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1. ÚVOD 

Prožívání životní smysluplnosti bylo po dlouhá období tématem zejména 

filozofických a religiozních úvah. Do středu psychologického a později i 

pedagogického zájmu se dostalo díky existencialismu a později s přístupem 

V. E. Frankla v průběhu 20. století. 

V této práci bych ráda popsala logoterapii jako jeden z psychologických přístupů, 

který akcentuje člověka jako duchovní bytost usilující o smysl svého života. 

Myslím si, že toto téma je v dnešní době aktuální z hlediska psychologického a 

pedagogického zároveň, protože nárůst existenciální frustrace a pocit bezesmyslnosti je 

zvláště v současné západní společnosti zásadním fenoménem. Prožívaná smysluplnost 

má vliv na psychický stav a zdraví člověka a zasahuje tak do mnoha oblastí lidského 

života. Zároveň je zpětně ovlivňována způsobem života a primárně je ovlivňována od 

narození výchovou. 

S logoterapeutickým přístupem jsem se poprvé seznámila před několika lety 

prostřednictvím knihy V. E. Frankla "A přesto říci životu ano". Tato kniha mě oslovila 

natolik, že jsem se studiu logoterapie začala věnovat intenzivně. V rámci studia na 

katedře pedagogiky FF UK jsem měla možnost prohloubit znalosti tohoto přístupu a 

konfrontovat své názory s odborným pohledem pedagogiL 

Ačkoli je mi logoterapeutický přístup osobně velmi blízký svým duchovním 

pojetím, nedomnívám se, že je všemocný a v praxi použitelný pro všechny klienty se 

stejným výsledkem. Myslím si, že logoterapie je jedním ze způsobů práce, který nám 

umožňuje uchopit existenciální otázky a zároveň nabízí metody a techniky použitelné 

v praxI. 

Podobně jako jiné přístupy je i logoterapie významná z pohledu klienta, a stejně tak 

z pohledu potřeb pomáhajícího pracovníka. S velkou pravděpodobností tento směr bude 

mocným terapeutickým nástrojem v rukách pomáhajícího pracovníka, který se ztotožní 

s jeho filozofickými východisky, a to zejména s duchovním aspektem logoterapie. 

Druhá a třetí kapitola se zabývá logoterapií, jejími filozofickými východisky a 

pojetím jejího tvůrce V. E. Frankla a jeho spolupracovníkiL Čtvrtá kapitola vymezuje 
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postavení logoterapie a její vztah kjiným psychologickým přístupúm. Pátá kapitola 

popisuje adolescenci a její základní vývojové úkoly a problémové užívání drog jako 

možnou součást tohoto období. V šesté kapitole se zabývám využitím 

logoterapeutického přístupu v práci s dospívajícím problémovým uživatelem drog. 

Sedmá kapitola obsahuje empirickou sondu, ze které bych chtěla vyvodit teoretické i 

praktické závěry k využití logoterapie a jejího vlivu na životní změny dospívajících 

problémových uživatelú drog. 

Základním cílem této práce je popsat problematiku smysluplnosti života v období 

dospívání a zpúsoby terapeutické práce, které nabízí logoterapie. 
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2. LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZA 

Logoterapie jako psychologický směr a poradenská škola vychází z integrace 

teoretické filozofie existenciální analýzy a praktického logoterapeutického uplatnění 

v terapii a poradenství. 

Logoterapie je praktickým využitím a uplatněním existenciální analýzy, která je 

teorií zabývající se možnostmi a podmínkami lidské existence a oblastí motivace 

k životu. Frankl rozpracoval tento směr jako učení zabývající se smysluplností proti 

smysluprázdnotě (Ui.ngle, 1997). Do pomáhajících profesí tak vnesl otázku utrpení 

z nesmyslnosti lidské existence. 

2.1. Filozofická východiska logoterapie a existenciální analýzy 

V této kapitole se budu krátce věnovat filozofickému základu, na kterém JSou 

postaveny hlavní myšlenky Franklovy teorie, a to zejména vúle ke smyslu. 

V první polovině 20. století múžeme sledovat filozofické směry, které řeší 

filozofické otázky nekategoricky (StOrig, 1993). Nedotazují se po smyslu života obecně, 

nehledají všeobecnou pravdu, ani obecně platné principy jednání. Nesnaží se řešit 

obecné otázky a z obecných principú nevyvozují důsledky pro konkrétní situaci. Soren 

Kierkergaard byl v první polovině 19. století pn1kopníkem v tomto pojetí filozofie. 

Poukazuje na skutečné životní problémy, které mají povahu konkrétních praktických 

otázek. Otázek, jakým zpúsobem a co máme konat. Tyto otázky jsou vztaženy ke 

konkrétní osobě v konkrétní situaci. Tyto problémy nazývá "existenciálními". Existence 

je v jeho pojetí jádrem každého určitého člověka. Kierkergaadovy myšlenky o existenci 

nacházíme v první polovině 20. století v pojetí filozofie existence a zvláště pak u 

francouzských existencialistll (J. P. Sartre, A. Camus, M. Merleau-Ponty), dále pak u 

M. Bubera, K. Jasperse a M. Heideggera (Měšťánek, 1992). Filozofie existence je 

hlavním východiskem existenciálně-humanistických přístupů k člověku a jejími 

společnými rysy jsou: 

)r Středem filozofického zájmu je člověk, existence je způsob bytí. 

)r Existence je vždy individuální, filozofie existence je z tohoto pohledu 

subjektivní. 
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';r Člověka nelze charakterizovat věcnými kategoriemi, nemá pevně stanovenou 

podstatu, člověk se teprve musí učinit tím, čím je. 

';r Existence člověka je dynamická, svou podstatou je spjata s časem. 

';r Člověk je individualitou v kontextu situace, lidské bytí je bytí s jinými lidmi 

K. Jaspers vypracoval systém existenciální filozofie, který bytí chápe jako předmět, 

kdy určité bytí je pouze ve vztahu k osobě, která stojí před ním. Existence je tak 

možnost bytí, charakterizovaná třemi kategoriemi - svobodou, komunikací a dějinností. 

Existence je svobodná, uskutečňuje se v činu. Člověk je stále uprostřed volby, 

vyzýván k rozhodování. 

Existence se uskutečňuje vexistenciálním sepětí s jiným bytím, v komunikaci, 

v otevřenosti pro jiného člověka. Osobní vztahy jsou tak nezastupitelné. 

Dějinnost je jednotou času a věčnosti, v níž se člověk pohybuje. 

Věděním, podle filozofie existence, nelze uchopit lidské bytí, ani svět jako celek. 

Existuje pouze otevřenost a připravenost pro nové zkušenosti. Transcendence je 

viditelná a uchopitelná vexistenci samotné. Být sebou samým je uskutečnitelné 

prostřednictvím transcendence. Krajní situace jako smrt, utrpení a vina jsou příležitostí 

pro realizaci existence jako celku. Pomocí těchto situací se stáváme cele sami sebou. 

V pravém ztroskotání člověk zakouší své bytí nejintenzivněji a nejopravdověji. 

V. E. Frankl navazuje na existencialisty a ve své logoterapii se zaměřuje na témata 

lidského bytí, na svobodu, odpovědnost, na jedinečnost a konečnost v čase. Existenci 

člověka chápe jako možnost, ke které se člověk vztahuje a odpovídá svým životem. 

Frankl je optimistou. Optimismus chápe jako akt vůle. Tím se odlišuje od 

existencialistů. Nevnímá člověka z úhlu bezvýchodnosti a sebelitování. Úzkost, 

osamělost a tragičnost charakteristické pro existencialisty, jsou zásadně odlišné od 

Franklova chápání lidské existence. 
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2.2. V. E. Frankl a základní východiska a principy logoterapie 

Následující kapitola bude pojednávat o původním pojetí Franklovy logoterapie a o 

dvou rozšiřujících pojetích A. Uingleho a E. Lukasové. Tato práce vychází ze všech tří 

přístupů, s cílem poukázat na problematiku smysluplnosti života u problémových 

dospívajících a možnostech intervence v tomto ohledu. Některé techniky, principy a 

teoretická pojetí zde neuvádím s ohledem na danou problematiku a naopak popisuji 

způsoby práce (systemické), které nemusíme chápat jako ryze logoterapeutické, ale 

domnívám se, že využitelné a inspirující. 

v. E. Frankl vychází ze svých vlastních životních zkušeností v koncentračních 

táborech. Zažil na sobě i svých spoluvězních základní předpoklad existence -

v extrémních a nelidských podmínkách mllže člověk přežít, pokud chápe svůj život jako 

smysluplný. Připisoval své přežití vůli k životu a víře v jeho smysl. Jeho hlavními 

důvody k přežití byly setkání s rodinou, napsání a dopracování ztraceného 

logoterapeutického rukopisu a víra v život jako daru od Boha. Tyto tři důvody jeho 

smyslu osobní vůle k přežití jsou primárními cestami ke smyslu života, které ve své 

teorii rozpracovává - hodnota vztahů, práce a víry. 

2.2.1. Dimenze lidské osobnosti 

Osobnost člověka má v logoterapeutické teorii trojdimenzionální charakter. Lidské 

bytí se projevuje na třech úrovních - tělesné, duševní a duchovní. Člověk je místem, 

kde se kříží tyto tři vrstvy (Frankl, 1997). Tyto tři úrovně nelze od sebe oddělovat, 

protože osoba je nedělitelná a celistvá ve své podstatě. Jednota se vytváří interakcí 

duchovní vrstvy s vrstvou psychofyzickou. Na úrovni těchto tří vrstev dochází 

k dynamice v podobě motivačních sil. 

Na úrovni tělesného bytí člověk usiluje o uspokojování potřeb fyzických - snaha o 

zdraví fyzické, uspokojení základních potřeb spánku, jídla a sexuálního uspokojení. 

N a úrovni duševní jde člověku o potřeby emočního uspokojení, slast a odstranění 

tenze a frustrace. 

Na úrovni duchovní člověk usiluje o smysl a hodnoty jako spravedlnost, víra, 

svoboda a odpovědnost. 
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Dynamika mezi těmito úrovněmi člověku umožňuje odstoupit od psychofyzického a 

jednat sám vůči sobě (Uingle, 1997). Tuto stránku osobnosti Uingle popisuje jako 

"vnitřní otevřenost vůči sobě samému" (Uingle, 1997, str. 35). Další lidskou stránkou je 

"otevřenost světu, kterou člověk sám sebe překračuje" (Langle, 1997, str.36), což mu 

umožňuje interakci se světem, překročení svého psychofyzického a přijímání hodnot. 

Neuspokojování potřeb na všech třech úrovních může vést k onemocnění. Na úrovni 

fyzické k tělesnému a na úrovni psychické k duševnímu onemocnění. Zanedbávání 

noologické dimenze mllže vést k existenciálním krizím v podobě noogenní neurózy. 

2.2.2. Svoboda a svobodná vůle 

Frankl označuje duchovní dimenzi člověka jako svobodný prostor, kde "člověk není 

v žádném případě a za žádných podmínek vydán svému osudu napospas" (Lukasová, 

1998, str.11). Člověk se může k situaci vždy nějak postavit, nebo ji dokonce i změnit. 

Lidská svoboda má svá omezení a vnější podmíněnost, která ho neovládá plně, protože 

zaujmutí postoje k těmto vnějším podmínkám je jeho volbou v jakýchkoliv 

podmínkách. Svobodné rozhodování člověk uplatňuje i v intrapersonální oblasti, která 

zahrnuje genotyp a fenotyp, lidské zkušenosti a osobní hodnoty. V dialogickém vztahu 

ke svobodě je odpovědnost. "Být člověkem je být odpovědným" (Frankl, 1997, str. 80). 

V tomto smyslu je člověk svobodný a odpovědný zároveň za svá rozhodnutí a postoje, 

za vlastní naplňování možností, za to, čím se chce stát. "Odpovědnost vždy znamená: 

odpovědnost vůči smyslu" (Frankl, 1996, str.43). 

2.2.3. Smysl lidské existence 

Jednou ze základních a specificky lidskou potřebou je hledání a nalézání smyslu 

lidské existence. Člověku jde o uspokojení této noetické potřeby. Frankl mluví o 

odpovědnosti každého člověka za hledání smyslu života. Smysl není chápán v abstraktní 

rovině, v podobě intelektuálních konstmkcí, ale konkrétně v každé situaci, ve které se 

člověk nachází. Každá situace je pro člověka možností k chápání a nalézání smyslu. 

Smysl má dvojí charakter - dává životu hodnotu a sám je hodnotou, která člověku 

umožňuje zachovat svou existenci, přežít. 
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2.2.4. Zpúsoby objevování smyslu 

Člověk žije ve vztahu ke třem úrovním světa (Frankl, 1997): 

1. bytí v přírodě - vztah "Já" k biologickým a fyzickým aspektllm světa 

~ přirozené aspekty života 

2. bytí s druhými - vztah ke světu lidí, k sociálnímu světu 

~ sociální aspekty života 

3. bytí pro sebe samého - vlastní svět, způsob, jakým pochybujeme, 

hodnotíme a prožíváme sebe sama, svoji vlastní existenci 

~ osobní aspekty života 

Na všech těchto úrovních člověk usiluje o smysluplnost své existence. 

V. E. Frankl shrnul možnosti objevování smyslu do třech oblastí (Frankl, 1996). 

1. Zážitkové hodnoty - život je naplňován smyslem vnímáním krásy, pestrosti, 

variability a jedinečnosti. Člověk žije v dialogické výměně se světem, a proto bytí 

v přírodě a bytí s druhými jsou zdrojem zážitkových hodnot, které umožňují prožívat 

život jako smysluplný. Nejhlubší zážitkovou hodnotou je vztah JÁ-TY, kdy se 

dotýkáme jedinečnosti bytí druhého člověka. Zážitkové hodnoty jsou smysluplné ve své 

samotné existenci a v participaci člověka na jejich bytí, kdy se člověk stává aktivním 

spoluúčastníkem. Chápání smysluplnosti zážitkových hodnot závisí na jejich hodnotě a 

významnosti a na člověku, který je s nimi v dialogu. Prostřednictvím těchto hodnot se 

člověk obohacuje, přijímá ze světa něco hodnotného a pro něj významného. 

2. Tvůrčí hodnoty - život je smysluplným vobohacování světa samotným 

člověkem, který do něj vkládá sebe samého prostřednictvím své tvůrčí práce, kdy něco 

vytváří nebo vykonává. Každé lidské dílo nebo chování má svoji jedinečnou a trvalou 

hodnotu, pokud je konáno opravdově a oddaně na základě individuálních možností a 

dovedností každého člověka. Tvůrčí hodnoty jsou hodnotami, které definuje 

angažovanost tvůrce, a přesahují materiální charakter výtvoru do oblasti osobního 

nasazení pro konkrétní věc. 

3. Postojové hodnoty - uskutečňování smyslu se děje i v situacích beznadějných, 

životně náročných, kdy okolnosti a možnosti lidského života nejsou závislé na člověku 
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samotném. Hodnotou, kterou člověk zažívá v takových situacích je vlastní postoj, 

"možnost zachovat se po svém" (Uingle, 2002, str.36). V utrpení se člověk rozhoduje, 

zda tuto těžkost vezme na sebe, nebo ji popře např. sebevraždou, drogou, útěkem. 

Vobtížných životních situacích člověk prožívá smysluplnost svého bytí, pokud je 

autentický a zůstává sám sebou. 

V devadesátých letech 20. století charakterizuje Ray F. Baumeister smysluplnost 

stabilitou, neměnností uprostřed všech změn. Smysl není vázán na prostor a čas. 

Baumeister (1991) rozlišuje čtyři základní potřeby smyslu: 

1. Potřeba smysluplných životních cílů - na úrovni této potřeby si člověk odpovídá 

na otázku proč žije, co je účelem jeho chování. Znalost cíle mu umožňuje 

rozhodovat se v životě a vybírat z mnoha možností. Větší počet životních cílů 

může být výhodnější v obdobích životních změn jako je odchod ze zaměstnání 

do důchodu. Další cíl přebírá a nahrazuje dominantní cíl, který již nelze 

naplňovat. 

2. Potřeba nosných hodnot - k dosažení cíle je nutná znalost způsobu, jakým cíle 

dosáhnout. Způsob dosahování cílů je určován hodnotovým kritériem, měřítkem 

podle kterého člověk rozhoduje o kvalitě a hodnotě takového způsobu. Tento 

hierarchicky uspořádaný systém hodnot je většinou stabilní a pomáhá k orientaci 

v obtížných situacích. 

3. Potřeba vědomí účinnosti - člověk, který směřuje k určitému cíli s vědomím, 

jakým způsobem a podle jakých měřítek ho dosáhne, potřebuje jistotu, že jeho 

směřování bude účinné. K vědomí účinnosti je nezbytné vykonání něčeho, na 

čem bude toto vědomí poznatelné. 

4. Potřeba kladného sebehodnocení - to, co považuje člověk za důležité a 

hodnotné, porovnává s tím, čeho a jakým způsobem dosáhl. 

2.2.5. Utrpení 

Utrpení navozuje napětí, které vyvěrá z konfliktu mezi tím co jsem a co mám být. 

Člověk se může dostat do situace, kdy je nemocný, zoufalý, neschopný něco dokázat 

nebo změnit. Stojí tak před otázkou, co v této situaci udělá, jak se s tím vyrovná. "Osud, 
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který člověk protrpí, má tedy za prvé ten smysl, aby byl utvářen - tam, kde je to možné 

- a za druhé, aby byl nesen - je-li to nutné" (Frankl, 1996, str. 1 !O). V situacích, kdy 

jsme bezmocní a nemtlŽeme danou situaci změnit nebo ovlivňovat, nám zůstává 

svoboda postoje. Utrpení se tak stává možností k růstu a rozvoji. 

2.2.6. Smrt 

Frankl na téma smrti a ohraničenosti lidské existence vyslovuje existenciální 

imperativ. "Žij tak, jako bys žil podruhé a jako bys byl poprvé udělal všechno tak 

špatně, jak si jen dovedeš představit" (Frankl, 1996, str. 81). Jednorázovost života a 

jeho ireverzibilita na člověka vkládá naléhavost odpovědnosti za náš způsob bytí. 

2.2.7. Základní charakteristika smysluplného života 

Smysluplnost života je charakterizována Franklem a jeho následovníky několika 

znaky: 

1. "Smysluplně žít znamená plnit ten úkol, který před námi právě stojí" (Uingle, 2002, 

strA1). V konkrétní situaci člověk rozeznává nejvyšší hodnotu a uskutečňuje ji. 

Pohybuje se "tady a ted" , a jeho odpověď na výzvu situace je v souladu s jeho 

autenticitou a s jeho svědomím. 

2. "Smysl nelze dát." Smysl věcí vychází z osobního poznání a informací, které 

zpracovává mysl. V okamžiku rozpoznání smyslu, se člověk dostává do situace 

rozhodování, zaujmutí osobního postoje. 

3. Smysl existuje ve světě. Smysl jsou možnosti, které nám život nabízí v podobě 

situací, úkolů a hodnot. 

4. Smysluplně žít znamená vidět a chápat souvislosti, vytvářet vztahy k lidem, situacím 

a věcem. 

5. Smysluplný život není v přímém vztahu k materiálnímu světu. Smysl nepředpokládá 

ani nezaručuje blahobyt, pohodlí, úspěch nebo příjemný život. "Smysl je životní směr 

pro určité časové období. Při jeho sledování člověk na sebe bere cestu za tím, pro co 

stojí za to žít" (Uingle, 2002, str. 44). 

6. Smysl není konstantní a mění se v závislosti na okolnostech a situacích. Smysluplnost 

tak předpokládá otevřenost a flexibilitu vnímání hodnot, které situace nabízí. "Smysl je 
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tedy konkrétním smyslem konkrétní situace. Je to vždy požadavek chvíle" (Uingle, 

2002, str. 46). 

7. Smysl člověk vycítí v konkrétní situaci. Přemýšlení o smyslu je možnou překážkou 

kjeho nalézánÍ. V momentě kognitivního zpracovávání může dojít k odracionalizování 

smyslu. 

8. Schopnost nalézání smyslu není závislá na věku ani na inteligenci nebo smyslové 

vybavenosti člověka. Při nalézání smyslu musí být člověk schopen rozhodovat se. 

Pokud má člověk nalézt smysl, potřebuje reálně vidět situaci a nepromítat do ní svá 

přání. Schopnost sebedistance mu umožňuje objektivitu pohledu. Dalšími předpoklady 

jsou schopnost otevřít se hodnotám a procítit jejich cenu, svobodně se rozhodovat a 

odvážit se svá rozhodnutí realizovat a nést za ně odpovědnost. 

2.2.8. Existenciální vakuum 

Frankl popisuje existenciální vakuum jako neschopnost nalézání smyslu, které se 

manifestuje v podobě vnitřní prázdnoty, pocitů nesmyslnosti a zbytečnosti. Aktuálnost 

problematiky dokládá výzkumy na amerických i evropských univerzitách, z nichž 

vyplývá souvislost výskytu existenciálního vakua a okolnostmi života 20. století. Frankl 

předpokládá vztah existenciální frustrace se ztrátou všeobecných tradic, které člověku 

nenařizují, co má dělat. "Když člověk neví, co musí, ani neví, co má, tak ale také už ani 

dobře neví, co vlastně chce" (Frankl, 1999, str.8). Různé formy existenciální frustrace 

se objevují u studentů se suicidálními sklony, u drogově a alkoholově závislých 

(Frankl, 1999). 

2.2.9. Shrnutí Franklovy logoterapie 

Frankl chápe člověka jako bytost směřující k druhému, realizující se ve vztazích 

kjiným lidem. Člověk usiluje o sebepřesažení a naplňování smyslu. Filozofie 

Franklovy logoterapie je teoreticky založená na existencialismu, ale popírá ve všech 

ohledech jeho pesimismus. 
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3. LOGOTERAPIE V SOUČASNOSTI 

Pro práci v pomáhajících profesích je Franklih přístup v mnoha ohledech přínosný 

a inspirující. Podle Drapely (1998) lze logoterapii uplatňovat v poradenské praxi jen 

nepřímo. Přínosná může být ve větší míře u klientů, jež jsou v životní situaci, ve které 

řeší filozofické otázky nebo jsou ve fázi tápání a pocitu duchovní prázdnoty. 

Logoterapie v současné době rozvfjí teorii původního Franklova systému a posouvá 

ji tak k většímu praktickému využití. Z roviny teoretické, filozofické a duchovní se tak 

zvláště díky E. Lukasové a A. Uinglemu dostávají do roviny praktického života, 

konkrétně do oblasti výchovy a rodinného systému. 

3.1. Logoterapie a existenciální analýza 

Ještě během Franklova života došlo ke vzniku dvou rozdílných přístupů k 

logoterapii, ze kterých se v devadesátých letech vyvinuly dva odlišné směry. Hlavními 

představiteli těchto dvou směrů jsou Elisabeth Lukasová (Siiddeutsches Institut fiir 

Logotherapie) a Alfried Ui.ngle ( Gesellschaft fiir Logotherapie und Existenzanalyse). 

Rozdíl v pojetí a tendencích těchto směrů se projevuje v chápání a praktiko vání 

logoterapie a existenciální analýzy v psychoterapeutickém procesu. 

Elisabeth Lukasová rozpracovává svůj přístup v původním franklovském pojetí 

logoterapie, jako doplnění tradiční psychoterapie, kterou v případě potřeby kombinuje a 

obohacuje jinými psychoterapeutickými technikami, které nejsou v rozpom s 

Franklovou antropologií. Lukasová rozšiřuje logoterapii meZI odbornou i laickou 

veřejnost. Zásadní přínos Lukasové můžeme chápat jako odpsychologizování 

logoterapie a zpřístupnění metod a technik široké veřejnosti. Aplikuje logoterapii 

daleko za rámec psychoterapie na různé oblasti lidského života. Pro svůj způsob práce 

používá výraz "logoterapie", nebo "originální logoterapie podle V. E. Frankla". Pojmu 

existenciální analýza používá velmi málo a pokud ano, označuje jím Franklovu 

antropologii. 

Na rozdíl od Lukasové nazývá Alfried Uingle svůj šířeji pojatý psychoterapeutický 

přístup "existenciální analýza". Pod pojmem logoterapie rozumí na smysl orientovanou 

poradenskou metodu. Franklovo dílo třídí, filozoficky potvrzuje, vysvětluje a rozšiřuje 

17 



teoreticky i metodicky. Uingle tak vytváří z původního Franklova doplňku 

psychoterapie samostatný systém, psychoterapeutický směr zahrnující diagnostiku, 

poradenství a psychoterapeutickou praxi. 

3.2. Logoterapie v pojetí Alfrieda Langleho 

Uingle do terapeutické práce přináší subjekt a jeho emocionalitu. Rozpracovává 

teorii motivace, přichází s novými metodami a při práci s klientem se obrací i k jeho 

minulosti. Klienta vede k obrácení se k sobě samému a prožitek klienta postuluje před 

Franklovo transcendentní zaměření. Frankl vnímal obrat k sobě jako odvádění 

pozornosti od schopnosti sebepřesahu. Obrat k sobě samému je v pojetí Uingleho 

existenciální analýzy spjat s psychofyzičnem, klade tak důraz na tělesnost a prožívání. 

Snaží se člověka učit mít se rád a prožívat se jako hodnotu. 

