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Abstrakt

Relaps je doprovodný jev závislosti na návykových látkách. Prevence relapsu je základním 

kamenem terapeutické práce s klientem.

Tato práce je založena na kvalitativním výzkumu, který se zaměřuje na vybraného klienta se 

závislostí na alkoholu. Cílem je zkoumání problematiky relapsu a prevence relapsu daného 

případu.

Použitou  metodou  je  v  práci  semistrukturované  interwiew,  zkoumání  zdravotnické 

dokumentace, životní křivky, a vlastní pozorování.

Cílem je zjistit okolnosti, které relapsům předcházely, jaký byl vývoj těchto jevů a co vedlo 

klienta k řešení nezvládnutých situací. Zaměřila jsem se i na vnímání situace klientem, jeho 

prožívání a cestu zpět k abstinenci. 

Věnuji se chronologickému průběhu nemoci a část je věnovaná i současnému stavu klienta.
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Abstract



Relapse is  a  phenomenon frequently  co-occurring  in  substance abuse and dependence. 

Relapse prevention is a cornerstone of therapeutical work with the clients. This thesis are 

built  upon  a  qualitative  research  conducted  on  a  case  study  of  a  client  with  alcohol 

dependence. The aim of this work is to study relapse related matters and relapse prevention 

problems in the given case. 

Semi-structured interview was used as the method of this research together with reviewing 

medical documentation, the life curve and direct observation of the client. 

The objectives are: to search the circumstances precluding the relapses, the development of 

these phenomena, and to identify what lead the client to deal with situations of failure.  The 

work is also focused on the perception of the situations by the client and his way back to 

abstinence. The chronological development of the disease and the current condition of the 

client are described in respective parts of the thesis. 

Keywords

relapse - relapse prevention - alcohol dependence – alcohol – psychotherapy - case study 



1. Úvod

Hlavní motivací zpracovat bakalářskou práci na téma relapsu u vybraného klienta závislého 

na alkoholu je pro mě fakt, že se s tímto jevem setkávám často ve své profesi zdravotní 

sestry v psychiatrické ambulanci. 

Se závislými klienty na alkoholu pracujeme jak individuálně,  tak ve skupině  abstinujících 

závislých, která zde vznikla před dvěma lety.

V poslední době je téma prevence relapsu a zvládání rizikových situací ve skupině velmi 

aktuální. Nejen proto, že jeden z účastníků zrelaboval a situaci neřešil a neřeší, ale i proto, 

že  pro  některé  účastníky  je  příchod  podzimu a  zimy signálem krátkých dní  a  dlouhých 

nudných večerů. Pro vybraného klienta je toto téma aktuální i z důvodu nedávno proběhlé 

krátkodobé relapsové epizody.

Jak vnímá vybraný klient svou závislost, co prožíval, když zrelapsoval, a co mu pomohlo se 

postavit zpět na nohy? Co mu pomáhá obstát v běžném životě a přesto nepít?

Ráda bych na tyto otázky našla v práci odpovědi. 

Vybrala jsem kasuistickou práci klienta, který má za sebou absolvovanou léčbu v několika 

léčebných zařízeních. S relapsem má zkušenosti, a okolnosti, které ho vedly k relapsu si 

nikdy pořádně  neuvědomil.  Protože jsme profesně  asi  6 let v kontaktu, vím, že i pro něj 

samotného tato práce může být přínosem.

Do ambulance ho před lety přivedla cesta z léčebny, kde řádně ukončil protialkoholní ústavní 

léčení. Jeho motivace žít život bez alkoholu byla na počátku sporná.

Klient souhlasil se zpracováním svého případu. Data, která by mohla vést k jeho odhalení 

byla v práci pozměněna. Originál písemného souhlasu klienta, který byl vyhotoven ve dvou 

provedeních  stejné  právní  síly,  byl  předán  klientovi  a  autorce  této  práce.  Souhlas  byl 

podepsán oběma stranami. (viz Příloha 2)

Ráda bych také zde v úvodu poděkovala klientovi za jeho otevřenost a čas, který této práci 

věnoval. 

8



2. Teoretická část bakalá řské práce

2.1 Závislost na alkoholu

2.1.1 Syndrom závislosti
Syndrom závislosti se podle MKN-101 obecně  vyznačuje tím, že „… užívání nějaké látky 

nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si 

kdysi  cenil  více.  Centrální  popisnou charakteristikou syndromu závislosti  je  touha (často 

silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být lékařsky 

předepsány), alkohol nebo tabák.“ Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit 

pouze tehdy, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů:

• silná touha nebo pocit puzení užívat látku,

• potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství 

látky,

• tělesný odvykací stav, jestliže je látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což 

je zřejmé z typického odvykacího syndromu pro tu kterou látku nebo z užívání stejné 

(nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky,

• průkaz  tolerance  jako  vyžadování  vyšších  dávek  látek,  aby  se  dosáhlo  účinku 

původně vyvolaného nižšími dávkami (jasné příklady lze nalézt u jedinců, závislých 

na  alkoholu  a  opiátech,  kteří  mohou  brát  denně  takové  množství  látky,  které  by 

zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance),

• postupné  zanedbávání  jiných  potěšení  nebo  zájmů  ve  prospěch  užívané 

psychoaktivní  látky a  zvýšené  množství  času  k  získání  nebo  užívání  látky,  nebo 

zotavení se z jejího účinku,

• pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.

Přechod  od  škodlivého  užívání  k  závislosti  na  alkoholu  probíhá  většinou  poměrně 

nenápadně,  typické  pro  vývoj  závislosti  jsou  „postupné“  změny  (postupné  zvyšování 

tolerance vůči  alkoholu, postupná ztráta kontroly užívání alkoholu, postupné zanedbávání 

jiných  potěšení  a  zájmů).  Současně  dochází  (zpočátku  většinou  rovněž  nenápadně)  ke 

změnám v  myšlení  a  chování,  které  se  postupně  mohou fixovat  a  způsobit  osobnostní 

změny. Jedná se vlastně o adaptační mechanismus, kterým alkoholik reaguje na konflikty, 

vznikající při konfrontaci s realitou stále častějších problémů, vyvolaných jeho pitím. 

1  Mezinárodní klasifikace nemocí, 10.revize  Zdroj: <http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn-10> 
[ 4.12.2011].  
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Závislá osoba je schopna denně konzumovat značné množství alkoholu, přičemž se často 

nechová nápadně,  takže nebudí pozornost,  nepůsobí dojmem opilého člověka.  Postupně 

však dochází naopak k výraznému snížení schopnosti rychle a účinně metabolizovat alkohol 

–  snížení  tolerance,  při  kterém i  malé  množství  vypitého alkoholu  vyvolá  u postiženého 

rychle příznaky těžké opilosti. (Popov, 2003, str.153)

2.1.2 Odvykací stav

Alkoholový odvykací stav se objevuje u osob s anamnézou dlouhodobého a intenzivního 

abusu alkoholu.  Dochází k němu během několika hodin až dní po ukončení konzumace 

alkoholu,  či  po  výrazné  redukci  dávek  pravidelně  konzumovaného  alkoholu.  Maximální 

intenzita příznaků se většinou projeví druhý den po vysazení alkoholu. Charakteristickými 

projevy  jsou  třes  rukou,  eventuálně  celého  těla,  pocení,  závratě,  poruchy  stability  a 

koordinace  pohybů,  úzkost,  psychomotorický  neklid,  přechodné  vizuální,  taktilní  nebo 

sluchové  halucinace  nebo  iluze,  nauzea,  či  zvracení,  bolesti  hlavy,  tachykardie  nebo 

hypertenze,  pocity  slabosti,  poruchy  spánku.  Pokud  nedojde  ke  komplikacím,  odeznívá 

odvykací stav obvykle během čtyř  až pěti  dnů.  Některé příznaky mohou přetrvávat  ještě 

několik měsíců. (Popov, 2003, str. 153)

Pro rozdělení  typů  závislosti  je dosud platná klasická Jellinekova typologie z roku 1940, 

která rozlišuje pět typů závislosti na alkoholu2:

1. typ alfa - „problémové pití“, abúzus alkoholu, který se používá jako „sebemedikace“ k 

odstranění dysforie, potlačení tenze,  úzkosti či  depresivních pocitů,  časté je pití  o 

samotě,

2. typ beta – příležitostný abúzus, výrazně charakterizovaný sociokulturně, časté je pití 

ve společnosti, charakteristickým náskedkem je somatické poškození,

3. typ gama – (někdy označovaný jako „anglosaský typ“, s preferencí piva a destilátů) – 

závislost na alkoholu charakteristická poruchami kontroly pití, postupným nárůstem 

tolerance k alkoholu,  s typickou progresí konzumace následovanou somatickým a 

psychickým poškozením, s výrazněji vyjádřenou psychickou závislostí,

4. typ delta – (označovaný jako „románský typ“, s preferencí vína) – typická je chronická 

(denní)  konzumace alkoholu,  trvalé udržování „hladinky“ bez výraznějších projevů 

opilosti a ztráty kontroly, s výrazněji vyjádřenou somatickou závislostí se somatickým 

poškozením,

5. typ epsilon – epizodický abúzus (dipsomanie, „kvartální pijáctví“) s obdobími delší, 

občas úplné abstinence, nepříliš častá varianta závislosti, někdy provázející afektivní 

2 Minařík (2008). str. 343.
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poruchy 

2.1.3 Komplikace

Nadměrnou konzumací alkoholu dochází jak k somatickým, tak k psychickým komplikacím. 

(Popov, 2003, str. 154)

Somatická poškození 

- se mohou týkat prakticky všech částí (systémů) lidského organismu. Příznaků je popsáno 

velké  množství.  Velmi  často  se  vyskytují  chronické  potíže  a  známky  poškození 

gastrointestinálního traktu. Zvyšuje se riziko jaterní cirhózy a karcinomu jater, rakoviny jícnu, 

žaludku a tenkého střeva, u pijáků piva je uváděn vyšší výskyt rakoviny rekta. Chronický 

abusus  alkoholu  může  narušit  endokrinní  systém,  vést  k  poškození  pankreatu,  poruše 

sekrece  inzulínu  a  podílet  se  na  vzniku  diabetu.  Časté  jsou  i  avitaminózy,  poruchy 

krvetvorby,  hemokoagulace  a  anémie.  U  mužů  vede  alkoholismus  ke  snížené  sekreci 

testosteronu, poruchám sexuální funkce a k impotenci.  U žen alkoholiček, které otěhotní, 

hrozí riziko poškození plodu, které se u dětí projeví růstovou retardací, postižením CNS a 

kraniofaciální  dysmorfií.  Soubor  těchto  příznaků  se  označuje  jako  fetální  alkoholový 

syndrom. Jsou-li přítomny pouze poruchy chování a intelektu bez jiných známek postižení, 

používá se termín fetální alkoholový efekt.

