěž vznikající v pracovním prostředí. Podmínkou účasti 

v doléčovacím programu je docházka do zaměstnání.  Po zpravidla dlouhém období léčby

klienti většinou odvyknou pracovním návykům, které jsou nyní zapotřebí. Stresují je 

přirozeně pracovní pohovory, nejistota týkající se budoucího finančního zabezpečení, časová 

náročnost, zodpovědnost za určitou činnost, možné neúspěchy či konflikty na pracovišti. 

V obou výzkumných souborech odpovídaly identifikované stresující situace naprosto 

přesně životnímu stylu uživatelů. V případě klientů kontaktního centra se jednalo o stres 

plynoucí ze znaků závislosti a z jejich života na ulici. Klienty doléčovacího programu zatěžují 

situace vyvěrající z opětovného návratu k běžnému životu většinové společnosti, které pro ně 

zároveň představují i rizikové situace vzhledem k relapsu. 

Druhým cílem bylo zjistit nejčastěji užívané strategie zvládání stresu klientů 

kontaktního centra (užívajících návykové látky před léčbou) a klientů doléčovacího centra 

(abstinujících po léčbě) dle standardizovaného dotazníku SVF78. Vzhledem k terapeutickým 

účinkům léčebné péče jsem tiše předpokládala jistý rozdíl v užívaných strategiích zvládání 

mezi klienty nedotknutelnými dlouhodobou léčbou závislosti a mezi klienty, kteří již prošli 

systémem léčebné péče, jež by na nich měl zanechat určité pokroky. 

U obou výzkumných souborů se více objevily zvládací strategie negativní, 

maladaptivní (v případě klientů kontaktního centra v patologických hodnotách). Jednalo se o 

strategie Úniková tendence, Rezignace, Sebeobviňování, Perseverace a Vyhýbání se, jež 

byly v obou případech častější u ženských participantek. Mají tendenci vyhýbat se zátěži, 

prodlouženě o ní přemítat a přičítat si vinu za své chování. 

Velice sporadicky participanti užívají obecně strategie kontroly. Uživatelům chybí 

schopnost ovládat své reakce při působící zátěži a schopnost dodávat si sebedůvěru a odvahu 

při jejím řešení, což dokládá i odborná literatura. „Alkoholici a jiní závislí často vykazují 

nedostatečnou kontrolu impulzů, nízkou frustrační toleranci, slabou kontrolu zlosti, 

netrpělivost a různé kognitivní poruchy“ (Rotgers, 1999, s.25). 

Co se týče klientů doléčovacího programu, u mužských jedinců byly zvýšeně 

zaznamenány pozitivní strategie Odklon a Náhradní uspokojení. Tito participanti si zmírňují 

působící stres tím, že si navozují prostřednictvím své oblíbené činnosti příjemný psychický 

stav a zaměřují svou pozornost výhradně na pozitivní emoce, aby se od působící zátěže 

odpoutali. Tímto se významně liší od klientů kontaktního centra, kteří pozitivního myšlení při

stresu nejsou vůbec schopni.  
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Co se týče možného srovnání výsledků s výzkumy uvedenými v teoretické části, např. 

oproti výsledkům strategií zvládání stresu u psychoticky nemocných z práce Hrabicové 

(2007) a manažerů z práce Černého (2006), vyšly výsledky mých participantů protikladně. 

Jak manažeři, tak psychotici totiž používají oproti běžné populaci více pozitivních strategií 

kontroly a téměř nevyužívají strategie negativní. Manažeři navíc nepoužívají strategie jako 

Perseverace či Rezignace, jež patří mezi hlavní zvládací strategie participantů prvního 

výzkumného souboru a druhému souboru taktéž nejsou cizí. 

Genderově se v tomto případě odlišily negativní strategie Vyhýbání se, Perseverace,

Rezignace a Sebeobviňování, jež častěji užívají ženské participantky. Tato skutečnost by 

mohla mít jistou souvislost s empiricky podloženou informací, že ženy užívají méně 

efektivních strategií při zvládání stresu, a tudíž se více a častěji stresují. Z výzkumů 

zaměřených na tuto problematiku však dále vyplývá, že ženy volí častěji než muži vyhýbavé a 

únikové strategie zvládání, je-li situace zhodnocena jako ovladatelná. Ženy obecně zátěž 

prožívají subjektivně nepříjemněji, není tedy divu, že se jí snaží předcházet či vyhnout. 

