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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na tabáku u klientů závislých 

na alkoholu. Mapuje postoje a potřeby poskytovatelů služeb klientům závislým na 

alkoholu s ohledem na fenomén závislosti na tabáku. 

V první polovině teoretické části popisuji u kouření a alkoholu obecné informace 

jako je historie, výskyt v populaci, jejich charakteristiky a účinky, a jedna kapitola je 

věnována konkrétně spolupůsobení tabáku a alkoholu. Ve druhé polovině se 

zaměřuji na diagnostiku a hodnocení míry závislosti, popisu závislosti na těchto 

látkách, léčebné intervence a systém léčebné péče.  

V rámci empirické části se práce věnuje otázce léčby tabakismu při současně 

probíhající léčbě alkoholismu. Tedy na to, jak je praxe provozována nyní a jak by 

dle názoru pracovníků, podílejících se na léčbě alkoholismu, měla být zařazena do 

jejich služeb. Jedná se o kvalitativní studii, při sběru dat byla použita metoda 

individuálních polostrukturovaných rozhovorů s poskytovateli služeb. Pro tvorbu 

dat byly použity metody obsahové analýzy. Ve výsledcích se zaměřuji na 

jednotlivé tematické okruhy, kterými jsou výhody a nevýhody řešení obou 

závislostí současně, postupy pracovníků, znalosti pracovníků, informování klientů 

o této problematice, spolupráce s odborníky na tabakismus a zařazení léčby 

tabakismu do služeb zařízení. 

Moje práce odhaluje pohled odborníků na tabakismus u klientů závislých na 

alkoholu a na základě jejích výsledků je možné s odborníky dále pracovat na 

zavádění intervencí v oblasti tabakismu do systému služeb zabývajících se léčbou 

alkoholismu. 

Klíčová slova: závislost na tabáku – závislost na alkoholu – mapování potřeb – 

poskytovatelé služeb – krátká intervence 
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Abstract 

This bachelor's thesis deals with the problem of tobacco addiction among clients 

dependent on alcohol. It surveys the attitudes and needs of service providers to 

clients addicted to alcohol with regard to the phenomenon of addiction to tobacco. 

In the first half of the theoretical part I describe general information related to the 

smoking and to the alcohol, such as history, occurrence in the population, their 

characteristics and effects, and one chapter is devoted to the specific interaction of 

tobacco and alcohol. In the second half, I focused on the diagnosis and 

assessment of the rate dependence, on the description of the dependence on 

these substances, therapeutic interventions and on the medical care system. 

In the empirical part this thesis deals with the issue of Tobacco Addiction 

treatment with simultaneous treatment of alcoholism. How is the practice now and 

how it would according to the view of workers be involved in the treatment of 

alcoholism should have to be Tobacco Addiction treatment included in their 

services. This is a qualitative study, as a data collection method was used 

individual semi structured interviews with the service providers. For the data 

creation there were used content analysis methods. In the results I focused on 

individual topics, as the advantages and disadvantages of the treatment of both 

addictions simultaneously, personnel practices, knowledge workers, of informing 

clients about this issue, cooperation with experts on tobaccoism and on the 

inclusion of the Tobacco Addiction treatment in services of each specific center 

(service providers). 

My work reveals the view of experts in tobaccoism for clients addicted to alcohol 

and, on the basis of the results is possible to work with experts on the 

implementation of interventions in area of Tobacco Addiction into the system of the 

treatment of alcoholism. 

Key words: tobacco dependence - alcohol dependence - a survey of needs - 

service providers - a short intervention 
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1 Úvod 

Kouření a alkoholismus jsou dvě nejčastěji propojené závislosti. Miller et al. (1998) 

uvádí, že celých 80% alkoholiků kouří a 30% kuřáků jsou alkoholici (jen zahraniční 

data). Proto se domnívám, že je zde potřeba zabývat se otázkou propojení léčby 

těchto dvou závislostí.  

Nejvíce s těmito klienty, závislými na obou látkách, přijdou do kontaktu právě 

pracovníci služeb zaměřující se na léčbu alkoholismu. Dle mého názoru odborníci 

často zaměřují svou pozornost převážně na oblast jejich primárního zájmu (v 

tomto případě alkoholismus), nicméně vzhledem k souvislostem a rizikům této 

spoluzávislosti (podrobněji kapitola Alkohol a kouření) by intervence zaměřené na 

závislost na tabáku měly být součástí jejich služeb. To je důvod, proč mi téma 

přijde aktuální a proč se zaměřuji právě na poskytovatele služeb. 

Tato práce mapuje postoje a potřeby pracovníků, kteří se přímo podílejí na léčbě 

alkoholismu, k problematice tabakismu. Taktéž mapuje léčbu tabakismu a jejich 

znalosti o ní v rámci nynější praxe. Popřípadě, jakým způsobem začlenit 

intervence, zaměřené na léčbu závislosti na tabáku, do jejich služeb. 

V první části teorie se jedna kapitola věnuje spolupůsobení tabáku a alkoholu na 

organismus a následující kapitoly popisuji u kouření a alkoholu obecné informace 

jako je historie, výskyt v populaci, jejich charakteristiky a účinky, a jedna kapitola je 

věnována konkrétně. V druhé části teorie se zaměřuji na diagnostiku a hodnocení 

míry závislosti, popisu závislosti na těchto látkách, léčebné intervence a systém 

léčebné péče.  

Empirická část popisuje léčbu tabakismu při současně probíhající léčbě 

alkoholismu z pohledu poskytovatelů služeb. Tedy na to, jak je praxe provozována 

nyní a jak by dle názoru pracovníků podílející se na léčbě alkoholismu měla být 

zařazena do jejich služeb. Jedná se o kvalitativní studii, při sběru dat byla použita 

metoda individuálních polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky. Pro tvorbu dat 

byly použity metody obsahové analýzy. Ve výsledcích se zaměřuji na jednotlivé 

tématické okruhy, kterými jsou výhody a nevýhody řešení obou závislostí 

současně, postupy pracovníků, znalosti pracovníků, informování klientů o této 
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problematice, spolupráce s odborníky na tabakismus a zařazení léčby tabakismu 

do služeb zařízení. 

Tato práce přináší pohled odborníků na tabakismus u klientů závislých na 

alkoholu. Na základě jejích výsledků by mělo být možné s odborníky na léčbu 

alkoholismu dále pracovat na zavádění intervencí z oblasti léčby závislosti na 

tabáku do jejich služeb. 

 

2 Teoretická část 

 

2.1 Alkohol a kouření 

Jak uvedu v následujících odstavcích, tak vzájemné potencování negativních 

účinků spoluužívání alkoholu a nikotinu se týká jak oblasti psychické, tak 

škodlivosti pro organismus. 

Alkoholické nápoje mohou zvyšovat chuť na cigaretu zesílením příjemného účinku 

nikotinu. Pijáci tudíž mají větší sklon ke kouření než abstinenti. Jak alkohol, tak 

nikotin vedou v mozku k uvolňování dopaminu, jedna látka tak vyvolává chuť na tu 

druhou a opačně. (Alcoholism about.com, 2010) 

Karcinogenní účinky tabákově specifických N-nitrosaminů jsou výrazně 

potencovány současnou konzumací alkoholu. Přestože u samotného alkoholu 

není dokázán karcinogenní efekt, jeho nadměrná konzumace je pokládána za 

druhý nejdůležitější etiologický faktor při vzniku karcinomů v oblasti hlavy a krku. 

Riziko vzniku zhoubného nádoru v dutině ústní u kuřáků a současných 

konzumentů alkoholu je oproti ostatní populaci 6x – 15x vyšší, zatímco u 

„pouhých“ kuřáků je toto riziko 2x – 4x vyšší. (Lékařská fakulta Hradec Králové, 

2004) 
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2.2 Alkohol 

 

2.2.1 Výskyt užívání alkoholu v populaci ČR 

Podle celopopulační studie užívání návykových látek v České republice, která 

proběhla roku 2008, se v populaci nacházelo 10% abstinentů, méně než 1x 

měsíčně užívalo alkohol zhruba 24%, ve frekvenci 2 - 4x měsíčně 34% a 4x týdně 

nebo častěji 12% celkové populace. (Běláčková & Horáková, 2010) 

Dle studie zaměřené na zkoumání psychometrických vlastností dotazníku AUDIT 

a současně na odhad prevalence rizikového, škodlivého a problematického 

užívání alkoholu z roku 2010 bylo u 19% respondentů z obecné populace 

klasifikováno rizikové, nebo škodlivé užívání a u 2% respondentů problémové 

užívání. 

 

2.2.2 Historie užívání alkoholu 

Alkohol je znám přinejmenším od roku 6400 př. n. l. v podobě vína a piva. 

V průběhu času umožnil technologický pokrok, podobně jako u jiných drog, výrobu 

stále silnějších alkoholických nápojů až k destilaci pálenek jako je gin, rum a 

whisky.  