Při chronickém abusu alkoholu dochází k funkčnímu a posléze i k orgánovému poškození 

oběhového  systému,  obdobně  je  tomu  při  poškození  nervového  systému.  Chronický 

nedostatek  vitamínu B1 u  alkoholiků  může vyústit  v  akutní,  život  ohrožující  neurologický 

syndrom, projevující se obrnou okohybných svalů, poruchami rovnováhy, ataxií3, zmateností, 

apatií, eventuálně delirantním stavem. 

Psychické komplikace

Patologická intoxikace alkoholem se projevuje jako náhle vzniklá reakce na alkohol - patická 

ebrieta. Začíná záhy po vypití relativně  malého množství alkoholu, které by u většiny lidí 

nezpůsobilo intoxikaci.  Stav se projevuje kvalitativní poruchou vědomí s nepochopitelným 

jednáním,  netypickým  pro  dotyčného  jedince  ve  střízlivém  stavu.  Vyskytují  se  poruchy 

emocí, poruchy vnímání a poruchy myšlení. Často je přítomna těžká agresivita vůči okolí, 

která se projevuje jako nekontrolovatelný výbuch vzteku. 

Psychotické  poruchy  vyvolané  alkoholem  vznikají  jako  následek  dlouhodobého  ,  léta 

trvajícího abusu. Řadí se sem alkoholická halucinóza, alkoholická paranoidní psychóza a 

alkoholická demence. 

3 Ataxie je dyskoordinace nebo nešikovnost pohybů, která není důsledkem svalové slabosti. Zdroj: 
<http://www.wikiskripta.eu/index.php/Ataxie/PGS/diagnostika> [4.12.2011].
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2.1.4 Léčebné intervence

1. Farmakoterapeutické intervence

Detoxifikace - symptomatická léčba poruch metabolického stavu, specifická farmakoterapie 

spočívá v aplikaci látek na základě zkřížené tolerance4. V lehčích stadiích benzodiazepiny 

nebo neuroleptikum tiaprid, v těžších spíše clomethiazol. Při křečích je vhodný MgSO4  i.m., 

případně  karbamazepin.  Významné  je  podání  multivitaminových  preparátů,  eventuálně 

thiaminu a kyseliny listové.

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

alkoholu pak vede k prudké reakci, která může pacienta i ohrozit na životě. 

Avitaminóza B1 (Werniceova encefalopatie - viz výše) - aplikovat napřed thiamin v dávce 100 

mg i.v., pak teprve glukózu.

Úzkostně  depresivní  stavy  -  vhodná  jsou  antidepresiva  ze  skupiny  SSRI,  která  mohou 

pozitivně ovlivnit také craving.

Zvládat bažení (craving) pomáhá acamprosat a naltrexon. Nezbytné je dlouhodobé užívání 

(1 rok). Terapie cravingu pomáhá zvládat dlouhodobou abstinenci po úspěšné léčbě.5

2. Psychoterapeutické intervence 6

Psychoterapie  v  terapii  závislosti  na  alkoholu  hraje  klíčovou  roli.  Většinou  je  používána 

skupinová, dynamicky orientovaná psychoterapie. Terapeutický program lůžkových oddělení 

často používá principy terapeutické komunity. Jedním z hlavních terapeutických cílů pacienta 

v  odvykací  léčbě  je  získání  náhledu,  jeho  vývoj  od  náhledu  verbálního  k  náhledu 

produktivnímu, kdy je pacient schopen začít realizovat důležité změny životního stylu a s tím 

související  rozhodnutí  (upevnění rozhodnutí)  pro abstinenci.  U ostatních  klinických stavů 

(poruch), vyvolaných užíváním alkoholu, má psychoterapie význam podpůrné terapie.- vedle 

více, či méně ntenzivní farmakoterapie.

Ostatní  formy  léčby,  například  v  zahraničí  někdy  aplikovaná  hypnóza,  akupunktura,  či 

fyzikální léčba jsou u nás využívány minimálně.

2.2 Relaps a prevence relapsu

Obecně lze mluvit o prevenci relapsu jako o cíli práce s klientem nebo jako o metodě, která 

4 Zkřížená tolerance  - Farmakologický termín užívaný pro označení schopnosti jedné substance 
(nebo skupiny látek) potlačit manifestní odvykací syndrom po vysazení jiné substance. Zdroj: 
<  http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/z/zkrizena_tolerance  >    [4.12.2011]

5 Minařík (2008), str. 344.
6   Popov (2003), str. 155. 
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si  klade  za  cíl  předcházet  relapsu,  popřípadě  snižovat  intenzitu,  ale  využívá  k  tomu 

specifický pohled na schopnosti a kompetence závislé osoby. V posledních dvou desetiletích 

se prevence relapsu stala  samozřejmou součástí  léčby různých druhů  závislostí.  (Kuda, 

2008, str. 225)

Závislost  na  návykových  látkách  lze  také  vidět  jako  stav  relapsování.  Relaps  je  spíše 

doprovodným jevem než výjimkou. 

Filosofie  prevence relapsu je  vedena předpokladem, že  závislost  je  výzva  k  růstu  a  ne 

nemoc, která člověka stahuje dolů a nazpět. 

Prevence relapsu je kognitivně behaviorální přístup, který se zaměřuje na zvyšování kontroly 

kombinováním  nácviku  dovedností  zvládání,  kognitivní  restrukturalizace  a  intervencí 

zaměřených na stabilizaci životního stylu. Nejde jen o to, naučit klienta vyhýbat se rizikovým 

situacím, ale tyto situace anticipovat a efektivně  je zvládat.  Cílem je tedy vybavit  klienta 

dovednostmi  snižujícími  riziko  relapsu.  Klient  by  měl  odcházet  od  terapeuta  s  vědomím 

vlastní kompetence za abstinenci a životní styl. (Kuda, 2003, str.117)

Model zm ěny chování: Prochaska a DiClementi

Centrální  myšlenkou  tohoto  modelu  je,  že  změna  chování  se  uskutečňuje   v  sérii 

samostatných  fází.  Fáze  „prekontemplace“  je  období  předtím,  než  si  jedinec  uvědomí 

potřebu změny. Další fází v procesu změny je fáze „kontemplační“, kdy si jedinec problém 

uvědomuje a uvažuje, že by s tím něco udělal. 

Je možné, že jedinec zůstane v této fázi neomezeně dlouho, pokud nepřekoná ambivalenci 

týkající se přechodu do další fáze. Fáze „aktivní změny“ nastává v okamžiku, kdy se jedinec 

začne snažit měnit své chování buďto svým vlastním úsilím, anebo hledáním pomoci zvenčí. 

Finální fází je fáze „udržovací“, kdy se jedinec snaží udržet dosažené změny.

Důležitou  vlastností  tohoto  modelu  je,  že  jde  o  model  „kruhový“,  na  rozdíl  od  modelu 

„lineárního“. To umožňuje mnohem optimističtější přístup ke změně chování. Pokud jedinec 

„zrelaboval“, může znovu vstoupit do cyklu a procházet tímto cyklem znovu, dokud nebyl 

dosažen žádoucí výsledek (body výstupů a opětovných vstupů).

Každá  fáze  vyžaduje  specifický  terapeutický  přístup,  který  může,  ale  také  nemusí,  být 

komplementární k obecnému poradenství, kterého se klientovi dostává.

Prevence relapsu se v tomto modelu jednoznačně  zaměřuje na „udržovací fázi“.  Je také 

zaměřena na uvedení klienta zpět do zmíněného cyklu i po relapsu. Opětovné vstoupení je 

možné  v  kterékoliv  fázi.  Prevence  relapsu  je  zaměřena  na  rozhodnou  podporu  tohoto 

procesu. Tento model umožňuje terapeutovi, aby plánoval a přizpůsobil intervence s jasným 

vědomím směru a cíle. (Prochaska a DiClementi, 1983, in Wanigaratne et al., 2008, str.19)
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Obr 2.1.  /  Kruhový model změny s výstupy: Prochaska a DiClementi, 1983, in Wanigaratne et al. 

(2008), str.19

2.2.1 Vysoce rizikové situace (VRS)

Výzkumy  ukazují,  že  výrazně  nepříznivým  faktorem  pro  udržení  abstinence  mohou  být 

setkání závislého s tzv. vysoce rizikovými situacemi - tak můžeme označit jakékoliv situace, 

které ohrožují sebekontrolu individua.7 (viz obr.2.2.) 

VRS můžeme definovat  jako jakousi situaci  nebo okolnost,  která představuje hrozbu pro 

pocit kontroly (vlastní účinnosti) jednotlivce a zvyšuje riziko potencionálního relapsu. Ačkoli 

tyto situace mohou být pro jednotlivce velmi konkrétní,  výzkum ukazuje, že existují široké 

obecné kategorie situací, které se pojí s vysokou mírou relapsů (Cummings et al, 1980, in 

Wanigaratne et al., 2008, str. 21). 

Mezi VRS pat ří:

1. Intrapersonální faktory - negativní emoční stavy

Jsou to emoční stavy (nálady a pocity) jako hněv, frustrace, úzkost, smutek, deprese a nuda. 

Jsou to situace umístěné v nitru jedince (intrapersonální), pocity, se kterými se jedinec dříve 

možná vyrovnával tím, že si dopřál své závislé chování. Ačkoliv na první pohled se zdá, že si 

to  protiřečí  s  argumentem  vlastní  účinnosti,  popisy  emocionálních  stavů  a  kognitivních 

7 Vysoce rizikové situace popsali Marlatt a Gordonová, 1985 – viz Kuda (2003); Wanigaratne et al. 
(2008)
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procesů  po  takové  události  velmi  dobře  zapadají  do  modelu  relapsu  od  Marlatta  a 

Gordonové.

2. Interpersonální konflikty

Druhá nejvyšší míra relapsů v publikovaných studiích je pozorována právě v této obecné 

kategorii.  Situace  zahrnují  konflikty  s  přáteli,  manželskými  partnery,  členy  rodiny, 

spolupracovníky, zaměstnavateli a zaměstnanci.

3. Sociální tlak

Přímý nebo nepřímý sociální tlak je další obecnou kategorií situací spojených s vysokou 

mírou relapsů.  Příkladem přímého tlaku může být  situace,  kdy jednotlivec nebo skupina 

jedince  nutí  nebo  se  pokouší  jej  přesvědčit,  aby  si  dopřál  závislé  chování.  Příkladem 

nepřímého tlaku by mohla být  situace,  kdy na party cítí  jedinec tlak,  aby se přizpůsobil, 

například tím, že si zapálí cigaretu, protože všichni ostatní kouří.