Existenciální analýza se zabývá obecnými předpoklady dobrého a kvalitně 

prožívaného života, zabývá se možnostmi dosažení smysluplného života. Jejím cílem je 

pomoci člověku otevřít se, vidět, rozumět, rozhodnout se a jednat. Primárním 

předpokladem smysluplného chování je otevřenost k dialogu, potom teprve může 

následovat oslovení, porozumění a rozhodnutí pro to nejlepší v dané situaci a konečně 

jednání. 

3.2.1. Čtyři základní osobní motivace 

Frankl uvádí VlIli ke smyslu jako základní existenciální motivaci a Uingle k ní 

připojuje další tři. Vytváří tak systém čtyř základních osobních motivací (Uingle, 1997). 

První základní osobní motivace - Ano ke světu 

V této rovině se člověk ptá: "Mohu zde být?" Znamená pro něj svět pozitivní a 

bezpečný prostor, ve kterém mllže žít. Prostor, ochranu a zakotvenost člověk prožívá 

v přijetí vlastní existence. Přijetí mu umožňuje, aby sám mohl také přijímat. Pokud si 

člověk odpoví na otázku "Mohu zde být?" záporně, potom je strach součástí jeho 

prožívání a není schopen přijímat sebe, ani ostatní a ztrácí tak jistotu ve vlastní 

existenci. 
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Druhá základní osobní motivace - Ano ke svému životu 

"Chci zde být? Chci žít?" Člověk musí zažívat hodnotu svého života, aby mohl 

kladně odpovědět. Tuto hodnotu zažívá prostřednictvím blízkosti, lásky a náklonnosti. 

V této druhé motivaci jsou dllležitým tématem vztahy. Láska na úrovni vztahú 

aktivizuje a je pojímána ve dvou polohách. Poloha "Ty" je vztahem ke světu a osobám. 

Poloha "Já" je blízkostí a láskou k sobě samému. Prožitek lásky potvrzuje naši hodnotu, 

ale také předpokládá otevření se. Vejít do blízkosti druhého, sebe nebo předmětu, 

k čemuž je potřebné rozhodnutí, úsilí a základní dúvěra v sebe. Z kladné odpovědi na 

otázku "Chci zde být?" vyplývá pozitivní prožitek: je dobře, že jsem a chci být. To 

umožňuje člověku prožívat radost ze života a vnímat ho jako hodnotu. Při absenci 

tohoto prožitku mt1že docházet k depresivnímu prožívání. 

Třetí základní osobní motivace - Ano k vlastní osobě 

Na této úrovni se člověk obrací k sobě s otázkou, zda si sám sebe mllže vážit. 

Tématem je osobní postoj ke své jedinečnosti a postoj k selhání. Pozitivní odpovědí na 

otázku "Smím být takový, jaký jsem?" je vědomí vlastní hodnoty. Nemá-li člověk tuto 

hodnotu, mllže prožívat pocity zklamání nad sebou samým a nad okolním světem. 

Čtvrtá základní osobní motivace - Ano ke smyslu 

"Chci smysl?" Tato motivační rovina se vztahuje ke smyslu, situaci a hodnotám. 

Člověk usiluje o osobní smysl v každé situaci, o smysluplnou celost. Na této úrovni si 

člověk odpovídá na otázku, o co mu v životě jde a co dává jeho životu směr. 

Tzv. "existenciální antagonismus" znamená vyváženost mezi tím, nakolik žiji svou 

identitu, a tím, nakolik dávám odpověď světu. Pokud nezohledňuji to své vlastní, mám 

pocit, že to, co žiji, není múj život. 

Pouhý koncept smyslu je podle Uingleho nedostačující, proto při práci s klientem, 

jehož problematika přesahuje rámec ztráty smyslu, doplňuje Franklovu logoterapii 

v několika směrech. 

1) Osobně - emocionální obrat - příklon k subjektu a jeho emocionalitě jako základu 

terapeutické práce. Jde o rozšíření dialogického pojetí existence o "požadavek" osoby. 
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2) Teorie motivace - rozšíření existenciální motivace o tři předpoklady předcházející 

"vůli ke smyslu" a zohlednění fyzických a psychických motivačních sil 

(psychodynamiky, biodynamiky) do existenciálně analytické teorie motivace. 

3) Rozšíření metod - rozšíření původních metod Franklovy logoterapie (dereflexe, 

paradoxní intence, postojové změny a sokratovského dotazování) o metodu osobní 

existenciální analýzy, metodu hledání smyslu a metodu posilování vůle. 

4) Biografická práce - práce s minulostí osoby se vztahuje k praktickému zacházení s 

klientem. Základní orientace existenciální analýzy je na budoucnost. Tam, kde 

minulost (např. nějaké trauma) zasahuje do přítomné situace, se zabývá existenciálně 

analytická terapie touto minulostí. 

3.3. Logoterapie v pojetí Elisabeth Lukasové 

Elizabeth Lukasová byla přímou žákyní V. E. Frankla a navazuje na jeho teoretické 

koncepce logoterapie. Zavádí je do terapeutické praxe a snaží se je validizovat pomocí 

empirických výzkumů. Ve své práci vycházím především z jejího teoretického a 

praktického pojetí, proto se v této kapitole pokusím podrobněji nastínit základní 

teoretická východiska a praktické využití v přímé práci s mladistvými. 

3.3.1. Užitečnost lidského snažení 

Lukasová uvádí mnoho případů z klinické praxe, na nichž si můžeme povšimnout 

základního fenoménu determinujícího lidský život a jeho smysluplnost. Užitečnost 

lidského snažení je zásadní potřebou a předpokladem uspokojujícího smysluplného 

života. Člověka vnímá s jeho snahou být prospěšný druhým lidem nebo něčemu, co není 

pouze on sám. Sobectví, ve smyslu uspokojování svých potřeb a přání, je zastíněno 

potřebou být zde pro druhé lidi, což je podle Lukasové předpoklad pro duševní zdraví 

(Lukasová, 1997). 
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3.3.2. Sebetranscendence člověka 

Nejpodstatnější logoterapeutický dúsledek je v pojetí Lukasové sebetranscendence, 

která "znamená to, že člověk svým myšlením, cítěním a jednáním vždy zároveň 

dosahuje mimo sebe, do svého okolí, k dmhým lidem, do mnohotvárné říše možností, 

z nichž múže některé uskutečnit" (E. Lukasová, 1997). Duševně nemocný pak může být 

člověk, který setrvává u vlastních pocitů, uspokojení a slasti, kdy se stává 

pozorovatelem svých fyzických i psychických stavll a sám pro sebe je nejdúležitějším 

objektem zájmu. V případě, že se osobní úhel pohledu člověka zúží pouze na něho 

samého, potom se tomuto stavu člověk začne bránit fyzicky i psychicky např. ve formě 

psychosomatických potíží nebo duševních pomch. 

Franklem vytvořená metoda dereflexe nabízí možnost odstupu od sebe sama, 

odvratu od sebepozorování. Člověk pak nechápe sebe samého jako nejdúležitějšího. 

Potřeba dereflexe je v kontrastu s tendencemi současné západní společnosti, která 

formou psychologických, filozofických a náboženských metod obrací pozornost 

člověka k němu samému. Příkladem využití sebereflexe a sebepoznání je v české 

společnosti např. stále více aplikovaná jóga, meditace, autogenní trénink a 

psychoanalytická terapie. Vlastní já se tak dostává do popředí zájmu a uspokojování 

fyzických a psychických potřeb je přirozenou součástí života. Sebereflexe vlastního 

stavu pohody či nepohody je posilujícím faktorem při psychosomatických obtížích a 

možná zásadním faktorem při noogenních neurózách a existenciální fmstraci. Dereflexe 

naopak člověku umožňuje nemyslet na sebe sama a zapomenout na sebe. Předpokladem 

k zapomenutí na sebe může být jiný myšlenkový obsah, který je pro danou osobu jistým 

zpúsobem významný, a který odvede pozornost od vlastního já. 

Dereflexe je metoda, která napomáhá člověku k duchovní svobodě, ve které není 

ovládán pudy, ale Vlllí a rozumem. Pozornost od vlastního já se zaměřuje na vnímání 

jiných nebo cizích problémů či okolností. Dereflexe u pomchy usínání by mohla znít: 

"Nezajímej se o svůj spánek, plánuj budoucí víkend." Dereflexe u klienta s problémem 

nadváhy: "Nemysli na jídlo a dietní omezení, pozvi přátele do kina." 

Podle Lukasové je západní společnost ohrožena i tím, o co do značné míry usiluje 

nejvíce. Štěstí a úspěch, blahobyt a uspokojení všech potřeb a přání. Ve stavu nadbytku 

a uspokojení všech potřeb a ve stavu, kdy člověk nemusí usilovat a snažit se něčeho 
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dosahovat, kdy je pasivním spotřebitelem a přijímatelem zábavy, se nabízí minimálně 

zdrojů k sebetranscendenci. V mnoha případech se pak člověk dostává do situace, kdy 

se sám sebe ptá po smyslu takového Zpllsobu života a cítí neuspokojení nad tímto 

bezcílným stavem, protože jeho všechna přání jsou naplněna a všechny potřeby 

uspokojeny. Spojnice mezi jeho já a světem jsou přetrženy a jeho existence postrádá 

smysl, protože nenaplňuje potřebu sebetranscendence. Pokud je zajišťování co 

nejpříjemnějšího způsobu existence hlavní náplní života, pak se člověk dostává do 

bezcílného stavu, který je v odporu k duchovní dimenzi, kdy člověk sám sebe přerůstá. I 

3.3.3. Chápání smysluplných souvislostí u dětí 

Při hře, práci, ve společnosti a v rodině potřebují děti stejně jako dospělí chápat 

smysluplné souvislosti. Rozdílnost v chápání je ovlivněna podle Lukasové primárně 

prostředím, ve kterém dítě vyrllstá. Venkovské a městské prostředí a jejich specifika 

jsou hlavními determinantami, které je ovlivňují v jejich chápání (Lukasová, 1997). 

Hlavní rozdíl můžeme pozorovat ve způsobu života a participace dětí na rodinném 

životě. Děti vyrůstající na venkově a zvláště v oblastech, kde rodiny pracují 

v zemědělském odvětví nebo jsou na jejích produktech existenčně závislí, jsou častěji 

zapojovány a zasvěcovány do práce svých rodičů. Přímo se účastní nebo pomáhají při 

práci v hospodářství. Děti tak mají možnost být na počátku určitého procesu a u jeho 

konce, proto mohou vědět proč a k jakému účelu se určitá činnost vykonává a jaký má 

smysl. Pomocí účasti na procesu mohou lépe chápat souvislosti a jejich smysl. 

Děti ve velkoměstech jsou naopak vytrženi z procesuálního pojetí života už tím, že 

se nemohou s rodiči podílet na jejich snažení v práci a jsou většinou v pozici 

pozorovatele a přijímatele hotových produktů v podobě materiálního zabezpečení nebo 

jsou svědky společenského a ekonomického úspěchu svých rodičů. Práce rodiM pro ně 

může znamenat pouze to, že rodiče opouštějí domov. Smyslem odcházení za prací je 

vydělávání peněz a smyslem školní docházky je získání dobrého zaměstnání. Pokud 

není dítě zahrnuto, alespoň částečně a přiměřeně jeho věku a schopnostem, do procesu 

I Výzkumy W. J. Chalstroma, B. L. Padelfordové popisují korelaci existenciální frustrace a sklonu 
k užívání drog. W. A. M. Black a R. A. M. Gregson vyvozují ze svých výzkumů protikladný vztah 
chápání smysluplnosti života a kriminality mládeže. (In: Frankl, 1999) 
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práce, je pro něj docházka do školy málo smysluplná, protože si nemusí umět představit, 

co takové zaměstnání znamená a obnáší. 

Další možnou rozdílností, která ovlivňuje městské děti v jejich chápání 

smysluplných souvislostí, je časové a prostorové oddělování práce a volného času, kdy 

je volný čas chápán jako čas pro zábavu a práce se tak stává více povinností a nutností, 

což ml1že být jedním z důvodů malé motivace ke vzdělání. 

Volný čas dětí na vesnici i ve městě je často institucionalizovaný a odtržený od 

rodinného života. Volný čas trávený v rámci celé rodiny je pro děti méně častý až 

výjimečný. Důsledkem tohoto jevu dnešní společnosti je odcizení a pocit účelovosti 

rodinného uspořádání. Dětem se tak zužuje účel rodiny na chození do práce u rodičů a 

školu a zábavu u dětí. 

V současném rozložení venkova a měst a jejich způsobu života, kdy rodiče i děti 

z vesnic a malých měst odjíždějí za prací a školou do měst velkých, se situace podobá 

životu ve městech. 

Herní aktivity jsou zvláště pro děti předškolního věku dllležitým faktorem 

ovlivňujícím jejich vývoj. V současnosti hračkářský průmysl produkuje hračky a herní 

předměty, které jsou svojí podstatou úplné a hotové. Dítěti se tak předkládá hotový 

produkt, na kterém už nemusí a většinou ani nemllže samo nic tvořit, měnit nebo 

smysluplně použít na jinou činnost. Např. plyšový medvěd, v nereálné růžové barvě, 

který po stisknutí tlačítka tancuje nebo fantaskní bojové figurky, které se dají rozložit a 

složit. Tyto hračky slouží k pobavení, které může být pro dítě pouze jednorázovou 

zábavou a velmi rychle pro něj přestává být zajímavá. Participace a spolupodílení se na 

výrobě hračky je motivující, protože se dítěti jeho námaha při takové činnosti zdá 

smysluplná, vzhledem k cíli, který má - vyrobit hračku. V logoterapeutickém pojetí 

můžeme mluvit o dětské sebetranscendenci, kdy dítě zapomíná na samo sebe a vztahuje 

se k vnějšímu objektu. Pokud je práce rodičů a hra dětí smysluplná, je podle Lukasové 

větší pravděpodobnost, že děti budou v budoucnu utvářet svůj život smysluplně. 

Pokud se zaměstnání rodičů chápe pouze v kontextu vydělávání peněz, potom je pro 

děti nemotivující usilování o vlastní úspěšnost ve škole a dále v zaměstnání a naopak se 

bouří proti konvencím a řádu, jež je reprezentován nejdříve jejich primární rodinou a 

později širším sociálním prostředím. 
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Dlouhodobá nezaměstnanost rodičú, která se stala životním stylem a normou, múže 

mít také vliv na budoucí vztah k práci a její vnímání jako smysluplného Zpllsobu života. 

3.3.4. Smysluplnost a agresivita 

Chápání smysluplných souvislostí je úzce spojeno se zvládáním dětské agresivity. 

Lukasová pracovala se skupinou šesti agresivních dětí, které zacházely destmktivně se 

svými hračkami. Nechala jejich rodiče přinést všechny poničené hračky, které 

nashromáždili za několik dnú a z těchto poničených kusú vytvářela společně s dětmi 

nové hračky, panenky, jež měly být představiteli ruzných lidských ras (Lukasová, 

1997). S touto skupinou pracovala Lukasová šest měsícú a poté ji ukončila, protože děti 

takto vyrobené, ani jiné hračky neničily a podle výpovědí rodičú se naučily adekvátně 

zacházet se svými věcmi. Autorka zde vycházela z předpokladu, že i pro dětskou hm je 

podstatné vědomí smysluplných souvislostí. Duchovní pojetí člověka, které nabízí 

logoterapie, akcentuje ve výchově dětí konstmktivní a smysluplné činnosti, podílení se 

na tVllrčím procesu při vytváření něčeho, co leží mimo dítě samé. Pokud je pro dítě 

spojena hračka nebo jiný předmět se smysluplnou činností nebo chápe jeho smysluplné 

souvislosti, potom mají tyto věci pro něj hodnotu a stávají se dúležitými. Dúsledkem 

toho je snížení destmktivních tendencí k těmto hodnotným věcem. 

3.3.5. Sebedistance 

Sebedistance je schopnost člověka zaujmout vúči sobě a svým citúm odstup, díky 

kterému se na své já dívá z jiného zorného úhlu, s jiným osobním postojem. Bez 

schopnosti sebedistance, sebeodstupu by mohl člověk žít v trvale nesprávném 

hodnocení sebe sama a svého okolí. Schopnost sebedistance je třeba posilovat u 

neuroticky laděných lidí, kteří mnoho životních okolností chápají tragicky. Téměř celý 

jejich život je v bludném kmhu tragédií a závažné životní krize jsou pro takto laděné 

lidi náročné a ochromující. Z odstupu, který neurotický člověk udělá, múže nalézt nový 

postoj ke svým problémúm. Na základě teorie sebedistance vytvořil Frankl metodu 

paradoxní intence. 
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3.3.6. Utrpeníjako výkon 

V životě se člověk konfrontuje s věcmi, náročnými situacemi, které nelze napravit 

nebo změnit. Mezi tyto situace mLlžeme zařadit smrt blízkých osob, závažná 

onemocnění, chybná rozhodnutí. Takové situace mohou být nezměnitelné, ale 

změnitelný je postoj, jaký k nim člověk zaujímá. Svoboda člověka podle logoterapie 

spočívá v tom, jak se ke svému utrpení postaví, zda rezignovaně nebo statečně ve 

smyslu smíření a přijetí nezměnitelného. Lidské utrpení nemusí přinášet negativní 

dúsledky, naopak skrze tento bolestný proces člověk múže dosahovat vnitřní zralosti. 

Trápení a nouze múže být předpokladem pro duchovní vývoj člověka. 

3.3.7. Princip homeostázy 

Homeostáza (vnitřní rovnováha jedince) je stav, kdy jsou uspokojeny lidské potřeby 

a člověk je ve stavu, kdy si nic nepřeje a nemusí se snažit něco na své situaci měnit. Na 

biologické úrovni je podle Lukasové tento stav vyhovující. Na úrovni duševní princip 

homeostázy neplatí. Člověk, který nemá žádná přání a potřeby, nemá také cíl svého 

snažení, není motivován o cokoliv usilovat. Takový člověk "je vykolejený, zmatený, 

téměř zmírá nudou a prožívá hlubokou vnitřní prázdnotu. Propadá existenciální 

frustraci, protože jeho život jako by ztratil veškerý smysl" (Lukasová, 1997, str. 40). 

K duševnímu zdraví potřebuje člověk víc než spotřebovávat a užívat si. Omrzelost, 

přesycenost životem, bohatství a nuda bývají společnými faktory, které nacházíme u lidí 

trpících existenciální frustrací. Možnost splnit si všechna přání není zárukou duševního 

zdraví. Mnoho otevřených přání v podobě osobních cílú a plánú člověka udržuje ve 

stavu bdělosti, aktivity a angažovanosti pro věci budoucí. Zaujetí pro věci budoucí, 

směřování člověka k něčemu nebo někomu naplňuje a buduje lidskou existenci a činí ji 

smysluplnou. 

Popření principu homeostázy v tomto pojetí koreluje s principem slasti, kdy člověk 

usiluje o štěstí. Pokud se štěstí stává cílem usilování člověka, pak je velmi 

pravděpodobné, že ho nedosáhne. Štěstí je vedlejším produktem, účinkem, který se 

dostaví při dosahování nebo dosažení cíle jiného. "Bez cíle nenastane vedlejší účinek, 

bez angažovanosti a naplnění smyslu nenastane vnitřní stav štěstí" (Lukasová, 1997, 

str.43). 
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3.3.8. Modulace postoje 

Postoj člověka k určité skutečnosti nebo stavu věcí není ovlivněn objektivní 

podstatou, ale subjektivním vnímáním (Lukasová, 1998). Modulaci postoje můžeme 

použít tam, kde subjektivně negativní vnímání zhoršuje psychický stav člověka. 

Objektivní stav věcí může vyvolat různou emocionální odezvu a modulací m{Heme 

ovlivňovat postoj, a tak nepřímo změnit prožívání. Např. u člověka tmchlícího nad 

ztrátou zaměstnání, se nebudeme zaměřovat na to, jak ho rozesmát a rozveselit, ale jeho 

negativní emocionální stav mu illl~lžeme pomoci chápat jako zkušenost, která jeho 

lidskou hodnotu ještě zvyšuje, pokud se k této své okolnosti postaví konstmktivně nebo 

statečně své trápení přijme. Smutek tak pro člověka nabývá smysluplnosti a ztrácí pocit 

zbytečnosti. 

Modulace postoje je také využitelná u lidí, kteří jsou přesvědčeni, že z některých 

příčin něco nedokáží, nezmění. Typickým příkladem jsou manželství, která se potýkají 

s problémy a partneři na manželství rezignují, protože se sami domnívají, že nejsou 

schopni vytvořit fungující vztah. Důvodem tohoto útěku od řešení je jejich pocit 

determinace minulostí, primární rodinou, která jim nebyla zdravým vzorem. Změnu ve 

svém manželství udělat mohou, ale to nevědí, protože to ani nezkusí. Ustrnutím v této 

situaci nefunkčnosti se utvrzují, že změna je nemožná. "K duchovní svobodě člověka 

patří, že navzdory mnohým podmiňujícím elementům může změnit cokoliv, chce-li 

skutečně .... Kdo se nepokusí překonat své slabosti, ten je nepřekoná a nikdy se tedy 

nestane, aby jednou zažil, že je mohl překonat, a proto je svým slabostem vydán 

napospas" (Lukasová, 1998, str. 51). 

Při technice modulace postoje jde především o změnu osobního postoje a změnu 

vztahu k dané situaci. Snahou je vidět své pozitivní možnosti, co člověk ještě může, 

navzdory tomu, co už nemi'tže. Jde o obrat k pozitivnímu. 

Překonat sám sebe a svá omezení, ať objektivní nebo subjektivně vnímaná, je podle 

Frankla v dobách blahobytu mnohem složitější než v dobách obtížných (např. válka, 

ekonomická krize, život ohrožující situace), ve kterých člověk většinou nemá možnost 

zvažovat svoje omezení a musí jednat v rámci svého přežití. V dobách blahobytu 

odpadá nutnost odvážit se překonat sám sebe. V přetechnizovaném západním světě, 

26 



který produkuje nadbytek všeho a uspokojuje většinu lidských potřeb, se důvody 

k neschopnosti zrněny a překonání svých omezení extrémně navyšují. 

Modulace postoje je spojena s tzv. "Aha-zážitkem", který je důsledkem překonání 

sebe sama. Člověk nabývá pozitivní zkušenosti se sebou samým, kdy překonává své 

slabosti, odpovídá životním situacím a rozhoduje sám za sebe, sám utváří svůj život a 

jeho okolnosti. 

3.3.9. Logoterapie v pedagogickém působení 

Logoteterapie se zabývá otázkami psychologickými, filozofickými, 

antropologickými a v neposlední řadě i pedagogickými. Pro výchovu je logoterapie 

inspirací a pro práci s problémovou mládeží poskytuje možná řešení a navrhuje 

intervenci v oblastech, které mají primárně preventivní charakter a sekundárně 

charakter terapeutický. 

Lukasová (1997) popisuje tři pedagogické oblasti, které mají vliv na rozvOJ 

orientace ke smyslu a k vytváření hodnot u mladých lidí. 

První oblastí vázanou na zdravý vývoj vztahu k práci, motivaci k činnostem 

pracovním i volnočasovým je oblast výkonu. Pokud je výkon spojen s přetěžováním a 

vysokými nároky nebo je naopak chápán jako nedemokratický a dítě omezující, potom 

pl1sobí na nezdravý vývoj dítěte, které tak může mít školní obtíže a poruchy pozornosti. 

Podle autorky výchovný trend 90. let minulého století zdůrazňoval nedůležitost 

podávání výkonu. Výkon se nevyžadoval, naopak se výchova ubírala směrem k rozvoji 

osobnosti bez přetěžování ve výkonnostní oblasti. Vyvstává tak otázka, zda lze 

motivovat k činnosti a práci bez vyžadování výkonu a zda lze najít uspokojení 

v nevýkonových činnostech, pokud takové činnosti vůbec existují. 

Druhou oblastí, která se váže na zdravý vývoj jedince a jeho orientaci ke smyslu a 

prožívání hodnot je jeho sociální život ve skupině. Schopnost sociability a 

individualizace se mohou dostat do extrémních poloh a zdůraznění jednoho či druhého 

může znamenat negativní důsledek pro rozvoj jedinečnosti individua nebo pro 

schopnost začlenění a pllsobení ve společnosti. Při podřizování individuality dítěte 

zájmům skupiny může jeho osobnost a životní chápání vykazovat známky konformity 

až závislosti na skupině. Kolektivní vzorce, které jsou přijímány absolutně, se projevují 
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v logoterapeutickém pojetí výchovy jako nezdravé, protože nevychovávají ke 

schopnosti hledat si jedinečný úkol a životní cestu, která je smysluplná právě z hlediska 

jedinečnosti osoby, která smysl nebo životní cestu naplňuje. Přílišná kolektivizace může 

dítěti zabraňovat v hledání jeho jedinečných dovedností, schopností a zájmů. Závislost 

na mínění a potvrzování skupiny je uzavřeným kruhem interakcí. Tyto vztahy může 

dítě chápat jako zátěžové a neuspokojující a mllže na ně reagovat agresivně nebo mít 

problémy v kontaktu se členy skupiny. 

Třetí oblastí související s výchovou ke smysluplnému životu je chápání svobody. 