Pěstování vinné révy na víno začalo podle současných představ v horách mezi 

Černým a Kaspickým mořem (dnešní Arménie) mezi rokem 6000 až 4000 př. n. l. 

U sumersko – mezopotamské civilizace (dnešní Irák) se mezi lety 3000 až 2000 

př. n. l. objevilo pivo a dodnes se zachovaly hliněné tabulky s recepty na více než 

dvacet druhů piva. V té době se obchod s vínem a jeho výroba staly významnou 

součástí středozemní kultury a obchodu.  

Od počátků užívání alkoholu se lidstvo potýká s opilostí. Ve starém Římě bylo 

trestné řídit v pod vlivem alkoholu provoz. Našly se také hieroglyfické nápisy ze 

starověkého Egypta s varováním, že kdokoliv by padl opilý na ulici, utrpí jen 

ostudu a posměch a nikdo mu nepomůže. (Shapiro, 2005) 
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2.2.3 Charakteristika alkoholu 

Ethylalkohol (etanol) je čirá, bezbarvá tekutina palčivé chuti a charakteristického 

zápachu. Vzniká zkvašením cukru za působení kvasinek, lze jej získat z jakékoliv 

formy škrobu, nebo cukru. Zkvašení probíhá maximálně do koncentrace 16% 

alkoholu, vyšší koncentrace se dosahuje destilací. (Skála, 1988) 

Ze dřeva se vyrábí jiný druh alkoholu (metylalkohol), který se používá v různých 

technických kapalinách a v mediciálním lihu. Je silně jedovatý a vede často 

k oslepnutí, bezvědomí a smrti z acidózy. Někteří jedinci, většinou s pokročilou 

závislostí na alkoholu, ho pijí jako náhražku jelikož je levnější. (Shapiro, 2005) 

Způsob aplikace alkoholu je per os, jiné způsoby jsou možné, ale málo obvyklé. 

Alkohol prochází dobře biologickými membránami, rychle se vstřebává do 

trávicího traktu a prostupuje hematoencefalickou bariérou do mozku. (Kalina, 

2008) 

U průměrné osoby se metabolizuje v organismu tempem necelých 10g čistého 

alkoholu za hodinu, což odpovídá zhruba jednomu půllitru desetistupňového piva. 

(Shapiro, 2005) 

 

2.2.4 Účinky 

Nejžádanějším účinkem je euforie, která je způsobena stimulací psychických a 

motorických funkcí centrálního nervového systému. Obecně se dá konstatovat, že 

v malých dávkách působí alkohol stimulačně, naopak ve vyšších dávkách tlumivě. 

(Minařík, in Kalina, 2008) 

Krátkodobé 

 Intoxikace alkoholem se může projevit v chování sníženou 

sebekritičností a agresivitou, což může vést k riskantnímu chování 

s následnými úrazy. 
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 Ze somatických projevů se objevuje zpomalení reakčního času, 

porucha rovnováhy a porucha svalového napětí. Vyskytnout se může 

i nauzea a zvracení. 

 U těžkých intoxikací může dojít ke kvantitativní poruše vědomí a 

následné smrti. 

 Spíše výjimečným příznakem je tzv. patická opilost, kdy dojde 

k poruše vědomí s bludy a halucinacemi při požití malého množství 

alkoholu, které by běžně intoxikaci nezpůsobilo. Stav končí spánkem 

po několika minutách až hodinách, postižený je často agresivní a na 

toto období má amnézii. 

Dlouhodobé 

 Poškození oběhového systému (cévy, srdce). 

 Může dojít k poškození zažívacího ústrojí – např. průjmy, poruchy 

trávení, poškození pankreasu, jaterní cirhóza i nádorové bujení. 

 Přítomné mohou být i poruchy spánku, či depresivní a úzkostné 

stavy. 

 Časté jsou poruchy krvetvorby, anémie a poruchy hemokoagulace. 

 Negativní vliv má alkohol při dlouhodobém abúzu na mužskou 

potenci, ovlivnit může i další endokrinní žlázy. 

 Chronický abúzus alkoholu může mít za následek nervové 

poškození, výskyt různých poruch čití i paranoidní bludy. Poškození 

mozku může vést až k demenci. 

 Samostatnou kapitolou je užívání alkoholu v těhotenství, které může 

mít za následek poškození plodu, tzv. fetální alkoholový syndrom. 

(Minařík, in Kalina 2008) 
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2.2.5 Diagnostika a hodnocení míry závislosti na alkoholu 

MKN – 10 diagnostika 

F 10.2 Syndrom závislosti na alkoholu 

Je to soubor kognitivních, behaviorálních a fyziologických stavů, které se vyvíjí po 

opakovaném užití alkoholu. K diagnostikování syndromu závislosti na alkoholu je 

potřeba, aby byly splněny minimálně tři z těchto kritérií během posledního roku:  

 silná touha, nebo nutkání užít alkohol (craving) 

 potíže v kontrole užívání látky, jde-li o začátek a ukončení, nebo množství 

alkoholu 

 somatický odvykací stav, pokud je látka užívána s úmyslem zmenšit 

příznaky odvykacího stavu, případně se těmto příznakům úplně vyhnout 

 průkaz tolerance k účinkům tabáku, potřeba vyšších dávek k dosažení 

žádoucího účinku 

 postupné zanedbávání zájmů a koníčků ve prospěch užívání alkoholu 

 pokračování v užívání alkoholu i přes jasný důkaz zjevně škodlivých 

následků. 

(Ministerstvo zdravotnictví, 2012) 

 

Hodnocení míry závislosti na alkoholu 

Způsobů, jak určit míru závislosti na alkoholu je mnoho, uvádím zde dvě nejčastěji 

používané metody. 

Dotazník CAGE (Cut, Annoyed, Guilty, Eye – opener = omezení, dotčení, pocit 

viny, „vyprošťovák“) byl vytvořen v USA v roce 1984. Ptá se na čtyři otázky, při 3 

až 4 kladných odpovědích je potvrzena závislost na alkoholu. (Ewing, 1984) 
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Dotazník AUDIT (Alcohol Use Disordes Identification Test) byl vyvinut v 80-tých 

letech WHO. Pomáhá odhalit míru závažnosti konzumace alkoholu. Je to 

screeningový dotazník o 10ti otázkách, první tři jsou zaměřené na rizikové pití 

alkoholu, další tři zjišťují výskyt příznaků závislosti a poslední čtyři se ptají na 

indikátory škodlivého pití alkoholu. (Sovinová & Csémi, 2010) 

 

2.2.6 Závislost na alkoholu 

Přechod od škodlivého užívání alkoholu k závislosti probíhá ve většině případů 

poměrně nenápadně. Typické je postupné zvyšování tolerance, ztráta kontroly 

užívání alkoholu a zanedbávání jiných zájmů. Současně dochází ke změnám 

v chování a myšlení. Jedná se o adaptační mechanismus, kterým alkoholik 

reaguje na konflikty vyvolané jeho pitím, vznikající při konfrontaci s realitou stále 

častějších problémů. Závislá osoba je schopna konzumovat značné množství 

alkoholu, přičemž nemusí dělat dojem opilého člověka a tudíž nebudí pozornost. 

Postupně však dochází ke snížení tolerance, při čemž i malé dávky alkoholu 

vyvolají u alkoholika rychle příznaky těžké opilosti. (Popov, 2003) 

 

2.2.7 Léčebné intervence zaměřené na závislost na alkoholu 

Intervence zaměřené na psychosociální závislost 

V terapii závislosti na alkoholu hraje klíčovou roli psychoterapie. Ve většině 

případů je používána skupinová, dynamicky orientovaná psychoterapie. Program 

lůžkových oddělení často používá principy terapeutické komunity. Jeden 

z hlavních terapeutických cílů pacienta v léčbě je získání náhledu a přechod od 

náhledu verbálního k náhledu produktivnímu, kdy je schopen začít realizovat 

změny životního stylu a s tím související rozhodnutí (upevnění rozhodnutí) pro 

abstinenci. (Popov, 2003) 
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Intervence zaměřená na fyzickou závislost 

Detoxifikace – symptomatická léčba zaměřená na poruchy metabolického stavu. 

V lehčích stádiích se podávají benzodiazepiny (oxazepam) nebo neuroleptikum 

tiaprid, v těžších clomethiazol (Heminevrin). Při křečích karbamazepin, případně 

MgSO4 i.m.. Významné je podání multivitaminových preparátů. 

Pomoc při abstinenci přináší disulfiram (Antabus), který blokuje degradaci 

alkoholu. Pro tento druh terapie jsou indikováni pouze spolupracující a motivovaní 

klienti, jelikož požití alkoholu na tento lék vede k prudké reakci, která může klienta 

ohrozit na životě tzv. „Antabusový efekt“. 

Na úzkostné a depresivní stavy jsou vhodná SSRI antidepresiva, která mohou 

pozitivně ovlivnit i craving. Bažení pomáhá zvládat také acamprosat a naltrexon, 

které se musí užívat dlouhodobě (1rok), terapie cravingu pomáhá zvládat 

dlouhodobou abstinenci po úspěšné léčbě. (Minařík, in Kalina, 2008)  

 

Krátké intervence 

Jsou stále více oceňovanou formou léčby, zaplňující mezeru mezi primární 

prevencí a intenzivnější léčbou závažných stupňů onemocnění z alkoholu. 