Reakce zvládání (ano/ne?)

Pro osobu, která se snaží udržet „změnu návyků“, představuje setkání s vysoce rizikovými 

situacemi  určitě  neustálé  nebezpečí.  Některým  z  těchto  situací  je  možné  se  vyhnout, 

zatímco jiným nikoli.  Z toho důvodu je okolnost,  zda je jedinec schopen zvládat  rizikové 

situace, rozhodujícím faktorem v prevenci relapsu. 

Kognitivně-behaviorální model předpokládá, že hlavním determinantem relapsu je fakt, jestli 

někdo  má,  nebo  nemá reakce  zvládání.  Tudíž  identifikování,  výuka  a  posilování  reakcí 

zvládání je hlavním cílem při prevenci relapsu. Pracuje se s nimi pomocí:

− Specifických intervenčních strategií (např. nácvik dovedností)

− Globálních intervenčních strategií (např. změna životního stylu) 

(Wanigaratne et al., 2008, str. 21, 22)

Snížená vlastní ú činnost: o čekávání pozitivních výsledk ů

Bylo prokázáno, že očekávání úspěšnosti nebo důvěra ve svou schopnost zvládnout rizikové 

situace mohou předvídat relaps. (Allsop a Saunders, 1989, Annis a Davis, 1988b; Colletti et 

al., 1985; Condiotte a Lichtenstein, 1981, in Wanigarante et al., 2008, str. 22)

Studie  relapsů  jednotlivců,  kteří  měli  problémy  se  závislostmi,  ukázaly,  že  „očekávání 

pozitivních  výsledků“  je  dominantním  kognitivním  faktorem  při  snížené  vlastní  účinnosti 

(Marlatt  a Rohsemsow,  1980,  Cooney et  al.,  1987 in  Wanigaratne et  al.,  2008,  str.  23). 

Vytváří  se  konflikt  mezi  pocity  nedostatečnosti  (snížená  vlastní  účinnost)  a  atraktivitou 

zapojení  se  do  závislého  chování  (disonanční  konflikt).  Negativní  důsledky  dopřání  si 

závislého  chování  jsou  z  velké  části  ignorovány.  Pokud  člověk  v  této  situaci  podlehne, 
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nejspíš se uskuteční celá řada kognitivních procesů  (např.  omluvy k tomu aby si dopřál, 

nutkání, chutě).

Obr.2.2.  Kognitivně-behaviorální  model  procesu  relapsu  podle  Marlatta  a  Gordonové,  1985,  in 

Wanigaratne et al. (2008), str. 20

2.2.2 Psychologické pasti 8

Zdánlivě irelevantní rozhodnutí a efekt porušení pravidla jsou dvě psychologické chyby, lépe 

řečeno psychologické pasti, které lze často u závislostí sledovat, a které mohou znehodnotit 

snahu o udržení abstinence nebo sebekontroly. 

1. Zdánliv ě irelevantní rozhodnutí 

Poprvé je formálně popsali Marlatt a Gordon, 1985, in Wanigaratne et al., 2008, str. 97, ale je 

to jev důvěrně  známý mnoha lidem,  kteří mají problémy se závislostí.  Říká se mu také 

vytvořená  bezvýchodná  situace.  Termín  „zdánlivě  irelevantní  rozhodnutí“  popisuje  sérii 

každodenních běžných rozhodnutí,  jako třeba kde poobědvat,  kudy domů,  jestli  navštívit 

právě tohoto kamaráda a tak podobně, což vede klienta do situace, kdy už není v lidských 

silách  odolat  pokušení.  Klient  si  tento  proces  neuvědomuje,  nebo  uvědomuje  jenom 

8 Wanigaratne et al. (2008), str. 97 -  99.
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částečně, a často vidí vliv těchto rozhodnutí až zpětně, v retrospektivě. Přátelé a příbuzní 

často vidí zřetelněji, že laps přichází, ale klient často vstupuje do vysoce rizikových situací 

nevědomky, anebo kvůli okolnostem musí pokračovat daným směrem. „Zdánlivě irelevantní 

rozhodnutí“ popisují tento proces sebeklamu. 

Wanigaratne et al (2008) popisují na základě zkušeností domněnku, že zdánlivě irelevantní 

rozhodnutí se vyskytují,  pokud nastala změna v klientově  bilanci  rozhodování.  Například 

pokud klient pilně pracoval a zdá se, že úsilí potřebné k dosažení dohodnutých cílů roste, 

nebo že potencionální budoucí prospěch se zmenšuje.

Pokud nastala změna v bilanci rozhodování, nemusí se to pokaždé promítnout do formálního 

rozhodnutí vrátit se ke vzorci závislosti. Může se to stát kvůli sociálnímu tlaku, veřejnému 

charakteru rozhodnutí přestat, strachu z toho, že bude potřeba ospravedlnit své rozhodnutí 

spolu s tou svou částí, která by chtěla skončit  (snížení disonance). Pokud změna bilance 

rozhodování není převedena do vědomí, může se projevit skrze takový fenomén, jako jsou 

zdánlivě irelavantní rozhodnutí. 

2. Efekt porušení pravidla

Efekt porušení pravidla je psychologická past popsaná Marlattem a Gordonovou9 jako efekt 

porušení  abstinence.  Je  u  závislostí  velmi  rozšířená.  Past  vznikne ze  zákazu  závislého 

chování,  když  se  někdo  rozhodne  nebo  je  přinucen  nikdy  už  něco  znovu nedělat.  Je 

irelevantní, jde-li o abstinenci od oblíbeného jídla kvůli alergii, nebo omezení kvůli závažným 

důsledkům závislosti.  Způsob,  jakým je  chápán,  má vliv  na  jeho  dopad.  Někteří  lidé  si 

vykládají  pravidlo  „nikdy  více“  jako  absolutní,  bez  místa  pro  omyl  a  s  pocitem,  že  při 

překročení pravidla nastanou strašlivé důsledky. Klienti, u kterých je větší pravděpodobnost, 

že si pravidlo budou tímto způsobem interpretovat, hojně užívají černobílé myšlení, nebo byli 

vychováváni v přísném autoritativním duchu. Pokud se pravidlo vykládá tvrdým, absolutním 

a sebetrestajícím způsobem, tlak vede k efektu porušení pravidla. 

Efekt porušení pravidla předpokládá,  že tlak pravidla zvyšuje šanci,  že u klienta nastane 

laps, a když takovýto klient jednorázově uklouzne, má menší šanci zabránit rozvoji lapsu do 

relapsu. 

2.2.3 Syndrom porušení abstinence

Po lapsu ("uklouznutí") obvykle nastupuje syndrom porušení abstinence. Klient je zahlcen 

velkými pocity viny z  vlastního selhání,  které jsou přímo úměrné postojům osvojeným v 

předchozí léčbě. Jedná se o pocity zaměřené proti sobě samému (vina, hanba, hněv, "vše je 

ztraceno"),  ale  i  proti  zařízení  a  terapeutovi,  který  s  ním  pracuje.  Syndrom  porušení 

9 Marlatt a Gordon, 1985, in Wanigaratne et al.(2008), str. 98.
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abstinence je velmi důležitým bodem v celém procesu relapsu, je onou křižovatkou na cestě 

k uzdravení, kdy se rozhoduje, zdali se jedinec vrátí na původní úroveň závislého chování 

nebo bude pokračovat dál v pozitivní cestě. Zde prevence relapsu nachází velké možnosti, 

jak snížit riziko plného relapsu. (Kuda, 2003, str. 119 - 120)

2.2.4 Prevence relapsu v praxi

Vlastní terapeutická strategie má následující složky:

1. Psychoedukace: Klient se seznamuje s modelem relapsu, což mu umožňuje orientaci 

ve vlastním jednání a jeho zdrojích. Nemusí se vždy jednat o „výuku“ v pravém slova 

smyslu.  Zejména  při  skupinové  terapii  mohou  terapeuti  jednotlivé  složky  modelu 

postupně pojmenovávat a zavádět jeho „slovník“ do skupinové komunikace.

2. Zvědomování:  Klient  mapuje  svoje  zkušenosti,  rozpoznává  rizikové  a  prerizikové 

situace a vlastní podíl na nich, učí se citlivosti vůči signálům rizika. Může odhalit ve 

skrytých předchůdcích relapsu svoje psychologické obrany (racionalizace, potlačení) 

a kognitivní mantry (zautomatizované myšlenky či iracionální přesvědčení) udržující 

jeho emoční  a behaviorální  závislostní  vzorce  (např.  přesvědčení,  že  jedinec má 

nárok se odměnit užitím drogy při negativních emocích a pocitech deprivace).

3. Hledání alternativ: Klient nachází alternativy k dosavadním nefunkčním vzorcům v 

myšlení,  jednání a v  životním stylu.  Především si  definuje efektivnější  strategie v 

kontextu vysoce rizikových situací: jak tyto situace identifikovat a anticipovat v sobě i 

ve svém okolí, jak se jim vyhnout a/nebo je zvládnout. A pokud by přece jen došlo k 

užití drogy, jak zabránit plnému rozvinutí relapsu.

4. Tvarování  chování,  nácvik  dovedností:  Ke  skutečnému  uplatnění  efektivnějších 

strategií se klient potřebuje vybavit potřebnými dovednostmi, které mu může dodat 

například nácvik  relaxace,  plánování a sebehodnocení,  trénink  asertivity,  techniky 

zaměřené na rozvoj  sociální  inteligence a  komunikace a podobně.  Můžeme sem 

zařadit  i  aktivní  přístup  k  negativním  emočním  stavům  a  cravingu.  Vybavenost 

potřebnými dovednostmi zvyšuje klientův pocit vlastní účinnosti a kompetence.

5. Intervence  k  životnímu  stylu:  Z  modelu  relapsu  vyplývá  význam  nevyváženého 

životního  stylu  jako  zdroje  a  podhoubí  vysoce  rizikových  situací.  Nejúčinnější 

strategie prevence relapsu směřuje tudíž do této oblasti. (Kalina, 2011)
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obr.  2.3  Konitivn ě  behaviorální  model  relapsu.  Zdroj:  Kuda,  2008,  Marlatt  a  Gordon, 

1985, in Kalina, K., (2011).

2.2.5 Craving 10

Slovo “craving” bychom přeložili do češtiny asi nejvýstižněji jako bažení nebo dychtění.

Subjektivní příznaky cravingu:

10 Nešpor, Csémy (1999), str. 5, 14, 15.
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• Vzpomínky na příjemné pocity pod vlivem návykové látky nebo fantazie na toto téma 

často nutkavého charakteru

• Nepříjemné tělesné pocity - svírání na hrudi, bušení srdce, svírání žaludku, sucho v 

ústech, třesy, bolesti hlavy a v různých částech těla, pocení

• Nepříjemné  duševní  pocity  -  silná  touha  po  návykové  látce,  úzkost,  stísněnost, 

únava, slabost, zhoršené vnímání okolí, neklid, vzrušení, podrážděnost

Jaké bažení je nejsilnější?