Franklovo chápání svobody je úzce spjato s odpovědností. "Svoboda ve skutečnosti 

znamená nejvyšší míru vlastní odpovědnosti, nikoli chaos nesvědomitých činů bez 

ohledu na jejich následky" (Lukasová, 1997, str. 82). Svobodu můžeme v tomto 

kontextu chápat jako zdokonalování svého chování, vynalézání jeho nových forem, 

rozhodování se pro určitý způsob života a odpovídání v životních rozcestích. Odmítání 

autority, boj proti řádu, nerespektování zákonů nebo překračování hranic nepřináší 

svobodu. Svobodný je ten, kdo je schopný akceptovat a začleňovat se do řádu, který 

uznává. Lidská svoboda je ve Franklově pojetí svobodou k něčemu, pro něco nebo 

někoho. Svobodou neznamená vymezovat se vůči tornu, co nechci, ale mnohem více je 

svobodným jednáním rozhodování pro produktivní činnost. Svoboda se paradoxně 

mllže obrátit v nesvobodu, pokud naše svobodná rozhodnutí jsou ovlivňována vlastní 

vzpourou a protestem. Ve výchovném působení se v této oblasti svobody můžeme 

zaměřovat na schopnost svobodného rozhodování se zaměřením na cíl a chápání 

odpovědnosti související s tímto rozhodováním. S neschopností svobodně se rozhodovat 

souvisí poruchy motivace u dětí. 
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4. VZTAH LOGOTERAPIE K PSYCHOANALÝZE A INDIVIDUÁLNÍ 

PSYCHOLOGII 

Logoterapie je specifickým přístupem, který se od ostatních Směrll odlišuje 

především chápáním noologické roviny osobnosti a vlivu této složky na život člověka. 

Srovnáním logoterapie s jinými směry bychom mohli dojít k mnoha závěrům, ale 

v následující části se zaměřím na srovnání logoterapie s psychoanalýzou a individuální 

psychologií, a to z dllVodů historických (časové prolínání těchto tří směrů) a důvodu 

Franklova vymezování se vlllí ke smyslu k vůli ke slasti a k moci. 

Franklova logoterapie je označována za třetí vídeňskou školu psychoterapie. Na 

rozdíl od první vídeňské školy S. Freuda a jeho psychoanalýzy a dmhé vídeňské školy 

A. Adlera a jeho individuální psychologie je logoterapie úzce propojena se svými 

filozofickými východisky. Společným činitelem těchto tří škol je "vůle". 

V psychoanalýze "vůle ke slasti", v individuální psychologii "vůle k moci", 

v logoterapii "vůle ke smyslu". 

4.1. Psychoanalýza a smysl života 

S. Freud se domníval, že smysl života můžeme nalézt uprostřed konfliktu, v práci a 

v lásce, která je civilizovaným a bezpečným projevem lidské sexuality (Procházka, 

1999). Práce může sloužit jako společensky akceptovaný prostředek sublimace 

instinktů. Pochybování a dotazování se po smyslu života chápe Freud jako projev 

nezralosti osobnosti, která není schopna milovat a pracovat. Ideálem, ke kterému se 

člověk snaží přiblížit, je genitální stadium, ve kterém dokáže plnohodnotně fungovat a 

uspokojovat své potřeby. Osobnost bez touhy po závislosti, výkonná v práci a 

spokojená se sebou, plně socializovaná a přizpůsobená okolnímu světu. 

4.2. Individuální psychologie a smysl života 

Adler považuje smysl života za důsledek způsobu života, kterým člověk žije. Smysl 

života není člověku vrozen, ale jeho tvořivé já může život přetvářet na smysluplný. 

Genetické dispozice a rané dětství ovlivňuje a utváří cíle, ke kterým člověk směřuje a 

těmto cílům přiřazuje určitý význam, který postupně naplňuje náš život smyslem. 

29 



Ideálním stavem lidského života je cílesměrné jednání, kdy člověk překonává své touhy 

a obavy a nepoužívá obranných mechanismiL Dosažení sociálního citu vede podle 

Adlera k psychickému zdraví a měl by být pro člověka cílem a ideálem. 

4.3. Logoterapie a vůle ke slasti 

Logoterapie chápe člověka trojdimenzionálně, jeho fyziologickou, psychologickou a 

noologickou stránku. Frankl přetváří Freudovo: " Kde je Ono, má vzniknout Já", na "Já 

se stává Já teprve prostřednictvím Ty" (Frankl, 1996, str. 20). Logoterapie odmítá 

pudovost jako hlavní determinantu člověka, která utváří a ovlivňuje jeho život a také 

nesouhlasí s myšlenkou, že sociální vztahy jsou podmíněny hlavně sexuálně. Sexuální 

vztahování se k druhému člověku jako k objektu vlastního pudu je v logoterapeutickém 

pojetí zjednodušení lidskosti a etablování ji na úroveň zvířecí. Zralá osobnost pozvedá 

styk do lidské roviny, kdy se ze vztahu stává setkání a jeden partner pojímá druhého ve 

své lidskosti, ne pouze jako objekt svých pudů. Psychoanalýza podle Frankla chápe 

člověka jako objekt, který je utvářen pudovými a obrannými mechanismy a nebere tak 

v úvahu další dimenzi osobnosti, totiž duchovní rozměr, a rovněž odmítá libido a 

fyziologické síly jako hlavní determinanty vývoje osobnosti. Absence smyslu života, 

existenciální frustrace, není v logoterapeutickém pojetí patologickým stavem, ale 

přirozeným a nejlidštějším výrazem bytí člověka. Psychoanalýza nahlíží psychické 

procesy na základě principu kauzality, kdy se osobnost pohybuje na poli "musím". 

4.4. Logoterapie a vůle k moci 

Adler vnímá člověka jako usilujícího o překonání méněcennosti se snahou o 

nadřazenost, která je zaměřena sociálně. Podle Frankla je fiktivní finalismus (cíle, které 

si člověk volí jsou nerealistické a fiktivní, ale užitečné, protože dávají rámec a vzorec 

lidského snažení a usilování) vyšší kvalitou než psychoanalytická kauzalita, ale 

doplňuje ji o odpovědnost, která navazuje na svobodu. Svoboda rozhodování je lidem 

dána za všech okolností, determinanty jako je vrozená méněcennost, nejsou absolutní. 

V Adlerově pojetí je smysl života jednou z užitečných fikcí, pro Frankla je možností, 

jak překračovat horizont vlastního bytí. 
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4.5. Logoterapie, psychoanalýza a individuální psychologie v současné 

práci s mladými lidmi 

Domnívám se, že téma existenciální frustrace je tématem aktuálním, které Sl 

zasluhuje více pozornosti než kdykoliv před tím. V této kapitole uvádím několik 

výzkumů a názorů V. E. Frankla a E. Lukasové i odborné veřejnosti, která se k tomuto 

tématu vyjadřuje z hlediska psychologického, filozofického a sociologického. 

"Skutečně je dnes psychiatr více než kdy jindy konfrontován s nemocnými - nebo 

mám říci s ne-nemocnými? - kteří si stěžují na pocit bezesmyslnosti" (Frankl, 1997, str. 

7). Frankl popisuje mnoho případů mladých lidí, u nichž se vyskytuje tento pocit 

bezesmyslnosti. Jako příklad uvádí dvaadvacetiletého muže, který má akademický titul, 

luxusní vůz, je finančně zajištěn a sexuálně žije velmi aktivně, a přesto si klade otázku, 

jaký to má všechno smysl. Z výzkumu Aloise Habingera na 500 učních se ukázalo, že 

v sedmdesátých letech stoupl výskyt existenciálního vakua z 30 až 40% na 70 až 80% 

(Frankl, 1997). Odborná psychologická veřejnost v 70. letech minulého století popisuje 

obtížně postižitelné symptomy pacientů a nedostatek životního obsahu (L. L. Klitzke, 

Ch. Koulet, O. Vymětal, in: Frankl, 1996) 

Na konci sedmdesátých let popsali W. G. Jilek a L. Jilková-Aallová (Frankl, 1997) 

extrémní nánlSt počtu sebevražd u severoamerických mladistvých indiánů, pro které se 

sebevražda stala jediným smysluplným činem. Podle výzkumu obou psychiatrů byla 

nejčastějším důvodem sebevražd ztráta tradic, které jsou podle Frankla ukazatelem 

povinností a možností. Pokud se vytratí, potom se může stát, že takový člověk neví, co 

je jeho povinností a neví, co chce nebo co by mohl chtít. 

Sociologický výzkum provedený na Univerzitě Johna Hopkinse v roce 1970 na 7948 

amerických studentech zjistil, že 78% studentll považuje za nejdůležitější ve svém 

životě najít cíl a smysl a 67% studentů se při volbě budoucího zaměstnání řídilo snahou 

být prospěšný společnosti ( Study Reports Views as Moderate, 1971, in: Frankl, 1997). 

Vůle k moci a vůle ke slasti se v tomto kontextu a podle výzkumů E. Lukasové 

(Lukasová, Logotherapie als Personlichkeitstheorie, 1971, in: Frankl, 1997) objevují až 

v momentě, kdy je lidská vůle ke smyslu frustrována. Usilování o slast je v rozporu se 
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snahou o sebetranscendenci. Pokud je v popředí zájmu a snažení slast, potom ji člověk 

nemúže dosáhnout, jelikož je pouze vedlejším účinkem usilování mimo sebe. Snaha o 

dosažení slasti je možnou příčinou jiných psychických nebo fyzických selhání. Prumysl 

v současnosti vyvíjí určitý tlak na sexuální konzumaci a to múže způsobit pocit závazku 

k sexuálnímu výkonu a prožitku, který může vyústit do poruch po tence a frigidity. Když 

se slast (např. sexuální uspokojení) stává hlavním předmětem naší pozornosti, pak 

uspokojení nepřichází. Frankl mluví o sexuální inflaci, která má za následek 

znehodnocení sexuality, které spočívá v jejím odlidštění. 

"Freudovy a Adlerovy poznatky dovedli lidé ad absurdum tím, že si přisvojili 

všechna práva sexuality a moci, aniž by tak byli šť astnější. Sevření, utlumení, utlačení a 

poplašení mladí lidé se svými strachy ze zčervenání a komplexy méněcennosti, jak byli 

popisováni v době před světovými válkami, se už téměř nevyskytují" (Lukasová, 1997, 

str.78). Podle Frankla (Frankl, 1998) s sebou nese každá doba své problémy a své 

neurózy, a proto také potřebuje svou psychoterapii. Ve Freudově viktoriánsky 

neupřímné společnosti, prudérní i sexuálně nevázané zároveň, bylo cílem terapie 

odmaskovat a nastavit zrcadlo. Současná společnost o několik desítek let vyspěla a s ní 

vyrostly i faktory, které v době vzniku psychoanalýzy a individuální psychologie nebyly 

známy. Společnost prošla proměnou historickou, politickou a ponejvíce i ekonomickou, 

což je faktor z nejvýraznějších, protože ho múžeme chápat jako hybnou sílu, která je 

v rukách nejmocnějších a nejvlivnějších struktur společnosti. Dnes se společnost 

konfrontuje spíše s existenčním nenaplněním než se sexuálním neuspokojením. Člověk 

hledá svoje životní cíle a účel svého života, potřebuje konkrétní osobní úlohu v rodině, 

zaměstnání a společnosti. 

Kdo jsou dnešní mladí lidé není jednoznačně postihnutelné. Možnou společnou 

charakteristikou je jejich nespokojenost se sebou i se světem a touha svět změnit a 

zároveň neschopnost změnit sebe samotné. 

Představitel mladé generace trpící existenciální frustrací mllže o svém životě 

vypovídat asi tímto zpúsobem: "Nemám pocit uspokojení ze své práce, mám všechno, o 

čem bych mohl snít, rozhoduji si o své práci, jsem nezávislý na penězích, vydělám jich 

dost. Mám auto, chalupu, byt, mohu se věnovat svým zálibám, ale nemám z toho 

uspokojení. Řídím sebe i několik lidí, mám dost moci, ale jaký to má smysl? Pociťuji 
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nudu a vyčerpanost ve všech možných situacích, v citech, práci, zábavě a v sexu. 

Nestrádám, mohu si dopřát vše, o čem se jiným může jen zdát, ale mě to neuspokojuje, 

nemotivuje. Kdybych se dokázal probrat z té letargie, flegmatičnosti a nudy! Chtěl bych 

se nadchnout pro něco, dokázat obdivovat a mít radost, po něčem toužit." 

Proč je tedy logoterapeutický přístup k člověku v současnosti aktuálnější než 

psychoanalýza nebo individuální psychologie? To, co je dnes aktuální, "není učení o 

neurózách ve smyslu klasických interpretací snů vytěsněných do nevědomí, potlačených 

sexuálních symbolů a komplexů méněcennosti, nýbrž zaměření ke smyslu a hodnotám u 

mladých lidí a výchova k výchově k odpovědnosti u rodičů" (Lukasová, 1997, str. 79). 

Podle Frankla a jeho spolupracovníků se na sebevraždách, drogové závislosti, 

alkoholismu a kriminality mládeže častěji než dříve spolupodílí existenciální fmstrace. 

Výzkumy B. L. Padelfordové statisticky prokazují, že stupeň existenciální fmstrace 

koreluje se sklonem k užívání drog (Padelfordová, in: Frankl, 1999). 

Z uvedených statistik a vyjádření vyplývá otázka, jakým způsobem a do jaké míry 

ovlivňuje chápání smysluplnosti života utváření životního stylu mladých lidí. 

4.6. Přínos logoterapie 

V návaznosti na výše popsaný rozdíl a vymezení logoterapie k psychoanalytické 

psychologii S. Freuda a individuální psychologii A. Adlera je na místě popsat hlavní 

přínos Franklovy "třetí vídeňské školy psychoterapie" a vztah k tématu této práce. 

Zásadní myšlenkou ve Franklově psychoterapeutickém přístupu je předpoklad, že 

hledání smyslu života je přirozenou nutností, ke které člověk směřuje. Člověka chápe 

jako bytost hledající smysl a směřující k něčemu, co není on sám, ale co ho přesahuje. 

Člověk prostřednictvím směřování ke smyslu dosahuje štěstí, které samo o sobě není 

dosažitelné, ale je vedlejším produktem na cestě ke smyslu. Být šťastný tudíž znamená 

žít smysluplně nebo smysl vidět jako možnost, ke které směřovat. Vůli ke slasti a vůli 

k moci velmi často uplatňuje člověk při selhání viHe ke smyslu. Svoboda nezačíná 

tehdy, když člověk překoná svoje komplexy, předsudky nebo objeví svoje primární 

motivy, ale svobodným je v moment, kdy se začne zabývat existenciálními otázkami 
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svého bytí. Proto není existenciální frustrace nemocí, ale přirozenou odezvou na lidskou 

potřebu usilování o smysl. 

Frankl popsal tři základní cesty ke smyslu prostřednictvím zážitkových, tvůrčích a 

postojových hodnot a vůli ke smyslu jako základní existenciální motivaci. Franklem 

popsané techniky sebedistance, dereflexe a paradoxní intence jsou příkladem toho, jak 

je možné nasměrovat klienta od nepřiměřených úzkostí a obav k reálným vjemům, 

vztahllľn a chování. 

V návaznosti na Frankla přidává A. Uingle další tři základní osobní motivace. 

Souhlasný postoj k otázkám bytí vzhledem ke světu, ke svému životu a k vlastní osobě. 

Obrácení se k sobě samému a svým prožitkllm a připravenost k dialogu Je 

předpokladem ke schopnosti mít se rád, prožívat se jako hodnotu a smysluplně žít. 

E. Lukasová připojuje užitečnost lidského snažení, chápání smysluplných 

souvislostí, jež jsou potřebou a předpokladem na cestě ke smysluplnému životu. 

4.7. Logoterapie II dětí a dospívajících 

Tam, kde je lidská schopnost vůle ke smyslu zablokována, porušena nebo zastíněna, 

tam může být ohrožen zdravý vývoj jedince, který se může vyvinout do pocitu 

prázdnoty, existenciální frustrace. Odezvou na existenciální frustraci je potřeba tento 

stav zaplnit. Může se tak stát společensky vhodným způsobem jako je honba za slastí, 

majetkem, mocí, společenským uznáním nebo patologickou formou (nejčastěji u 

mládeže) v podobě iracionální agresivity, krutosti a destruktivity, trestnou činností, 

sexuální promiskuitou, zneužíváním drog, chorobnou závislostí na druhých, pasivní 

spotřebou mediální zábavy, úzkostí ze života, sebepoškozujícím a sebevražedným 

jednáním (Říčan, Krejčířová, 1997). 

Existenciální frustrace není nemocí, ale možnou příčinou psychických, fyzických a 

společenských poruch. Chronifikace těchto poruch vyžaduje odbornou výchovnou nebo 

terapeutickou péči. 

Potřeba životního smyslu je v období dospívání velmi aktuální, protože právě 

v tomto období si mladý člověk volí a utváří životní cestu a je konfrontován s otázkou 

osobní svobody a odpovědnosti. Problémové chování dospívajících v zemích s vysokou 
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materiální a kulturní (vzdělanostní a společenskou) úrovní a velkou mírou osobní 

svobody dokazuje, že způsob života bez sebepřesahujících hodnot je možnou příčinou 

smysluprázdnoty, která je vyplňována hodnotami zdánlivými a destmktivními, které 

život nenaplňují smyslem, ale mohou jej spíše poškodit. 

Oblast uvědomování si, chápání a hledání životního smyslu se projevuje intenzivně 

od období dospívání a v dospělosti. Do období dospívání jsou děti v této oblasti pod 

vlivem a působením rodičii a vlivných dospělých, kteří jim napomáhají orientovat se 

v životě a možná jim tvoří hradbu, která je chrání před existenciálními otázkami, na něž 

zatím neumějí samy odpovědět nebo jim nerozumí. 

V raném období života se dítě učí od dospělých, vnímá rodiče a jejich vztah k otázce 

smysluplnosti života, a to prostřednictvím jejich vztahu k rodině, práci a zájmům. 

Významnou roli v budoucí připravenosti pro vyrovnávání se s potřebou životního 

smyslu má pro dítě vztah jeho rodičů k hodnotám a celkovému hodnotovému zakotvení 

a praktickému hodnotovému naplnění. Důležitou zkušeností je pro dítě intuitivní 

chápání smyslu každodenních činností a žití vyznávaných hodnot rodičů. Rodičovský 

vzor cílů a snah mllže posílit nebo utlumit původní a přirozenou dětskou snahu 

dosahovat smyslu věcí ve světě při hře a v působení v rodině a společnosti. "Vzory 

náročného avšak zaujatého snažení nebo oddání se hodnotným věcem pro ně samotné, 

nikoli pro vnější zisk, pohodlí či výhody, které by měly člověku přinést, vybavuje dítě 

důvěrou a nadějí, že i náročný život "stojí za to" a že v něm nacházíme mnohé hodnotné 

věci, kterým také stojí za to se věnovat - pro ně samé" (Říčan, Krejčířová, 1997). 

V dětství se rozvíjejí předpoklady pro budoucí chápání svobody a odpovědnosti i 

schopnost volit si cíle a dosahovat jich v souladu se svým svědomím a svými hodnotami 

a zároveň uvědomování si své jedinečnosti a s ohledem k ní si utvářet i jedinečně svůj 

život. Od raného věku dítě usiluje o svobodu jednání, ale ta je pod vlivem výchovy 

výrazně ovlivňována. Vychovatelé tak svým příkladem a výchovnými postupy mohou 

ovlivňovat rozpoznávání hodnot v jeho životě a podporovat jejich rozvoj. Mohou jeho 

schopnost usilování o hodnoty také tlumit. Taková výchova může mít několikerý 

charakter, a to ve smyslu výchovy příliš pečující, kdy je dítě zahrnuto vším, aniž by o 

to muselo samo usilovat a vynakládat určité úsilí, nebo je dítě zahlceno mnoha podněty, 

že nedokáže pochopit jejich hodnotu a dllležitost. Ve dmhém případě může být dítě 
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zanedbáváno materiálně nebo psychicky, jeho prostředí může být podnětově a 

hodnotově velmi chudé. V obou případech se dítě vyvíjí bez přirozené i naučené 

potřeby usilování o smysluplný život naplněný hodnotami. 

Důsledky existenciální frustrace u dětí a dospívajících, jak je popsáno výše, mají 

společné jmenovatele ve značné míře rezignace, lhostejnosti, odmítavosti a 

impulsivnosti. 

Náprava tohoto rizikového vývoje je založena na obnovení motivace a schopnosti 

aktivního zaujetí pro hodnotný cíl. Podporovat dítě ve snaze uskutečňovat, tvořit, volit 

z možností a směřovat. U dětí zatížených mnoha podněty a nároky je podstatným 

krokem k obnově zbavení se přetížení a vysokých nároků na výkon, někdy i emočního a 

kognitivního přetížení, které se mllže realizovat správným zařazením do výchovných a 

vzdělávacích struktur. V podnětově chudé situaci by mělo být přiměřeně zatíženo a 

motivováno. Základem obnovy dětské touhy po smysluplných aktivitách a činnostech 

by mohlo být konfrontování s novými životními situacemi, které se stávají příležitostí 

k naplnění. Terapeutický účinek má navozování situací, kdy dítě zapomíná na samo 

sebe a plně a s radostí se oddá této situaci a zažívá pocit bytí "tady a teď", které je 

naplněno smyslem. 
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5. DOSPíVÁNÍ 

Autoři uvedení v minulé kapitole uvádějí dospívajícího jako velmi častou věkovou 

skupinu, která je ohrožena existenciální fmstrací, jež je důsledkem ztráty nebo 

nenalezení životního smyslu. V následující kapitole se tedy budu zabývat dospívajícím, 

jeho vývojovými úkoly a problémy, které jsou s tímto obdobím nejčastěji spojeny. 

5.1. Dospívání a hlavní úkoly tohoto vývojového období 

Věkové rozmezí dospívání se podle mnoha autOrLl různí. V této práci používám 

pojem dospívání pro věkovou skupinu od 15 do 20 let, která odpovídá americkému 

vymezení střední a pozdní adolescence. 

Dospívání je charakteristické psychosociálními změnami, změnami osobnosti a 

získáváním nových sociálních rolí. Podle E. Eriksona (1999) je adolescence pátou 

vývojovou etapou, jejímž vývojovým úkolem je vytvoření identity vlastního já. 

V procesu vytváření vlastní identity hrají významnou roli vývojové etapy předchozí, na 

jejichž základech a zkušenostech mladistvý identitu vytváří. V období vytváření vlastní 

identity můžeme rozlišovat dvě stadia - stadium sociální identity a stadium osobní 

identity. 

Při vytváření sociální identity jde adolescentovi o ztotožnění s vrstevníky nebo 

skupinou a nalezení svého místa v jejich společnosti, a to kompeticí i kooperací. 

Prostřednictvím skupiny a vztahu k ní se emočně odpoutává od rodiny, což je proces, 

který kontinuálně pokračuje od předškolního věku. 

V pozdějším stadiu osobní identity jde o snahu vytvořit si určitý a pro adolescenta 

přijatelný a srozumitelný pohled na sebe sama a na jeho prostředí, společnost, národ a 

lidstvo. V této fázi jsou pro něj existenciální otázky jeho bytí zásadní. Potřebuje sám 

sobě i okolí odpovídat na otázky - kdo jsem, jaký jsem, kam patřím, čemu věřím a kam 

směřuje míij život. Vědomí vlastní individuality, neopakovatelnosti a vyhraněnosti vůči 

ostatním souvisí s jeho vnímáním sebe sama, kdy na otázku kdo jsem, mllže odpovědět: 

já jsem já (Macek, 2003). Podle O. E. Wilsona (1993) jsou pro toto období důležitá 

religiózní témata. Vágnerová (2000) uvádí jako nejčastější existenciální motivy 

v adolescenci hledání smyslu života a absolutně platných, trvalých hodnot a potřebu 
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přesahu vlastního života. S přesahem sebe sama souvisí adolescentova schopnost 

abstraktního myšlení, kdy uvažuje o víře jako o jedné z možností, která může dát jeho 

životu smysl. Usilování o absolutní a trvalé hodnoty mu dává orientační rámec, v jehož 

rozmezí se chce i v budoucnu pohybovat. Tento absolutismus hodnot a norem pro jeho 

život mu umožňuje vidět své usilování vzhledem k celému svému životu jako 

smysluplný a hodnotný. 

Identita je způsobem odpovědi na otázku kdo jsi a zahrnuje schopnosti, kompetence, 

dovednosti, priority, preference a hodnoty. Je determinována vrozenými faktory, jako 

např. nadání a faktory vnějšími, společenskými, např. kulturní zaměření. Vztah k sobě 

samému, k vlastnímu já je provázen emocemi, které ovlivňují vytváření identity. Stav, 

kdy se adolescent vnímá tak, jak by chtěl být vnímán, je doprovázen pozitivními 

emocemi. Tyto emoce ho motivují k dalšímu dotváření své identity. K pozitivnímu 

hodnocení sebe sama dochází i na základě hodnocení ostatních. Pokud je v souladu, pak 

se takto vytvořená identita může stát hodnotou a může být vnímána jako smysluplná. 

V této fázi vytváření vlastní identity se mladistvý pohybuje na rovině existenciálního 

zakotvení, prožívá možnost být takovým se svou jinakostí, originalitou a jedinečností, 

protože je sám sobě hodnotou. 