Usnadňují odesílání závažných případů alkoholové závislosti ke specializované 

léčbě. 

Prvním krokem v praxi je provedení screeningu, na který se nejlépe hodí dotazník 

AUDIT. Dalším krokem je vhodná intervence podle individuálních potřeb pacienta, 

k vhodné intervenci nám mohou pomoci výsledky dotazníků, které se dělí do čtyř 

úrovní rizika (vyšší skór indikuje vyšší úroveň rizika): 

1. pásmo – edukace o alkoholu (skór AUDIT 0 – 7) 

2. pásmo – jednoduchá rada (skór AUDIT 8 – 15) 

3. pásmo – jednoduchá rada plus stručné poradenství a další sledování (skór 

AUDIT 16 – 19) 
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4. pásmo – odeslání k vyšetření a léčbě (skór AUDIT 20 – 40) 

(Sovinová &Csémy, 2010) 

 

2.2.8 Systém léčebné péče 

 

Ambulantní péče 

Do tohoto typu léčby spadají AT ordinace a denní stacionáře.  

Model AT ordinace pro prevenci a léčbu závislostí představuje optimální, z domácí 

tradice vycházející, naplnění pojmu ambulantního léčebného střediska podle 

EMCDDA. (Hampl, in Kalina et al., 2003) 

Denní stacionáře jsou zařízení „na poloviční cestě“ mezi domovem a institucí, 

mezi běžnou ambulantní péčí a péčí ústavní. Poskytují denní péči, nelůžkovou a 

obvykle jen přes pracovní dny. (Kalina, in Kalina et al., 2003) 

 

Detoxifikační jednotky 

Jsou určeny k zvládnutí odvykacích stavů a intoxikací návykovou látkou, které 

nevyžadují intenzivní péči v jiném zařízení (například JIP nebo ARO). Jsou 

vhodné především pro klienty, u nichž by nebyla bezpečná detoxifikace 

v domácím prostředí. (Nešpor, in Kalina et al., 2003) 

 

Střednědobá ústavní léčba 

Je to ústavní léčba vymezená trváním v délce 3 – 6 měsíců. V našich podmínkách 

je poskytována psychiatrickými léčebnami, eventuálně některými specializovanými 

psychiatrickými odděleními nemocnic. (Dvořáček, in Kalina et al., 2003) 
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Následná péče, doléčovací programy 

Jedná se o službu pro klienty v poslední fázi procesu změny, zaměřuje se tedy 

především na udržení již navozených změn chování. Je určena převážně pro 

osoby, které absolvovaly ambulantní, či residenční léčbu, výjimečně pro osoby bez 

předchozí odborné pomoci. (Kuda, in Kalina et al., 2003) 

 

2.3 Tabák 

 

2.3.1 Výskyt kouření v populaci ČR 

Podle Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu populace je v české 

populaci celkem: 24,5% denních kuřáků, 7,8% příležitostných kuřáků, 16,5% 

bývalých kuřáků a 51,1% osob, které nikdy nekouřily. (Ústav zdravotnických 

informací a statistiky, 2011) 

 

2.3.2 Historie užívání tabáku 

Pěstovat tabák jako první začali američtí Indiáni kmene Huronů, kteří při svých 

obřadech kouřili tabákové listy. Původní pověst o jeho vzniku svědčí o tom, že byl 

Indiány považován za jednu z nejdůležitějších plodin. Ta říká, že v době, kdy se 

jejich potrava skládala jen z masa a divokých zvířat, se nahé dívky posadily na 

zem a obě dlaně položily na půdu. Pod levou dlaní vyrostlo obilí, pod pravou 

brambory a v místě, kde seděly tabák.  Indiáni využívali tabák v různých formách 

k léčebným účelům a při rituálech.  

Do Evropy se rozšířil díky dvěma námořníkům Kolumbovy posádky roku 1492. 

Rodrigo de Jeres a Luis de Torres byli první Evropané, kteří se s tabákem setkali. 

Rostlina tabáku byla v roce 1559 poskytnuta Jeanu Nicotovi (francouzskému 

vyslanci) k podrobnějšímu prozkoumání. Popsal rostlinu a vyzdvihl její léčivé a 

zázračné schopnosti. Podle něj dostala rostlina své botanické jméno Nicotiana a 
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také se později podle něj pojmenoval alkaloid vyskytující se v listech tabáku, tedy 

nikotin.  (Kozák et al., 1993) 

Původně bylo kouření chápáno jako nová zkušenost a bylo vyhrazeno především 

těm, kteří si ho v té době mohli dovolit, což byli například kněží. Zanedlouho si 

ovšem i zbytek populace mohl dovolit tento „přepych“. (Gilman  & Xun, 2006) 

Tabák byl dovezen do Českých zemí až koncem 16. století za dob panovnictví 

Rudolfa II., když do Uher vpadli Turci. Největší rozšíření pak nastalo po třicetileté 

válce, kdy se kouřilo i v kostelech, což římskokatolickou církev pobouřilo tak, že 

vydala roku 1642 bulu, která umožňovala vyhostit kohokoliv, kdo v prostorách 

církevních staveb kouřil. 

V době, kdy byla zavedena strojová výroba cigaret, došlo k velkému rozvoji 

tabákového průmyslu. Umožnil to vynález Jemese Bonsca z Virginie, který v roce 

1880 zkonstruoval stroj na výrobu cigaret, ten byl schopen vyrobit 120 000 cigaret 

denně. (Kozák et al., 1993) 

 

2.3.3 Složení cigaretového kouře 

Kouření je vlastně chemickým procesem suché destilace, při kterém se do 

organismu během nádechu dostává dehet, nikotin a další látky. (Kozák et al., 

1993) 

Ve formě tuhých částic nebo plynu obsahuje tabákový kouř více než 4000 látek, 

z nichž přibližně 100 je karcinogenních (60 látek je kokarcinogenních a 43 jsou 

prokázané karcinogeny). Další jsou toxické látky, mutageny a alergeny. Kouř 

obsahuje i přibližně 700 aditiv. (Králíková, in Bencko, 2006) 

Složení cigaretového kouře je také závislé na mnoha faktorech, jako je fermentace 

a druh tabáku, nebo způsob hnojení apod. (Pradáčová, 2003) 
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2.3.4 Účinky 

Nikotin potlačuje podrážděnost a agresivitu. Zvyšuje bdělost, paměť a 

soustředivost. Brání přírůstkům tělesné hmotnosti tím, že snižuje chuť k jídlu. 

 

Krátkodobé nežádoucí účinky 

 zvýšení sekrece slin, žaludečních šťáv a potu, zesílení napětí a peristaltiky 

hladkého svalstva 

 blokace hemoglobinu oxidem uhelnatým 

 zkrácení doby srážení krve 

 překrvení oblasti vnitřních orgánů, dilatace cév ve svalech, pokles prokrvení 

periférií, nepříznivý vliv na prokrvení srdečního svalu 

 při kouření dráždění dýchacích cest 

 při předávkování bolest hlavy, studený pot, bledost, nevolnost a zvracení, 

celková skleslost, porucha koordinace pohybů 

 

Dlouhodobé nežádoucí účinky 

 chronický zánět dýchacích cest 

 poruchy trávicího traktu (průjmy, nechutenství) 

 u mužů poruchy potence 

 poruchy spánku, soustředění, neklid 

(Minařík, in Kalina, 2008)  
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2.3.5 Diagnostika a hodnocení míry závislosti na tabáku  

 

MKN – 10 diagnostika 

Dle Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize, patří závislost na tabáku mezi 

duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek, 

které se klasifikují jako diagnóza F 17. 

F 17.0 Akutní intoxikace vyvolaná užitím tabáku 

Takto se označuje stav po užití tabáku, který vede k poruchám na úrovni vědomí, 

emotivity, vnímání nebo chování a dalších psychofyziologických funkcí, či reakcí. 

F 17.1 Škodlivé užívání tabáku 

Musí být prokazatelné, že užívání tabáku vede k psychickému, nebo tělesnému 

poškození. 

F 17.2 Syndrom závislosti na tabáku 

Jedná se o soubor kognitivních, behaviorálních a fyziologických stavů, které se 

vyvíjí po opakovaném užití tabáku. K diagnostikování syndromu závislosti na 

tabáku je potřeba, aby byly splněny minimálně tři z těchto kritérií během 

posledního roku:   

 silná touha, nebo nutkání užít tabák (craving) 

 potíže v kontrole užívání látky, ať jde o začátek a ukončení, nebo množství 

tabáku 

 somatický odvykací stav, pokud je látka užívána s úmyslem zmenšit 

příznaky odvykacího stavu, případně se těmto příznakům úplně vyhnout 

 průkaz tolerance k účinkům tabáku, potřeba vyšších dávek k dosažení 

žádoucího účinku 

 postupné zanedbávání zájmů a koníčků ve prospěch užívání tabáku 
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 pokračování v užívání tabáku i přes jasný důkaz zjevně škodlivých 

následků. 