• Bažení je nejsilnější v situaci, kdy je jeho předmět dostupný 

• Bažení je nejsilnější v počátcích abstinence 

• Negativní duševní stavy zvyšují intenzitu bažení,

• Důležitý je také druh návykové látky a trvání závislosti. 

Autoři  Nešpor a Csémy (1999) hovoří o nedostatečně  uvědomovaném a nerozpoznaném 

bažení:

Při bažení v každodenním životě zpravidla převažují subjektivní pocity. Z tohoto hlediska je 

sporné, jestli se dá hovořit o nevědomém bažení v případě, že si ho závislý neuvědomuje a 

k  recidivě11 dojde  automaticky  a  mimovolně.  Domnívají  se,  že  neuvědomované  nebo 

potlačené bažení se může skrytě projevovat podobně jako jiné psychické tendence. 

Malá schopnost uvědomovat si bažení může mít více příčin, které se mohou navíc navzájem 

kombinovat:

1. Prvním okruhem příčin může být malá schopnost sebeuvědomění.

2. Důvodem nedostatečného sebeuvědomění může být i nadměrná únava související s 

nevyváženým životním stylem. Logickou strategií je v tomto případě lépe respektovat 

své možnosti.

3. Dalším častým důvodem špatného vnímání cravingu bývají nerealistické nároky na 

sebe a tendence si myšlenky související s cravingem zakazovat a nepřipouštět.

4. Důvodem špatného vnímání cravingu může být i okolnost, že k recidivě dojde velmi 

rychle a téměř automaticky v prostředí, kde jsou návykové látky snadno dostupné a 

kde často dochází k jejich užívání. 

Jinak  než  přes  bažení  dochází  k recidivě  patrně  i  v situaci,  kdy  je  člověk  motivován 

11 Recidiva/relaps: „V pojetí recidivy je jakékoli užití, byť jednorázové obnovení onemocnění. Závislý 
se tedy vrací zpět na začátek léčby, neboť jeho selhání znamená devalvaci všeho, čeho zatím 
dosáhl. Tento pohled neumožňuje závislému opravný krok a příležitost učit se z chyb“. Viz Kuda 
(2008), str.227. Vhodnější je proto užívat, v případě závislosti, termín relaps.
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k abstinenci  pouze  zevními  okolnostmi  (např.  pobyt  v chráněném prostředí  nebo  dohled 

rodičů)  a tyto zevní  motivy k abstinenci  náhle odpadnou. Recidiva závislosti  na alkoholu 

může mít  také interpersonální souvislosti  a  může být  např.  snahou “potrestat”  manželku 

nebo manžela, “voláním o pomoc” a podobně.
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3. Praktická část bakalá řské práce

3.1 Metodologie

V  práci  jsem  využila  kvalitativní  přístup  a  daný  případ  jsem  zkoumala  v  co  nejširších 

souvislostech.  Zvolila  jsem  jednu  ze  strategií  o  kterých  píše  Miovský  (2006).  Strategii 

představující  výchozí  místo  pro  hledání,  popis  a  vysvětlování  vlivu  různých  faktorů  a 

souvislostí v kontextu daného případu. (Miovský, 2006, str.94 - 95)

Jedná se o jednopřípadovou studii, tedy klinickou kasuistiku. Primárně není cílem této práce 

výzkumný účel, ale účel spíše výukový a terapeutický. 

3.1.1 Předmět zkoumání

Zájmem zkoumání jsou okolnosti, které relapsům předcházely, jaký byl průběh relapsů, co 

vedlo klienta k řešení nezvládnuté situace, jak celou situaci vnímal, prožíval,  jaké si vzal 

ponaučení, co si myslí, že mu prospívá, co ne, a jakou má další motivaci k abstinenci.

3.1.2 Použité metody

Důležité  pro  zkoumání  tohoto  případu  bylo  získání  údajů  ze  zdravotnické  dokumentace 

(průběh  léčení  v  psychiatrické  ambulanci,  propouštěcí  zprávy  z  hospitalizací),  rozhovor 

(interwiew), zpracování audio záznamu, telefonní interwiew a vlastní pozorování.

Další  mnou zvolenou metodou  byla  metoda životní  křivky (nebo také čára  života).  Tato 

metoda  je  relativně  velmi  rozšířenou  zejména  v  kontextu  výzkumného  plánu  případové 

studie a v tomto kontextu plánu životního příběhu (Plummer, 2001 in Miovský, 2006, str. 190 

- 191).

Při  použití  této  metody  je  účastník  obvykle  vyzván,  aby  se  pokusil  buďto  do  předem 

připraveného obecného schématu nebo na zcela čistý papír  (schéma si tak musí vytvořit 

účastník sám) zachytit svůj život (případně jen jeho určitou část) formou křivky. Tedy vyznačit 

do  nakreslené  křivky  významné  události.  Autor  křivky  je  vždy  základním  zdrojem 

interpretačního rámce a samotné interpretace a bez jeho přispění lze s křivkou pracovat jen 

velmi obtížně a výsledek bez něj nemůže nikdy dosáhnout potřebné validity. (Miovský,2006, 

str. 191)

Zvolila  jsem  metodu,  kdy  Adam  zpracoval  jednotlivé  relapsy  do  předem  připravených 

obecných schématů.  Po zpracování těchto křivek ohraničených časovým průchodem pití, 

léčby, abstinence a relapsu, jsem dala Adamovi instrukci vyprávět o těchto skutečnostech. 

(viz kapitola 3.3)
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3.1.3 Charakteristika vybraného p řípadu

Klient, téměř čtyřicetiletý muž, rozvedený, s dětmi svěřenými do vlastní péče, žijící s rodiči v 

domě  se společným zařízením. Podle MKN 10 je závislý  na alkoholu,  v současné době 

abstinující,  kód  F  10.2.  V  anamnéze  jsou  udávány  relapsy,  tedy  porušení  abstinence. 

Zkušenosti s nadměrným pitím má již od svých šestnácti let.

Je  osobou  samostatně  výdělečně  činnou  v  oboru  chovatelství,  kde  podniká  společně  s 

otcem. 

Mimo psychiatrickou ambulanci není v dispenzarizaci žádné jiné odborné ambulance, vnímá 

se zdráv.

3.1.4 Získaná data – analýza

Při interwiew byl pořízen audiozáznam, který byl přepsán a prošel transkripcí. Kontrola této 

transkripce  byla  provedena  prostřednictvím  účastníka.  Jak  uvádí  Miovský  (2006)12 

transkribovaný text je procházen a porovnáván s původním záznamem spolu s účastníkem 

(či  účastníky)  výzkumné  situace  (tedy  po  provedení  transkripce  se  s  účastníky  znovu 

sejdeme a necháme je procházet záznam i transkribovaný text s úkolem jejich porovnání a 

kontroly).

Interwiew bylo polostrukturované (semistrukturované) zaměřené cíleně  na období užívání 

alkoholu klientem, relapsy a jeho motivaci abstinovat. Byly odebrány anamnézy jak osobní, 

rodinná, tak zdravotní a další. 

Po  porovnání  a  kontrole  textu  klientem  jsme  přistoupili  ke  zpracování  životních  křivek, 

časových úseků, od prvního kontaktu s alkoholem do současnosti.

Další,  fixovaná  data  jsem  měla  k  dispozici  v  tištěné  podobě  -  zdravotnické  záznamy 

psychiatrické ambulance, propouštěcí zprávy.

Byla provedena redukce prvního řádu. Miovský (2006)13 uvádí,  že cílem této operace je 

učinit přepis plynulejším a usnadnit analytickou práci s ním.

Jako metodu analýzy dat jsem využila metodu vyhledávání a vyznačování vztahů.

Kvalitativní  metoda vyhledávání  a  vyznačování vztahů  mezi  proměnnými  je  založena na 

několika základních principech. První je vyhledávání, identifikace a popis vztahů, na které 

nás explicitně upozorňují účastníci výzkumu. Druhým principem je vyhledávání vzájemných 

vztahů mezi proměnnými na základě vnitřních nebo vnějších souvislostí.  (Miovský, 2006, 

str.225)

Jak  bylo  uvedeno  výše,  v  tomto  případě  jsem se  zaměřila  na  relapsy,  jejich  průběh  a 

12 Miovský (2006), str. 207.
13 Miovský (2006), str. 209, 210.
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srovnání podobností, postoje klienta k léčbě a další.

Část jsem věnovala, jak jsem již uvedla, i zpracování životní křivky. Klient dostal obecné 

schéma, do kterého měl křivkou zaznamenat průchod svých emocí celou svou alkoholovou 

kariérou  do  dne  zadání  instrukcí.  Ve  schématu  byla  vyznačena  pole  pozitvních  (+)  a 

negativních (-) emocí, průběh byl zanesen na křivku plynoucího času (t). Zaměřili jsme se 

především  na  fáze  problémového  pití,  léčby,  abstinence,  času  před  relapsy  a  po  nich. 

Zpracování jsem nechala na klientovi.  Následně mi průběh křivek Adam osvětlil. Křivky jsem 

doplnila časovými údaji a některými orientačními body. 

3.1.5 Validita

To,  jestli  jsou  výsledky  této  práce  validní  (pravdivé),  jsem kontrolovala  z  několika  úhlů. 

Snažila jsem se nestavět  vlastní konstrukty v případu a udržet  si kritičnost, použila jsem 

ověřená data k analýze z dokumentace a z interwiew. Využila jsem i vypracování životní 

křivky, která mi napomohla, mimo jiné, i k lepší orientaci zkoumaného jevu. Výběr účastníka 

byl vymezen jevem, kterým je relaps a prevence relapsu. 

3.1.6 Závěry

Vzhledem k reprezentativnosti vzorku, nelze aplikovat výsledky studie na širší populaci. To, 

že se jisté podobnosti mohou u jiných kasuistických případů klientů závislých na návykových 

látkách vyskytovat, se tímto ale nevylučuje. 

Naopak, vybraná kasuistika z praxe potvrzuje pravdivost výzkumů uvedených v teoretické 

části  této práce.  Podrobněji  se tomuto tvrzení  věnuji  v části  bakalářsé práce „Diskuze a 

závěry“.