Nejmarkantnější rozdíl v hodnotách subtestů mezi muži a ženami se ukázal na hrubých 

skórech strategie Perseverace. Lze konstatovat, že  participantky daleko více trpí neschopností 

myšlenkově se odpoutat od prožívané zátěže. Stres a vnitřní napětí s ním spojené se tím však 

opět prodlužuje. Tento fakt koresponduje se zjištěním, že muži vykazují vyšší schopnost 

odhlédnout od problému a nezabývat se jím. Myšlenkové ulpívání na stresující situaci, jež se 

prokázalo u participantek, dosahovalo mnohdy patologických rozměrů. Nebylo by od věci se 

na něj tedy blíže zaměřit, a to jak výzkumně, tak terapeuticky.

Jak s těmito výsledky naložit? Co je možné učinit pro zlepšení zvládacích strategií? 

Fenoménu perseverace automatických myšlenek participantů lze čelit za pomoci některých 

technik kognitivně behaviorální terapie. Přinejmenším by bylo vhodné pojmenovat 

automatické myšlenky, sepsat je a hledat k nim pozitivnější alternativu, vyrovnávat tak 

pesimistický a optimistický pohled na svět. 

Dále se jeví užitečným pokoušet se odnaučovat jejich “naučenou bezmocnost“.

Formou podpory jejich vlastních kompetencí při řešení zátěžových situací, pochvalami a 

odměnami za úspěch, pozitivnějším náhledem na vzniklou situaci (místo hrozby vnímat 

výzvu) a podporou aktivnějšího způsobu boje se zátěží. Stejné podpůrné prvky práce by 

mohly napomoci i nápravě behaviorálních tendencí participantů, např. únikovým tendencím, 

při nadměrné rezignaci, pasivitě a nečinnosti. 

Během ohniskových skupin vyvstalo několik zajímavých a podnětných témat k diskusi 

a k možné budoucí práci s klienty v oblasti výzkumné problematiky. 
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Pracovníci kontaktního centra se pokusí zaměřit na následující: 

 Pozitivní přístup- pochvaly, nástěnka s úspěchy (nejen napomenutí a zákazy).

 Podpora vlastních kompetencí klientů- odnaučovat bezmocnost, obracet hrozbu ve 

výzvu, učit je náhledu a aktivnímu boji se stresem.  

 Aktivně nabízená sociální opora a pomoc těm, kteří se o ni sami nehlásí- paralela 

s hromadným neštěstím- neběžet prvně k těm, kteří křičí, ale k těm, kteří mlčí, protože 

ti nejsou sto již ani křičet.

 Podporovat odvinění, uklidnění, sebekontrolu a dodávání si odvahy čelit zátěži.

Pracovníci uvedli, že klientům ve stresující situaci mohou nabídnout klid, oporu, 

útěchu, jistotu, podporu kompetencí a možnost vyslechnutí.

Pracovníci doléčovacího centra se pokusí zaměřit na následující: 

 Společně s klienty hledat jejich oblíbenou činnost a zájmy, které mohou fungovat na 

principu uklidnění, odpoutání pozornosti od nepříjemné situace, náhradního 

uspokojení (hudba, pohyb, rozhovor, četba, sprcha/vana atd.).

 Opakovat kognitivně behaviorální postupy- identifikovat a zvládat rizikové situace 

(prevence relapsu), přeznačkovat situaci, nejednat z prvního impulzu, hledat pozitiva 

(výzvu nikoliv hrozbu).

 Naučit je sdílet- komunikačně i prožitkově důvěřovat.

 Učit je pozitivnímu myšlení, optimismu, dodávat jim sebedůvěru ve vlastní 

kompetence a odvahu k boji se zátěží. 

Situace spojené se zvládáním stresu představují vysoké riziko relapsu. Je tedy důležité 

se v terapeutickém programu soustředit jednak na strategie pro zisk libosti, jednak na strategie 

vyhýbání se nelibým situacím, jako je řešení stresu. Toto může mít podobu zvyšování celkové 

odolnosti klienta a přípravy specifické strategie na bezpečnější zvládnutí konkrétní stresující 

situace (Dvořáček, in Kalina, 2008). 

Pracovníci jsou klientům ve stresujících situacích oporou. Nabízejí krizovou intervenci 

osobní či na krizovém telefonu, podporující chráněné prostředí, pochopení, zájem, emoční 

podporu, radu či praktickou pomoc při řešení dané situace. 
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10 Závěr

Zajímalo mne nejprve, jakým stresujícím situacím jsou vystaveni problémoví uživatelé 

drog a uživatelé v období doléčování. Tyto situace korespondovaly s jejich momentálním 

životním stylem. Klienti kontaktního centra vnímají jako stresující spíše dlouhodobé situace, 

u kterých mají pocit, že je nemohou vlastním jednáním změnit, např. partnerské problémy 

(ženy) nebo sociální nejistota plynoucí z životního stylu uživatele drog (muži). Oproti tomu 

klienti doléčovacího programu identifikují ve svém životě také stresující situace 

dlouhodobého charakteru, avšak mají náhled na to, že je mohou vlastním přičiněním ovlivnit. 