F 17.3 Odvykací stav po odnětí tabáku 

Je to skupina příznaků, vyskytující se při skončení užívání tabáku po jeho 

dlouhodobém užívání. (Ministerstvo zdravotnictví, 2012) 

Již po hodinách nekouření se objevují abstinenční příznaky. Mezi ně patří 

především craving, špatná nálada, podrážděnost, deprese, nervozita, poruchy 

spánku, úzkost, neschopnost soustředění a také zvýšená chuť k jídlu. (Králíková, 

in Bencko, 2006) 

 

Hodnocení míry závislosti na nikotinu 

Nejčastější test hodnotící míru závislosti je FTND (Fagerstromův test závislosti na 

nikotinu), který má 6 otázek a hodnotí se škálou od 0 do 10 bodů. Dvě základní 

otázky jsou: 1. Jak dlouho po probuzení si obvykle zapalujete cigaretu? 2. Kolik 

cigaret denně vykouříte? Lze říci, že na nikotinu je závislý kuřák, který kouří 

nejméně 10 – 15 cigaret denně a první si zapaluje do hodiny po probuzení. Běžně 

používaný screening je také Minesotský dotazník abstinenčních příznaků 

s hodnotící škálou 0 – 4 body. (Králíková, in Bencko 2006) 

 

2.3.6 Závislost na tabáku 

Závislost na cigaretách má dvě složky. Psychosociální závislost, kdy jde o návyk 

na určitém chování a rituálu spojeném s kouřením. Druhou složkou je fyzická 

závislost na nikotinu. (Kantorek, 2001)  

 

Fyzická závislost a neurobiologie závislosti na tabáku 

V mozku se nikotin váže na acetylcholinové a nikotinové receptory, proto působí 

jako sympatomimetikum a parasympatomimetikum. Díky vazbě nikotinu na 
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acetylcholinové receptory se tyto receptory otevřou pro ionty a poté dochází 

k vyplavování dopaminu, což způsobuje pocit slasti a odměny. (Králíková, in 

Bencko, 2006) 

Pravidelné kouření způsobuje zvýšení dopaminové odpovědi na nikotin, kvůli 

zmnožení dopaminových receptorů v mozku, což vede k závislosti na tabáku. 

(Perná & Vašáková, 2009) 

U většiny kuřáků se po určité době vyvine fyzická závislost. Dochází ke zmnožení 

nikotinových receptorů, které je trvalé. Což je důvod proč se člověk závislý na 

nikotinu i po letech abstinence může po jedné cigaretě ke kouření opět vrátit. 

(Králíková, in Bencko, 2006) 

 

Psychosociální závislost 

Na počátku vzniku závislosti na tabáku je sociální motivace. U většiny začínajících 

kuřáků jde o vliv lidí v jejich okolí. Cigareta se stává vstupenkou do určité sociální 

skupiny, zvyšuje sebevědomí, překonává potíže v komunikaci, pomáhá překonat 

pocit méněcennosti a nejistoty, dává pocit rebelantství, vyspělosti a dospělosti. 

Velkou roli hraje psychika potencionálního kuřáka: kouření přitahuje lidi nejisté, 

méně úspěšné a ty, kteří snadno podléhají sugestivnímu působení druhých lidí a 

napodobují jejich chování. (Křivohlavý, 2003) 

Důležitým faktorem je také tzv. „sociální genetika“. Jde o vliv kouření v rodině, děti 

kuřáků rodičů kouří častěji, než děti nekuřáků. Podobně rizikovým faktorem je i 

kouření starších sourozenců. (Kozák et al., 1993) 

Psychosociální závislost je závislost na cigaretě jako takové: potřeba držet v ruce 

cigaretu, manipulovat s ní, pozorovat vinoucí se kouř atd. Závislost psychická 

znamená kouření v určitých situacích, které jsou pro každého jiné, ale určitým 

způsobem typické – po jídle, po práci, ve stresu, při pití kávy atd. Cigareta je navíc 

pomocníkem snadno dostupným a relativně rychlým – očekávaný efekt se projeví 

víceméně okamžitě. (Kálíková & Kozák, 2003) 

 



 

24 

 

2.3.7 Léčebné intervence zaměřené na závislost na tabáku 

 

Intervence zaměřené na fyzickou závislost 

V léčbě zaměřené na fyzickou závislost se doporučuje farmakologická léčba 

zároveň s psychobehaviorální intervencí. K dispozici jsou tři druhy léků: 

substituční nikotinová terapie (NTN), vareniklin a bupropinon. 

1. Substituční  nikotinová terapie (NTN) 

Při náhradní nikotinové terapii dochází k potlačení fyzických abstinenčních 

příznaků nikotinem, dodaným do těla jiným způsobem než cigaretou (náplastmi, 

žvýkačkami, pastilkami, mikrotabletami či inhalátorem). Léčba by měla trvat 12 

týdnů, což dává kuřákovi prostor pro změnu svých naučených návyků a chování 

spojených s cigaretou. (Králíková, 2007a) 

Nikotin není úplně neškodný, ale oproti toxicitě cigaretového kouře jsou jeho 

negativní účinky minimální. NTN zdvojnásobuje úspěšnost léčby ve srovnání 

s placebem. V České republice je v současné době prodávána v lékárnách a není 

vázaná na lékařský předpis. (Králíková et al., 2008) 

2. Vareniklin 

Vareniklin je první lék, který byl cíleně vyvinutý k léčbě závislosti na tabáku a 

neobsahuje nikotin. Je parciálním agonistou α4β2 acetylcholin – nikotinových 

receptorů, které jsou typické pro silně závislé kuřáky. Vareniklin může, dle 

dosavadních studií, až ztrojnásobit úspěšnost léčby, obzvláště je-li poskytován 

současně s intenzivní psychobehaviorální podporou. (Králíková, 2007b) 

3. Bupropion 

Od konce osmdesátých let minulého století byl, především ve Spojených státech, 

předepisován jako antidepresivum. V polovině devadesátých let profesorka Linda 

Ferry na Loma Linda University zaznamenala, že pacienti léčící se s depresí a 

užívající tento lék říkají, že jim cigarety již nechutnají. Na tomto základě byly 

provedeny studie, jež prokázaly, že je to pravda. Proto byl Bupropion 
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zaregistrován i jako lék na závislost na tabáku. Tento lék je vázán na lékařsky 

předpis, ale může ho předepsat lékař jakékoliv odbornosti. (Králíková, 2006) 

Zvyšuje koncentraci dopaminu a noradrenalinu v CNS, které nikotin vyplavil, a 

díky tomu potlačuje craving (prostřednictvím dopaminu) a abstinenční příznaky 

(ovlivněním noradrenalinu). Metabolit bupropionu je hydroxibupropion, který je 

antagonistou α4β2 nikotinových receptorů. (Žourková, 2007) 

 

Intervence zaměřené na psychosociální závislost 

Základem léčby zaměřené na psychosociální závislost je psychobehaviorální 

intervence. V rámci ní se ptáme klienta, v jakých situacích nejčastěji kouří, a 

snažíme se s ním vymyslet náhradní činnost, kterou bude vykonávat místo 

cigarety. Je to náhradní plán, který kuřákovi pomáhá zvládat pro něj rizikové 

situace. Pokud například byl zvyklý zapálit si po jídle cigaretu, může si místo toho 

jít vyčistit zuby, či vypít sklenici vody.  Když bude kuřák vědět dopředu, co vezme 

místo cigarety do ruky nebo co udělá v situaci, ve které si obvykle zapaluje 

cigaretu, bude pro něj mnohem snazší překonat tyto těžké chvíle. Tato náhradní 

řešení nelze někomu určit, protože různí lidé kouří v různých situacích, ale 

žádoucí je doporučit kuřákovi, aby si náhradní řešení předem připravil sám. 

(Králíková et al., 2008) 

Nejčastěji využívaný psychoterapeutický směr při odvykání kouření je kognitivně-

behaviorální psychoterapie (KBT) a její metody, které působí na: 

a) rozumovou stránku osobnosti – zdravotní, finanční a společenské 

argumenty 

b) přeučení nežádoucího chování  - vyhýbání se rizikovým situacím a 

nalézání náhradních řešení v případě nemožnosti vyhnutí se této situaci 

atd.  