3.2 Vlastní výzkum – anamnéza klienta

3.2.1 Rodinná anamnéza

Otec  je  v  současné  době  zdráv,  prodělal  jeden  infarkt,  na  kontroly  do  kardiologické 

ambulance chodí sporadicky, jinak se neléčí s žádnou ze závažných nemocí. Ve věku 65 let 

je aktivní, podniká společně s Adamem v oblasti chovatelství. Je kuřák, kouří od svých 21 

let, začal na vojně. Vztah k alkoholu má jako konzument.

Matka je zdravá, je jí také 65 let (je o pár měsíců  starší než její muž), nekouří,  pije jen 

opravdu výjimečně. Věnuje se sportu, je aktivní. Zajímá se o alternativní medicínu.

Adam je ze dvou dětí, má sestru, mladší o jeden rok, ta je také zdravá, žije ve Švýcarsku. Je 

rozvedená z důvodu alkoholismu manžela. Sama je konzument, nekouří a preferuje zdravý 

životní  styl.  V  jídle  dává  přednost  vegetariánským  produktům,  ale  masu  se  nevyhýbá. 
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Pravidelně sportuje.

Všichni Adamovi prarodiče již zemřeli.

Ze strany otce si moc prarodiče nepamatuje, zemřeli, když byl malý. Babička asi zemřela na 

stáří,  bylo  jí  okolo  84  let.  Děda měl  rakovinu  konečníku  s  metastázami.  Poté,  co  byl  z 

nemocnice propuštěn do domácího ošetření (měl před sebou pár týdnů života), došlo k jeho 

sebeuzdravení,(před propuštěním absolvoval chemoterapii), na kontrole za 6 měsiců byl bez 

metastáz. Po dvou letech dostal mozkovou mrtvici a rok nato zemřel.

Bratr babičky z otcovy strany byl závislý na alkoholu, byl ve vězení. Poté, co se vrátil, začal 

hodně pít.

Babička ze strany matky zemřela před Adamovým narozením, dědeček, když byly Adamovi 

asi 4 roky - -dědeček měl rakovinu zažívacího traktu, podrobnosti Adam nezná.

Bratr  matky měl  také problémy s  alkoholem.  V případě  sestřenic  a bratranců  se  výskyt 

závislosti na alkoholu nevyskytuje, ani žádná jiná závislost látková či nelátková.

Nikdo z rodiny se nikdy neléčil se žádným z duševních onemocnění.

3.2.2 Osobní anamnéza

Zdravotní anamnéza

Těhotenství matky probíhalo v normě, porod proběhl v termínu, ale s problémy, Adam byl 

přiškrcený pupeční šňůrou, a navíc se jednalo o porod klešťový.

Hned po porodu byl přijat na oddělení dětské JIP, kde byl napojen na kyslíkový přístroj.  Po 

několika dnech byl vrácen na běžné novorozenecké oddělení k matce. Dál vše probíhalo bez 

komplikací.

V  dětství  netrpěl  žádnými  častými  nemocemi.  Prodělal  běžná  dětská  onemocnění  jako 

příušnice a podobně. 

Co se týče úrazů, byl jako dítě několikrát šitý v oblasti hlavy následkem pádů (pády z tříkolky 

a podobně).

Alergie neudává. Hospitalizovaný byl jako dítě, když měl spálu. Na průběh hospitalizace si 

nevzpomíná.

Testy na hepatitidy ani  na HIV nikdy neabsolvoval,  rizikově  se nechoval,  alespoň  si  toto 

neuvědomuje.

V současné době se s žádnou nemocí neléčí, v dispenzarizaci odborných pracovišť veden 

není. Praktického lékaře navštěvuje, poslední návštěvu měl asi před rokem. Byl proveden 

odběr krve a moči na základní biochemické vyšetření. Výsledky byly negativní. 

Je v péči psychiatrické ambulance.
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Psychický stav     – (mimo alkoholovou kariéru)  

Neuvědomuje si, že by někdy trpěl depresemi nebo úzkostnými stavy. Myšlenky na suicidum 

(sebevraždu)  neměl,  nemá  za  sebou  žádné  suicidální  pokusy.  Hospitalizovaný  na 

psychiatrickém oddělení nikdy nebyl. V dětství nenavštívil s rodiči žádnou z  psychologických 

poraden, problémy tohoto rázu měl spojené až s alkoholem.

Jiné závislosti

První zkušenosti s kouřením cigaret měl asi ve třinácti letech na základní škole. Kouřil se 

spolužáky  ze  sportovní  třídy,  aby  „držel  partu“.  Marihuanu  vyzkoušel  někdy  na  zábavě, 

neoslovila ho. Jiné drogy nezkoušel, léky nezneužíval.

Sexuální život

Sexuální život zahájil před sedmnáctým rokem. Je zaměřen heterosexuálně, neudává žádné 

abnormální  praktiky.  Nikdy  nebyl  promiskuitní.  S  žádnou  z  pohlavních  chorob  se  nikdy 

neléčil. Nikdy nebyl násilím přinucen k sexu.

Vzdělání

Má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Během základní školy přešel do sportovní 

třídy. Po ukončení základní školy nastoupil na gymnázium, které ukončil maturitní zkouškou.

Sníženou známku z chování neměl, nosil domů jen důtky. Důvody vnímá jako nespravedlivé.

Rád by se věnoval studiu cizího jazyka, ale odkládá to.

Záliby

Je sportovně založený. Byl i ve sportovní třídě, která byla zaměřena na fotbal. 

O víkendech s rodiči  pracoval  na  poli  a  v  jednotném zemědělském družstvu.  Bavilo  ho 

vystřihování a lepení modelů ze specializovaného časopisu.

Dnes vnímá nedostatek času na své záliby kvůli práci. Ve volném čase se věnuje surfování 

na internetu, na sociálních sítích, v poslední době méně. 

Před rokem uvěřil  v  Boha,  začal  studovat  literaturu  s  touto tématikou,  baví  ho studovat 

filozofii života. Cíleně se zaměřuje i na studium náležitostí kolem církevních obřadů.

V současné době se snaží zjistit platnost svého sňatku s manželkou, který proběhl zrovna 

církevním obřadem. Snaží se to dořešit, aby případně někdy mohl být opět oddán v kostele. 

Je možné, že kvůli jeho závislosti v době obřadu bude tento sňatek uznán církevním soudem 

za neplatný. 

Úředně je rozveden již více jak 10 let.

Ze sportovních aktivit  se v  loňském roce a předloňském věnoval  karate,  klub,  jehož byl 

členem, se rozpadl. Nějakou dobu docházel na lekce jógy, ale ta ho nebavila, má rád akční 
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sporty, potřebuje se „vybouřit“.

Každou neděli chodí hrát fotbal.

Odpočívat  moc  neumí,  v  poslední  době  nemá na  to  údajně  ani  čas kvůli  vytíženosti  v 

zaměstnání.

Zaměstnání

Zaměstnání  příliš  nestřídal  -  po  škole  pracoval  nějakou  dobu  u  strýce,  dále  několik  let 

podnikal,  a  po tomto čase se vrátil  k  práci  v  rodinném podniku.  Je osobou samostatně 

výdělečně činnou, již několik let podniká s otcem v oblasti chovatelství.

Právní problémy, absolvované tresty

Nikdy nebyl souzen ani nebyl nikdy stíhán pro trestný čin. Jediný styk se soudem byl spojen 

s rozvodovým řízením. 

Jedenkrát  mu byl  odebrán řidičský průkaz z  důvodu řízení  pod vlivem alkoholu.  Zaplatil 

pokutu a po roce požádal o vrácení průkazu - bylo mu vyhověno.

Finanční situace

Finančně je zajištěn z podnikání, žádné půjčky či jiné dluhy nemá. 

3.2.3 Další anamnézy

Bydlení

Bydlí společně s rodiči v rodinném domě o velikosti 7+1 s pozemky. 

Důležité osoby v životě klienta

S rodiči má vztah dobrý, stejně tak i se sestrou, která je o rok mladší.

Byl jedenkrát ženatý, manželství trvalo osm let, chodili spolu od jeho šestnácti let. Několikrát 

se rozešli, ale pokaždé se k sobě vrátili. Důvodem rozvodu byl, mimo jiné, i jeho problém s 

alkoholem. Žádost podala manželka. Z manželství má tři děti. S nejstarší dcerou má dobrý 

vztah. Prostřední syn je v současné době na léčení, je závislý na marihuaně, vztahy mezi 

nimi byly velmi konfliktní. Problémy u tohoto syna se objevily už v jeho dětství, byl několikrát 

v  pedagogicko-psychologické  poradně,  navštěvoval  psychologa.  Nyní,  když  měl  Adam 

možnost ho vidět po části léčby, vnímá jeho změnu.

Nejmladší syn je v pubertě a začíná svým způsobem kopírovat chování svého bratra.

Adam se nedávno rozešel s přítelkyní, která byla o hodně mladší. Nevěděl, nakolik byl vztah 

brán vážně z její strany. Před časem byli společně v Benátkách. On sám budoucnost v tomto 

vztahu viděl.
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3.2.4 Výpis ze zdravotnické dokumentace 

První kontakt pana Adama s psychiatrickou ambulancí v Hodoníně se uskutečnil v červenci 

roku 2005 po propuštění z protialkoholního ústavního léčení (dále PAL).

Bylo  provedeno  komplexní  vyšetření  a  odebrány  všechny  anamnézy (podrobněji  se 

anamnézám věnuje i Příloha 1 - Anamnestický dotazník)

Do zařízení ho přivedla žádost o nasazení Antabusu, ale požadoval předpis na doma, o 

kontrolách uvažoval jen občas, ptal se, jestli by nebylo lepší na všechno zapomenout.

Byl mu předepsán Antabus, na který měl docházet společně s kontrolou u psychiatra dvakrát 

za týden. Dále mu byla doporučena trvalá a důsledná abstinence. 

Průběh dalšího setkávání

Popíral chutě na alkohol, při druhém setkání se ptal na možnost vydávání Antabusu pouze 

1x za týden 1tbl. Proklamoval motivaci navštěvovat anonymní alkoholiky (dále AA). 

Kontroly byly společně domluveny tak, že první měsíc bude docházet pravidelně 2x týdně a 

následující 2 měsíce 1x týdně. Verbalizoval motivaci k léčbě, ale ta se od počátku jevila jako 

sporná. 

Antabus na vypsaný recept si nevyzvedl a jeho užívání stále odkládal. 

Udával  pouze  problémy  se  zavedením  denního  režimu,  začal  zanedbávat  pravidelnou 

životosprávu, jinak se cítil dobře, byl spokojený. Později přišly sny o alkoholu. Měl pocit, že 

to bylo vždy po aplikaci nikotinové náplasti.  Byl poučen o rizicích relapsu a byl mu vystaven 

recept na lék Revia (naltrexon).

Začátkem měsíce srpna stejného roku udával týden pití, dominantně destiláty, před kontrolou 

týden nepil. Ústavní léčbu odmítl, chtěl navštívit AA v Brně a dále užíval Revii.