V období vytváření osobní identity dospívající buduje dospělé sebepojetí a opouští 

dřívější dětské. K adolescentní krizi může dojít při tomto přechodu do dospělosti, pokud 

není dospívající schopen přijmout role, hodnoty a životní styl dospělých. V rodinném 

systému tento přechod znamená změnu ve vnímání dospívajícího z vnímání dítěte na 

vnímání a vztahování se k dospělému. Tento vztah je transformován ze závislostního a 

emočně silného na vztah rovnocenný a emočně zdrženlivější (Říčan, Krejčířová, 1997). 

vývojové moratorium je možným stavem, do kterého se dospívající uchyluje 

v životní situaci, kdy není připraven nebo schopen přijmout a zvládat vývojové úkoly 

adolescence a odkládá tak vstup do dospělosti. Věnuje se tak intenzivně činnosti, která 

mu umožní zapomenout na jeho vývojové úkoly a úzkosti, která může pramenit z jejich 

neplnění. 

Podle Vágnerové (2000) rozvíjí adolescent svou identitu ve fázi stabilizace, kdy se 

osamostatňuje a vyrovnává se ve vztahu s rodiči prostřednictvím separace a následného 

návratu do bezpečí rodinného kruhu. Výsledkem této fáze je vytvoření vztahu s rodiči 
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na dospělé, partnerské úrovni. V následné fázi psychického osamostatnění si adolescent 

vytváří identitu, kterou potvrzuje svoji individualitu. Jeho sebehodnocení se shoduje 

s hodnocením rodiny a okolí. Takto vytvořená identita má regulační a integmjící 

význam pro jeho chování a prožívání a v budoucnu ji potvrzuje svým chováním. 

Vlastní identitu mltŽe ovlivňovat rodinný model výchovy a vzor rodiČú. Pro jedince 

neschopného vytvořit jedinečnou a originální identitu je právě konformita zdrojem 

bezpečí. Rodičovským vzorum rozumějí. Pravděpodobně se vyhnou neúspěchu a 

zklamání, protože jdou na cestě "vyšlapané a bezpečné". Možným rizikem, které je na 

této cestě potká je stereotyp a konformita. 

Identita vytvářená na základě vlastního úsilí, kreativně, podle individuálních 

představ múže být provázená riziky neúspěchu a osobních krizí, ale zároveň s sebou 

nese odolnost, originalitu a jedinečnost, stálost a autenticitu. 

Vytváření identity se liší v závislosti na pohlaví adolescenta. Rychlejší fyzický a 

biologický rust u dívek ovlivňuje i jejich potřebu citového vztahu v tomto období, 

kterou uspokojují partnerským vztahem. "Adolescentní dívky se více definovaly 

prostřednictvím vztahú k lidem a méně vlastnostmi, které charakterizují samostatnou 

identitu" (Vágnerová, 2000, str. 264). K sebevymezení u většiny dívek dochází 

prostřednictvím rodiny a novou identitu si vytváří na základě vztahú. Kooperace 

podporuje jejich identitu mnohem více než kompetice. Vytváření identity u chlapců je 

založeno spíše na kompetici, dominanci, výkonu a sociálním statusu. Originalita a 

nekonvenčnost se od chlapců spíše očekává a toleruje, zatímco u dívek se předpokládá 

konformita k zachování norem a hodnot. 

Partnerské vztahy a příslušnost ke skupině jsou pro adolescenta významné, protože 

se pomocí vztahú vymezuje, a to identifikací s druhými nebo odmítáním. Identifikace se 

skupinou mu umožňuje překonat nejistotu ze separace od rodiny a nalézání vlastní 

identity. 

Určitá míra egocentrismu adolescentovi umožňuje ignoraci překážek, které mu 

zabraňují ve svobodě jeho nově získaných rolí (Vágnerová, 2000). To se projevuje také 

touhou a potřebou žít bez omezení. Důraz na prožitky a vnější projevy chování je pro 

adolescenty typický i s jejich intenzitou, protože většina těchto prožitků je nových a 
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stimulujících. Dále prefemjí intenzivní prožitky, usilují o absolutní řešení a mají 

potřebu neodkladného uspokojení ( Vágnerová, 2000). 

5.1.1. Identita 

Pokud v období adolescence nedojde k úspěšnému redefinování a sebevymezení, 

dostává se dospívající do stavu difúzní identity neboli stavu zmatku a rozptýlenosti. 

Tento druh identity mu neumožňuje ocenit sebe sama a přijmout se jako konstantu, což 

se může projevit v oblasti intimity, která je primárním úkolem následujícího období 

mladší dospělosti. 

Eriksonovo pojetí krize identity rozvíjí Marcia (1980), který chápe krizi jako období, 

v němž je dospívající "vtažen" do volby a rozhodování v důležitých oblastech svého 

života, současného i budoucího. Tyto procesy volby a rozhodování se týkají především 

jeho přesvědčení, vztahů a volby povolání. Tento proces je specifickým hledáním a 

objevováním. Přijmutí či odmítnutí závazku je podle Marcii dmhým aspektem utváření 

identity. Závazek znamená jistý dmh investice spolu se zodpovědností. Pokud 

adolescent tyto závazky přijímá, přijímá s nimi také určitý cíl a program. 

Podle přítomnosti či nepřítomnosti aktivního hledání a závazku můžeme rozdělovat 

identitu do čtyř stavů (Marcia, 1980): 

• 

• 

• 

Difúzní identita - nepřítomnost hledání a nepřítomnost závazku. 

Náhradní identita nebo předčasně uzavřená - přijetí závazků bez aktivního 

hledání, bez prožití krize. 

Status moratoria - krize a hledání spojené s obavami bez skutečných závazků, 

v tomto stavu dospívající experimentuje, zkouší různé role, nachází hodnoty a 

rozvíjí různé zájmy. 

• Získání, dosažení identity - prožívání krize spojené s aktivním hledáním a 

pochybnostmi a přijímáním závazků. 
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5.1.2. ldentitajako hodnota 

Podle Frankla naplňujeme své bytí smyslem tím, že uskutečňujeme hodnoty. 

Křivohlavý (2004) řadí mezi základní hodnoty ovlivňující smysluplný život člověka 

lásku, práci a identitu. Jak je popsáno v předcházející kapitole, období dospívání je 

životní etapou, ve které jde především o vytvoření vlastní identity. Tato kapitola se bude 

snažit nastínit problematiku hledání a vytváření identity v kontextu současné 

společnosti. 

Západní kultura je v 21. století chápána individualisticky. Jedinec, jeho výchova, 

rozvoj a uplatnění je v popředí zájmu. Na rozdíl od století minulých je uvolněn ze 

společenských pout. Rozvoj průmyslu a odchod ze zemědělství, zvýšené možnosti 

mobility, samostatná volba povolání, možnost uplatnění na mnoha společenských 

úrovních a pozicích, větší možnost výběru budoucího životního partnera - celkově větší 

míra svobody a snížená závislost člověka na rodině, sociálním okolí, kultuře, tradici a 

společnosti. S nárůstem možností a svobod narůstá i zájem o poznání sebe sama, o 

psychologii osobnosti, seberozvoj a zvýšené tendenci stanovování vlastních povinností 

a práv. 

V atmosféře svobody od vnějších vlivů může být podle Frankla (1997) mnohem 

obtížnější vytvářet si vlastní identitu a směřovat ke smysluplnému životu, protože 

přirozené regulanty, jako je tradice a rituály, jež adolescentovi mohou nabízet nebo i 

přikazovat, jaký by mohl nebo měl být, jsou překonány a on se tak dostává do situace 

mnoha možností, ze kterých musí vybírat. V tento moment je rodinná výchova velmi 

zásadním činitelem, který ovlivňuje mladistvého v jeho vytváření identity. Přes všechny 

možnosti, jež vybízejí k naplnění svobody, které mnoho umožňují, je v současné době 

zvýšený počet sebevražd, depresí, úzkostí a rozvodů. 

Identita se dostala do popředí zájmu. Křivohlavý (2001) mluví o fascinaci tím, kým 

se sami sobě zdáme, za koho se považujeme. Extrémní péče o vlastní sebeobraz a 

zvýšený zájem o "perfektní identitu" může být stejně bezvýsledná a neuspokojující jako 

přímé usilování o štěstí, k němuž nevede přímá cesta, ale objevuje se jako vedlejší 

produkt při usilování o jiné hodnoty. Téma identity se v současnosti přesouvá z oblasti 

adolescentního hledání do oblasti hledání celoživotního. Autenticita a jedinečnost je pro 

adolescenta významná, protože se jimi vyhraňuje vůči okolí, vytváří si svou vlastní, 
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opravdovou a neopakovatelnou identitu. Usilování o jedinečnost může vyvolávat 

ambivalentní pocity, protože touha po "pravém já" se v některých případech stává 

břemenem (Macek, 2003). 

Dospívající dosahuje identity, která se pro něj stává hodnotnou a smysluplnou 

prostřednictvím naplňování jiných hodnot - zážitkových, tvůrčích nebo postojových. 

5.1.3. Seberealizace jako hodnota 

Již v období puberty nabývá potřeba seberealizace směr z pouhé přítomnosti na 

budoucnost, protože formální logické operace, kterých je mladistvý schopen, mu 

umožňují přemýšlet o budoucnosti. Na počátku tohoto období se adolescent většinou 

realizuje ve školním prostředí, při volnočasových aktivitách nebo v systému rodiny. 

V rámci seberealizace má mnoho možností, které jsou omezeny jeho schopnostmi a 

motivací. Stanovuje si vysoké cíle, při kterých může prokazovat své kompetence. Tyto 

cíle jsou reálnější než v období puberty a při jejich dosahování i usilování o ně si 

adolescent potvrzuje vlastní hodnotu. 

Mladý člověk se v období adolescence připravuje na budoucí profesní dráhu a na 

konci tohoto období většinou do zaměstnání nastupuje. Tato změna může být chápána 

jako dosažení dospělosti a potvrzením jeho nezávislosti. Adaptace na novou roli nemusí 

být jednoduchá. Realita se nemusí shodovat s očekáváním a role začátečníka s sebou 

mllže přinášet negativní vztah k ostatním. "Přijetí určité profesní role představuje 

relativně definitivní řešení této oblasti identity. Pokud není subjektivně pozitivně 

akceptována, znamená to omezení potřeby seberealizace i s výhledem do budoucnosti" 

(Vágnerová, 2000, str. 295). 

Pokud se seberealizace stane jediným cílem v podobě usilování o úspěch, prestiž a 

ocenění, může se pocit smysluplnosti práce ztratit. Smysluplné a hodnotné většinou není 

spojeno pouze s výkonem, ale i s užitečností. Užitečnost často přesahuje potřeby jedince 

a váže se k druhým lidem. Z tohoto hlediska se vysvětluje vyšší počet sebevražd 

v podmínkách bohatého západního světa, kdy je pracovní úspěšnost na předních místech 

statistik životních cílll. 
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5.2. Dospívající problémový uživatel drog 

Dospívajícího problémového uživatele můžeme chápat v kontextu širší vývojové 

normality, kdy experimentování a užívání drog je způsobem hledání identity a možnou 

příčinou nebo důsledkem určité míry existenciální frustrace. 

Lukasová i Frankl uvádí existenciální frustraci jako jednu z příčin rizikového 

chování a popisují vůli ke slasti ( v tomto případě touha po uspokojení potřeby určitého 

emočního prožitku) jako proces, ke kterému dochází až v momentě, kdy dochází 

k absenci životního smyslu, tedy kde chybí vůle ke smyslu. 

5.2.1. Determinanty vzniku problémového užívání drog 

Mezi determinanty ovlivňující rizikové chování adolescentů můžeme podle R. a S. 

Jessorových (in: Macek, 2003) zahrnout: 

'Jr Sociální strukturu 

'Jr Socializační vlivy 

'Jr Vnímané charakteristiky prostředí 

'Jr Osobnostní charakteristiky adolescentů 

Rodina je primární a významnou sociální strukturou, která má vliv na vývoj 

osobnosti a jejích projevů chování. Rodina žije v určitém kontextu prostředí, zastává 

určité hodnoty, žije podle určitých norem, chování rodičů je nejbližším modelem pro 

napodobování a učení. Rodinné klima, názory, přesvědčení a postoje rodičů mají vliv na 

vznik rizikového a problémového chování. Vliv rodiny je podle Macka (2003) nutné 

rozlišovat od vnímání a hodnocení rodiny z pohledu adolescenta. 

Mezi další činitele ovlivňující rizikové a problémové chování patří vliv vrstevníků, 

médií a školy. Škola je prostředím, kde se adolescent setkává s vrstevníky, proto je 

většina agresivních projevů chování lokalizována do tohoto prostředí. Vztah 

s vrstevníky a s autoritami (učitelé) může být založen na neosobním přístupu nebo na 

výkonnosti, a tak může být zdrojem nízkého sebevědomí a sebeúcty a spolupodílet se 

na vzniku rizikového chování např. v podobě poruch příjmu potravy či zneužívání drog. 
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Integrace potřeb, hodnot a postojú má vliv na chování adolescenta v rámci 

osobnostních charakteristik. Rizikové chování dále ovlivňuje sebehodnocení 

adolescenta (v tomto období je východiskem sebehodnocení vlastní já) a vnímání vlivu 

na vlastní život. Při utváření sociální identity hraje významnou úlohu v životě 

mladistvého ocenění, uplatnění a užitečnost. Pokud nejsou tyto potřeby naplněny 

v rámci společensky uznávaných zpúsobú chování, potom se takový mladistvý snaží 

saturovat tyto potřeby zpúsobem rizikovým nebo problémovým. 

5.2.2. Rizikový životní styl 

Jak je uvedeno v předchozí části, dospívání je obdobím hledání a vytváření vlastní 

identity a v tomto rámci se adolescent múže snažit experimentovat s ruznými dmhy 

chování. Experimentování s drogou múžeme chápat jako cestu ke kreativitě, jako 

usilování o jedinečnost své identity (Macek, 2003). Tento druh rizikového chování je 

jedním z možných zpúsobú, jak hledat a vytvářet svou identitu, a to zejména 

v dospívání, kdy vliv vrstevníkll a sociálního prostředí je velký a v některých případech 

není ve shodě s vlivem rodiny. Motivace k užívání psychoaktivních látek ( látky měnící 

po aplikaci psychický stav) je mnohofaktoriální. 

Podle Vágnerové (1999) jsou hlavními motivačními faktory: 

>- Potřeba řešení problémú - uniknout stresu, frustraci, zbavit se zábran. 

>- Snaha o dosažení uspokojení, která není dosažitelná jiným zpúsobem. 

>- Únik ze situací stereotypu, nudy, zbytečnosti. 

>- Uspokojování potřeby konformity s vrstevnickou skupinou a potřeba být 

akceptován. 

Mezi psychické faktory ovlivňující užití psychoaktivních látek patří následující 

psychické vlastnosti a charakteristiky (Vágnerová, 1999): 

>- Voblasti prožívání - zvýšená dráždivost a labilita, časté psychické napětí, 

úzkost, deprese a frustrace, nedostatek vnitřní pohody. 

>- V oblasti kognitivních schopností - snížená schopnost orientace v životních 

situacích, extrémně vysoká nebo snížená schopnost sebehodnocení a hodnocení 
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reality, nízká sebedllvěra, neschopnost směřování, které se pojí na neschopnost 

odložit potřebu aktuálního uspokojení a vázanost na současnost. 

;.. V oblasti autoregulace - snížená schopnost volního jednání, nižší sebekontrola, 

zvýšená impulzivita a nezdrženlivé chování. 

;.. V oblasti reagování - zvýšená rigidita užívání vzorcll chování, neschopnost 

poučit se z předchozí situace. 

Sociální prostředí je další determinantou ovlivňující užití psychoaktivních látek. Jako 

rizikové jsou uváděny tyto faktory (Vágnerová, 1999): 

> Rodina vykazující známky nefunkčnosti nebo výchovný styl, který má negativní 

vliv na vývoj dítěte. 

;.. Prostředí, v němž mladistvý žije. 

> Školní neúspěšnost, která má za následek nízkou úroveň vzdělání. 

> Zvýšený vliv vrstevnické skupiny. 

V souvislosti s rizikovými faktory užívání psychoaktivních látek musíme popsat 

základní nesprávné typy výchovy, které mohou mít vliv na pozdější rizikové chování 

mladistvého. 

Podle ruských dětských psychoterapeutů, Garbuzova, Zacharova, Isajeva (in: 

Pelikán, 1995) je prvním typem nesprávné výchovy výchova typu nepřijetí. Dítě je 

vychováváno s pocitem nechtěnosti. Ta se může týkat pohlaví, vrozených fyzických 

abnormalit nebo existence jako takové. Taková výchova se projevuje nezájmem o dítě, 

přezíráním, ironizováním, tvrdostí a tyranstvím bez ohledu na individuální potřeby 

dítěte. Důsledkem takové výchovy může být pocit méněcennosti, celková emoční 

labilita, v některých případech agresivita jako reakce na emoční frustraci, nedůvěřivost, 

uzavřenost, nerozhodnost a nesmělost. 

Druhým typem nesprávné výchovy je výchova hypersocializující, která se projevuje 

přehnanou péčí o dítě, úzkostlivostí, obavami a projekcí rodičovských aspirací do dítěte, 

pro něž je typické přetěžování dítěte. Tento typ výchovy může mít za následek 

vytvoření komplexů méněcennosti, jako důsledek selhání a nenaplnění rodičovských 
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očekávání, vyčerpanost, sklony k tvrdé disciplině a sebekontrole, úzkost při selhání, 

nerozhodnost, sebeobviňování, pasivita, závislost na dmhých a naučená bezmocnost. 

Egocentrická výchova Je třetím typem nesprávné výchovy. V rodinách 

vychovávajících egocentrickým zpúsobem se stává dítě centrem celého rodinného 

systému a vše se mu podřizuje. Takto vychovávané dítě se múže projevovat agresivně 

v prostředí, ve kterém nemá stejnou dominantní roli jako v primární rodině nebo múže 

trpět pocity méněcennosti, nižší pracovní výkonností, labilitou v obtížných situacích a 

obtížným vyrovnáváním se s neúspěchem. 

Jak je patrné z popsaných dúsledkLI jednotlivých typll výchovy, vliv rodiny a 

výchovy na budoucí užívání psychoaktivních látek mladistvých je značný, protože 

zmíněné charakteristiky takto vychovávaných jedincú se shodují s některými 

charakteristikami jedincú, kteří užívají psychoaktivní látky. 

Dalšími faktory ovlivňujícími rizikové a problémové chování mladistvých jsou podle 

Matouška (1996) obtížný pruběh porodu, nízký věk matky v době porodu, neúplnost a 

nestabilita rodiny, rozvod rodičú v dětském věku a v době dospívání, problematické 

bytové podmínky rodiny a nízká ekonomická úroveň. 

Vedle sociálních a psychologických pohledú nelze v etiologii rizikového chování 

opomenout přístup biologický reprezentovaný modelem genetického vlivu nebo určitou 

pomchou v chemické funkci centrální nervové soustavy. Biologický ani medicinský 

přístup není pro tuto práci stěžejní, ale múžeme akcentovat souvislosti s přístupem 

spirituálním, který je rozhodujícím východiskem této práce. 

Příčiny závislostí u dospívajících jsou mnohofaktoriální a povaha závislosti u 

každého adolescenta múže být ruzná. Při hledání účinné léčby závislostí je nutné 

rozeznat povahu závislosti, aby bylo možné určit kde a jakým zpúsobem čelit jejím 

příčinám. Peele (in: Langmeier, Balcar, Špitz, 2000) rozděluje a popisuje principy 

závislosti následovně: 

~ Závislost spočívá na účincích drogy, která snižuje úzkost a 

nepříjemné pocity, dospívající má tak závislost na této zkušenosti 

s drogou. 
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>- Útěk od úzkosti a nepříjemných pocitll je útěkem od reality, která 

ale zůstává a závislost činí dospívajícího stále více neschopným 

se s ní naučit vyrovnat jiným způsobem. Následně se tak opět 

vrací k droze, která ho otupuje a pomáhá zapomenout na realitu. 

>- Pohyb v tomto "bludném kmhu" závislosti neumožňuje 

dospívajícímu jiné aktivity a možnosti. Svůj život začíná vnímat 

pouze z hlediska své závislosti, zda mu pomáhá k dosažení 

otupělosti drogou, nebo mu brání. Závislý dospívající může 

přestat vidět jiné možnosti uspokojení než pouze drogu. 

>- Závislý dospívající si může uvědomovat škodlivost své závislosti, 

ale vnímá sám sebe jako poražence, špatného a bezcenného, který 

nemá sílu bojovat se svou závislostí. 

>- Strach ze světa, neschopnost vyrovnávat se s jeho nároky a 

přesvědčení o neschopnosti obstát v reálném světě je příčinou 

pasivity, která je pro dospívající závislé charakteristická. 

>- Otupení a úleva od problémů reálného světa je prostřednictvím 

drogy okamžitě a snadno dostupná a její vliv je zaručený. Strach 

z neúspěchu při· zvládání nových situací a úkolů je jedním 

z primárních motivů závislosti. Tento strach má vliv na vybírání 

známého a jistého řešení pomocí drogy. 

>- Závislost má cyklický charakter, při opakování jednotlivých etap 

- realizace návyku - otupení - vystřízlivění - se stav závislého 

adolescenta stále zhoršuje, podobně jako objektivní stav jeho 

problémů. Důsledkem je splynutí se závislostí a stále se zvětšující 

odtržení od realistického vyrovnávání se se skutečným životem, 

jeho nároky, úkoly a problémy. 

Kritériem určujícím závislost jako diagnózu je podle Langmeiera (2000) neschopnost 

ovládat své chování vlastní vůlí, vhodně a vědomě toto své chování začlenit do svého 

života. 
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Užívání psychoaktivních látek můžeme rozdělit podle frekvence jejich užívání 

(Nešpor, in: Říčan, Krejčířová, 1997): 

• Stav akutní intoxikace - dochází k němu po aplikaci psychoaktivní látky, 

jež způsobuje změny vědomí, poznávání, vnímání, emočního prožívání a 

psychofyziologických funkcí a reakcí. 

• Problémové užívání - v tomto stadiu dochází k aktuálnímu poškození 

fyzického nebo psychického zdraví nebo k závažným sociálním 

komplikacím. 

• Syndrom závislosti - v tomto stadiu je užívání psychoaktivních látek 

primárním životním obsahem, silná touha užívat tyto látky radikálně 

mění jiné životní obsahy. Návrat k užívání látek po období abstinence 

způsobuje rychlé znovuobjevení rysů syndromu závislosti. Syndrom 

závislosti se u dětí a dospívajících neobjevuje tak často jako u dospělých. 
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6. ZPŮSOBY PRÁCE S DOSPÍVAJÍCÍM PROBLÉlVIOVÝM 

UŽIVATELEM DROG 

V této kapitole se budu zabývat možnostmi a způsoby práce s dospívajícím 

problémovým uživatelem drog z pohledu logoterapeutického přístupu. 

Psychoterapie je jednou z možností mnohostranné péče v léčbě závislostí. Její forma 

Je určena specifikami dospívajícího, jeho osobností, dmhem a mírou závislosti a 

prostředím, které ho ovlivňuje. V období vytváření identity je dospívající v životní etapě 

hledání a experimentování, vliv okolí je pro něj přirozenou inspirací a možností pro 

vytvoření identity. Pokud je prostředí (vrstevnická skupina, rodina) ohrožující 

z hlediska rozvoje nebo podpory jeho závislosti nebo rizikového chování, potom je 

práce se sociálním kontextem nezbytná a vzhledem k tomuto propojení dospívajícího 

s prostředím by měla účinná psychoterapie vést k přestavbě rizikových oblastí prostředí 

a rozvoji zdravého sebeurčení (Langmeier, Balcar, Špitz, 2000). "Klíčem k účinné léčbě 

je najít místa, kam závislost dítěte psychologicky "nasedá", a pomoci mu tuto oblast 

přestavět tak, aby kořeny závislosti ztratily svou obživu a její komna své opodstatnění" 

(Langmeier, Balcar, Špitz, 2000, str. 395). 

Práci s dospívajícími závislými nebo ohroženými závislostí přizpůsobujeme jejich 

fyzickému, psychickému, společenskému a noologickému (duchovnímu) stupni vývoje. 

Cílem této práce je popsání logoterapeutické intervence a nastínění ovlivňování a 

nalézání možností smysluplných životních obsahů. Následující kapitola se bude zabývat 

intervencí a prací s dospívajícími problémovými uživateli z hlediska noologické úrovně 

vývoje. 

6.1. Logoterapeutická práce s dospívajícími problémovými uživateli drog 

Duchovní stabilita a zakotvenost je stejně jako fyzická, psychická a sociální oblast 

člověka důležitou součástí a předpokladem duševního zdraví. Noologické strádání 

v podobě vnímané a prožívané absence smyslu v životních situacích může mít vliv i na 

jiné oblasti osobnosti člověka. Existenciální fmstrace ovlivňuje zejména motivační 

složku dospívajícího, protože vnímání smysluprázdnoty jeho života mu zabraňuje ve 
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schopnosti sebeodstupu od vlastního chování a sebepřesahu. Psychické selhávání múže 

mít vliv na rozvoj a chápání smysluplnosti v životě dospívajícího. Příčinou duševního 

selhávání múže být citová fmstrace a deprivace, přetěžování v oblastech kognitivních a 

emočních, což múže mít za následek odmítání sebe sama nebo sebestřednost, jež múže 

být dúvodem k neschopnosti sebepřesahu a usilování o hodnoty vnější. 