Ve všech fázích procesu odvykání má psychoterapeutická podpora své místo. Ve 

fázi úvodní je důležité se zaměřit na motivaci klienta a přitom brát v potaz jeho 

hodnoty a priority. Ve fázi akce je nejdůležitější podpora při hledání náhradních 
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řešení v jeho obvyklých kuřáckých situacích. Podpora má také své opodstatnění 

ve fázi udržovací, případně po vysazení farmakoterapie. (Králíková et al., 2007) 

 

Krátká intervence 

Je jednou z možností léčby, která je všude reálná. Má relativně malou úspěšnost 

(5 až 8% dlouhodobé validizované abstinence, tj. 6-12 měsíců), ale tím, že bude 

aplikována opakovaně u každého kuřáka, se stává nejefektivnější metodou léčby 

závislosti na tabáku. (Králíková, 2008) 

Každý pracovník by měl u svých klientů, kteří kouří provést alespoň krátkou 

intervenci v rozsahu 3-5 minut. V češtině nazývána jako metoda 5P a v angličtině 

„5A method“ (dle počátečních písmen): 

1) Ptát se (Ask about tabaco use) – zaznamenat a dokumentovat užívání 

tabáku. 

2) Poradit přestat (Advise to quit) – jednoznačně a jasně doporučit 

přestat s užíváním tabáku. 

3) Posoudit ochotu přestat (Assess willigness to make quit attempt) – 

v případě, že klient nechce přestat, se již v intervenci nepokračuje, ale 

při další návštěvě je třeba zopakovat dotaz a doporučení přestat. 

4) Pomoci přestat (Assist in quit attempt) – měla by být klientovi 

nabídnuta intervence dle časových možností, farmakoterapie, či by měl 

být odeslán do specializovaného centra pro léčbu závislosti na tabáku. 

5) Plánovat kontroly (Arrange follow-up) – měla by být domluvena 

kontrolní návštěva ideálně týden ode dne D (den, kdy přestane kouřit). 

(Králíková, 2008) 
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Je také dobré řídit se metodou „5R“ (zvyšování motivace) 

Relevance (relevance). Intervence je účinnější, pokud je osobně relevantní a 

přímo cílená na pacientův konkrétní stav (rizika, rodina, sociální situace…). 

Risks (rizika). Zeptat se na možné zdravotní dopady kouření a identifikovat, které 

klient podceňuje. 

Rewards (odměny). Identifikovat potencionální prospěch z toho, že klient 

přestane kouřit. 

Road blocks (bariéry). Pokusit se identifikovat jaké překážky brání klientovi 

přestat, nebo jakých se obává problémů a následně se k těmto problémům vrátit 

při intervenci. 

Repetition (opakování). Motivační intervenci by pracovník měl opakovat při 

každé návštěvě nemotivovaného klienta. 

(Králíková, 2008) 

 

2.3.8 Organizace zabývající se léčbou závislosti na tabáku 

 

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku 

SLZT sdružuje lékaře a další zdravotníky, kteří se zabývají léčbou závislosti na 

tabáku. Snaží se o zvýšení počtu specializovaných center a hrazení 

farmakologické léčby závislosti na tabáku pojišťovnami (nyní přispívají pouze 

částečně jen některé pojišťovny). (www.slzt.cz) 

 

Centra pro léčbu závislosti na tabáku 

První centrum pro pacienty závislé na tabáku bylo založeno v roce 2005, při III. 

Interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V ČR je dnes přes 30 takových center, 

které většinou vznikají při pneumologických klinikách, ale také při interních, či 

http://www.slzt.cz/
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kardiologických odděleních. Pracují tam lékaři, absolventi speciálního kurzu, který 

je garantován certifikátem České lékařské komory. V každém centru by dle 

doporučení měla pracovat i jedna vyškolená zdravotní sestra. Své uplatnění zde 

mají také adiktologové a psychologové, kteří mohou provádět intervenci. 

(Králíková, 2011) 

 

Česká koalice proti tabáku 

Je to nevládní organizace sdružující fyzické a právnické osoby, které se podílejí 

na aktivitách podporujících rozhodnutí kuřáků přestat kouřit. 

Pod vedením České koalice proti tabáku pracuje od roku 2005 telefonní linka 

(844 600 500), na které spolupracuje se SLZT. (www.dokurte.cz) 

 

Internetové stránky 

Na internetu se dá najít mnoho stránek s tématem odvykání kouření. SLZT 

doporučuje například www.stop-koureni.cz, kde je online internetová poradna 

nebo www.odvykani-koureni.cz, kde se dá například online objednat přímo do 

centra pro závislé na tabáku. Kromě těchto služeb poskytují i informace o 

závislosti jako takové a její léčbě. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dokurte.cz/
http://www.stop-koureni.cz/
http://www.odvykani-koureni.cz/
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3 Praktická část 

První částí praktické části mé bakalářské práce je uvedení popisu výzkumného 

problému, cíle mého výzkumu, výzkumné otázky, použité metody výzkumu (jako je 

výzkumný nástroj a metoda sběru a zpracování dat) a popis výzkumného souboru. 

V druhé části jsou podrobně zpracovány samotné výsledky do podkapitol: výhody 

a nevýhody řešení obou závislostí současně, postupy pracovníků, znalosti 

pracovníků, informování klientů, spolupráce pracovníků s odborníky na 

tabakismus a zařazení. V poslední, třetí, části shrnuji poznatky vyplývající 

z výsledků výzkumu. 

 

3.1 Metodika výzkumu 

Pro realizaci mého výzkumu jsem si zvolila kvalitativní výzkum formou 

semistrukturovaných interview, které jsem prováděla v rozmezí několika měsíců. Z 

časových důvodů, ale i s ohledem na finanční stránku jsem svůj výzkum omezila 

pouze na pracoviště nacházející se na území Středočeského kraje a Prahy.  

 

3.1.1 Výzkumný problém 

Výzkumný problém práce je otázka léčby tabakismu při současně probíhající léčbě 

alkoholismu v praxi. Zabývání se touto problematikou je aktuální, jelikož tyto dvě 

závislosti jsou často spojené, ale zároveň je to pracovníky často opomíjené téma, 

protože jejich primárním zájmem je léčba závislosti na alkoholu. Proto jsem se 

zaměřila na názory pracovníků, zda vůbec, případně jak s touto problematikou 

pracují, jaké mají znalosti z této oblasti a jestli mají zájem o spolupráci 

s organizacemi zabývajícími se léčbou závislosti na tabáku, či jinou formu 

začlenění léčby tabakismu do praxe v jejich organizacích. 
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3.1.2 Výzkumné cíle 

Na základě formulace výzkumného problému jsem stanovila cíle svého výzkumu. 

Je to zjistit od pracovníků zabývajících se léčbou alkoholismu v praxi 

(poskytovatelů služeb): 

1) jaký postoj k léčbě závislosti na tabáku v rámci léčby alkoholismu zaujímají 

2) zda klientům poskytují nějaké intervence v oblasti závislosti na tabáku 

3) zda mají zájem, aby tyto intervence byly součástí jejich služeb a jakým 

způsobem 

 

3.1.3 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky vyplývající z cílů mé práce jsou: 

Zabývají se poskytovatelé služeb v průběhu práce s klienty závislými na alkoholu i 

jejich závislostí na tabáku? 

Provádějí v průběhu léčby alkoholismu nějaké intervence na odvykání kouření? 

Pokud ano - jaké intervence? 

Pokud ne - měli by zájem, aby tyto intervence byly součástí jejich služeb a jakým 

způsobem? 

Jaké intervence na odvykání kouření poskytovatelé služeb znají? 

 

3.1.4 Výzkumný nástroj, metoda sběru a zpracování dat 

Jako metodu sběru dat jsem si vybrala polostrukturovaný rozhovor, jelikož se jevil 

jako nejvíce vyhovující pro můj kvalitativní výzkum. Metodicky jsem čerpala 

z Ferjenčíkova (2000) výkladu polostrukturovaného rozhovoru a Miovského (2006) 

výkladu analýzy dat. Jestliže je primárním záměrem získání takových typů dat, 

jako jsou informace o názorech, postojích, nebo chceme-li se dozvědět, jak daný 

člověk porozuměl situaci, potom je rozhovor nenahraditelnou metodou (Ferjenčík, 
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2000). Při této metodě máme předpřipravené otázky pro rozhovor (strukturu 

rozhovoru), které se týkají okruhu témat našeho zájmu. Rozhovory jsem 

s pracovníky prováděla osobně, jednalo se tedy o dyadické rozhovory. V interview 

jsem používala převážně otevřené otázky, které dávají respondentům možnost 

vyjádřit se v širších souvislostech. Teoreticky jsem se držela seznamu otázek, 

v některých případech jsem je rozšířila o doplňující otázky vyplývající z rozhovoru, 

aby byly odpovědi přínosné a obsahovaly skutečnou odpověď na položenou 

otázku, či zodpověděli podtémata týkající se mé práce, která mě napadala během 

rozhovorů. Interview probíhalo vždy na pracovištích respondentů. Všechna 

pracoviště byla na území Středočeského kraje a Prahy. 

Otázky pro mé polostrukturované interview byly: 

1) Jaký máte názor na léčbu tabakismu při současně probíhající léčbě alkoholismu? 

Myslíte, že má nějaké výhody řešit tyto dvě závislosti současně? Pokud ano, jaké? 

Jaké si myslíte, že to má nevýhody? 

Myslíte, že váš názor ovlivňuje to, že jste sám/a kuřák/kuřačka? 