Chutě od té doby prý neměl, snažil se přestat kouřit a spojil se s ambulancí, kde probíhají 

skupinová sezení. Musel by jezdit jedenkrát za čtrnáct dní a projít pohovorem u lékařky, a to 

ho odradilo. Jednalo se o skupinu anonymních alkoholiků, která se v té době  otevírala v 

Bzenci.

Zúčastnil  se  setkání  klubu  abstinujících  v  léčebně,  některým se  mimo  skupinu  svěřil  s 

relapsem, a někteří se svěřili jemu.  Dozvěděl se, že dva klienti spáchali pod vlivem alkoholu 

sebevraždu. V říjnu nastoupil na plánovanou opakovací léčbu. 

Udával problémy se synem, navštívili  společně  pedopsychiatra. Nebyl s léčbou spokojen, 

synovi předepsali jen lék Tiapridal. 
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Do května roku 2007 chodil  pravidelně  na kontroly,  udával,  že abstinuje (později  přiznal 

několik relapsů), stav se neměnil, Revia již nebyla předepisována. 

Na kontrolu koncem července 2007 se již nedostavil. 

Po  delší  pauze,  v  listopadu 2008,   byl  objednán sestrou  do ambulance,  dostavil  se  ve 

stanovenou  dobu.  Udal,  že  od  května  2007  se  rozpil,  a  proto  na  kontrolu  nepřišel.  Pil 

nárazově v tazích, někdy jeden až dva týdny, v mezičase abstinoval nebo pil méně. Poslední 

dva měsíce pil masivně, byl si vědom toho, že musí něco udělat, aby přežil. Měl představu, 

že bude chodit na kontroly jen do ambulance, ale po rozvaze souhlasil s přeléčením ústavní 

formou.

V únoru 2009 přichází po propuštění z PAL s doporučením další ambulantní léčby. Cítil se 

dobře, na Antabus docházel pravidelně do ambulance. Antabus byl ordinován v dávce dvě 

tablety dvakrát týdně (úterý a pátek). Kontroly byly domluveny jedenkrát za měsíc. Měl sen, 

že se napil,  zhrozil se, protože užíval Antabus, jinak craving opět  popíral,  ale později  ho 

připustil. Účastnil se AA, podmínky ambulantní léčby plnil a plní dle domluvy. Náhodně bylo 

kontrolováno  CDT14,  vždy  s  negativním  výsledkem.  Verbalizoval  a  verbalizuje  motivaci 

abstinovat, v lednu 2010 nastoupil do léčebny na krátkodobý opakovací léčebný pobyt na 

základě vlastní motivace. 

Od  března  2010  se  v  ambulanci  v  Hodoníně  otevřela  psychoterapeutická  skupina  pro 

abstinující alkoholiky, na kterou pravidelně docházel a dochází. Chodí pravidelně na kontroly, 

abstinuje. Na skupině otevřel problém se svým synem, který nastoupil léčbu v terapeutické 

komunitě pro drogově závislé. 

Společně  se  synem  již  dříve  vyhledali  pomoc  rodinného  terapeuta,  vázla  mezi  nimi 

komunikace a nevěděli, jak to prolomit. Jejich kontakt byl téměř vždy konfliktní, syn užíval 

THC, nechodil do školy, nerespektoval pravidla. 

Z propouštěcích zpráv:

V roce 2005 se jednalo již o opakovaný pobyt, v roce 1994 a v roce 2000 byl hospitalizován 

na protialkoholním oddělení v PL Kroměříž. Po obou léčeních abstinoval čtyři až šest týdnů, 

Antabus bral nepravidelně, přepíjel ho, pil, protože měl chuť. Preferoval pivo, víno a tvrdý 

alkohol.  Laboratorní  vyšetření  bylo  v  normě  a  zůstal  bez  odvykacího  stavu.  Deprese 

neudával. O nastoupení do léčby uvažoval asi půl roku, při nástupu smlouval o zkrácený 

pobyt na šest týdnů, údajně "kvůli dětem".

Do léčby se aktivně zapojil, režim dodržoval,  náhled si vytvořil.  Byl poučen o nezbytnosti 

14 CDT - Karbohydrát-deficientní transferin - Stanovení CDT v krevním séru se používá jako 
objektivní ukazatel abúzu alkoholu a je vhodný také ke sledování dodržování léčebného režimu v 
protialkoholních programech. Zdroj: <  http://www.clcb.cz/okb/?  
page=seznam_vysetreni&action=detail&examination=388  >   [4.12.2011] 
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trvalé  a  důsledné  abstinence.  Prognóza  byla,  za  předpokladu  dalšího  systematického 

doléčování, dobrá. 

Léčbu ukončil předčasně kvůli dětem, chtěl chodit na Antabus a opakovací léčby, k léčbě byl 

motivován. V léčbě byl 73.dní.

Za dva měsíce  od předchozí  léčby nastoupil  na  opakovací  léčbu v  trvání  tří  dnů.  Před 

nástupem zrelapsoval (čtyřdenní tah s kamarády na chatě), od té doby abstinoval, užíval 

Revii. Chutě na alkohol měl minimální, po tahu cítil výčitky, ale odezněly.

K relapsu byl kritický, verbalizoval motivaci k abstinenci. Při příjmu se přiznal k relapsu s 

několikadenním tahem,  který  již  řešil  ambulantně.  Charakter  hospitalizace  se  změnil  na 

krátké  přeléčení  na  oddělení,  spolupracoval,  jevil  produktivní  náhled  závislosti  i  kvalitní 

motivaci k abstinenci. "Chtěl by abstinovat - udělá maximum"

V roce 2009 byl opět hospitalizován a odeslán z psychiatrické ambulance pro další relaps. 

Léčebný pobyt  byl  v  trvání  čtrnácti  dnů.  Po poslední  hospitalizaci  abstinoval  asi  čtrnáct 

měsíců, napil se a přestal docházet na kontroly, poté měl opět tahy, nějakou dobu abstinoval, 

opět se střídaly tahy a abstinence. Tahy trvaly čtyři až deset dnů a doba abstinence tři až 

šest týdnů. 

Během hospitalizace absolvoval standardní přerušení tahu na oddělení návykových nemocí, 

nebyl medikován. Během pobytu si zlepšil náhled problematiky i motivace k další abstinenci. 

Předepsán  mu  byl  Antabus  v  dávce  dvakrát  týdně  dvě  tablety,  který  měl  dál  užívat  v 

psychiatrické ambulanci.

V roce 2010 nastoupil na týdenní opakovací pobyt s cílem posílení abstinence v domácím 

prostředí. Antabus užíval dále. Doporučené mu bylo doléčování a samozřejmě abstinence.

3.3 Vývoj a pr ůběh nemoci pohledem klienta

První  zkušenost  s  alkoholem měl  asi  v  šestnácti  letech.  Byl  na  táboráku,  přesně  si  to 

pamatuje, nakoupili si pár piv a on vzal z domu nějaké víno. Po požití piva a pár deci vína 

zažil pocit zvláštní euforie. Byl to pro něj velmi silný zážitek, asi dvě hodiny byl velmi šťastný 

a veselý,  ležel opilý a sledoval  hvězdy.  Potom zbytek času do rána prozvracel,  bylo mu 

naopak velmi zle. Přišel domů, rodiče byli v práci, udělal si kávu a už tehdy si říkal, že mu asi 

bylo zle především z toho vína, ale kdyby se objevil někdo v tu chvíli a nabídl by mu další 

víno, neřekl by, že nechce, neodolal by. Tento zážitek popisuje ve své alkoholové kariéře 

jako velmi významný i z toho důvodu, že mu už nikdy nebylo na alkoholu tak dobře a ani tak 

zle. Při prvním kontaktu s alkoholem prožil oba extrémy, které se už nikdy neopakovaly. 

Od tohoto zážitku se stal alkohol součástí jeho života. Pil především na zábavách, na které 
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chodil každý týden. Téměř vždy to dopadlo obdobně, opil se do němoty. Uvědomuje si, že 

neuměl pít racionálně, neznal svou míru. Pil s cílem, aby se dostavila ta euforie, kterou kdysi 

zažil. Někdy usnul, bylo mu zle, ale potom pokračoval v pití dál.

Má pocit, že vklouzl do závislosti velmi rychle, stal se závislým okamžikem prvního zážitku s 

alkoholem.

Nemyslí si, že důvodem nadužívání alkoholu bylo něco jiného, například stres, práce nebo 

škola. Chtěl „pouze“ zažít opět ten pocit euforie.

Postupně dávky alkoholu navyšoval. Pokud pil několik dnů, dávky snižoval.

Často chodíval se spolužáky na pivo i po škole, kterou začal zanedbávat. Jedním z důvodu 

bylo užívání alkoholu. Maturitní zkoušku úspěšně složil až v opravném termínu. 

Po maturitě žil se svou nastávající manželkou v domě svých rodičů, tam pil pod kontrolou, 

před nimi si tolik pít nedovolil.

Manželka zdědila dům po rodičích a tak se přestěhovali.  Tam problém s alkoholem plně 

rozvinul. Pracoval venku ve stánku, nikdo ho nekontroloval, a tak pil. Frekvence užívání se 

stala každodenní.

Kolem dvaceti dvou let věku, to bylo před první léčbou, bylo jeho pití nejintenzivnější, pil už 

od probuzení, alkohol zasahoval do podnikání (pletl si objednávky apodobně).

Tehdy přijeli rodiče a domluvili mu první léčbu.

V léčbě setrval celou dobu, tři měsíce. Měl možnost se v ní seznámit s problémem, kterým je 

závislost  na  alkoholu.  Bohužel  tam mezi  klienty  kolovalo,  že  po  ukončení  léčby  budou 

vyléčení, a tak se částečně k užívání alkoholu budou moci vrátit.

V psychoterapeutické skupině „společná komunita“ vedené terapeutem toto každý zapíral, 

tvrdili, že abstinovat samozřejmě budou. Mimo skupinu udávali návrat k užívání: „občas si 

dám pivo“, „jednou za čas malého panáka zvládnu“.

Bylo jasné,  že tito klienti  nejsou upřímní a jejich přístup k léčbě  je nečestný. Vnímal, že 

ostatní klienti sdělují to, co chce ošetřující lékařka slyšet.

Z personálu si pamatuje jen lékařku a jednoho ze zdravotníků, který jim vykládal o starých 

metodách léčení. Jemu osobně tvrdil, že se nedožije třiceti let věku. 