Existenciální fmstrace s vnějšími projevy lhostejnosti, zoufalství a odmítání 

životních smysluplných ob s ahll navazuje na psychické selhávání častěji u dětí a 

dospívajících, protože právě toto období jejich vývoje je fází hledání a vytváření 

identity a jejího zakotvení v kontextu smyslu a hodnot ve společnosti. Závislostní 

chování, různé dmhy problémového a rizikového chování, sexuální promiskuita, 

destmktivní chování a nesmyslná agresivita mohou být škodlivými náhražkami 

smysluplných postojú, činú a vztahú (Langmeier, Balcar, Špitz, 2000). 

Logoterapeutická intervence navazuje a v mnoha případech i doplňuje léčbu 

závislosti. Balcar (in: Vymětal, 1997) tuto intervenci zahrnuje do čtyř hlavních krokú 

léčby. 

Jako první krok uvádí odloučení nebo vyproštění od možnosti pokračovat 

v návykovém chování. Jde o odvykací fázi, kdy se dospívající přirozeně zbavuje 

škodlivin. Múžeme zde mluvit o duševní nebo tělesné detoxifikaci. Toto období je často 

spojeno s abstinenčními příznaky. V této fázi jde primárně o izolaci dospívajícího od 

nebezpečí aplikace návykové látky. 

Dalším léčebným krokem je přestavba nebo přeučení postojú a chování vúči droze. 

Přestavba postoje mlHe mít charakter nácviku vhodnějších postojú a způsobú chování. 

Cílem je naučit dospívajícího rozpoznat situace nebezpečné, vedoucí k obnově 

závislosti a schopnosti úniku nebo odmítnutí takové situace. Tato fáze je fází nácviku 

odmítnutí návykové látky nebo vyhýbání se nebezpečným situacím a vztahllm. 

Po fázi izolace a nácviku následuje fáze vybavovací, která v dospívajícím probouzí 

zdravé a konstmktivní motivy a dovednosti, které bude potřebovat při řešení následkú 

závislosti, ale i v běžných životních situacích. V této fázi jde o praktický nácvik řešení 

problémů, které dospívající doposud řešil nevhodně nebo nedostatečně, protože mu to 

neumožňovaly psychologické faktory jako vývojové ustrnutí, negativní sebepojetí, 

obranné mechanismy a nevhodné strategie chování. Tato příprava dospívajícího by měla 

50 



být doplněna přípravou socioterapeutickou. Rodinné a sociální prostředí by mělo být 

připraveno na změnu postojů a chování k dospívajícímu (Langmeier, Balcar, Špitz, 

2000). 

Poslední čtvrtou léčebnou fází je znovuobnovení životního smyslu. Dospívající, 

který usiluje o návrat do běžného života bez závislosti se často potýká s pocitem viny 

vyvolaným uvědomováním si a konfrontací s důsledky své závislosti, mezi které patří 

poškozené zdraví, narušené rodinné a sociální vztahy, ekonomické problémy a 

popřípadě i neúspěchy spojené s profesní přípravou. 

Logoterapeutickou léčbou a jejími možnostmi se budu podrobněji zabývat 

v následující kapitole. 

6.1.1. Logoterapeutické techniky a přístupy k problémovému dospívajícímu 

V době, kdy si dospívající začne uvědomovat, co jemu ajeho okolí způsobilo užívání 

drog nebo jiné problémové chování, mllže začít vnímat svůj život jako promarněný 

s neutěšenou a neperspektivní možností do budoucnosti. Pocity viny a beznaděje ho 

ohrožují a mohou být pro něj opodstatněným důvodem návratu k závislosti, která je pro 

něj ověřenou možností, jak se zbavit úzkostí, jak uniknout před nepříjemnými pocity 

viny a smysluprázdnoty. 

Pro mladší dospívající může být oporou v jejich hledání a směřování k životním 

obsahům dospělý (např. vychovatel, terapeut, pomáhající pracovník, pedagog a 

samozřejmě rodiče). V tomto období je pro děti a mladší dospívající dospělý zdrojem a 

ujištěním o správném životním směřování a smysluplnosti chování. Podle dospělých se 

orientuje a nechává se jimi inspirovat. 

V období starší adolescence hrají dospělí méně významnou roli. Dospívající je sám 

sobě tvůrcem a hodnotitelem. Osamostatňuje se od náZOrll a vlivu dospělých, vytváří si 

vlastní hodnotový systém a svůj život naplňuje smyslem podle svých preferencí a 

zpětně je také sám hodnotí. "Proto i obnovení spontánního prožívání života po 

překonání závislosti jakožto takového, který má smysl ("cenu") žít a usilovat v něm o 

něco, bývá v různé míře závislé jednak na tom, jak se k pacientovi a jeho vyhlídkám 

staví jeho nejbližší, jednak na tom, jak si dokáže zvolit smysluplné úkoly a cíle (a na 

kolik uvěří, že je múže splnit) sám pro sebe" (Langmeier, Balcar, Špitz, 2000, str. 402). 
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Pokud jsou dospělí pro dospívajícího autoritou, mohou na něj působit nejen 

psychoterapeuticky, ale také ho mohou podporovat svými názory, postoji a chováním a 

ujišť ovat ho o smysluplnosti jeho snahy překonat drogový problém. 

6.1.2. Překonávání smysluprázdnoty v praktickém životě problémového dospívajídho 

Překonání smysluprázdnoty u dospívajícího znamená nalezení smysluplných obsahů 

v praktické životě, které budou pro dospívajícího natolik hodnotné, že o ně bude 

usilovat a bude je chápat nejen jako smysluplné, ale i jako příjemné a výhodné. 

Smysluplnými obsahy se mohou stát hodnotné a obohacující vztahy, aktivity, které 

mu umožňují překonat vlastní fyzická nebo psychická omezení, postoje, kterými 

prokáže a potvrdí sobě i okolí svou lidskou hodnotu ( statečnost, vytrvalost, poctivost), 

činnosti, jimiž něco hodnotného vytvoří. 

Naplňování smysluplných a hodnotných cílů můžeme rozdělit na krátkodobé a 

dlouhodobé. V období léčebného procesu, jsou krátkodobé cíle nezbytné a realistické, 

protože vnímání a usilování o vzdálený cíl, může být pro závislého dospívajícího málo 

motivující, vzhledem kjeho tendencím uspokojovat své potřeby a touhy okamžitě bez 

odkladu. K cílům směřujícím do vzdálené budoucnosti se můžeme zaměřovat, ale 

výhodné pro dospívajícího jsou časově blízké a parciální cíle, jejichž dosažení 

nevyžaduje mnoho času a vytrvalosti, jíž se teprve učí nebo se k této schopnosti vraCÍ. 

6.1.3. Možnosti objevování smyslu u dospívajících 

Možností, jak dosahovat chápání smysluplnosti u dospívajících, je bezesporu 

několik. V této kapitole se zaměřím na praktické způsoby směřování ke smyslu, které 

navazují na teorie Frankla (cesty ke smyslu prostřednictvím zážitkových, tvůrčích a 

postojových hodnot), Uingleho (čtyři základní osobní motivace) a Lukasové (užitečnost 

snažení, chápání smysluplných souvislostí, princip homeostázy, modulace postoje). 

Frankl nabízí hledání a objevování smyslu prostřednictvím naplňování hodnot 

zážitkových, tvůrčích a postojových. V práci s dospívajícími to znamená nabízet takové 

aktivity, ve kterých dospívající může tyto hodnoty naplnit. 

Prakticky se to mllže dít v oblasti zážitkových aktivit - naplňující a hodnotné vztahy, 

vnímání a prožívání umění, zážitky spojené s překročením svých možností, omezeností 
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sil. Tyto hodnoty se mohou naplňovat při zážitkové pedagogice, outdoorových 

aktivitách, v rámci arteterapeutických a jiných psychoterapeutických technik. 

V oblasti tvůrčích hodnot jde především o nasazení pro určitou činnost. Podle 

Lukasové (1997) je podstatnou deterrninantou tvořivé činnosti dospívajících schopnost 

soustředit se a oddat se věci, angažovat se. Pokud se těmto schopnostem problémový 

dospívající nenaučil v dětství, je pro terapeutickou práci důležité vytvořit takové 

podmínky, které umožní soustředění a koncentrovanost pouze na jednu činnost, která je 

chápána dospívajícím jako smysluplná a v krátkém časovém horizontu uskutečnitelná. 

Tvůrčích hodnot může dospívající dosahovat při práci, arteterapii, společných aktivitách 

při interakci s vrstevníky. Důležitým aspektem v prožívání smysluplnosti v oblasti 

tvůrčích hodnot je v adolescenci volba povolání. Mladý člověk reflektující své 

schopnosti hledá povolání, pro které má předpoklady, bude mu vyhovovat, a kde může 

dostát nárokům daného povolání. Podle Frankla (1996) je práce lidskou oblastí, ve které 

jde o jedinečnost individua ve vztahu k pospolitosti jeho bytí ve světě. Smysl a hodnota 

výkonu není spojena s jedním určitým druhem práce nebo zaměstnáním. Povolání 

nečiní člověka nenahraditelným, ale dává k tomu příležitost. Nenahraditelnost a 

jedinečnost spočívá v člověku, který něco koná a jakým způsobem to koná, ne pouze 

v tom, co koná (Frankl, 1996). 

V práci s dospívajícím problémovým uživatelem drog je otázka výběru a přípravy na 

budoucí povolání důležitým předpokladem k budoucímu prožívání smysluplnosti 

v oblasti tvůrčích hodnot. Proto může být nabízení možností a hledání smysluplného 

povolání zásadní součástí terapeutické práce. Při volbě budoucího povolání proto 

můžeme dospívajícího motivovat a otevírat možnosti pro určité povolání a zároveň 

akcentovat vytváření osobního vztahu k práci, kterou, bez ohledu na její druh či prestiž, 

mllže učinit jedinečnou a smysluplnou právě prostřednictvím svého postoje a přístupu 

k vykonávané profesi. 

Postojové hodnoty JSou realizovatelné již v samotném postoji problémového 

dospívajícího k situaci, do které se dostal. V této oblasti se může potýkat s pocity viny a 

beznaděje nad důsledky své závislosti. Pomáhající pracovníci mu mohou svým 

otevřeným a vstřícným postojem kjeho lidské hodnotě pomoci nahlédnout, že i jeho 

postoj k sobě a ke své situaci nemusí být negativní a beznadějný. Svoboda zaujmout 
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jakýkoliv postoj v těžké životní situaci by měla být dospívajícímu ponechána a 

respektována, protože pravděpodobnost změny postoje jako důsledku nátlaku či 

racionalizace je minimální. Intervence u negativních postojů, jako je pocit beznaděje, 

zoufalství a nesmyslnosti, je možná v rámci modulace postoje. Při této technice jde o 

změnu osobního postoje, o schopnost vidět své pozitivní možnosti, to, co dospívající 

může udělat nebo změnit, oproti tomu, co je už nezměnitelné nebo to udělat nemůže. 

Situace, ve které se problémový dospívající nachází je náročná, obtížnější než u 

neproblémového dospívajícího, a to je paradoxně podle Frankla optimálnější situace pro 

překonání sebe sama a svých omezení. Pomáhající pracovníci mohou v rámci dané 

instituce nabízet činnosti, v nichž dospívající získá pozitivní zkušenosti se sebou samým 

a překoná své slabosti a svá omezení a tím se rozroste životní zkušenost, na které 

dospívající může zažít pocit uspokojení nad svým životem a tím nahrazovat oblasti 

negativně vnímané. 

V naplňování těchto tří oblastí se dospívající obrací ke smyslu, může směřovat ke 

smysluplnosti svého života. Franklovo chápání vůle ke smyslu jako hlavní motivační 

síly můžeme v práci s problémovým dospívajícím doplnit o Ui.ngleho tři předpoklady 

naplnění smyslu, jež mají za cíl učinit dospívajícího schopným vnitřního souhlasu. 

Základním předpokladem pro smysluplné jednání je otevřenost k dialogu, kterou 

následuje schopnost vidět možnosti, rozumět jim, rozhodnout se, zda jich využít nebo 

na ně odpovědět a v konečné fázi jednat. 

Podle Uinleho předchází motivaci smyslem (vůle ke smyslu) tři základní osobní 

motivace. 

Na úrovni první motivace - "Jsem tu, ale mohu zde být celým člověkem? Mám zde 

bezpečný prostor?" - můžeme dospívajícímu poskytnout vztah založený na bezpečí a 

přijmutí. Tento postoj, který zaujímáme vůči jeho osobě mu umožní přijmout sebe, 

získat jistotu ve vlastní existenci a také pro něj vytváří pozitivní a bezpečný prostor, kde 

může žít. 

Na úrovni dmhé základní motivace - "Žiji, ale chci žít? Je pro mě život hodnotou?" - je 

pro dospívajícího důležité zažít náklonnost a přijetí dmhých lidí, na jehož základě se 

může věnovat někomu nebo něčemu. Věnovat se něčemu a usilovat o hodnoty lze na 

základě prožívání vlastního života jako hodnotného. Na této úrovni jsou pro 
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dospívajícího fungující a naplňující vztahy hodnotné a významně ovlivňují jeho vztah 

k sobě samému. Prožíváním blízkosti, lásky a náklonnosti se stává jeho život hodnotou 

a umožňuje mu další vztahy budovat. 

Na úrovni třetí základní motivace - "Smím být takovým, jakým jsem?" - dospívající 

potřebuje být brán vážně, získat si úctu a respekt okolí. Uznání a respekt kjeho osobě 

mu dává možnost uznávat druhé lidi. Individuální a respektující přístup k dospívajícímu 

je předpokladem k přijmutí sebe sama i se svými odlišnostmi a omezeními a chápání 

sebe sama jako hodnoty. 

Na úrovni čtvrté základní motivace - "Jsem zde, ale chci smysl?" - se dospívající 

vztahuje ke smyslu svého života. Tato úroveň navazuje na Franklovy způsoby nalézání 

smyslu. 

6.1.4. Nacházení hodnot v životě problémového dospívajícího 

Chápání života jako bezesmyslného je spojeno s absencí hodnot. Předpokladem 

k nalézání smyslu a uskutečňování hodnot je (Uingle, 1997): 

• Možnost a schopnost přijmout danou situaci. 

• Oslovení dospívajícího hodnotou, dospívající něco musí chtít. 

• Jednání je pro dospívajícího v souladu s jeho svědomím. 

• Přijmutí výzvy v dané situaci. 

Těžiště nalézání smyslu je v nalézání hodnot. Hodnotou je pro dospívajícího to, co 

upřednostňuje před něčím jiným. Hodnota má povahu výzvy, se kterou se chce spojit a 

naplnit ji. Franklem rozdělené zážitkové, tvůrčí a postojové hodnoty jsou tak výzvami 

k naplňování smyslu. 

6.1.5. Dospívající a situace 

Podle Uingleho předpokladů nalézání smyslu je prvotním impulsem situace, kterou 

dospívající přijme (Uingle, 2002). Situací je podle Nakonečného (1995) "uspořádání 

vnějších okolností, které má pro jedince povahu výzvy k reagování, je pro něj psychicky 

stimulující". Situace je interakcí jedince s podmínkami, které na něj působí. Člověk není 

"pasivním objektem, ale zpětně může tuto situaci ovlivňovat" (Pelikán, 2002, str. 53) 
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Významnost situace pro dospívajícího je determinována objektivními podmínkami 

situace a subjektivním vnímáním a interpretováním adolescentem. 

Každá životní situace múže obsahovat smysl. Je to konkrétní zpúsob přijetí situace, 

ve smyslu existenciálního hledání je to nejlepší možné a správné rozhodnutí. 

Existenciální smysl má dvě proměnné - podmínky a možnosti dané situace a vlastnosti, 

rysy, schopnosti osoby, která se v situaci nachází. Realistické je rozhodnutí tehdy, 

pokud jsou obě proměnné v souladu. (Langle, 2002) Prakticky múže pomáhající 

pracovník navozovat a nabízet takové situace, které jsou pro rozvoj dospívajícího 

možností k naplňování a uskutečňování smysluplných hodnot. 

6.1.6. Dospívající, motivace a hodnoty 

Druhým předpokladem k nalézání smyslu je oslovení hodnotou. Situace, na kterou 

má dospívající odpovědět, nechat se jí oslovit, musí být významná, hodnotná pro něj 

osobně. Co je dospívajícímu lhostejné, to pro něj nemá smysl a není motivem 

k odpovídání v dané situaci. Říčan (1972) popisuje potřebu činnosti jako základ lidské 

motivace. Pokud vycházíme z této teorie, potom múžeme chápat existenci činnosti jako 

dostatečnou motivaci pro jednání v určité situaci a nabízet problémovému 

dospívajícímu činnosti nebo navozovat situace, které samy o sobě mají motivační 

charakter, a které jsou pro něj smysluplné, protože jsou hodnotné. Motivy mohou 

souviset s konkrétní činností nebo mohou mít obecný charakter. V práci s dospívajícím 

můžeme využívat obou motivů v závislosti na jejich schopnosti vnímání budoucnosti či 

aktuální potřebou přítomných a okamžitých výkonú. 

V rámci práce s problémovým dospívajícím to múže znamenat nabízet nové 

možnosti, které mu umožní dosahovat něčeho významného a hodnotného, a to i 

v případě, že sám dospívající je na počátku odmítá, nebo nechápe jejich hodnotu. 

Takovými činnostmi mohou být umělecké zážitky v rámci arteterapie nebo zážitky 

výkonové v rámci outdoorových aktivit. 
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6.1.7. Dospívající a svědomí 

Hybnou silou člověka je v logoterapeutickém chápání vůle ke smyslu. Tato vůle 

(můžeme ji chápat i jako touhu nebo potřebu smyslu) vzniká z napětí mezi tím, co je a 

tím, co má být. (Balcar, 1997) Mezi těmito dvěma stavy je dynamika, můžeme ji chápat 

jako "noodynamiku". Zdrojem noodynamiky je svědomí, které určuje motivy jednání a 

ovlivňuje sebehodnocení. Nízká intenzita noodynamického napětí mllže vést k poruše 

vnímání smysluplnosti života a jeho naplňování. Vysoká intenzita tohoto napětí může 

vést k pocitllm viny a vést k psychickému onemocnění. 

Svědomí lze v této souvislosti chápat jako "orgán smyslu" (Frankl, 1996), pomocí 

něhož člověk nalézá smysl. 

Dynamika a struktura osobnosti ovlivňuje morální chování a chápání hodnot. 

V období adolescence dochází ke změnám v sebeprožívání, ke změnám vztahu k okolí, 

kdy se zvyšuje vnímavost a citlivost k otázkám spravedlnosti. Svědomí vede k 

odpovídání na otázky, které klade život. Může tak odpovídat objektivně nesprávně, 

proto člověk nemá úplnou jistotu, zda naplňuje svůj život tím pro něj správným 

způsobem. Tato nejistota pramenící z nepředvídatelnosti správného rozhodování a jeho 

důsledků může u dospívajících vzbuzovat strach a úzkost, které se chtějí zbavit. 

Změny emocionálního prožívání, vztahu k sobě samému, okolnímu systému a 

k normám a chápání spravedlnosti úzce souvisejí s vytvářením postojů a morálky. 

Autentické chování je doprovázeno střety s autoritami a okolím. Se zvýšenou mírou 

osobní a vztahové autonomie se vytváří i autonomní morálka. Svědomí můžeme chápat 

jako součást autonomní morálky, jež odráží potřeby, přání a hodnoty adolescentů, není 

pouze principem vllle, rozhodování a hodnocení, ale má na něj vliv i společenská 

situace a příležitosti, které nabízí. Působení a výchova k morálce může zahrnovat 

výchovu k sebeúctě, uvědomování si vlastní hodnoty a směřování k otevřenosti pro 

druhé (Smékal, Macek, 2002). 

Frankl (1997) svědomí chápe jako intuitivní schopnost vysledovat jedinečný smysl, 

který je skryt v každé situaci. Tento smysl nelze vysvětlit, předat, ale lze dospívajícího 

inspirovat kjeho hledání, a to svým osobním postojem nebo společným usilováním a 

prožíváním hodnot. 
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6.1.8. Dospívající a přijetí výzvy 

Přijetí výzvy dané situace je závislé na připravenosti a otevřenosti k možnostem. 

Pokud je oslabena volní složka osobnosti, potom je nutná vysoká míra motivace 

k určitému výkonu nebo vliv autority. V práci s problémovým dospívajícím je úloha 

exemplifikace (výchovy prostřednictvím napodobování příkladů) významná. Normy a 

pravidla, která jsou vyžadována i praktikována v životě pomáhajícího pracovníka, 

vychovatele, učitele nebo rodiče mají pozitivní vliv na dospívajícího a v rámci jeho 

citlivosti k chápání a vnímání spravedlnosti je snadnější, aby je přijal a akceptoval nebo 

se jimi nechal motivovat k činnosti. 

Vnitřní otevřenost člověka (Uingle, 1997) umožňuje vystupovat a jednat sám vůči 

sobě a otevřenost světu mu napomáhá rozpoznávat a prožívat hodnoty ve světě, čímž 

přesahuje sám sebe a překračuje omezení potřeb a pudů. 

Existenciálně frustrovaný dospívající může mít těžiště svého života na straně 

uspokojování potřeb, bez ohledu na smysluplnost. Cílem intervence může být 

přesunout toto těžiště do oblasti smysluplné, což v mnoha případech znamená potlačení 

potřeby okamžitého uspokojení aktuálních potřeb např. překonání nechuti k výkonové 

činnosti (sportovní výkon, pracovní činnost, školní povinnosti). S každou pozitivní 

zkušeností s překonáním svých potřeb a vykonání smysluplného roste vědomí hodnoty 

vykonaného a motivace k dalšímu usilování o smysluplné činnosti. 

6.1.9. Změna jako přirozená součást logoterapeutické práce 

Změna je přirozenou součástí živých organismů, vše jí podléhá. Sama o sobě má 

změna významný vliv na lidský život. Podle Lukasové (1998) představuje přání rychlé 

změny vlastní úrovně aktivity, vobojím směru intenzity, rozhodující složku závislosti. 

Ztráta smyslu a dlouhá chvíle spojená s nudou, neschopností nebo nemožností něco 

vykonat, o něco usilovat vytváří podmínky pro vznik závislosti u dospívajících. 

Zrněny se mohou týkat dvou oblastí. U závislého dospívajícího se změny týkají 

vnitřního světa, u většiny zdravých dospívajících se týkají světa vnějšího, který je 

bohatý na změny vztahové, prostorové, zážitkové. 

Z mnohaletého pozorování zdravých i psychicky nemocných klientů Lukasová 

(1998) vyvozuje dvě hypotézy: 
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• 

• 

Vnitřní změny v životě pacienta jsou dllležitější než změny ve vnějším světě . 

S uzdravováním pacienta se zvyšuje zájem o věci vnější v okolním světě . 

Povzbuzením zájmu o věci mimo osobu dospívajícího, můžeme podpořit proces 

uzdravování. Pomocí techniky dereflexe (viz. Kap.3) můžeme odvést pozornost 

dospívajícího od sebe sama, od vnímání chuti na drogu, od vnímání úzkosti, obava 

strachu, k jiným myšlenkovým obsahům, k vnímání druhých lidí, okolností a situací. 

Např. Nebudeme mluvit a řešit tvoji chuť na drogu, budeme společně pracovat na 

zahradě. 

Účinnější formou dereflexe u dospívajících je zaměření se na oblasti zájmu, které 

jsou pro ně osobnostně významné. Např. jeho zájmy, koníčky, nové činnosti, které jsou 

pro něj atraktivní. Účelem dereflexe je odvézt pozornost od vlastního já k vnějším 

věcem nebo od negativních pocitů a prožívání k pozitivním. 

6.1.10. Obrat k přítomnosti 

Budoucnost a představa o ní, jejích možnostech a důsledcích může být pro 

problémového dospívajícího nebo dospívajícího v krizi obtížná. V mnoha případech je 

perspektiva nepříjemná a vzdálená. Abstinence a život bez psychoaktivních látek může 

být vnímán negativně a navozovat úzkost a pocit beznaděje. V tomto případě se 

pozornost dospívajícího může obracet k přítomnosti. Zaměřit se na aktuální situaci, její 

možnosti a výzvy. Pomáhající pracovníci mohou využít techniky relaxace (prožít a 

nahlédnout aktuální psychický stav) a dereflexe (zaměřit pozornost na věci pozitivní 

nebo odvézt pozornost k věcem vnějším). Využít můžeme i situace právě prožívané a 

terapeuticky ji reflektovat. Situace tady a teď je podle Yaloma (2003) zdrojem 

terapeutické síly a vychází ze dvou předpokladů. 

• Interpersonální vztahy jsou většinou primárními problémy klientů (neschopnost 

vytvořit a udržet trvale uspokojivé vztahy). 

• Interpersonální vztahy se v situaci tady teď projevÍ. 