2) Když přijde klient, který je momentálně v léčbě s alkoholismem, s tím že chce přestat 

kouřit, jak postupujete? 

Mají o to klienti sami od sebe zájem?  

3) Myslíte si, že máte dostatečné znalosti v oblasti léčby závislosti na tabáku? 

Absolvoval/a jste nějaké vzdělávání v této oblasti, či jste o tom něco sám četl/a?  

4) Znáte nějaké druhy léčby závislosti na tabáku?  

Pokud ano, jaké? 

Pokud ne, chtěl/a byste znát? 

5) Znáte nějaké krátké intervence týkající se kouření? 

Víte co je krátká intervence? 

Jaké znáte? 

Pokud neznáte, chtěl/a byste znát? 
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6) Používáte vy, nebo někdo z vašich kolegů u svých klientů krátké intervence zaměřené na 

odvykání kouření?  

Pokud ano, jaké?  

Pokud ne, mělo by vaše zařízení zájem je používat? 

7) Zabýváte se vy nebo někdo z vašich kolegů tématem odvykání kouření? 

Pokud ne, chtěli byste, aby někdo z vašich kolegů, či externista z jiné organizace, pracoval na 

tomto tématu s klienty? 

8) Zprostředkováváte svým klientům nějaké informace o tabakismu, nebo kontakty na 

specializovaná pracoviště? 

Pokud ano, na jaké a jak? 

9) Spolupracujete s nějakým centrem léčby závislosti na tabáku?  

Pokud ano, jak? 

Pokud ne, chtěli byste spolupracovat? 

10) Myslíte si, že by možnost léčby závislosti na tabáku měla být běžnou součástí služeb 

pracovišť zabývajících se léčbou alkoholismu? 

Data byla fixována pomocí audiozáznamu a později přepsána do podoby textu 

(transkripce). Text byl dále redukován a byly vypuštěny části, které nenesly 

žádnou, pro výzkum důležitou informaci. Na tento text jsem aplikovala metodu 

manifestní obsahové analýzy, což je analýza zkoumající povrchové, či explicitní 

obsahy a formy textu. Obsahovou analýzu můžeme kombinovat prakticky 

s jakoukoliv jinou metodou získávání a analýzy dat. V rámci obsahové analýzy 

jsem tedy zkombinovala analytické metody vytváření trsů a zachycení vzorců 

(„gestaltů“) na základě tematického překryvu informací získaných od respondentů. 

Metoda vytváření trsů sloužila k tomu, abych seskupila a konceptualizovala výroky 

respondentů do skupin (trsů), čímž vznikly obecnější induktivně zformované 

kategorie. Metoda zachycení vzorců („gestaltů“) sloužila k vyhledávání určitých 

obecnějších principů a struktur, které odpovídaly specifickým, zaznamenaným 

jevům. (Miovský, 2006) 
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Použila jsem deskriptivně-empirický přístup k obsahové analýze, který je vhodný 

pro vytváření teorií. Kde jsou kategorie spíše poznámkami k materiálu a pomáhají 

identifikovat jeho příslušné části. Maximálně tak respektuji povahu dat, v tomto 

smyslu se hovoří o analytické indukci. (Plichtová, in Miovský 2006) 

 

3.1.5 Výzkumný soubor 

Výběr výzkumného souboru byl podřízen cílům výzkumu a to tak, aby bylo ve 

vztahu ke zkoumanému problému dosaženo alespoň částečné saturace dat. 

Použila jsem metodu záměrného (účelového) výběru, která patří 

k nejrozšířenějším. Výzkumník při ní cíleně vyhledává účastníky výzkumu podle 

určitého kritéria, které si sám stanoví. V mém případě tato kritéria byla, aby 

respondent byl pracovník aktivně se podílející na procesu léčby klientů závislých 

na alkoholu, pracující v zařízení systému léčebné péče (lékař, psycholog, 

adiktolog, terapeut…) a aby toto zařízení bylo na území Středočeského kraje, 

nebo Prahy. Snažila jsem se, aby byli zastoupeni pracovníci ze všech kategorií 

systému léčebné péče podílející se na léčbě alkoholismu. Výjimku tvoří pracovníci 

detoxifikačních jednotek, které jsem záměrně nekontaktovala, jelikož hlavním 

cílem jejich zařízení je zvládnutí akutního odvykacího stavu a nemyslím si, že by 

v těchto zařízeních byl čas a prostor pro řešení závislosti na tabáku s klienty. 

Jednotlivá zařízení jsem vyhledávala pomocí internetu a respondenty oslovovala 

přes e-mail, nebo telefonicky. 

Oslovila jsem dvanáct různých pracovišť, ale od tří jsem nedostala žádnou 

odpověď, na můj e-mail (neuváděli telefonický kontakt) nereagovali, a dvě 

pracoviště účast na výzkumu odmítli kvůli nedostatku personálu a času. Všechna 

tato pracoviště byla na území Středočeského kraje a Prahy. Konečný výzkumný 

soubor tedy tvořilo sedm pracovníků, které zde vyjmenuji podle jejich působení 

v systému péče:  

Ambulantní péče – adiktoložka z ambulance (nekuřačka), psycholog (kuřák) a 

terapeutka (kuřačka) z denního stacionáře (každý z jiné organizace)  
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Střednědobá léčba – dva psychiatři (oba nekuřáci) z psychiatrického oddělení pro 

léčbu závislostí (každý z jiné léčebny) 

Následná péče, doléčovací programy – terapeutka (kuřačka) a psycholožka 

(nekuřačka) z doléčovacího centra (každá z jiné organizace) 

 

3.1.5.1 Etická stránka 

Všichni účastníci výzkumu podepsali před začátkem polostrukturovaného 

interview písemný informovaný souhlas, kde prohlašují, že se výzkumu účastní 

dobrovolně a porozuměli účelu, ke kterému budou výsledky použity. Celý rozhovor 

byl anonymní, jediné údaje, které o respondentech uvádím je typ jejich zařízení, 

pozice v tomto zařízení a zda jsou, či nejsou kuřáci, o čemž byli taktéž dopředu 

informováni. 

 

3.2 Výsledky 

3.2.1 Výhody a nevýhody řešení obou závislostí současně 

V této kapitole se zabývám otázkou, jaké má výhody a nevýhody zabývat se 

intervencemi zaměřenými na léčbu závislosti na tabáku v průběhu léčby 

alkoholismu z pohledu poskytovatelů služeb. Tyto výsledky jsem vyhodnotila 

především z odpovědí respondentů na otázku číslo 1) „Jaký máte názor na léčbu 

tabakismu při současně probíhající léčbě alkoholismu?“ a jejích podotázek (celá 

struktura rozhovoru viz kapitola „Výzkumný nástroj, metoda sběru a zpracování 

dat“). 

Za prioritu považují respondenti stabilizovat klienta v oblasti alkoholu a 

v pozdějších fázích léčby může přijít na řadu i léčba tabakismu v rámci celkové 

úpravy životního stylu. Jako příklad odůvodnění, proč ne hned ze začátku léčby, 

uvádím odpověď terapeutky z doléčovacího centra: „Myslím si, že nejdou léčit obě 

závislosti najednou hned od začátku, protože u závislých na alkoholu, kteří jsou 

v léčbě, stoupá potřeba kouřit. Jakmile bychom odebrali obě látky, tak je velká 
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pravděpodobnost relapsu na základě toho, že jim chybí nikotin. Vzájemná léčba 

ano, ale musí být dobře naplánovaná.“ 

Nejčastější výhoda zmiňovaná pracovníky je, že pokud je klient v léčbě 

alkoholismu a rozhodne se přestat kouřit, tak se dá plánovat odvykání na obou 

látkách současně. Což celkově souvisí s výhodami komplexního přístupu 

k pacientům. Naopak nejčastěji zmiňovaná nevýhoda, která je znát už z odpovědi 

respondentky v minulém odstavci, je velký nápor na klienty a možnost 

propojeného relapsu (pokud začne znovu kouřit, může začít zase pít a naopak). 

Jako další příklad uvádím část odpovědi psychologa z denního stacionáře: „Pokud 

klient zvládne obě závislosti najednou, může to brát velmi pozitivně, ale je to 

hodně vysoká laťka. Takže se ze selhání u odvykání kouření může zároveň stát 

spouštěč k opětovnému návratu k alkoholu.“ Dva pracovníci se zmínili, že by to 

mohla být také zátěž pro personál, pokud by měli obsáhnout kromě odborných 

znalostí problematiky, na kterou se zaměřují, i podrobné znalosti o léčbě 

tabakismu (adiktoložka z ambulance a terapeutka z denního stacionáře). 

Tři respondenti byli kuřáci, ale ani jeden si nemyslel, že by to ovlivňovalo jejich 

náhled na problematiku kouření. 

