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Abstrakt:      

                                   

            Autorka  práce  se  vícekrát  setkala  se  zdravotnickými  pracovníky,  kteří  při  výkonu  své 

náročné profese jednali  pod vlivem návykových látek,  nejčastěji  se jednalo  o alkohol.  Užívání 

těchto látek zdravotníky se zdálo natolik časté, že se autorka práce rozhodla prokázat existenci 

většího rizika  vzniku  závislostí  u zdravotníků.  Největší  podíl  na  vzniku  závislostí  přikládala 

nadměrnému stresu, proto i toto zjištění rozšířilo okruh zkoumaného jevu.

 

            Teoretická část mapuje dostupná odborná data o závislosti, faktorech ovlivňujících vznik 

závislosti, druzích návykových látek, dále pak poznatky o stresu a syndromu vyhoření v kontextu 

s tématem zdravotnictví. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, jehož hlavním úkolem 

bylo nalézt odpovědi na výzkumné cíle a hypotézy. 

            Pro účely práce byla vybrána skupina respondentů z určitých oddělení pražských nemocnic 



a záchranné služby bez rozdílu pracovní pozice. Pro výzkumnou část byla použita kvantitativní 

metodologie, pro sběr dat standardizovaný dotazník, vyhodnocení získaných dat proběhlo tříděním 

I. stupně.

 

            Výzkumná  hypotéza  1,  více  jak  jedna  pětina  zdravotnického  personálu  je  závislá  na 

některé  z  návykových  látek,  byla  potvrzena.  Výzkumná  hypotéza  2,  nejvíce  zdravotníků  je 

závislých  na alkoholu,  méně pak na stimulantech a nejméně na lécích,  byla  potvrzena  pouze 

částečně.  Alkohol  sice  zaujímá  s více  než  dvojnásobným  náskokem  přední  místo  co  do 

„oblíbenosti“ mezi závislými respondenty, léková závislost je však na místě druhém a závislost na 

stimulantech  na  místě  třetím.  Výzkumná  hypotéza  3,  profese  má  u  více  jak  jedné  poloviny 

respondentů  vliv  na užívání  návykové  látky,  nebyla  velmi  těsně  potvrzena,  rozdíl  činil  jediný 

procentní bod.

                        Jako  hlavní  cíl  práce  bylo  stanoveno  zjištění  míry  rizika  vzniku  závislostí 

u zdravotnických pracovníků. Riziko vzniku závislostí je u zdravotnických pracovníků na rozdíl od 

běžné populace 1,1 krát větší.  Cíl ověření souvislosti nadměrného stresu se vznikem samotné 

závislosti zdravotníků na návykových látkách byl vyhodnocen jako platný. Jako nejčastější faktor 

ovlivňující užívání návykových látek byl skutečně označen stres (32% četnost označení).

 

            Výsledky  výzkumu  byly  zcela  jistě  ovlivněny  neochotou  respondentů  vyjádřit  se  k tak 

citlivému tématu, kterým závislost bezpochyby je. Také relativně malý výzkumný soubor a výběr 

respondentů pouze z některých pracovišť nemůže poskytnout zcela přesná data. Tato bakalářská 

práce je vstupem pro další výzkum tématu a dá se předpokládat návaznost práce diplomové. 
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