Když vycházel z léčby, říkal si, že je vyléčený, a tak bude moct pít pod kontrolou. Bude pít 

jako „normální“ člověk. Zajde si třeba do hospody, dá si „jen“ pět piv, ráno normálně vstane a 

půjde  do  práce  apodobně.  Byl  o  tomto  takto  přesvědčen.  Chutě  na  alkohol  neřešil, 

nevzpomíná si, že by se jimi jakkoliv zatěžoval.

Po léčbě abstinoval maximálně dva měsíce. Manželka mu sama pivo z neznalosti problému 
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nabídla.

Měl  pocit,  že když vydržel abstinovat  tři  měsíce v léčbě  a nějakou dobu i  po ní,  pít  pod 

kontrolou určitě zvládne.

V léčbě  předepsaný Antabus nedostal, alespoň si to nepamatuje. Ihned po léčbě nebyl v 

následné péči žádného psychiatra ani jiného odborníka.

Po nějaké době, kdy se opět rozpil, začal navštěvovat psychiatra. Tam docházel ambulantně 

asi dva měsíce a poté se zase rozpil a přestal docházet i tam.

Pamatuje si, že nikdo z jeho blízkého okolí tomuto problému nerozuměl, ani rodiče, přestože 

na léčení za ním byli a s odborníky mluvili.

Problémové  pití  se  stupňovalo,  zpočátku  chodil  několikrát  v  týdnu  na  pivo,  později  se 

objevilo pití denně. 

Toto období od prvního kontaktu s alkoholem je zaneseno v životní křivce na obr. 3.1..

Obr. 3.1. Průběh životní k řivky. Časové období problémového pití, léčby, abstinence, relapsů.

+ pozitivní emoce, - negativní emoce, t  průběžný čas

I. FÁZE PITÍ, II.FÁZE ÚSTAVNÍ LÉČBY, III. FÁZE ABSTINENCE PO LÉČBĚ

Doplňující informace ke křivce

Tak  nějak  to  Adam  cítil,  jeho  emoce  byly  spíše  pod  normou,  konflikty  postupem  času 

narůstaly, nejvíc jich bylo před nástupem léčby, ale spíš mu to bylo asi jedno, po léčbě se 

cítil  relativně  dobře,  „byl  vyléčený“,  dál  chtěl  pít  pod  kontrolou,  ale  bohužel  se  rozpil. 

Konkrétní situace si nedokáže vybavit. 

32



Další období vnímal následovně:

Opět  začal navštěvovat  psychiatra a ten mu navrhl opakování léčby.  V rozmezí několika 

měsíců se rozhodl léčbu absolvovat a na léčbu v psychiatrické léčebně nastoupil. Vnímal, že 

svůj stav už nezvládá. Do léčebny přijel sám, v podnapilém stavu, a tak ho ten den nepřijali. 

Za dva dny tam přijel střízlivý a byl na léčbu přijat.

Co se týče odvykacích příznaků,  tak si  pamatuje, že v první léčbě  nějaké léky dostával. 

Rychle se dal do pořádku, biochemická vyšetření měl do čtrnácti dnů v normě.

V druhé léčbě si na silnější abstinenční příznaky nevzpomíná, snad jen třes rukou, léky asi 

ani nedostával. Nikdy neměl epileptický záchvat.

V léčbě na specializovaném oddělení závislostí byl tři měsíce. Na této léčbě si uvědomil, že 

závislost  na alkoholu je skutečně  problém a abstinovat  je základem pro zvládnutí tohoto 

problému. Od propuštění jezdil na pravidelná setkání abstinentů do léčebny, abstinovat se 

mu dařilo. Navíc abstinovat opravdu chtěl. Fungoval takto skoro dva měsíce.

Po jednom ze setkání si po cestě domů ale koupil flašku a začal opět s užíváním alkoholu. 

Na tomto setkání se opět mluvilo jen o alkoholu, o tom, kdo pije, jak pije, kdo nepije.  Dostal 

velkou  chuť  na  alkohol,  nemyslel  na  nic  jiného  a  impulzivně  si  koupil  půl  litru  tvrdého 

alkoholu. 

Jeho prožívání tohoto časového úseku je zaneseno do křivky na obr. 3.2.

Obr. 3.2. Průběh životní k řivky.  + pozitivní emoce, - negativní emoce, t  průběžný čas

I. FÁZE PITÍ, II.FÁZE ÚSTAVNÍ LÉČBY, III. FÁZE ABSTINENCE PO LÉČBĚ

Doplňující informace ke křivce

Rozpil  se rychle, to s sebou neslo opět  konflikty s nejbližšími, především s manželkou a 
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rodiči.

Za křivkou nevidí opět žádné konkrétní situace, „myslím, že to takhle nějak bylo“. Abstinovat 

chtěl, ale opět to nezvládl; když zrelaboval, cítil se mizerně, vnímal výčitky vůči sobě i rodině. 

To ho vedlo k opakování závislého chování. Poté mu bylo celkem jedno, co se děje. Propití 

se k další léčbě opět netrvalo dlouho.

Časový průběh dalšího období je zanesen do životní křivky na obr. 3.3.

Asi  rok od propuštění z  předcházející  léčby se v  léčebně  ocitl  opět,  byl  ale  již  „jen“  na 

otevřeném oddělení  neuróz.  Vzpomíná si,  že celou dobu pobytu měl  obrovské chutě  na 

alkohol, ve dne i v noci. Spolubydlící na pokoji neměl žádné, ale on neustále.

Na  skupině  ani  v  individuální  terapii  tyto  chutě  nerozebíral.  Bylo  to  společné  oddělení 

nezaměřené na závislosti. Pamatuje si jen program dne na oddělení, relaxační skupiny a 

nějaké společné skupiny. Že by konkrétně tyto přicházející chutě řešil, si neuvědomuje, spíš 

si řekl, že to za nějaký čas přejde. Dát si sprchu nebo napít se vody, jak se tradovalo na 

oddělení, by mu nepomohlo.  Nevěděl, jak s takovými myšlenkami pracovat. Na vycházky 

chodil, potřebu pít neměl, věděl, že po návratu mu bude proveden na oddělení alkotest. 

Po této léčbě  abstinoval opět asi dva měsíce. Když porovnával průběh relapsů po těchto 

léčbách, přišly mu podobné intervaly přibližně dvou měsíců, do nichž vždy začal myslet na 

to, že by se mohl napít, že už nějakou dobu abstinoval a že tedy opět zvládne pít v rámci 

„normy“.

Přišel den spojený s negativním prožíváním, který nezvládl a napil se. 

V období po třetí léčbě  dostal  do péče děti  a tak nějakým způsobem musel  fungovat a 

fungoval. Něco budoval, vyvíjel snahu postarat se o rodinu a její budoucnost, ale přicházely 

krize,  které  nezvládal  a  alkoholem  všechno  vybudované  uvnitř  sebe  zničil  a  zahodil. 

Fungoval v jakýchsi vlnách.

Od druhé léčby si uvědomuje pocity zklamání a prohry, když se napil, pocity, že vše bylo 

špatně. 

Nějakou dobu chodil na Antabus, ale nedocházel pravidelně. Později třeba tři dny pil, potom, 

aby přerušil tah, zašel si na Antabus a sestřička mu ho vydala. Měl zkušenost, že od podání 

Antabusu asi čtrnáct dní nemohl pít, protože by mu bylo zle. Reakci měl  takovou, že mu 

kolísal tlak, cítil bušení srdce a točila se mu hlava.
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Obr. 3.3. Průběh životní k řivky.  + pozitivní emoce, - negativní emoce, t  průběžný čas

I. FÁZE PITÍ, II.FÁZE ÚSTAVNÍ LÉČBY, III. FÁZE ABSTINENCE PO LÉČBĚ

Doplňující informace ke křivce

V průběhu aktivního pití se rozvedl s manželkou, období měl takové „nijaké“. V léčbě se cítil, 

jako by se sebou bojoval, nezvládal přicházející chutě, přesto si léčbu užíval, „odpočinul si 

od pití  i  všeho okolo“.  Abstinovat  chtěl,  přesto přišel  další  relaps.  Po tomto relapsu cítil 

výčitky,  pak  si  myslel,  že  zvládne pít  normálně.  Dostal  děti  do  péče a  to ho  drželo  od 

vydatného  pití  dál.  Přesto,  po  několika  letech  si  tento  stav  neudržel  a  šel  opět  cestou 

problémového pití.

V následujícím období přistoupil k další léčbě, průběh křivky je zanesen do obr. 3.4.

Na čtvrtou léčbu šel  z důvodu neúnosnosti  svého pití,  opakovaly  se několikadenní tahy, 

situaci přestal zvládat, Antabus již neužíval. Rodičům se jeho pití nelíbilo, tlačili jej také do 

léčby. 

Přes své zkušenosti s léčbou se na to po vlastním uvážení i těšil. Především na to, že si 

odpočine, program v léčbě mu vyhovoval, o člověka bylo postaráno, byla tam i zábava. Říkal 

si sám, že už je to naposledy. Toto si říkal už i při druhé léčbě, třetí i této. Žádal o zkrácený 

pobyt v léčbě, nebyl v ní ani dva měsíce, protože měly mít děti prázdniny, chtěl být s nimi. 

Tehdy se v léčebně  dozvěděl  o našem zařízení a po propuštění nastoupil do ambulantní 

léčby k nám. 

S psychiatrem se domluvili na pravidelných kontrolách s častějšími intervaly. 

Asi po dvou měsících zrelapsoval opět. Odjel se synem na víkend na chatu a tam se opil. 

Přišel do psychiatrické ambulance a sdělil lékaři relaps. Ten mu nabídl opakovací pobyt v 

léčebně.  Nakonec se  domluvili  na  pokračování  v  ambulantní  léčbě  za  určitých  pravidel. 

Pamatuje  si,  že  asi  osm až  devět  měsíců  abstinoval.  Chodil  na  pravidelné  kontroly  do 
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psychiatrické ambulance, zpočátku dvakrát týdně později jedenkrát za čtrnáct dní. Asi dva 

měsíce od tohoto lapsu nastoupil do léčebny v termínu, který si domluvil v předchozí léčbě. 

Sdělil, že se napil, a tak strávil tři dny bez civilního oblečení a potom jel domů. Tématu svého 

relapsu se tam blíže s nikým z terapeutického týmu nevěnoval.

Po nějaké době ambulantního léčení se přestal na pravidelné kontroly dostavovat, kontakt s 

ambulancí přerušil zcela. 

V té době si našel přítelkyni, do které se zamiloval. Vztah nevydržel, rozešli se, negativně to 

prožíval a začal opět pít. 