 

3.2.2 Postupy pracovníků 

V této kapitole se snažím popsat, jak pracovníci postupují v praxi nyní u svých 

klientů závislých na alkoholu při řešení problematiky kouření, nebo jak by 

hypoteticky postupovali, v případě že to ještě neřešili. Tyto výsledky jsem 

vyhodnotila především z odpovědí pracovníků na otázky číslo 2) “Když přijde 

klient, který je momentálně v léčbě s alkoholismem, s tím, že chce přestat kouřit, 

jak postupujete?“ a 6) “Používáte vy, nebo někdo z vašich kolegů u svých klientů 

krátké intervence zaměřené na odvykání kouření?“ a jejich podotázky (celá 

struktura rozhovoru viz kapitola „Výzkumný nástroj, metoda sběru a zpracování 

dat“). 

Na všech pracovištích se klientů ptají, zda kouří a většinou i jaké množství cigaret 

denně. Nicméně na žádném z mnou navštívených v rámci výzkumu nebyl 
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zaměstnán člověk specializující se na otázku odvykání kouření.  S výjimkou 

jednoho pracoviště (psychiatrická léčebna) se neptají všech klientů, kterých se to 

týká, zda s kouřením chtějí přestat. Ptají se pouze v případě, kdy to souvisí s 

aktuálním zdravotním stavem klienta. 

Většina respondentů odpověděla, že se občas stává, že za nimi přijde klient s tím, 

že chce přestat kouřit, ale je to spíše výjimečně. Jen jeden respondent uvedl, že 

se to ještě v jeho praxi nestalo. Pracovníci by dle odpovědí při takové zakázce 

postupovali podobně jako u alkoholu, jelikož jsou si vědomi podobností v léčbě 

závislostí obecně. Nejčastěji byla zmiňována metoda vypracovávání individuálního 

plánu s klientem. Jako příklad uvádím odpověď terapeutky z denního stacionáře: 

„Občas se stane, že přijde klient se zakázkou, že chce přestat kouřit, ale jen 

výjimečně. V takovém případě postupujeme podobně jako u alkoholu. To 

znamená, že vypracujeme individuální plán. Klient si zaznamenává spouštěče, 

analyzují se situace, hledáme alternativy a tak dále.“ 

 

3.2.3 Znalosti pracovníků 

V této kapitole se zabývám odbornými znalostmi pracovníků, podílejících se na 

léčbě alkoholismu, z oblasti léčby závislosti na tabáku. Tyto výsledky jsem 

vyhodnotila především z odpovědí na otázky 3) “Myslíte si, že máte dostatečné 

znalosti v oblasti léčby závislosti na tabáku?“, 4) “Znáte nějaké druhy léčby 

závislosti na tabáku?“ a 5) “Znáte nějaké krátké intervence týkající se kouření?“ a 

z odpovědí na jejich podotázky (celá struktura rozhovoru viz kapitola „Výzkumný 

nástroj, metoda sběru a zpracování dat“). 

Z rozhovorů vyplývá, že většina pracovníků podílejících se na léčbě alkoholismu si 

nemyslí, že by měli dostatečné znalosti o léčbě závislosti na tabáku. Na druhou 

stranu dodávají, že mají všeobecné znalosti o závislostech, které se dají aplikovat 

i na tuto oblast. 

Pracovníci měli především všeobecné znalosti o léčbě psychosociální závislosti, 

které se daly aplikovat i na léčbu tabakismu. Farmakologickou léčbu (Bupropion, 

Vareniklin) dokázali popsat jen dva pracovníci ze sedmi, konkrétně oba psychiatři 
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z oddělení pro léčbu závislostí. Nicméně všichni respondenti znali náhradní 

nikotinovou terapii, která taktéž spadá do farmakologické léčby. 

Respondenti věděli co je krátká intervence obecně, ale až na jednu výjimku 

(psychiatr z oddělení pro léčbu závislostí), nedokázali popsat konkrétní provedení 

krátké intervence týkající se závislosti na tabáku. 

 

3.2.4 Informování klientů 

V této části práce se zabývám tím, jestli vůbec a jakým způsobem poskytovatelé 

služeb zprostředkovávají svým klientům informace o závislosti na tabáku a 

možnostech její léčby. Výsledky v této kapitole jsem vyhodnotila především podle 

odpovědí účastníků výzkumu na otázku číslo 8) “Zprostředkováváte svým klientům 

nějaké informace o tabakismu, nebo kontakty na specializovaná pracoviště?“ a 

z odpovědí na její podotázku (celá struktura rozhovoru viz kapitola „Výzkumný 

nástroj, metoda sběru a zpracování dat“). 

Všechna pracoviště poskytují informace o závislosti na tabáku, ale jen pokud o to 

klienti sami projeví zájem. Některá pracoviště mají na nástěnkách společných 

prostor letáky s informacemi a kontakty na organizace zabývající se léčbou 

tabakismu, popřípadě články o škodlivosti kouření. Dvě pracoviště měla vlastní 

databázi s kontakty na centra závislosti na tabáku (ambulance a psychiatrické 

oddělení pro léčbu závislostí), pracovníci z ostatních služeb říkali, že jsou ochotni 

a schopni informace v případě potřeby vyhledat například na internetu. Jako 

příklad uvedu odpověď psycholožky z doléčovacího centra: „Informace o kouření 

podáváme klientům, jen pokud se nás na to zeptají. Nicméně na nástěnce na 

chodbě máme nějaké letáky o kouření, které si může každý klient přečíst. Jsou na 

nich i kontakty. Myslím, že tam je také článek o škodlivosti kouření. Ale žádnou 

speciální databázi s kontakty na odborníky přes léčbu tabakismu nemáme, když je 

to zapotřebí, tak se dá v dnešní době všechno najít na internetu.“ 
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3.2.5 Spolupráce pracovníků s odborníky na tabakismus 

V této kapitole se zabývám otázkou, jak a jestli vůbec spolupracují odborníci 

zabývající se léčbou alkoholismu s odborníky na tabakismus a také tím, jestli mají 

o takovou spolupráci zájem a jak by si jí představovali v praxi jejich zařízení. Další 

podtéma této části je, zda zařízení již nemají ve svém týmu někoho, kdo se touto 

problematikou zabývá, nebo zda by o takového kolegu stáli. Výsledky vychází 

především z odpovědí na otázky 7) “Zabýváte se vy nebo někdo z vašich kolegů 

tématem odvykání kouření?“ a 9) “Spolupracujete s nějakým centrem léčby 

závislosti na tabáku?“ a z odpovědí na jejich podotázky (celá struktura rozhovoru 

viz kapitola „Výzkumný nástroj, metoda sběru a zpracování dat“). 

Všechna pracoviště z mého výzkumu spolupracují nepřímo se specializovanými 

centry pro léčbu závislosti na tabáku, tzn. že v případě potřeby k nim pošlou 

klienta, ale nemají žádné společné projekty. 

Žádné ze zkoumaných pracovišť nemá ve svém týmu pracovníka, který by se 

specializoval na tématiku léčby závislosti na tabáku. Většina pracovníků si 

nedokáže představit, že by nějakého takového kolegu měli v týmu, jelikož zde jsou 

obavy, že by upozadil primární problém alkoholismu. Jako příklad uvádím 

odpověď psychiatra z psychiatrického oddělení pro léčbu závislostí (1): „Žádný 

z mých kolegů na našem oddělení se tímto tématem podrobně nezabývá. 

Upřímně mám trochu obavy, že kdybychom tu takového kolegu měli, tak by se 

mohlo stát, že by důraz na léčbu alkoholismu byl v jeho praxi dán do pozadí“   

Na druhou stranu si všichni dokážou představit nějaký druh externí spolupráce 

s centry pro závislost na tabáku. Většinou způsobem odesílání klientů na tato 

pracoviště a vzájemné spolupráce v rámci síťování služeb. Jako příklad uvádím 

odpověď adiktoložky z ambulance: „Ráda bych „prolomila ledy“, abychom spolu 

alespoň nějak komunikovali, ale já to spíše vidím jako síťování služeb. To by 

záleželo na konkrétních případech. Byla bych pro otevřenost komunikace mezi 

sebou, ale že bychom se vyloženě my sami někam hrnuli, nebo oni k nám – ten 

prostor tam nevidím.“  
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U pracovníků z doléčovacích center se objevil názor, že si dokážou představit i 

užší spolupráci externího pracovníka z centra léčby závislosti na tabáku s jejich 

organizací. Buď zařazením jeho působení do pozdějších fází léčby (v rámci 

komplexní změny životního stylu), kdy už by klienti měli být stabilizovaní v oblasti 

alkoholu, nebo na osobní konzultace s klienty, kteří sami přijdou se zakázkou 

řešení jejich problému s kouřením. Jako příklad uvádím odpověď terapeutky 

z doléčovacího centra: „Externí spolupráci si dokážu představit s tím, že jakmile 

jsou klienti stabilizovaní, tak je vedeme ke komplexnímu, zdravému způsobu 

života, ale to se děje až po určité fázi doléčování, kdy sestavujeme priority, u 

každého to přijde na řadu jindy, ale není to hned. Takže si dokážu představit, že 

bychom klientku poslali k nějakému externistovi, nebo bychom úzce s takovým 

externistou spolupracovali. Dá se to krásně začlenit do určité fáze doléčování, 

kdyby tu byl odborník, tak si to dokážu velmi dobře představit.“ 

 

3.2.6 Zařazení léčby tabakismu do služeb zařízení 

V této části se zabývám pohledem poskytovatelů služeb na názor, že by se léčba 

závislosti na tabáku měla zařadit jako běžná součást do programu v zařízeních 

zabývajících se léčbou závislosti na alkoholu. Tyto výsledky jsem vyhodnotila 

především z odpovědí na otázku číslo 10) “Myslíte si, že by možnost léčby 

závislosti na tabáku měla být běžnou součástí služeb pracovišť zabývajících se 

léčbou alkoholismu?“ (celá struktura rozhovoru viz kapitola „Výzkumný nástroj, 

metoda sběru a zpracování dat“). 