Jsou to problémy se zaměstnáním nebo v něm, mezilidské (rodinné) konflikty, nahromadění 

více stresujících událostí najednou a další. Dále mne zajímalo, jaké strategie zvládání stresu 

používají klienti kontaktního a doléčovacího centra. U obou výzkumných souborů se objevily 

jako nejčastěji užívané negativní strategie Úniková tendence, Rezignace, Sebeobviňování a 

Rezignace. Vyhýbají se řešení zátěže, raději se vzdávají. Volí únik nežli by stresu přímo 

čelili. Poté o stresující události dlouhou dobu přemýšlejí a přičítají svému chování často 

pochyby a vinu. Chybí jim pozitivní zvládací strategie kontroly. Mužští participanti 

z doléčovacího programu však užívají alespoň pozitivních strategií Odklonu a Náhradního 

uspokojení, jejichž prostřednictvím odpoutávají pozornost od působící zátěže a zaměřují se na 

příjemné psychické prožitky. 

Co se týče přesahu do praxe, resp. zlepšování strategií zvládání stresu klientů v rámci 

pracovní náplně daných zařízení, během ohniskových skupin s pracovníky vyvstaly na povrch 

některé zajímavé nápady. Pracovníci kontaktního centra mohou např. zavést kromě nástěnky 

s tresty také nástěnku s pochvalami a úspěchy a posilovat tak pochroumané sebevědomí 

klientů. Dále se mohou věnovat podpoře vlastních kompetencí klientů v boji se zátěží (měnit 

hrozbu ve výzvu), učit je pozitivnímu náhledu na situaci, podporovat uklidnění, sebekontrolu 

a dodávání si odvahy klientů. Pracovníci doléčovacího centra mohou spolu s klienty hledat 

formy vhodného náhradního uspokojení (záliby, náplň volného času), pomáhat identifikovat a 

zvládat rizikové situace (kognitivně-behaviorální techniky v rámci prevence relapsu), učit je 

optimistickému pohledu na svět, dodávat sebedůvěru a odvahu čelit zátěži. 

Tento výzkum je převážně deskriptivně zaměřen, popisuje klienty vnímané stresující 

situace a jejich naučené způsoby zvládání. Přínosný pro práci se závislou klientelou by však 

byl i výzkum, který by pátral po příčinách jejich jednání při zátěži, v souvislosti s 

jejich osobnostními faktory, např. sebevědomím, místem kontroly, mírou neuroticismu či 

nezdolností. Poukázat na bližší genderová specifika zvládání stresu by také nebylo od věci. 
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11 Souhrn

Tuto bakalářskou práci lze tradičně rozdělit na dvě části, teoretickou a výzkumnou. 

V úvodu nejprve rozebírám vlastní motivaci a ideu k výběru a napsání příslušného tématu.  

Teoretická část má čtyři hlavní kapitoly. První kapitola se věnuje stresu. Zpočátku se 

zaměřuje na definování stresu včetně původu vzniku tohoto termínu v českém jazyce.

Podávám v této souvislosti výčet některých definic tohoto pojmu a vysvětluji pojmy se 

stresem související. Dále je pozornost zaměřena na základní teorie stresu, mezi něž řadím

teorii Cannona, Selyeho a Lazaruse. Následuje podkapitola o fyziologických příznacích 

stresu. Nejstěžejnější kapitolou je zvládání, kde se zmiňuji o strategiích zvládání stresu a 

jejich dělení. Členění zvládacích strategií je uvedena celá řada, od nejprimitivnějších 

dichotomických dělení až po složité současné koncepty včetně pojetí Janke a Erdmannové 

z dotazníku SVF 78, jež je použit jako metoda získávání dat. Tuto kapitolu uzavírám zmínkou 

o obranných mechanismech, které s touto problematikou úzce souvisí. Text se snažím 

prokládat poznatky o příslušné problematice ve vztahu k uživatelům návykových látek, aby 

docházelo k propojení vzájemně odlišných témat i v teoretické části, nejen ve výzkumu. 