Zaměřenost na přítomnost dospívajícího může reflektovat jeho prožívání minulosti i 

chápání budoucnosti, aniž by se dospívající jimi vědomě zabýval. Lukasová (1998) 

poukazuje na využití přítomnosti a jejích možností jako na způsob práce, který je pro 
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dospívající přirozený a efektivní, protože smysl v podobě naplňování hodnot je 

přítomen za každých okolností u každého člověka i když není rozpoznán. "Život 

člověka je prakticky obepnut smyslovým horizontem, celou triádou hodnot tak, jako je 

osamělý plavec na moři obklopen oblohou, a když už nemá sílu, aby obrátil pohled 

nahoru, přesto múže na nižší rovině - na mořských vlnách, které ho obklopují, - spatřit 

aspoň její odlesk" (Lukasová, 1998, str. 164). 

6.1.11. Obrat k minulosti 

Uingle rozšiřuje práci s klientem do minulosti. Domnívám se, že i tento přístup 

může dospívajícímu pomoci v hledání smyslu a jeho naplňování. Otázky zaměřené na 

prožívanou smysluplnost v minulosti mu mohou pomoci uvědomit si, že není nereálné, 

aby ji znovu prožíval a zároveň múže opět objevit zdroje, které mu v minulosti byly 

pomocí, oporou a inspirací. 

6.1.12. Využití logoterapeutického dotazování u dospívajících 

V práci s problémovým dospívajícím, můžeme ve fázi znovuobjevování smyslu 

využít logoterapeutického dotazování, které směřuje k obsahové stránce smyslu, 

k osobnostním hodnotám a preferencím dospívajícího a k otázce svobody a 

odpovědnosti (Uingle, 2002). 

1) Výchozí otázky směřují k přítomné situaci, ve které se dospívající nachází: 

• Oč tady jde? 

• K čemu je tato chvíle? 

• Co je třeba udělat? 

• Co je zapotřebí ode mne? 

• Co mohu já konkrétně udělat? 

2) Následné otázky zaměřené na zážitkové, tvúrčí a postojové hodnoty: 

• Je něco krásného, co je jedinečné pro tuto chvíli? 

• Mohu vykonat, vytvořit či způsobit něco hodnotného? 

• Jaké důsledky ajak ovlivní múj postoj tuto i budoucí situaci? 

60 



3) Otázky na hodnotu a důležitost: 

• Je to, co jsem poznal a procítil, důležité? 

• Co by se stalo, kdybych to neudělal? 

4) Otázky svobody: 

• Musím to udělat? 

• Dokázal bych si představit, že to neudělám? 

• Nutí mě někdo, nebo se mohu rozhodnout nezávisle na ostatních? 

• Chci to udělat? 

5) Otázky k odpovědnosti: 

• Pro co nebo pro koho to dělám? 

• Chci to pro to nebo toho udělat? 

• Mám to v této situaci udělat? 

• Kdo říká, že to mám udělat? 

• Cítím jako správné, když to udělám? 

• Nebo je správnější, když to neudělám, něčeho se tak vzdám? 

Na základě těchto otázek se dospívající v přítomné situaci rozhoduje, zda se nechá 

oslovit daným okamžikem a zvažuje, jaké důsledky to pro něj bude mít. Jako základní 

způsob dotazování se na osobní životní naplněnost smyslem můžeme v některých 

případech (zvláště u dospívajících schopných ve zvýšené míře reflektovat svůj život) 

použít základní Franklovy otázky na smysl života, při nichž obracíme pozornost na 

dospívajícího a na jeho život, od kterého něco očekává a zároveň na život, který 

očekává něco od něj samého. Franklovy otázky - Co já můžu čekat od života? Co život 

čeká ode mne? - mohou mít podobu těchto úvah - Proč jsem se narodil? Můžu tady mít 

nějaký úkol? 
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6.1.13. Práce s cz1em v rámci usilování o smysluplnost 

Logoterapeutický přístup můžeme doplnit systemickým přístupem. Tyto dva 

psychoterapeutické směry lze vzájemně propojovat a doplňovat. Prostřednictvím 

systemického dotazování můžeme pracovat s otázkou životního smyslu na racionální 

úrovni a pomoci tak dospívajícímu pracovat na budoucích cílech. 

V práci s problémovým dospívajícím se v rámci hledání smysluplnosti v jeho životě 

můžeme zaměřit na vytváření cíle, o nějž bude dospívající usilovat. Jak je uvedeno 

výše, cíl by měl být pro dospívajícího hodnotný, významný a v souladu s jeho 

svědomím. 

Stanovování cílů se může řídit podle následujících požadavků formulovaných 

v Centm krátké terapie (USA, Milwaukee) Steve de Shazerem (in: Úlehla, 2005): 

>- Významnost cíle pro klienta je předpokladem pro jeho snahu, úsilí a vytrvalost 

při dosahování cíle. 

>- Přiměřená velikost cíle. Cíle by mělo být dosaženo v představitelné době. 

V práci s problémovým dospívajícími je blízká časová perspektiva zvláště 

diHežitá. 

>- Konkretizace cíle. Cíl by měl být zaměřený na chování spíše než na stav. Špatně 

formulovaný cíl: Např. Chci mít větší sebevědomí. Dobře formulovaný cíl: 

Např. Budu se lépe cítit před ostatními i před sebou, když dokážu pravidelně 

chodit na tréninky, věnovat se škole atd. 

>- Cíl zaměřit na to, co nastane, ne na to, co nemá být. Cíl je potom zjistitelný a 

pozornost dospívajícího se zaměřuje na řešení nebo na výsledek, spíše než na 

problém. 

>- Cíl chápaný jako začátek něčeho, nikoli konec. 

>- Cíl musí být realistický. Velké cíle, i když JSou žádoucí, často vedou 

k selhávání. Dojednávat cíle realistické je pro dospívajícího výhodné z hlediska 

realističtějšího úspěchu při dosaženÍ. U velkých cílů mohou pomoci cíle dílčí a 

postupné. 

>- Cíl by měl vyžadovat úsilí. Spokojenost a ocenění Je přímo úměrné 

vynaloženému úsilí. 
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6.2. Přínos logoterapeutického přístupu v práci s dospívajícími 

Logoterapeutický přístup primárně obohacuje terapeutickou práci s dospívajícími o 

téma smysluplnosti života. Prostřednictvím usilování o hodnoty v oblasti zážitkové, 

tVllrčí a postojové nabízí možnosti naplňování a prožívání smysluplnosti života. Múže 

být inspirací pro pomáhající pracovníky a jejich práci s dospívajícími. 

Problematika životního smyslu je na prahu dospělosti aktuální a naléhavá. 

Předpokládá však, že si mladistvý klient nenaplněnost smyslu uvědomuje, cítí potřebu 

zrněny a chce svou existenciální prázdnotu zaplnit. Pro člověka, který nemá vyvinutý 

smysl pro duchovní hodnoty, múže mít logoterapie podstatně menší význam. Otázkou 

dalších úvah o využitelnosti a přínosu logoterapie by mohl být Franklúv předpoklad, že 

osobnost každého člověka má trojdimenzionální charakter - fyzický, psychický a 

noetický (duchovní). 

63 



7. EMPIRICKÁ SONDA 

V této části diplomové práce se budu věnovat logoterapeutické diagnostické metodě 

a popíšu deset příběhů dospívajících problémových uživatelů drog a vztah jejich 

současné a minulé úrovně prožívání smysluplnosti a schopnosti životních změn. 

Podle Lukasové (in: Frankl, 1997) je existenciální frustrace nejčastější příčinou 

duchovních poruch a neurotických onemocnění. Účinnou pomocí jsou logoterapeutické 

postupy, díky kterým se mohou odstranit tyto poruchy a mohou pomoci obnovit životní 

rust k chápání a prožívání života jako smysluplného. 

K empirickému logoterapeutickému výzkumu sestavila E. Lukasová Logo-test, 

který je určen k měření prožívané smysluplnosti a existenciální frustrace. První vydání 

tohoto testu vyšlo v Rakousku v roce 1986 a česky vyšel v roce 1992, v překladu Karla 

Balcara. 

Logo-test slouží ke zjištění rozdílných dimenzí osobní orientace na smysl, poskytuje 

možnost rozpoznat přítomnost a závažnost problémů v prožívání smysluplnosti 

nezávisle na zdravotním stavu a životních okolnostech testované osoby. Logo-test 

můžeme také využít k posouzení možných rizik suicidálního chování, recidivy 

onemocnění nebo případné kriminální činnosti. 

Test je určen pro osoby od 16 let výše. Hlavním kritériem k použití testu Je 

schopnost testované osoby uvažovat o svém životě. 

Logo-test je složen ze třech částí. První část zkoumá noetické sebeporozumění, měří, 

v kolika z devíti kategorií vidí daná osoba konkrétní možnosti naplnění. Druhá část měří 

působení stávající existenciální frustrace. Třetí část se zaměřuje na schopnost 

reflektovat svůj vztah ke svým životním cílům, životnímu úspěchu a k postoji VlIČi 

svému životu. 
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Následující empirická sonda popisuje osm mladistvých ve věku 16-ti až l8-ti let, 

kteří absolvovali dvouměsíční pobyt v Cestě Řevnice na oddělení s výchovně léčebným 

režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí. Použité informace jsou zpracovány 

na základě anamnestických dat, standardizovaných testových metod (Raven, 

Dokončování vět), osobního životopisu psaného klientem a Logo-testu. Infoľmace o 

současném stavu klientú jsou získány na základě osobního sdělení pľacovníkú Cesty. 

Lucie P. - v době pobytu (rok 2004) 16 let 

Lucie P. se narodila v Pľaze, kde žije s matkou, přítelem matky a o rok staľším 

bľatľem. Biologický otec je mrtvý, pľavděpodobně zemřel na následky alkoholismu. 

Lucie užívala déle než jeden rok peľvitin se svým přítelem. Absolvovala opakovaně 

léčbu v psychiatľické léčebně a v době pobytu v Cestě je nařízení o ústavní výchově 

odľočeno. 

Atmosféru v ľodině Lucie vnímá pozitivně, zvláště pak vztah s matkou, na kterou se 

múže obľacet se svými pľoblémy. Nejstaľšího bľatľa, kteľÝ má vlastní rodinu a žije již 

mimo svou primární rodinu, si Lucie váží a má ho ľáda. S o ľok staľším bľatľem má 

vztah napjatý až soupeřivý o přízeň a lásku matky. S přítelem, se kteľým se seznámila 

ve čtrnácti letech, žila s ním a užívala peľvitin, se rozešla a nechce s ním další vztah 

navázat. 

Základní školu Lucie absolvovala bez výchovných a studijních problémi\. Do 

patnácti let se aktivně věnovala volejbalu, kteľÝ naplňoval většinu jejího volného čaStl. 

S matkou a jejím přítelem jezdila na pľázdniny k moři a na hOľY. V době pobytu v Cestě 

se nevěnuje žádnému sportu ani jiné zájmové činnosti. Inteligence je v pásmu pruměru 

(IQ =108, podle Ravena). 

Celkový skóľ v Logo-testu je v pásmu pruměru (13). Možnosti naplňování smyslu se 

podle pľvní části testu pľezentují v oblasti volnočasových zájmú, stabilizovaného a 

hmotně zajištěného života, ve fungujících sociálních vztazích, v naplňování osobních 

cÍlú a úkolú a ve snaze překonávat životní překážky. 

Púsobení existenciální frustľace v současnosti je podle druhé části testu pruměrné. 

Lítost nad minulostí a snaha o lepší budoucnost je vÝľazná. 
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Významné se zdá být zaujetí pro sport, které Lucie opakovaně uvádí jako svou 

"záchranu", dále nespokojenost se současnou profesní přípravou a zároveň touha vrátit 

se do školy. Nízkou sebedl':lvěm a nízké sebevědomí uvádí jako příčinu svého selhání ve 

sportu i ve škole. 

Zásadní témata Lucie jsou podle Logo-testu víra v lepší budoucnost a touha naplnit ji 

ve sportu. 

V testu nedokončených vět Lucie uvádí jako smysl života potřebu se najít, což může 

korespondovat s hledáním svého uplatnění a úspěchu ve sportu a nespokojeností 

s profesní přípravou. Ve svou budoucnost doufá a očekává ji šťastnější než byla její 

minulost. 

Lucie je v období adolescentního hledání a vytváření vlastní jedinečné identity. Na 

otázku "Kdo jsem?" hledá odpověď a pravděpodobně má určitý předobraz, kým by 

chtěla být. Zaangažovanost na současnosti je patrná z potřeby sebepoznání a potřeby 

lepší budoucnosti. 

Prožívaná smysluplnost je průměrná, ale významná může pro Lucii být schopnost 

pozitivního postoje k negativní minulé zkušenosti a snaha poučit se z ní. Prožívání 

smysluplnosti je zaměřené na oblast sportu, který je pro ni diUežitým tématem, ale 

zároveň může být ohrožující v logoterapeutickém smyslu, protože jiné cíle si neurčuje. 

Hledání vlastní identity může být možností, jak se identifikovat s hodnotami a vzory a 

určovat si smysluplné cíle. Otevírat možnosti osobního uplatnění v osobním a 

profesním rámci by mohlo být prevencí zklamání nad neúspěchem v jediném cíli -

sportu. Starší bratr a matka jsou blízkými osobami, které ji mohou poskytnout pocit 

vlastní hodnoty prostřednictvím prožití láskyplného a bezpečného vztahu. 

Po ukončení pobytu v Cestě Lucie studovala s výborným prospěchem střední školu 

sociálního zaměření, kterou předčasně ukončila pravděpodobně kVllli svému partnerovi, 

se kterým vztah později ukončila. Vztah s matkou je stabilizovaný. Podle slov matky 

Lucie opakuje její život. ("Chlapi mě vlekli, kam jsem nechtěla. Vždycky jsem měla 

příživníky.") V současné době, dva roky po ukončení pobytu v Cestě, Lucie abstinuje, 

pracuje ve skladu a finančně podpomje svého současného partnera. 
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Klára S. - v době pobytu (rok 2004) 18 let 

Klára se narodila v Mělníku a žije s matkou a jejím přítelem. Biologický otec odešel, 

když ji byly čtyři roky. Má tři starší sourozence, kteří mají vlastní rodiny. Klára 

absolvovala detoxifikační pobyt v nemocnici Pod Petřínem, užívala tři roky pervitin a 

čtyři roky marihuanu. 

Vztah s matkou je spíše problematický, založený na matčině kritičnosti. Blízké a 

intenzivní vztahy prožívá se svými sourozenci a jejich dětmi. 

Klára nedokončila povinnou školní docházku, v době pobytu v Cestě má přerušené 

studium na SOŠ, obor prodavačka. Inteligence je v pásmu nadpruměru (lQ=120 podle 

Ravena). Mezi své záliby uvádí sport, aktivně se několik let věnovala veslování a lezení 

po skalách, kterému by se chtěla věnovat v budoucnu. 

Skór Logo-testu je v pásmu průměru (12). Možnosti naplnění smyslu jsou v mnoha 

oblastech života, kromě budoucího povolání, které nechápe jako budoucí seberealizaci. 

Chápání a prožívání smysluplnosti života je v době pobytu v Cestě v oblasti hledání a 

jisté nespokojenosti se současným stavem osobních věcí. Představu o vlastní 

spokojenosti a pocitu štěstí má jasnou. Jako životní sen, který by chtěla naplnit uvádí 

práci s dětmi. 

V testu nedokončených vět uvádí rodinu a důvěru jako smysl života a za 

nejšťastnější období svého života považuje narození svých neteří a synovců. Domnívá 

se, že ve svých třiceti letech bude mít děti a rodinu. 

Významnou otázkou Kláry je budoucnost, které se obává, ale zároveň má představu, 

jaká by mohla být. Vlastní realizaci chápe v práci s dětmi a rodinu vnímá jako 

nezbytnou součást spokojeného života. Osobní záliby ve sportu mohou být také 

významné pro osobní spokojenost. 

Prožívaná smysluplnost je spojena osobní užitečností v budoucím povolání. 

Zkušenost s psychoaktivními látkami můžeme z pohledu logoterapie chápat jako 

vyplnění prázdnoty a snahu o nalezení vlastní identity. Klára má jasnou představu o své 

budoucnosti a můžeme pozorovat vysokou míru odhodlanosti a připravenosti věci 

ovlivňovat a měnit. Naplňování smyslu expanduje na mnoha úrovních hodnot. 

V budoucí profesi, v rodinných vztazích a v osobních zálibách. Mnohostrannost cílů 
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může být předpokladem k příznivé prognóze drogové abstinence jako prevence 

existenciální frustrace. 

V současné době, 16 měsíců po absolvování pobytu v Cestě, Klára ukončila učební 

obor s výborným prospěchem a uvažuje o dalším studiu. Od konce pobytu abstinuje a 

prožívá vztah s nerizikovým partnerem. Vztah s matkou je ve fázi vzájemného 

sbližování. 

Ondřej H. - v době pobytu (rok 2004) 17 let 

Ondřej se narodil v úplné rodině ve vesnici u Teplic, žije s matkou, otcem a sestrou, 

která užívala pervitin rok a půl a t.č. je v terapeutické komunitě. Ondřej užíval pervitin 

pět let a absolvoval již několik léčebných pobytů. 

Atmosféru rodiny vnímá jako pohodovou a klidnou. Hádky s otcem chápe jako 

normální. 

Od třetí třídy základní školy navštěvoval sportovní školu, kde se věnoval plavání a 

judu. V době pobytu v Cestě studuje SOU, obor truhlář. Svoji budoucí profesi si 

plánuje v tomto oboru a popisuje ji jako osobně důležitou, baví ho a chce se jí plně 

věnovat. Inteligence je v pásmu průměru (IQ=102 podle Ravena). 

Celkový skór v Logotestu je v pásmu průměru (11). Možnosti naplňování smyslu 

jsou ve všech životních oblastech. Stav existenciální frustrace je průměrný, 

s tendencemi k paralyzování a neschopnosti vidět věci pozitivně nebo reálně. Můžeme 

pozorovat zaměřenost na minulost, která je pro něj obtížná a má přímý vztah 

k prožívání přítomnosti. Představu a chápání spokojeného a šť astného života má jasnou. 

Bojový sport a horolezectví uvádí jako oblast, které se chce aktivně věnovat. 

V testu nedokončených vět uvádí rodinu a děti jako součást své budoucnosti a svůj 

život chápe jako cenný sám o sobě, protože za nejšťastnější dobu svého života pokládá 

své narození, což koreluje s tendencí vrátit věci na počátek a být znovu dítětem, jak 

uvádí v Logo-testu. 

Prožívaná smysluplnost je na hranici dobrého a průměrného prožívání. Ondřej 

z pohledu logoterapie naplňuje mnoho životních hodnot a jeho život je v mnoha 

směrech charakteristický směřováním a usilováním o něco. Drogové zkušenosti 

můžeme chápat jako součást dospívání, jako experiment, jehož důvodem nebyla 
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smysluprázdnota. Prožívání smysluplnosti a mnoho životních opor jako je rodina, škola 

a osobní zájmy, mohou být důležitější než drogová závislost a napomoci k abstinenci. 

Podpořit sebedůvěru ve vlastní schopnosti na základě pozitivních zkušeností a úspěchů 

ve skupině vrstevníků a v zájmové činnosti by mohlo být primárním terapeutickým 

cílem. 

V současné době, 16 měsíců po absolvování pobytu v Cestě, Ondřej abstinuje, 

aktivně se věnuje horolezectví a studuje. 

Štěpán K. - v době pobytu (rok 2004) 17 let 

Štěpán žije v Praze s rodiči, kteří jsou rozvedeni, ale žijí ve společné domácnosti. Má 

mladšího osmiletého bratra. Kouření marihuany a pravidelné užívání alkoholu bylo 

hlavním důvodem jeho pobytu v psychiatrické léčebně a pobytu v Cestě. 

Rodinnou atmosféru vnímá jako napjatou, nepředvídatelnou a pro něj ohrožující 

zejména ze strany otce, který ho několikrát zbil a sám nadměrně pije alkohol. Matku 

vnímá jako neústupnou a nerespektující jeho potřeby. 

Základní školu dokončil bez studijních problémů, ale podle jeho slov neměl mnoho 

kamarádů. Jediný jeho kamarád se zabil při skoku z okna po dokončení základní školy. 

Po ukončení povinné školní docházky byl přijat na gymnázium, kde studuje druhým 

rokem. Inteligence je v pásmu vyššího nadpfŮměru (126). 

Mezi své zájmy uvádí hru na kytaru, horolezectví, jízdu na kole, běhání, divadlo, 

literaturu, poezii a šachy. 

Celkový skór Logo-testu Je ve střední úrovni naplnění smyslu (12). Možnosti 

naplnění životního smyslu se ukazují v zájmových činnostech a v profesní přípravě. 

Bezproblémový život bez obtíží nevnímá jako šť astný. V rodinném prostředí se necítí 

dobře. Svoji minulost chápe jako náročnou, ale zároveň věří v její určitý prospěch do 

budoucnosti, ve které se chce poučit ze svých chyb a dosahovat svých cílů 

přijatelnějšími způsoby. Životní cíle měl Štěpán pravděpodobně i v minulosti. 

Z logoterapeutického hlediska je pro Štěpána významné mnoho životních hodnot, 

které jsou naplňovány osobními zájmy a vzděláním. O své budoucnosti dokáže 

přemýšlet a má určitou představu, jak by měla vypadat. Významné je mobilizování sil a 

schopnost otevřít se novým možnostem a situacím. Můžeme také pozorovat snahu o 
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vytvoření pozitivních mezilidských vztahú a touha být druhým prospěšný. Blízké 

vztahy nejsou pro Štěpána zdrojem bezpečí, ale múžeme sledovat vliv rodičovské 

výchovy v rámci mnohostrannosti zájmú a možný vliv na životní orientaci a 

hodnotovou hierarchii. Prožití blízkosti, lásky a náklonnosti by mohlo Štěpánovi 

pomoci zažívat a potvrdit plně hodnotu jeho existence. 

V současnosti Štěpán dálkově studuje gymnázium v Praze, pracuje v obchodním 

domě a během 18 měsícú po dokončení pobytu v Cestě abstinuje. Otec od rodiny odešel 

a vztah s matkou je stabilizovaný. 

Kamila L. - v době pobytu (rok 2004) 17 let 

Kamila žije v Benátkách nad Jizerou s matkou, babičkou, strýcem a jeho přítelkyní. 

Rodiče jsou dvanáct let rozvedeni. Otec je léčený narkoman, v současnosti nadměrně 

užívá alkohol. Kamila se s otcem stýká minimálně. Pervitin užívala dva roky společně 

s marihuanou a alkoholem. Absolvovala již několik pobytů v psychiatrických 

léčebnách. 

Atmosféru v rodině vnímá Kamila pozitivně. Vztah s matkou je blízký a 

nekonfliktní. Kamila si ji váží za její pracovitost a za péči, kterou ji věnuje. 

Po dokončení povinné školní docházky nastoupila na odborné učiliště, obor 

švadlena, kam docházela dva měsíce a učení přerušila. Vrátit se na učební obor nechce, 

podle jejích slov nepotřebuje k manuální činnosti vzdělání. Inteligence je v pásmu 

mírného podprůměru (IQ=88 podle Ravena). 

Celkový skór Logo-testu je v pásmu horšího průměru (15). Možnosti naplnění 

smyslu jsou v rámci rodiny a nějakého životního úkolu. V povolání ani v jiné zájmové 

činnosti se životní úkoly nevyskytují. 

Podle testu nedokončených vět považuje Kamila za smysl života lásku a rodinu. Jako 

nejšťastnější období považuje vztah s přítelem. Štěstí a lásku považuje za přirozenou a 

nutnou součást života. 

Opakujícím se životním tématem u Kamily je štěstí, láska, svoboda. Představa o 

budoucnosti a kladení životních cílú se vyskytuje minimálně. Jediným a možná hlavním 

vyjádřeným cílem je zbavit se drogové závislosti. K pobytu v Cestě pravděpodobně není 

příliš motivovaná, primárně zde je kvůli zrušení ústavní výchovy. 
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Z pohledu logoterapie je Kamila v životním období, které je naplněno minimální 

úrovní prožívání hodnot. Hodnotou je pravděpodobně abstinence, která je cílem, 

kterého by chtěla dosáhnout. Budoucnost, minulost ani přítomnost nevykazuje ze 

zjištěných informací žádné osobně významné hodnoty, které by mohly vést k prožívání 

smysluplnosti. Absence osobních zájmů a zainteresovanosti na sebepřesahujících 

činnostech je významná a může mít vliv na negativní utváření budoucnosti a prožívání 

současnosti. Kamila se vymezuje proti omezením společenským i omezením spojeným 

se závislostí a akcentuje osobní svobodu, ale toto vymezování je pouze na úrovni 

svobody od omezení. Svoboda k určitému jednání nebo rozhodnutí pro něco se téměř 

nevyskytuje. Současné okolnosti vnímá Kamila jako nepřízeň osudu. V tomto směru lze 

použít modulace postoje, aby Kamila byla schopna vidět své pozitivní možnosti, 

navzdory mnoha okolnostem a vlivům. Kamila pravděpodobně usiluje o stabilitu 

(homeostázu) v rámci své abstinence, ale to je možným zdrojem existenciální fmstrace, 

protože je u ní vysoká absence cílů a přání. Mnoho otevřených přání v podobě cílů a 

angažovanost pro budoucnost je předpokladem k prožívání smysluplnosti, a ta je u 

Kamily minimální. 

V současnosti, 16 měsíců po ukončení pobytu na oddělení Cesty, žije Kamila mimo 

domov, pravděpodobně na ulici a užívá psychotropní látky. 