Čtyři pracovníci si myslí, že by léčba tabakismu měla být běžnou součástí služeb 

zabývajících se léčbou alkoholismu, protože tyto dvě závislosti jsou velmi často 

spojené. Navíc klienti, kteří přestávají s alkoholem, velmi často zvýší počet cigaret 

za den (závislost nahrazuje závislost). Nicméně dodávají, že by intervence 

zaměřené na závislost na tabáku měly začít až po stabilizaci pacienta v oblasti 

jeho primárního problému, tedy závislosti na alkoholu. Jako příklad uvádím 

odpověď psychiatra z psychiatrického oddělení pro léčbu závislostí (2): „Myslím si, 

že ano, jelikož tu máme hodně kuřáků a navíc většina z těchto pacientů začne 

daleko více kouřit, když jsou v léčbě. Nicméně velmi záleží na tom, v jaké fázi 
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léčby bychom to s pacienty řešili. Primární je rozhodně stabilizace pacienta 

v oblasti jeho problému s alkoholem. Ovšem pokud má pacient zájem, tak by měl 

určitě mít možnost odvykat od cigaret v rámci léčby alkoholismu, měla by tu být 

v této problematice opora a motivace ze strany personálu.“  

Tři pracovníci si myslí, že pro začlenění přímo do programu  organizací 

zaměřujících se na léčbu alkoholismu na to není prostor, ale pokud má klient 

zájem, ochotně mu zprostředkují kontakt na specializované centrum léčby 

závislosti na tabáku a v rámci síťování služeb jsou ochotni s těmito centry 

spolupracovat. 

 

3.3 Shrnutí výsledků 

V průběhu práce s klienty závislými na alkoholu se poskytovatelé služeb zabývají, 

ve většině případů, jejich závislostí na tabáku jen okrajově. Což znamená, že se 

na ní ptají, ale zároveň se všemi klienty, kterých se to týká, neprovádějí krátké 

intervence. Jen v případě, že klient sám projeví zájem o léčbu tabakismu, mu jsou 

schopni poskytnout kontakt na specializované pracoviště, či provést léčebné 

intervence týkající se psychosociální závislosti obecně. Informace o léčebných 

intervencích, týkajících se fyzické závislosti (farmakologické léčby) by byli klientovi 

schopni podat jen dva ze sedmi pracovníků.  

Respondenti uváděli, že si nemyslí, že by měli dostatečné znalosti ohledně 

problematiky závislosti na tabáku. Nicméně dodávají, že jsou schopni aplikovat 

všeobecné znalosti o závislostech i na tuto oblast. Vzhledem k tomu, že se 

nestává často, že by klienti přišli se zakázkou léčby závislosti na tabáku, si myslí, 

že podrobnější znalosti by měli mít spíše odborníci na tuto problematiku, 

se kterými by spolupracovali.  

Všichni pracovníci by uvítali větší spolupráci s odborníky na léčbu závislosti na 

tabáku a jejich centry. Rozcházejí se ovšem v názorech, jakým způsobem by tato 

spolupráce měla probíhat. Nejčastěji byla zmiňována externí spolupráce, nicméně 

až na doléčovací centra nemají zájem, aby docházení těchto pracovníků přímo do 

organizace bylo běžnou součástí programu jejich služeb. Tři pracovníci se 
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dokonce zmínili, že v organizacích zaměřujících se na léčbu alkoholismu pro 

takového externího pracovníka není prostor a spolupráce by probíhala pouze 

zprostředkováním kontaktu klientům v rámci síťování služeb, či vzájemného 

posílání klientů.  

Nikdo z respondentů by nechtěl, aby odborník na tabakismus byl přímou součástí 

jejich týmu. Panovaly zde hlavně obavy, že by takový kolega upřednostňoval léčbu 

závislosti na tabáku před primární problematikou jejich služeb, jíž je léčba 

závislosti na alkoholu. 

 

4 Diskuse a závěr 

Alkohol a tabák jsou dvě nejčastěji užívané látky současně. Přitom, vzhledem ke 

svému působení na organismus, vzájemně jedna podněcuje chuť na tu druhou a 

zároveň vzájemně potencují svoji nebezpečnost pro lidské zdraví. Většina 

alkoholiků jsou současně také kuřáky, ale častěji než na následky užívání alkoholu 

umírají právě na následky kouření. Proto jsem si jako cílovou skupinu vybrala 

poskytovatele služeb, kteří s alkoholiky přijdou do kontaktu nejčastěji, tedy ty, kteří 

se podílejí na jejich léčbě.  Mými respondenty byli pracovníci z různých částí 

léčebného systému podílejícího se na léčbě závislosti na alkoholu. Z časových, 

ale především finančních důvodů, jsem se zaměřila na pracoviště, která se 

nacházejí na území Středočeského kraje a Prahy. 

Dle mého názoru by bylo vhodné udělat podobný, ale obsáhlejší výzkum, který by 

zahrnoval zástupce poskytovatelů služeb z celého území České republiky. Jsem si 

vědoma omezení vyplývajících z mé práce, jelikož se názory mohou lišit i podle 

lokace zařízení. Nicméně moje bakalářská práce může posloužit jako základ 

k dalšímu prozkoumání této problematiky. Myslím si, že by mohla taktéž zvýšit 

povědomí odborníků zabývajících se léčbou alkoholismu o problematice závislosti 

na tabáku, jelikož každému z respondentů budu výsledný produkt své práce 

posílat e-mailem a už při samotných setkáních s pracovníky jsem jim podávala 

informace o tabakismu, které je zajímali. 
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Na závěr bych chtěla zhodnotit výzkumné cíle, které jsem si zvolila v počátcích mé 

práce.  

Prvním cílem bylo zjistit od pracovníků zabývajících se léčbou alkoholismu, jaký 

postoj k léčbě závislosti na tabáku v rámci léčby alkoholismu zaujímají. 

Respondenti zmiňovali obě stránky této problematiky, tedy její výhody i nevýhody. 

Shodovali se v tom, že prioritou je pro ně stabilizovat klienta nejprve v oblasti 

závislosti na alkoholu. Nicméně léčba závislosti na tabáku by mohla být zařazena 

do pozdějších fází léčby, v rámci celkové úpravy životního stylu, kdy už by měl být 

klient stabilizovaný. Často jako nevýhodu zmiňovali nebezpečí propojeného 

relapsu, kdy by selhání abstinence z jedné látky mohlo vést taktéž k návratu 

k látce druhé. 

Druhým cílem bylo zjistit od respondentů, zda klientům poskytují nějaké intervence 

v oblasti závislosti na tabáku. Z mého výzkumu vyplynulo, že v praxi se touto 

problematikou zabývají převážně jen v případech, kdy za nimi sám klient přijde se 

zakázkou přestat kouřit. Krátké intervence u klientů kuřáků provádělo plošně jen 

jedno zařízení (psychiatrická léčebna). Z léčebných intervencí by byli, v případě 

klientovy zakázky, všichni pracovníci schopni použít obecné postupy společné 

všem závislostem, tedy ty které se týkají psychosociální závislosti na tabáku. 

Nicméně Bupropion a Vareniklin na léčbu fyzické závislosti znali jen dva 

pracovníci (oba psychiatři). O náhradní nikotinové terapii, která je také součástí 

léčby fyzické závislosti, věděli všichni respondenti. 

Třetím cílem bylo zjistit od poskytovatelů služeb, zda mají zájem, aby intervence 

zaměřené na léčbu závislosti na tabáku byly součástí jejich služeb. Z výsledků 

vyplynulo, že v podstatě všichni respondenti uvedli, že ano. Nicméně se rozcházeli 

ve způsobu, jakým by tyto intervence měly být součástí chodu jejich zařízení. 

Nejčastější názor byl, že by to mělo být aplikováno do praxe určitou externí formou 

spolupráce s odborníky na léčbu závislosti na tabáku. Respondenti se ovšem 

rozcházeli i v názorech na to jakou formou – od pouhého posílání klientů na 

specializovaná pracoviště léčby závislosti na tabáku, po intenzivní spolupráci 

s externistou z takového zařízení, který by mohl dojíždět do jejich organizace. 
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