Navazuji kapitolou o životním stylu uživatelů návykových látek specifickém pro 

dlouhodobě závislé uživatele žijící na ulici a pro již abstinující uživatele, kteří absolvovali 

léčbu. Dále zmiňuji profil příslušných zařízení včetně repertoáru nabízených služeb. 

Pomyslným přestupem k výzkumné části je kapitola o výzkumech strategií zvládání stresu, 

jejichž výsledky poté v diskusi srovnávám s výsledky vlastní práce, jelikož se v nich také 

pracovalo s dotazníkem SVF78. Na počátku výzkumné části udávám výčet výzkumných cílů. 

Jsou jimi specifikovat charakter stresujících situací, jež považují klienti kontaktního a 

doléčovacího centra za stresující a zjistit nejčastěji užívané strategie zvládání stresu klientů 

kontaktního a doléčovacího centra dle standardizovaného dotazníku SVF78.

První výzkumný soubor tvořilo 10 (5 žen a 5 mužů) uživatelů návykových látek, 

aktivně navštěvujících kontaktní centrum. Jejich průměrný věk činil 25,9 let, průměrná doba 

užívání 8,7 let a průměrná doba návštěvnosti kontaktního centra 5,5 roku. Druhý výzkumný 

soubor tvořilo 10 (5 žen a 5 mužů) bývalých uživatelů návykových látek, klientů 

doléčovacího programu s průměrným věkem 27,1 let, průměrnou dobou užívání 8 let a 

průměrnou dobou účasti na doléčovacím programu 2,6 měsíce.

Jako metody získávání dat posloužily kvadrant klasifikace stresujících situací, 

dotazník Strategie zvládání stresu SVF 78, a ohniskové skupiny s pracovníky příslušných 

zařízení. Získávání dat proběhlo vždy na půdě dané instituce, základní etické zásady výzkumu 
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byly dodrženy. Validitu výsledků jsem se snažila zajistit tzv. triangulací metod a použitím 

více zdrojů dat. K analýze a interpretaci dat byly použity zejména metody deskriptivního rázu, 

metoda prostého výčtu, vytváření trsů, zachycení vzorců a metoda kontrastů a srovnávání. 

Z výsledků analýzy výzkumných cílů vyplývá, že participanty z kontaktního centra 

stresují spíše dlouhodobé a neovlivnitelné situace, obzvláště partnerské problémy (ženy), 

životní styl uživatele drog a z něho plynoucí komplikace (muži), dále pak nahromadění 

několika stresorů v krátkém časovém sledu. Klienty doléčovacího programu stresují situace 

dlouhodobého charakteru, avšak mají náhled na to, že je mohou vlastním přičiněním ovlivnit. 

Jsou to problémy se zaměstnáním nebo v něm, mezilidské (rodinné) konflikty, nahromadění 

více stresujících událostí najednou a další. 

Nejčastěji užívanými strategiemi zvládání stresu u klientů kontaktního centra jsou 

Úniková tendence, Rezignace a Sebeobviňování, které se vyskytly častěji u žen a to v 

hodnotách mimo normu. Snadno a rychle rezignují na zdolávání zátěže a přisuzují chyby 

vlastnímu jednání v souvislosti se zátěží. Naopak téměř nevyužívané jsou pozitivní zvládací 

strategie kontroly. 

Klienti doléčovacího programu nejčastěji užívají negativní strategie Úniková tendence, 

Rezignace, Sebeobviňování a Perseverace. Vyhýbají se řešení zátěže, raději se vzdávají, volí 

únik nežli by stresu přímo čelili. Poté o stresující události dlouhou dobu přemýšlejí a přičítají 

svému chování často pochyby a vinu. Zmiňované pozitivní strategie kontroly tito klienti také 

příliš nepoužívají. Mužští participanti užívají alespoň pozitivních strategií Odklonu a 

Náhradního uspokojení, jejichž prostřednictvím odpoutávají pozornost od působící zátěže a 

zaměřují se na příjemné psychické prožitky.

V diskusi je pozornost zaměřena na kritické zhodnocení této práce z různých úhlů 

pohledu (téma, metodika ad.) a na srovnávání výsledků z jiných výzkumů. Zamýšlím se zde 

nad možnostmi práce s klienty v rámci výzkumné problematiky, vycházím z poznatků 

z ohniskové skupiny. Na tomto místě vyjadřuji také své vlastní nápady, interpretace a postoje. 

Závěr je shrnutím zásadních přínosů výzkumu. Souhrn se pak snaží o podání co 

nejucelenější a zároveň nejvýstižnější představy o celé práci. Veškeré použité zdroje jsou 

uvedeny v seznamu použité literatury. Práce je doplněna o některé přílohy. 
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