Šárka Č. - v době pobytu (rok 2004) 16 let 

Šárka vyrůstala na vesnici s rodiči, kteří se rozvedli v jejích šesti letech a s o rok 

starším bratrem. Otec spáchal sebevraždu v jejích čtrnácti letech, od té doby popisuje 

rozvoj problematického vztahu s matkou. V posledních dvou letech nadměrně užívala 

alkohol a posledních šest měsíců pervitin. Absolvovala několik léčebných pobytů. 

Rodinné vztahy vnímá Šárka jako konfliktní a napjaté. S matkou i s bratrem má 

spory. Vztah s otcem vnímá jako bezproblémový a vzpomíná na zážitky s otcem jako na 

nejšť astnější chvíle svého života. 

Po dokončení základní školy nastoupila na střední odborné učiliště, obor kosmetička. 

V době pobytu v Cestě se rozhoduje, zda v tomto obom bude dále pokračovat. 

Inteligence je v pásmu mírného nadprůměm (IQ= 111 podle Ravena). Na základní škole 
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se věnovala aktivně plavání a hrála volejbal. V posledních několika měsících se 

nevěnuje žádnému zájmu ani neprojevuje snahu nějakému se věnovat. 

Celkový skór Logo-testu je v pásmu podpn1měru (18). Prožívaná smysluplnost je 

sporná, nebo se nevyskytuje vůbec a je na hranici existenciální frustrace. Příjemný a 

klidný život není v souladu s chápáním šť astného a smysluplného života stejně jako 

rodinný život. Šárky chápání minulosti je spojeno se ztrátou otce, což se projevuje 

nadměrnou lítostí nad jeho smrtí a pochybováním o vlastním životě. Budoucnost má 

spojenou s negativními dllsledky přítomnosti a se smrtí. Od budoucnosti nic nečeká, 

žádné cíle si neurčuje. 

Z pohledu logoterapie je prožívaná úroveň smysluplnosti na hranici existenciální 

frustrace. Přítomnost je prožívána jako obtížná a nenaplněná radostí. Zážitkové hodnoty 

z minulosti nejsou v přítomnosti významné a do budoucnosti si jiné neklade. U Šárky je 

patrná neschopnost přijetí obtížných životních událostí. Smyslem života nechápe nic 

konkrétního, proto možná nesměřuje k nějakému cíli. Chápání tragičnosti své minulosti 

i budoucnosti může být ovlivněno neschopností sebeodstupu, který by mohl mít vliv na 

vytvoření nového postoje ke svému životu. U Šárky je patrná absence dospělých vzorů 

a blízkých osob, se kterými by se mohla identifikovat nebo přebírat jejich hodnoty. 

V současné době, dva roky po skončení pobytu v Cestě, dále užívá psychotropní 

látky. Střídavě pobývá ve výchovném ústavu nebo je na útěku. Krátce byla těhotná a 

spontánně potratila. 

Jiří V. - v době pobytu (rok 2005) 17 let 

Jiří se narodil v Praze a bydlí s oběma rodiči a dvanáctiletou sestrou. Dva roky 

užíval pervitin, kokain a alkohol. Absolvoval jeden léčebný pobyt v psychiatrické 

léčebně. 

Rodinnou atmosféru vnímá jako napjatou a plnou strachu. Otec často pije alkohol. 

Vztah rodičll popisuje jako problematický s častými hádkami. S matkou si Jiří rozumí a 

může se jí svěřovat se svými starostmi. Matka zaujímá k Jiřímu hyperprotektivní postoj. 

Po dokončení základní školy byl přijat na střední odborné učiliště, obor tesař. Tento 

obor považoval za technicky náročný a ukončil ho. Následně byl přijat na učební obor 

zahradník. Inteligence je v pásmu podpnlměru (IQ=82 podle Ravena). 
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Mezi svými zájmy uvádí hru na bicí, jízdu na kole a poslouchání hudby. 

Celkový skór Logo-testu je v pásmu špatného naplnění životního smyslu (20). 

Diagnosticky je to výsledek pro současnou existenciální frustraci. Možnosti naplnění 

smyslu jsou možné v rámci rodiny nebo budoucí profese a zájmů. Absence představy 

budoucnosti, vlastního jedinečného životního úkolu a osobních cíliL Působení 

existenciální frustrace se projevuje v emočním prožívání, v neklidu a nechuti zamýšlet 

se sám nad sebou. Drogy vidí jako důvod svého neúspěchu a neschopnosti něčeho 

dosáhnout a něčemu se věnovat. 

Podle testu nedokončených vět chápe svoji budoucnost ambivalentně. Očekává ji 

špatnou, ale doufá, že se to nestane, ačkoliv nedokáže popsat, jak zařídit pozitivní věci 

týkající se právě budoucnosti. Smyslem života je pro něj abstinence. V době pobytu 

v Cestě měl přesně spočítané dny, které prožil bez drog. 

Současnou přítomnost existenciální frustrace můžeme z pohledu logoterapie chápat 

jako důsledek mnoha faktorů. Nepříznivá rodinná atmosféra, absence životních cílů a 

negativní životní zkušenosti v podobě častého neúspěchu mohou být důležitými zdroji 

existenciální frustrace. Smysl života je chápán v rámci abstinence. Jiří se snaží usilovat 

o blízké cíle, můžeme je chápat jako potřeby, které se snaží uspokojit nebo naplnit 

okamžitě bez odkladu. Vynaložení dlouhodobějšího úsilí k dosažení cíle je velmi nízké. 

Vliv dospělých vzorů, který by pomáhal orientovat se v životních situacích, je nepatrný. 

Drogy mohou mít u Jiřího roli vyplnění volného ČaSll. Usiluje o abstinenci, ale neví, o 

co by měl usilovat po jejím dosaženÍ. Abstinence se pro něj stává "prázdným pojmem". 

V současné době je stav Jiřího kolísavě stabilizovaný s nejasnou prognózou do 

budoucnosti. 

Jiří č. - v době pobytu (rok 2003) 18 let 

Jiří se narodil v Praze do úplné rodiny, se dvěma staršími sestrami. V pěti letech mu 

zemřela matka a střídavě žil u prarodičů a později u otce. V šestnácti letech mu zemřela 

babička. Přibližně v té době začal užívat marihuanu, tripy (LSD) a pervitin. Absolvoval 

jeden léčebný pobyt v psychiatrické léčebně. V době pobytu v Cestě má soudně 

nařízenou ústavní výchovu. 

73 



Tetu (sestru otce), babičku, sestry, otce a dědu považuje za svoji rodinu. Blízké 

vztahy má s tetou, která mu pomáhá s praktickými věcmi. 

Od sedmi let navštěvoval speciální základní školu. Po jejím dokončení rok 

navštěvoval učební obor pekař a potom nastoupil na obor kuchař, který přerušil ve 

druhém ročníku. Inteligence je v pásmu nižšího průměru (IQ=95 podle Ravena). 

V dětství se aktivně věnoval plavání a od čtrnácti do sedmnácti let se závodně 

věnoval boxu. 

Celkový skór Logo-testu je v pásmu průměrného naplnění životního smyslu (12). 

Možnosti naplnění životního smyslu se projevují ve všech oblastech, v rámci rodiny, 

seberealizace, zážitkových, tvůrčích i postojových hodnot. Svoji minulost nehodnotí 

pozitivně, významné je vnímání minima osobních úspěchů a touha prožít život od 

počátku ještě jednou, dostat ještě jednu šanci. Svůj pobyt v ústavech chápe jako 

nespravedlivý. 

V testu nedokončených vět uvádí rodinu a lásku jako smysl života. Budoucnost je 

zároveň zdrojem napětí a úzkosti. 

V době pobytu byl stav prožívané smysluplnosti průměrný, ale jako logoterapeuticky 

významná se jeví absence hodnot a životních cílů a téma pocitu viny a ztráty ze smrti 

matky. Aktuální pocit utrpení může být možným zdrojem negativního prožívání a 

neschopnosti očekávat něco pozitivního od budoucnosti. Zdrojem prožívání hodnot 

(zážitkových) může být sport, kterému se Jiří v minulosti věnoval nebo rodinné vztahy. 

Neschopnost přijmout nezměnitelné skutečnosti je patrná i z pocitu nespravedlnosti nad 

pobytem v Cestě. 

V současné době, dva roky po ukončení pobytu v Cestě, Jiří opětovně užívá 

psychoaktivní látky a žije pravděpodobně na ulici. 

Monika H .. v době pobytu (2005) 17 let 

Monika žije v úplné rodině s oběma rodiči a osmiletou sestrou na malém městě. 

Pobyt v Cestě je jejím prvním léčebným pobytem. Od dvanácti let kouří marihuanu a 

poslední dva roky pervitin. 

Atmosféru v rodině nechápe jako ideální, vnímá neshody rodičů jako jeden z důvodů 

napjaté rodinné situace. K matce má blízký vztah, může se jí svěřovat se svými 
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problémy. S otcem má spíše konfliktní vztah, odsuzuje jeho zásadovost a vztah 

k penězllm. Popisuje svoji neschopnost dospělého jednání s rodiči. 

V době nástupu do Cesty studuje dmhým rokem Pedagogické lyceum a připravuje se 

k přijímacím zkouškám na hereckou konzervatoř. Mezi své zájmy uvádí hudbu a zpěv, 

hm na kytam, kreslení a literatum. Aktivně se několik let věnovala fotbalu. Inteligence 

je v pásmu průměm (IQ=104 podle Ravena). 

Celkový skór logotestu je na hranici průměrného prožívání smysluplnosti a ohrožení 

existenciální fmstrací (17). Možnosti naplňování smyslu jsou výrazně zastoupeny 

v oblasti zájmů a budoucí profese. V rámci rodinného života jsou minimální. Dosažené 

osobní úspěchy Monika zpochybňuje. Její současný stav prožívání smysluplnosti 

můžeme chápat jako fmstmjící. Některé životní zkušenosti nechápe jako přínosné a 

raději by je neprožila. Současný psychický neklid pociťuje jako zatěžující a zabraňující 

prožívání radosti. Užívání psychoaktivních látek prožívá ambivalentně. Oceňuje jejich 

pozitivní vliv na sociální vztahy a zároveň je chápe jako příčinu osobních neúspěchů ve 

sportu a ve škole. 

Podle testu nedokončených vět má určitou představu o své profesní budoucnosti. 

Chtěla by se uplatnit v umělecké činnosti. Samu sebe vnímá jako silnou osobnost, která 

touží být úspěšná. Užít si život je pro Moniku smyslem života. Nejšť astnější dobou 

svého života uvádí dětství a počáteční dobu užívání psychoaktivních látek. 

Z pohledu logoterapie je významné velké množství zájmů a osobní seberealizace 

v jejich rámci a představa o profesní budoucnosti. Rodinné vztahy, zejména s otcem, 

mohou být zdrojem nepříjemných pocitů a napětí. Současný stav prožívání 

smysluplnosti může být ovlivněn nadprůměrně vysokým nárokováním osobního 

úspěchu. Samotná činnost bez pozitivního výsledku není vnímána jako smysluplná. 

Užívání psychoaktivních látek spojuje s neúspěchem, který prožila, když ji nepřijali na 

konzervatoř. Osobní štěstí vnímá pouze v rámci přijetí na uměleckou školu, což mllže 

být ohrožující pro její abstinenci. Prožívání smysluplnosti je na mnoha úrovních 

tvůrčích hodnot, ale minimálně v hodnotách postojových, což je patrné z chápání 

nespravedlnosti a lítostí nad "osudem", který jí nepřeje osobní úspěch. 

V současné době, rok po skončení pobytu v Cestě, Monika abstinuje a studuje 

střední školu. 
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Petra M. - v době pobytu (2005) 16 let 

Petra žije s matkou a nevlastním otcem v Pelhřimově. Rodiče jsou rozvedení. O čtyři 

roky starší sestra se odstěhovala kvůli nevlastnímu otci z domova. Do Cesty přijata na 

základě užívání psychoaktivních látek a alkoholu. 

Rodinné vztahy nehodnotí pozitivně, s matkou si nerozumí, odsuzuje její závislostní 

chování na druhém manželovi a k nevlastnímu otci má velmi negativní vztah. 

S prarodiči trávila v dětství hodně času, věnovali se společně hudbě a hře na klavír, 

flétnu a kytaru. Nepovažuje se za součást rodiny a v budoucnosti v ní nechce žít. Tuto 

situaci řešila útěky z domova. V době nástupu k pobytu v Cestě probíhá řízení o ústavní 

výchově. 

Po skončení povinné školní docházky Petra nastoupila na učební obor kuchař-číšník. 

N a učiliště se vrátit nechce. V budoucnosti by se chtěla věnovat umělecké činnosti, 

např. malování skla. Inteligence je v pásmu vyššího nadprůměru (IQ=120 podle 

Ravena). 

Výsledný skór Logo-testu je v pásmu průměrného prožívání smysluplnosti (16). 

Možnosti naplňování smyslu jsou minimální v rámci rodiny a profesní přípravy. 

Absence chápání životního úkolu. Současný stav Petry je charakteristický pocitem 

marnosti, zbytečnosti a vnitřního neklidu, který může mít vliv na neschopnost o něco 

usilovat. 

V testu nedokončených vět uvádí svoji budoucnost jako otevřenou, kterou chce 

prožít, zároveň na ni nechce myslet. O svých nedostatcích nechce příliš přemýšlet. 

Sociální vztahy hodnotí jako osobně velmi důležité a usiluje o blízké a důvěrné vztahy, 

což souvisí s partnerským vztahem, ve kterém se cítí šťastná. 

Z pohledu logoterapie je Petra v životním období hledání, ve kterém zatím není 

úspěšná, a proto možná z uvedených informací nezjistíme oblasti naplňování smyslu, ve 

kterých může prožívat radost. Předpokladem pro prožívání smysluplnosti života je u 

Petry mnohostrannost výchovy, kterou prožila v dětství. Psychoaktivní látky mohou být 

prostředníkem sociálních vztahů a to zejména ve vztahu k jejímu příteli, narkomanovi. 

Nalezení životního úkolu v podobě přípravy na budoucí povolání může být pro Petru 

spojeno s úsilím, ale je pravděpodobné, že by mohlo mít stejný účinek jako 

psychoaktivní látky, totiž zprostředkování sociálních vztahll a určitá míry seberealizace. 
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Uplatnění a osobní úspěch mohou Petře pomoci prožít bezpečí a vědomí vlastní síly a 

schopnosti, spojené s jistotou v samu sebe, která ji pravděpodobně schází. 

Příznivě může její budoucnost ovlivňovat již vybudovaný a pravděpodobně 

interiorizovaný systém hodnot tvůrčích a zážitkových. 

V současné době, 10 měsícll po dokončení pobytu v Cestě, Petra abstinuje a pracuje 

jako číšnice v restauraci. 
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7.1. Závěry z empirické sondy 

Domnívám se, že jakýkoliv pokus o statistické shrnující údaje by mohl být 

zavádějící. Důvodem je malý počet osob (mladistvých problémových uživatelů drog) 

zahrnutých do šetření i obtížnost popsat složitou problematiku smysluplnosti. 

Prožívaná smysluplnost je ovlivněna mnohofaktoriálně a domnívám se, že je nemožné ji 

zjišťovat za pomocí přímého dotazování se po smyslu života klienta nebo pouze na 

základě Logo-testu. 

Výsledky Logo-testu mohou být použity jako diagnostický prostředek k rozpoznání 

úrovně aktuálně prožívané smysluplnosti i jako nástroj inspirace pro terapeutickou práci 

a z informací získaných z Logo-testu (konkrétní možnosti naplnění smyslu, aktuální 

úroveň prožívání smysluplnosti života, hodnocení vlastního života z hlediska 

smysluplnosti) usuzuji na vysokou míru praktického využití při stanovování 

terapeutických přístupů k dospívajícímu. 

Z uvedených kazuistik můžeme vyslovit zhruba 4 okruhy týkající se rodiny a její 

atmosféry, osobnostních charakteristik adolescenta, životních hodnot a vztahu 

existenciální frustrace a užívání drog. 

• Rodina a její atmosféra: 

Z uvedené empirické sondy můžeme vidět nejednoznačnou souvislost mezi úplnou 

rodinou a prožíváním smysluplnosti. Jako významnější se jeví pozitivní rodinné vazby a 

atmosféra v rodině. Styl výchovy pravděpodobně souvisí s chápáním osobní svobody 

adolescenta a má vliv na vytváření a hledání vlastní identity, což může korelovat se 

snahou o vymezování se prostřednictvím rizikového chování. 

Pokud by bylo realizováno další šetření, bylo by zajímavé hledat odpovědi na tyto 

otázky: 

Jaký vliv má rodinné uspořádání na chápání života jako smysluplného v době 

adolescence? 

Do jaké míry lze ovlivnit chápání smysluplnosti a schopnost usilovat o životní 

cíle stylem výchovy? 

Jaký vliv má absence hodnot v rodině na prožívání smysluplnosti? 
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Jaký vliv má vztah rodiči! s adolescentem na jeho chápání a usilování o 

smysluplný život? 

• Osobnostní charakteristiky adolescenta: 

Domnívám se, že úroveň intelektových schopností nemá přímý vliv na prožívání 

smysluplnosti, ale nepřímo ji múže ovlivňovat svými sociálními dúsledky i tím, jak 

jedinec rozumí překážkám, jak je schopen orientovat se v životě a v nepřehledných 

situacích. Naplňování životních cílL! miiže být nízkou úrovní intelektových schopností 

negativně ovlivněno. Tato úvaha je v rozporu s výzkumy V. E. Frankla a E. Lukasové, 

podle kterých úroveň intelektových schopností nesouvisí se schopností prožívat život 

jako smysluplný. Další zkoumání by se proto mohlo zabývat následujícími otázkami: 

Které osobnostní charakteristiky, mají výraznější vliv na prožívání 

smysluplnosti života? 

Jaký vliv má úroveň intelektových schopností na prožívání smysluplnosti? 

• Životní hodnoty a představa o životním uplatnění: 

Pokud dospívající postrádá ve svém životě subjektivně hodnotné cíle, pak múže 

prožívat SVl!j život jako smysluprázdný. Tuto prázdnotu, pak zaplňuje např. přehnaným 

zájmem o sebe, své utrpení, požitky, úspěchy nebo na požitky poskytující zdánlivý 

smysl, např. užívání drog, agrese, pasivní zábava. Ztráta, neschopnost nalezení nebo 

porušení životních hodnot múže vyvolat existenciální frustraci (Balcar, in: Vymětal, 

2004). Uvedené kasuistiky potvrzují, že absence hodnot múže mít vliv na současné 

prožívání smysluplnosti života a na vytváření a stanovování budoucích cílÚ. Především 

prostřednictvím zážitkových hodnot (významných vztahl! a zkušeností) múže 

dospívající problémový uživatel drog nacházet naplnění životní smysluplnosti a dále 

pak rozvíjet hodnoty tvúrčí a postojové. 

Nejčastěji uváděným sportem výše popsaných mladistvých Je horolezectví, 

kterému se již věnovali a chtějí věnovat i v budoucnosti. 1 Sport a osobní záliby mají u 

1 Franklova logoterapie je označována za psychologii výšin. V.E.Frankl byl vášnivým horolezcem a 
lezení po skalách se věnoval aktivně celý život až do svých 70-ti let. E.Lukasová doporučuje pobyt na 
horách a v přírodě jako prevenci noogenních poruch. Srov. Frankl, 1997 a Lukasová, 1997 
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dospívajících vliv na prožívání radosti. Společensky vhodným zplhobem vyplňují volný 

čas a v případech, kdy profesní příprava není chápána jako uspokojující, se mohou stát 

zdrojem smysluplného prožívání. 

Otázky, které by mohly být dále zkoumány: 

Jakým Zpllsobem lze co nejúčinněji ovlivňovat adolescenta v úsilí o hledání a 

uskutečňování subjektivně důležitých hodnot? 

Může být absence osobních zájmů příčinou nebo důsledkem ztráty smysluplnosti 

života? 

Jaký vliv na prožívání smysluplnosti života má nalezení a ujasnění preferencí v oblasti 

profesní budoucnosti? 

• Vztah existenciální fmstrace a užívání drog: 

V uvedených kasuistikách můžeme vidět souvislost mezi schopností prožívat život 

jako smysluplný a osobními motivacemi, které popisuje A. Uingle. U některých 

dospívajících je zřejmá nejistota vlastní existence, můžeme ji nazvat nezakotveností, jež 

může být způsobena životním prostorem, který není bezpečný a nedává dospívajícímu 

možnost přijetí vlastní existence. To může dále vést k nemožnosti přijetí ostatních a 

k prožívání strachu. Pokud dospívající neprožívá jistotu vlastní existence a není schopen 

přijímat sebe ani ostatní, potom je pro něj obtížné prožívat pocit radosti ze života. U 

těchto dospívajících, kteří odpovídají záporně na otázky "Mohu zde být?" a "Chci zde 

být?" je terapeutická intervence obtížná a zahrnuje způsoby práce s depresivním 

prožíváním a se strachem. Dospívající, kteří zažívají jistotu své existence a radost z ní, 

mohou v rámci pobytu v terapeutickém zařízení nacházet vědomí vlastní hodnoty, a to 

především prostřednictvím naplňování zážitkových, tvůrčích a postojových hodnot. Na 

základě prožitku vlastní hodnoty může dospívající usilovat o smysl v životních 

situacích a odpovídat na otázku směřování a smysluplnosti svého života. 

Otázky, kterými by se mohlo zabývat další zkoumání: 

Jaký vliv má snaha o okamžité uspokojení potřeb na schopnost usilování o 

smysluplnost? 

Jaká je souvislost mezi neuspokojováním potřeb a prožíváním smysluplnosti? 
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Těžiště U dospívajících se špatnou úrovní prožívání smysluplnosti nebo 

s existenciální fmstrací mElŽe být v oblasti okamžitého uspokojování potřeb bez ohledu 

na smysluplnost. Domnívám se, že tento fakt může být ovlivněn i psychickou odolností, 

stabilitou a vytrvalostí. 

Zaměřenost výlučně na výkon, úspěch a štěstí se jeví z hlediska logoterapie jako 

ohrožující chápání smysluplnosti, protože nedosažení cíle je často provázeno 

negativními pocity zklamání a marnosti a v důsledku může vést k nechuti a 

neschopnosti v usilování a naplňování hodnot pokračovat. 

Nedostatečná schopnost prožívání života jako smysluplného může být příčinou nebo 

důsledkem problémového užívání drog. U některých dospívajících je pravděpodobně 

jistá mira existenciální fmstrace prožívána v důsledku ztrát schopností a osobního 

zaujetí pro prožívání hodnot. Předpokladem pro znovuprožívání smysluplnosti jsou 

minulé zkušenosti s naplňováním hodnot a vlastnosti, schopnosti a dovednosti fyzické, 

psychické i praktické, které získal v minulosti. U dmhé skupiny dospívajících je 

problémové užívání drog možným důsledkem vnímané životní prázdnoty, spojené 

s minimálním naplňováním životních hodnot. U těchto dospívajících můžeme 

diagnostikovat minimální anticipaci cílů, zároveň může jejich naplňování být novou 

zkušeností, která by mohla být natolik významná, že snaha o usilování o smysluplnost a 

prožívání hodnot bude velmi intenzivní. V tomto případě je život dospívajícího bez 

sebepřesahujících hodnot, což může být zdrojem smysluprázdnoty. Tato prázdnota pak 

může být vyplňována destruktivními hodnotami, které život dospívajícího naplňují 

smyslem jen zdánlivě. 

Myslím si, že základním logoterapeutickým cílem v práci s dospívajícím 

problémovým uživatelem drog je objevení a přijetí takových hodnot, které bude 

dospívající považovat za subjektivně významné v rámci osobního chápání 

smysluplnosti. 
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8. ZÁVĚR 

V závěru této práce bych se chtěla pokusit o komparaci teoretické části s empirickou 

sondou. Pravděpodobně není možné jednoznačně potvrdit a popsat souvislosti mezi 

všemi teoretickými východisky logoterapie popsanými v úvodních kapitolách, proto 

budu vycházet ze závěrů empirické sondy, které se významně váží k teoretické části. 

Logoterapie se zabývá obecnými předpoklady kvalitně prožívaného života. Zabývá 

se možnostmi dosažení smysluplného života. Hlavním cílem logoterapie je pomoci 

člověku otevřít se, vidět, rozumět a rozhodnout se pro určité jednání. Jako primární 

předpoklad smysluplného chování chápe otevřenost k dialogu, která může být 

následována oslovením situací, jejímu porozumění a rozhodnutí se pro to nejlepší 

v dané situaci. 

Otázka prožívání života jako smysluplného je otázkou specificky lidskou. V období 

dospívání je problematika životního smyslu naléhavá vzhledem k úkolům tohoto 

období. Hledání a vytváření vlastní identity může být spojeno s dotazováním se po 

smyslu svého života. 

Franklova charakteristika smysluplného života se v empirické části potvrdila, a to 

zejména v oblasti podoby smyslu a jeho vnímání. Smysl není konstantní a mění se 

v závislosti na okolnostech. Smysl jako životní směr pro určité časové období je u 

dospívajících významným faktorem určujícím jejich blízkou budoucnost. U některých 

dospívajících problémových uživatelů drog se jeví jako významný fakt neschopnost 

vidět životní možnosti, v podobě úkolů, situací a hodnot. Proto může být primární 

snahou pomáhajícího pracovníka nabízet takové možnosti, které pro dospívajícího 

budou natolik významné a hodnotné, že se jimi nechá oslovit. Otázkou dalšího výzkumu 

by mohly být možnosti ovlivňování otevřenosti dospívajícího okolním výzvám. 

Potřeba užitečnosti vlastního snažení je patrná u dospívajících, kteří mají alespoň 

předobraz svého budoucího uplatnění. V souvislosti s Lukasovou, která chápe potřebu 

užitečnosti jako předpoklad uspokojujícího a smysluplného života, vyvstává otázka, zda 

dospívající, který necítí tuto potřebu, může chápat svůj život jako smysluplný. 

Empirická sonda nepotvrdila, ani nevyvrátila tuto souvislost. 
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Dúležitým faktorem ovlivňujícím smysluplnost života dospívajícího problémového 

uživatele drog je schopnost sebetranscendence, kdy dospívající svým myšlením, 

cítěním a jednáním dosahuje mimo sebe, přesahuje sám sebe do okolí, k lidem, 

možnostem nebo situacím. Přílišné zaujetí sebou samým múže vést k neschopnosti vidět 

okolí i sebe reálně a zamezuje možnosti naplňovat smysl v oblastech vnějšího světa, 

zvláště pak v sociálních vztazích. Metoda dereflexe múže být účinným nástrojem 

v práci s dospívajícím, pokud mu nabídne vhodnou alternativu zájmu o vnější věci. Jako 

účinné se jeví většina sportovních a uměleckých činností, při kterých dospívající musí 

zaměřit pozornost na danou činnost, oddá se jí a nevědomě nemúže myslet pouze na 

sebe nebo na svúj problém. 

Chápání smysluplných souvislostí se váže na většinu činností, které dospívající 

vykonával v minulosti nebo vykonává v rámci léčebného pobytu a souvisí s užitečností 

jeho snažení. Myslím si, že smysl nějaké činnosti je v přímém vztahu s její užitečností a 

múže být zároveň silným motivačním faktorem k nějaké činnosti nebo jednání. To se u 

dospívajících problémových uživatelů drog projevuje již v míře chápání smyslu 

léčebného pobytu a jejich motivaci a očekávání od něj. U dospívajících, kteří chápou 

sVllj pobyt jako nedobrovolný múže být patrná nízká snaha a zaujetí pro některé 

činnosti. Pobyt nemusí chápat jako smysluplný a užitečný, a proto nejsou otevřeni 

nabízeným možnostem. 

Princip homeostázy se prokázal jako významný v souvislosti s osobními cíli 

dospívajícího. Dopívající, kteří si stanovují cíle nebo mají nějaká přání, jsou ve větší 

rrure motivovaní a aktivní. Prostřednictvím nerovnováhy, v podobě uvědomování si 

nějaké potřeby, nedostatku nebo touhy, jsou v určitém stavu psychického napětí, které 

se snaží vyrovnávat usilováním o předmět svých potřeb, tužeb nebo cílů. Tato 

nerovnováha může být aktivizujícím činitelem kjednání nebo chování, které vede ke 

smysluplnému naplnění vlastního života. Cíl, který má podobu primárního usilování o 

abstinenci se jeví jako málo motivující a v důsledku neúčinný, zvláště pokud není 

doprovázen jiným cílem, který naplňuje život smysluplnými činnostmi. 

Jako společný činitel v problematice životního smyslu u dospívajících Je 

pravděpodobně naplňování smyslu ve třech oblastech hodnot - zážitkových, tVllrčích a 

postojových. Cílem terapeutické práce v logoterapeutickém pojetí múže být otevírání a 

83 



nabízení nových možností voblastech životních hodnot. Domnívám se, že jako 

terapeuticky významné mLlže být votázce smysluplnosti života u dospívajícího 

problémového uživatele drog poskytování nových zážitkLl a zkušeností, objevování 

vlastních možností a schopností, nalezení a přijetí osobního životního úkolu v rámci 

profesní budoucnosti. 

Problematika životního smyslu u dospívajících je specifickou psychologickou 

oblastí, kterou lze empiricky měřit a popisovat velmi obtížně. Závěr této práce nelze 

uchopit v rámci výsledných faktů, které by bylo možné vyvodit z teoretické a empirické 

části, ale možná mnohem více v kontextu smyslu této práce, kterým bylo popsat 

problematiku smysluplnosti života v logoterapeutickém pojetí a hledat souvislosti a 

především využití tohoto směru při práci s dospívajícím problémovým uživatelem drog. 

Účel této práce má pravděpodobně podobné charakteristiky jako smysluplnost 

v logoterapeutickém pojetí - užitečnost, chápání smysluplných souvislostí, inspirace a 

otevřenost pro danou problematiku. 
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11. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Logo-testy 

Příloha č. 2: Testy nedokončených vět 
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Příloha č.l : Logo-testy 

LOGO - TEST - Ž 

Věk : __ /-:/_J-+',.: _______ _ 

Povolání: _____________________ Vzděláni: ~~~r~~=<1 _ ________ _ 

I) Přečtěte si následující výroky. Jsou-Ii mezi nimi takové, které se k Vám osobně tak hodí, jako by 
pocházely přímo od Vás, prosím, připište k nim " ANO" . Jsou-Ií mezi nimi takové, které zcela 
odporují Vašemu názoru, prosím, přípište k nim "NE". Pokud pro Vás bude rozhodnutí mezi "ANO" 
a "NE" obtížné, můžete nechat okénko prázdné. 

1) Příjemný a klidný život bez velkých nesnázi a s dostatečným hmotným zabezpečením pokládám za velice 
dobrou věc. 

2) Mám své představy, jaká bych chtěla být a čeho bych chtě la dosáhnout, a tyto představy se podle možnosti 
snatím uskutečňovat. 

3) Cítím se velmí dobře doma v kruhu rodiny a ráda bych přispěla k vytvořeni takově ho domova i dětem . 

4) V povolání, které nyní vykonávám nebo pro které se připravuji, vidím své pravé uplatněni. 

I 
I~ 

5) Mám k jednomu člověku nebo k více lidem závazky či vztahy, jejíchž naplňováni mi působí radost. 

6) Mímo své zaměstilání nebo studium mám ještě nějaký další zájem (třeba cdborný nebo oddechoV'j), 
kterému se věnují nebo budu věnovat, jakmile na to budu mit čas. 

7) Některé zážitky (třeba poznáváni něčeho nového, prožíváni umění, vnimání přírody apod.) mi přinášej i 
radost a nerada bych je postrádala. 
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8) Věřirn , ze mám v životě nějaky svůj úkol ( ať V oblasti mravni, společens ké, ve službě pokroku apod ,) a 
snažím se jej plnit. 

9) Mám život zkalený nouzí , nemcci nebo jinou vážnou starosti a všemožně usiluji o to, abych tyto těž kosti 

překonala a dosáhla zlepsení. 

:10;(1 I 
",-_._' --

II) Prosím, udělejte křížek do okénka k té odpovědi, která nejlépe vystihuje, jak často jste dosud 
prožívala následující zážitky. Snažte se být upřímná. 

1) Bezmocný vztek, že všechno, co jsem dosud vykonala, bylo nadarmo, 

velmi často O občas .0 nikdy O 

2) Přání, být ještě jednou dítětem a moci začit život znovu od zaéátku, 

velmi často /0 občas O níkdy O 

3) Poznání , že se snažím před sec<lu samou nebo před jinými lidmi ukazovat svůj život lepší či plnějsí, než 
doopravdy je, 

velmi často O občas iEJ nikdy O 

4) Nech uť zatěžovat se hlubším a možná nepříjemným přemýšlením o tom, co čin ím a co tím způsobuji . 

velmi často O občas ~ nikdy O 

5) Naději, že i když mě třeba potká nezdar nebo neštěsti, tak z toho přesto mohu nakonec učin it prospěšnou 

věc, když pro to nasadí m vsechny SV€! sily, 

velmi často O občas ř;& nikdy O 

6) Takový neklid, který mě zbavuje rozumného pohledu na věci a trápi mě tak, že ztrácím zájem o to, co se 
děje. 

velmi často O občas lEl. nikdy O 

7) Myšlenku, že bych si jednou před smrti musela ř ici: 'Nestálo za to žít.' 

velmi často O občas rEl nikdy O 

2 
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lil) 
1) Popíší Vám tří př i pady: 

a) Jedna žena se nemohla ve svém živoiě věnovat tomu, co si vidy přála us kuteénit. Misto toho si však během 
doby vytvořila dobrou příležitost k jiné prosp'-'šně činnosti a plně se jí věnovala s takovým zaujetím, že li 
ní dosáhla mnoha úspěchů a velmi dobr:Í'ch vyhlidek do budoucna. 

bl Jedna žena se ve svém živoié stale a plně věnovala pouze tomu, co sí vytkla za svúj životn i cfl. Vubec se 
jí to nedaři, avšaK neustále se snaži svuj záměr uskutečnit, i když se kvů l i tomu musela mnohého v životě 
vzdát a nic dobrého tím nedosáhla. 

c) Jedna žena se nemohla ve svém životě věnovat tom u. co sí vždy přála uskuteénít. Učin ila proto kompromis 
mezi svými viastn ími cíli a okolncsimi, :<ieré ji zabránily jich dosáhnout. Povinnosti, které na ni připadly, 
plni ukázněně, i když bez zvlaštni radosti. Mezitím všal<, když to zrovna je možné, věn uje se sV'i m osobrrím 
zájmům. 

2) Prosím, odpovězte k popsaným případům (vepište do okénka písmeno): 

Kte rá z těchto žen je nejšťastnějš í? 

Která z těch to žen nejvíce trpí? 

3) Prosím, vylíčte nyní několika větami svůj vlastní "případ" tak, že vzájemně porovnáte, co jste 
v životě chtě la a oč jste se snažila, co z toho jste docílila a jak toto vše nyní pro sebe hodnotíte: 

.u-fl 

{/'r.foO 

. /Nt-o~2ir 
./ 

aP e ť.e.. 

X Ci~,}7 cP to if'..K:' é'h q a-úO / q I C' éc 
f'1./'. ~n A. ~0 /'7--F7 -< J~ t=J'-. 

3 
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POUZE PRO HODNOCENí 

Části souČét 

Častl! součet 

Část 1112) "nejšťastnější" 

'nejvíce trpí" 

Část 1113) "naplněni smyslu' 

"postoj ke strádání' 

'postoj k ůspéchu" 

Celkový skór 

Věk 

Věk: I (16) -29 I 30 - 39 

01 I 0 - 10 I 0 - 10 

Průměr (= 02 + 03) I 11 117 I II - 16 

I 04 - (Dg + 0 10) I 1
18 I 17 

I 

04 I Dg I 19 - 21 I 18 - 21 

I DlO I 22 -32 I 22- 32 

VYSLEOEK V PASMU: 

I. 

7" 
.;. 

<l 

1 
C 

: -
-/ 
C 

~';; 

: Ir 

40 - 49 

0·7 

8 - 13 

14 

I 15 -18 

19 - 32 

I 50 -59 

I 0 -7 

I 8 - 13 

I 14 

I 15 - 18 

I 19 - 32 

Dg 

i 
I 

! 
1 
I 
I 
I 

60 -

0 ·9 

10 - 14 

15 

16 - 18 

19 - 32 

I 
DiO 

Obsahová těž iště : :1!6J.'..fw .. rv(i!:;./J:;; . J:0l-:~/ .4':1.·(o.t{f":fÓ: . . .. . .. . ..... .. . " .... ..... . . 
J 

Jiná pozorování: . .' . . . .. . . • . .. . • . . . . • . .. . ....•. •• .. .. . .. . ... •..... . . . . ... .. ....... ..• .• . 
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LOGO - TEST - M 

(i:: lisabeth S. Lukaso'lá ! K.B.) 

/;~< 
Jmér.o: ·....::... _ ____________________ ___ věk:· . ! 

Povolan i: ~=-~> __ ~2.~-~~ _ _ _?;·~'~~-?~~~_! ~· -~~~-VZdělání: ___________ ___ 

I) Přečtěte si následující výroky. Jsou-jí mezí nimi takové, které se k Vám osobně tak hodí, jako by 
pocházely přímo od Vás, prosím, připište k nim "ANO". Jsou-Ii mezi nimi takové, které zcela odporují 
Vašemu názoru, prosím, připište k nim " NE". Pokud pro Vás bude rozhodnutí mezi "ANO" a "NE" 
obtížné, můžete nechat okénko pnizdné. 

1) Příjemny a klidný zivot bez velf;ých nesnází a s dostatečným hmotným zabezpečenim pokládám za velice 
dobrou věc. 

2) Mám své představy, jak'y bych ch:ěl být a cano bych chtěl dosáhnout, a tyto představy se podle možnosti 
snazim uskutečflova"i. 

3) Cítim sa velmi dobře doma v kruhu rodiny a rád bych přispěl k vytvořeni takového domova i dětam. 

I):·; FA 
4) V povoláni , které nyni vykonávám nebo pro které se připravuj i, vidím své pravé uplatnění. 

5) Mám k jednomu člověku nebo k více lidem závazky či vztahy, jejichž naplňováni mi působ i radost. 

6) Mimo své za:něstnání nebo studium mám ještě nějaký další zájem (třeba odborny nebo cddechcV'jJ, 
kterému se věnuji nebo budu věnova~, jakmile na to budu mit čas. 

7) Některá z:iZ iiky (třeba poznáváni něčeho nového, proživání umění , vnímaní přírody apod.) mi přinášejí 
radost a nerad bych je postrádai. 
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6) '/éřim, že mam 'J životě r,ějaky svůj úkol (ať v oblasti mravni, společenské, ve s lužbě pokroku apod.) 
a sn.ažim se jej plnit. 

9) Mám ž ivot zkalený nouzí, nemoci nebo jinou váZnou starostí a všemožně usiluji o to, abych tyto těžkosti 

překonal a dosáhl z!epšeni, . 

ll) Prosím, udělejte křížek do okénka k té odpovědi, která nejlépe vystíhuje, jak často jste dosud 
prožíval následující zážitky. Snažte se být upřímný. 

1) Bezmocný vztek, Že všechno, co Jsem dosud vykonal, bylo nadarmo. 

" Velmi často t2í 
,/ . občas O 

2) Přán i , být ještě jednou dítětem a moci začil žívot znovu od začátku, 

velmi často d, občas a 

nikdy O 

níkdy o 

3) Poznán i, že se snažim přacl sebou samým nebo před jínými lidmi ukazoval svlij život lepši či plnějši, než 
doopravdy je. 

velmi často O občas O 

4) Nechuť zatěžovat se hlubším a možná napříjemným přemýšlením o tom, co činím a co tim způsobuji. 

velmi často O občas ' [2j 
, ..... - nikdy O 

5) Naději, ža i když mě třeba petká nazdar nebo neštěstí, tak z toho přesto mohu nakoneo učinit prospěšnou 
věo, když pro to nasadim všechny své si ly. 

velmi často O občas O nikdYB , -. 

6) Tako'J'Ý' neKlid, kterj mě zbavuje rozumného pohledu na věci a trápí mě tak, ze ztrácím zájem o to, co se 
děje. 

velmi často !;:4' 
."' '\ 

občas O 

7) Myšlenku, že bych sl jednou před smrtí musel říct: "Nestálo za to žíl' 

velmi často O občas ~_._. 

2 
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III) 
1) Popíši Vám tři případy: 

a) Jed6n muž sa namohl ve svém živo\'§ věnovat tomu, co si vždy přál uskutačnit. Místo toho si však během 
doby vytvořil dobrou přilaii!os! k jiné prospěšné činnosti a plně sa ji věnoval s takovým zaujeiím, že v ni 
dosáhl mnoha úspěchů a velmi dobrých vyhlídek do budoucna 

b) Jeden mUl se ve svém životě stále a plně věnoval pouze tomu, ce si vytkl za svůj životní cíl. Vůbec se mu 
to nedaři, avsak neustále Se snaži svůj záměr uskutečnit, i když se kvůli tomu musel mnohého v životě 
vzdát a nic dobrého tim nedosáh!. 

cl Jeden muž se nemohl ve svém životé věnovat tomu, co si vidy přál uskutačnit. Učinil proto kompromis 
mezi svými vlastnjmi cili a okolnostmi, které mu zabránily jich dosáhnout. Povinnosti, které na něj připadiy. 
plni ukázněné, i když bez zvláštni radosti. Mezitim však, když to zrovna je možné, věnuje se svým osobním 
zájmům. 

2) Prosim , odpovězte k popsaným případům (vepište do okénka písmeno): 

Který z těch mužů je nejšťastnějš i? .___. 

Který z těch mužů nejvice trpí? 

3) Prosím, vyličte nyní několika větami svůj vlastní "případ" tak, že vzájemně porovnáte, co Jste 
v životě chtěl a oč jste se snažil, co z toho jste docílil a jak toto vše nyní pro sebe hodnotíte: 
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POUZE PRO HODNOCENí 

Část I součet :4-
Část II součet ll .. :' 

Část lil2) 'nejšťastnější' 

'nejvíce trpí" ~r 

Část 1113) 'naplnění smyslu" J 
'postoj ke strádáni" 

• postoj k úspěchu' 

Celkový skór ZCl 

Věk /7-

Věk: (16) - 29 30- 39 40-49 50- 59 I 60 · 

I 01 0-10 0 -1 0 I 0-7 0-7 0-9 
I 

I Průměr (- 02 +- OJ) 11-17 11 - 16 8-13 8 -13 10 - 14 

! 04 - (Dg + 010) I 18 17 14 14 15 

04 I 
Dg 191" 21 18 - 21 15 -18 15 -18 16-18 I 

I DlO 22-32 22 -32 I 19 - 32 19 - 32 19- 32 

VYSLEoE K V PASMU: 

Průměr 

(-02+03) 

, Porovn ání I a 11I3): }, '-/. ' /,1/.'; . tt:G(t'.(?J'f//0:<: .t:: / '1'// : 1./Xkl.. -.(.:r:/) .. :'>: .. 
JIl': '~--r.. ... . .i t7- ~ . .</~~,c: /. . Y~ • t.;~:f.c. (. : < <' . fr: -:-.'(J. : . :~: .4-.' . éf.~-: ... .. .. l ••••••••• • ••• . ........ 

Obsahová těžiště: . . ~ .Jr' : ~;: ; "! .'. !Y(f:.l . . ~ . . 4 .t:;'~;~- ; .. ~ . . -':.:',. :~ . :~ .-:/f.~4 ;,;r;~. (a ( . . ~. ~~<:- 7;-';i. !; t~! . ', . 
. /~' . ': ( . . {'.r1(.~ : -. . ~i!'/7' .... ...... ... -..... _ .... .. .......... ....... ....... .. . 

Jiná pozorovaní: .. ... . ......... . 

( ;'1 '.;>. ~. i'.' /' - '. I /, 'I 
Terapeutická indikace: . . : >~:"'-".- --; ~ :.:: ~ . .. .-- .~~r. .: ... ~:.~. ,,'- " . ~":'( -: r: . , t , --..t/. . ~<! .. ~ /. .', ~f' [ ~:-;,:.: .. ::. ~", . . o ••••• o • 
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Příloha č.2: Testy nedokončených vět 

DOWNČOVÁNT VtT: 

1) Až mi bude třicet .. myslím že budu ~:li:;'\,")).),C '.'_ ' I 

2) Je. přirozené, že lidé chtěj í i,'" 

3) Muj ote.c jz ",\.J ... <;.; -' . .r .' ~. 

j' ~.) ,~l\. ,\ ... l,l.~ 2~'L \-'~" ~ \)~ t .. -' __ _ '~ r 

~/ \'. \ ,'l(' i:~ r " \ p.,':'" 

c}) Potřebuji-Ii pomoc, mohli se obvykle obrátit na 

5) Kluci a holky, kteří něco provedou 'c\. \.\. 

. , , .\.1, 
,\. c' '\ 

7) Když se na sebe dívám do zrcadla 1.:-; ( J 1 
8) Jsem na s~be py-snýíá, když \,_'-\ ~ 

9) V dětství jsem si často přállo \. \"'·~V:~j ,t.. vli.J.\.; 

JO) Zů nespravedlivz považuji ;\\'\.::: Uf ~\'A. I}\.. (J, 

12) U nésdomc 'X 

13) Maminka a j á .1 <... 

.~. 

'. 

.\.l'-

14) Když uvažuji. jaká budoucnos1' mě asi čeká ~. c'-~ ,~\, "'-·tv~\ '-\ ~ 'l \.v <:' ... A 

15) Největší trapnost, která mě muže potkat j e 

16) Když mi někdo něco vytkne Q\.r.:.\l... N .... 

17) N·zmá cen ,I.,..\.. 

18) Většina li~í mě považuje za 

19) Jsem obvykle patrestán/a 

20) Muj nejlepší kOnlorád/lwmarádka 
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2l) Trápí mě 

22) J"nom blázen by ,\ , 
:, --

23) Lidé, ktéí mne moji rádi ,>. " 

24) Pro mé jedr.áoí je nejdůležitější > '-- '.-< 
\ 

.. /- ....... \.,.,~.\ 

I ' 
"::.' .I / ~ .' ;-, 

,- ', 
' .... ~. 

\ \ 

27)' Ve skutečnosti neJ'sem yubec takový/á :-c\ (J , ' ", " ~ - J. , ' • ' , \. ''-''. .~ ~ · j .:l\.T\ 

28) Nejhorší, co by mne, mohlo potkat by bylo ,~' '> \>_~~, \ ,~\ +- _.(~,:;,,--

29) Nejhorší na mně je -, 

30) Nejvíc mi jde na nervy 

31) Kdybych ,h{ v\. I C\_ 

32) Alkohol a ret '1 t. 

33) Cítím napětí kdykoli 

35) NejŠťastnější doba v mém životě 

37) Dospělí \.\ ,é, ' . 
. :j - -. 

38) Když mě něco opravdu dopál í 

39) Muj kluk/ moje holka 

40) Nejlepší je .. --..'( í (Qj~ 

L ~ ~ 
--"~ J\~_:_\. ;_I.~CJt/ ,.,;ll 

\~,C-.. 

/1 
J 

':\/\., 0\.\ i,-f 
f 

'~';\I" .\;\_ \.A}..\~/, ' 

\ C \\( t,,\ 
\.. I , " 

' r. ' 
1 '0) '~""'\-' ." L 'J<;~'.J\. "V'\ 

C" cA o 
' '., 

~'l J" "I' "--

98 

, 
p,'\ ,·h" .' 
. """í. __ -..1'.'\''-' 



DOKONČOVÁNÍ VĚT 

1) Až mi bude třicet , myslím že budu 
J 

.1-'1/,: 
/ -

7 
2) Je přirozené, že lidé chtějí .-'. /' 9:-/ -:.')- ! .'., 

7 c....-; ./" 

~ ll-· , r'::. J .,/' 
3) Muj otec je / r / / 

i 

4) Potřebuji- Ii pomoc, mohu se obvykle obrátit na 

/)::/"'ť( 
- / . 

I 
I,. 'l' -

,..-- - I ! 'Í 
5) Kluci a holky, kteří něco provedou /4'.; .. ::..-:/, -.7 /,"; ./, /' J' /. ,z, /""Y . ./ -

/~ .r- ",-",-',. r :-:..<..,..N ~;-/-' • 

6) Myslím, že jsem _:-:... I... - /- .. j Jl' l ' 
-< •. - . -r -,. ,;:; /'rj~- --;?, ,é'-1 Jr; -1:r:~/'<- ';J __ ./ 

7) Když se na sebe dívám do zrcadla '--'i~-- -; .. / ,- j'.: i ,r./;/ ,,;://:' 

8) Jsemnasebepyšný/á,když /r- _/,;-i-_~/I~,J l..;-</'},'f"-- 7~';_~ /j 
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21) Trápí mě 

34) Láska je 

35) Nejšt'astnější doba v mém životě ./r::. .2.:;-
c . 

..1 ,I. 
36) Potřeboval/a bych vědět ~~ .. .,.-' c/- --, /"t?/'0 ! 

37) Dospělí /./. ,,'" -;) .. ' , -' 

<. 

38) Když mě něco opravdu dopálí 

_/ __ /!,:t I 
,/ ~ . í/'" . , 

A~', 7, ...1'<l ' Y ('/ " 
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Anotace: 

Diplomová práce popisuje logoterapii a existenciální analýzu v pojetí V. E. Frankla a 

jeho následovníkll A. Uingleho a E. Lukasové. Zachycuje hlavní filozofická 

východiska, techniky a metody práce tohoto psychoterapeutického přístupu a vymezuje 

jeho vztah k psychoanalýze a individuální psychologii. Usilování o smysluplnost života 

je v této práci uchopena jako jeden z důležitých aspektll dospívání, který je u 

dospívajícího problémového uživatele drog významným faktorem, jež může ovlivňovat 

jeho aktuální psychický stav i vztah k budoucnosti. Empirická sonda vypracovaná na 

základě anamnestických dat a Logo-testů na deseti dospívajících problémových 

uživatelích drog postihuje některé faktory ovlivňující chápání smysluplnosti života a 

jejich vztah k budoucí prognóze v rámci abstinence a změny životního stylu. 
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Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována ke studijním účelům. 

Žádám, aby citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědecké práci, a aby se 

vypůjčovatelé řádně zapsali do přiloženého seznamu. 

V Praze dne 27. března 2006 Martina Grolbertová 
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