Obr. 3.4. Průběh životní k řivky.  + pozitivní emoce, - negativní emoce, t  průběžný čas

I. FÁZE PITÍ, II.FÁZE ÚSTAVNÍ LÉČBY, III. FÁZE ABSTINENCE PO LÉČBĚ

Doplňující informace ke křivce

Za své pití se hodně styděl, proto s léčbou dlouho váhal, nakonec na něj tlačila rodina. Děti 

jsou pro něj velmi důležité, mají být prázdniny, odchází z léčby dřív. Přesto se mu to  zdá 

dostatečně dlouho, aby si to v mysli srovnal a aby tato léčba byla opravdu jeho poslední. 

Dochází ke krátké epizodě relapsu, řeší to včas, nechce se „rozjet“. Bohužel po rozchodu s 

přítelkyní v sobě spouští po čtrnácti měsících abstinence relaps naplno.

Jeho pití se opět stupňovalo a už to nezvládal, do tohoto stavu se dostal do šesti měsíců. 

Toto  období do data zpracování křivek je zaneseno na obr. 3.5.

 Zavolal na ambulanci, vyřídili jsme mu nástup do léčebny k opakovanému pobytu, kam v 

termínu  nastoupil.  Od  domluvy  pobytu  v  léčebně  s  ambulancí  přestal  pít.  Dostavily  se 

abstinenční  příznaky,  první  tři  noci  nespal,  měl  pocit,  že  má na  kahánku,  bylo  mu  zle, 

očekával  epileptický  záchvat.  Potil  se,  měl  o  sebe  strach,  byl  to  velmi  silný  prožitek. 

Uvědomil si při tomto zážitku nutnost a potřebu u sebe abstinovat od alkoholu. Od té doby 
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nepil, byl jedenkrát v léčebně na opakovacím pobytu pro osvěžení. Vnímá nedostatečnost 

léčby na psychiatrických odděleních - je tam velký počet klientů a nedostatek odborného 

personálu. Psychoterapeutické skupiny s lékařkami probíhaly jen třikrát týdně, o víkendu tam 

nikdo nebyl. Pobyt v léčebně byl vždy jen jeho prvním krokem, důležité bylo to, co potom 

probíhalo venku. 

Během zpracování této bakalářské práce došlo u klienta k další čtyřdenní epizodě relapsu. 

Sám vnímá to,  že  tento  relaps  měl  nějaký  průběh,  uvědomuje  si  pracovní  vytíženost  z 

podnikání,  neumí si  najít  čas na odpočinek,  důležitou roli  sehrál  i  rozchod s partnerkou. 

Vnímá konflikty s rodiči, s nimiž a s vlastními dětmi bydlí v jednom domě. Nejezdil ani na 

pravidelné skupiny abstinujících pořádané naší ambulancí,  myslí  si,  že  i  tady je jedna z 

příčin tohoto relapsu. 

Odvezl děti i matku na dovolenou a už po cestě domů dostal nápad, že se opije. Nemyslel 

na nic jiného, přijel domů, zašel si pro víno do sklípku, zavřel se doma a opil se. Doma z celé 

rodiny zůstal jen jeho otec. Po tomto zážitku cítil výčitky a ty ho vedly k opakování pití. Pil asi 

čtyři dny, před otcem to nijak netajil, dokonce mu to řekl. Očekával od otce, že něco udělá, 

nějak zakročí, ale on neudělal nic. To kdyby mu otec něco řekl, by ho asi zastavilo v dalším 

pití dříve. Po těchto čtyřech dnech si sám uvědomil, že to není pro něj dobré, že s tím musí 

něco udělat. Po příjezdu matky z dovolené se svěřil s tímto relapsem matce i své sestře. 

Dostavil se k nám do ambulance, vylíčil,  co se stalo, objednal se k panu psychologovi, a 

následně se svěřil i ve skupině. Na skupiny opět dochází pravidelně.

Obr. 3.5. Průběh životní k řivky.  + pozitivní emoce, - negativní emoce, t  průběžný čas

I. FÁZE PITÍ, II.FÁZE ÚSTAVNÍ LÉČBY, III. FÁZE ABSTINENCE PO LÉČBĚ

Doplňující informace ke křivce

Prožitek abstinenčních příznaků byl jedním z nejsilnějších, považuje to za nejhorší situaci v 
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etapě svého pití. Během léčby si vše zopakoval, načerpal nové síly do abstinence. Hodně ho 

tento zážitek „nakopl“, měl strach. Obavy měl i v období, kdy končil s užíváním Antabusu, ale 

nakonec to zvládl v pohodě. Před krátkodobou epizodou relapsu popisuje pozitivní zážitky s 

přítelkyní. Jinak se vnímal „normálně“, ale zanesl to spíše do pozitivní roviny. Rozchod prožil 

negativně, ale myslel si, že to tak dopadne. Nechal se pohltit prací. Včasně řešil tuto epizodu 

s  psychologem a na skupině.  Do budoucna se  o novou partnerku  zajímat  chce,  zkouší 

seznámení přes internet. 

Protože Adam prošel několika obdobími spojenými s fázemi léčby, abstinence a relapsu, 

vytvořila jsem tabulku pro lepší přehled. Zaměřila jsem se na myšlenky, které 

relapsům předcházely, situace, které vedly k užití alkoholu a další. (viz kapitola 4, obr.

3.4 Vlastní pozorování

Jak jsem již uvedla, profesně jsem s klientem v kontaktu více než šest let. Zpočátku, když 

jsme se setkávali v ambulanci, byl kontakt minimální a zaměřen pouze na podání Antabusu 

nebo  objednání  na  další  kontrolní  vyšetření.  Nyní,  kdy  pracuji  s  klienty  ve  skupině 

abstinujících alkoholiků v rámci doléčování v pozici koterapeuta, je to jiné. 

V kontaktu se jevil vždy jako tichý, neprůbojný člověk s nižším sebevědomím. Nebyl ve svém 

projevu nikdy nějakým způsobem nápadný. Při docházení na Antabus nebyl příliš sdílný, na 

otázky typu jestli je všechno v pořádku, nebo jestli se něco od posledního kontaktu událo, 

odpovídal vždy, nic nového se nestalo, všechno je v pořádku.

Vnímala jsem také, že kontakt se mnou chce co nejvíce minimalizovat, vypít si Antabus a jít 

svou cestou. Nemyslím si, že by toto probíhalo na vědomé úrovni.

Stal se jedním z prvních klientů, kteří začali docházet na skupinu doléčování. Otevření této 

skupiny přivítal pozitivně. Mluvil o tom, že Brno je přeci jen z ruky a vzhledem k podnikání 

nemá tolik času ještě absolvovat cestu tam i zpět.

Zpočátku  se  ve  skupině  jevil  spíše  jako  pasivní  člen  bez  očekávání.  Před skupinou ho 

nenapadlo si vytyčit téma, které by chtěl ve skupině probrat. Do diskuzí se většinou nezapojil 

a o svém prožívání mnoho nemluvil. 

Skupinu hodnotil často tak, že mu spoustu věcí a témat dojde až doma, kdy mu dění ze 

skupiny teprve dobíhá. Napadnou ho i témata na příští setkání, ale potom na ně zapomene.

Po nějaké době se začíná více otevírat, na témata reagovat a poskytovat své pohledy na 

situace ostatních. 

Začíná mluvit  o svých problémech, a to velmi  otevřeně.  Překonává svůj  stud a otevírá i 
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citlivé stránky svého vztahu s partnerkou a se synem.

V  projevu  ve  skupině  je  nervózní.  Tato  nervozita  se  projevuje  smíchem,  zvýrazněnou 

mimikou, červenáním se v obličeji a zrychleným dýcháním. Snaží se zlehčováním tématu 

ironií blokovat své emoce. Brání se citlivým prožitkům. Na tyto jeho reakce dostal i zpětné 

vazby, zdá se, že si toto uvědomil.

Když se dotýkáme na skupině tématu relapsu, při jeho reakcích lze pozorovat, že nevědomě 

i vědomě podniká kroky směrem k prevenci relapsu, a že okolnosti, které ho vedly k relapsu 

si také částečně uvědomuje. 

To stejné lze vnímat v oblasti cravingu - údajně když mu chuť přijde, tak za chvilku odejde, 

jen počká a je pryč. Když se opět věnujeme tomuto tématu podrobněji,  tak vnímá v sobě 

procesy, které tento craving nerozvíjí, ale řeší ho.

Při  společné práci,  při  interwiew je nervózní.  Když se  začínáme dotýkat  citlivých témat, 

zlehčuje je a směje se.  Přesto dokáže mluvit  o velmi  citlivých problémech a nebrání se 

žádnému z témat. 

Vnímám  ho  jako  nejistého  člověka  s  nižším  sebevědomím  s  nevědomými  tendencemi 

popírat  realitu.  V  tomto  případě  mám na mysli  především  problémy v  oblasti  sociálních 

vztahů, partnerství, vztahy se synem, s rodiči.

K abstinenci je motivován a osobní problémy řeší a chce je řešit. Je pro něj ale těžké své 

problémy uchopit. 

3.5 Léčebné intervence

Proběhlé léčebná intervence

Léčebnou  intervenci  rozdělíme  na  dvě  části  a  to  na  část  farmakologickou  a  část 

psychoterapeutickou.

Farmakologická část

Klientův zdravotní stav při nástupu na detoxifikaci převážně nevyžadoval farmakologickou 

léčbu. Pamatuje si z jedné hospitalizace, že nějaké vitamíny, infuze i léky dostával.  Jeho 

odvykací stav byl  mimo tuto hospitalizaci mírný až žádný. Jedenkrát udával problém se 

spánkem, ale i tento stav se zvládl bez medikace. Biochemická vyšetření a další vyšetření 

byla v normě.

Během hospitalizací mu byl doporučen a předepsán Antabus jako prostředek k pomoci při 

abstinenci. V prvním případě nerespektoval doporučení, užíval ho nepravidelně a dokonce 

ho přepíjel. Časem ho přestal brát úplně. 
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V druhém případě ho dostal předepsán, ale užíval ho jen krátkou dobu. Antabus na další 

výpis receptu si nevyzvedl. Byl v tom problém momentálního výpadku Antabusu na trhu a 

nastavení klienta k samotné léčbě. 

Naposled po PAL užíval lék pravidelně a dlouhodobě, docházel si pro něj dvakrát týdně do 

ambulance.  Z  negativních  příznaků  kombinace  Antabusu  a  alkoholu  měl  velký  respekt. 

Dlouho stavěl abstinenci především na tomto základě a z vysazení Antabusu lékařem měl 

velký strach. 

Nějakou dobu  užíval  i  naltrexon  k  pomoci  zvládání  chutí  na  alkohol.  Důležitým krokem 

klienta bylo si  uvědomit  a přiznat  si,  že nějaké chutě  opravdu má. Revia (naltrexon) mu 

pomohla, vnímal změnu v četnosti přicházejících cravingů. Přesto v pomoci abstinovat od 

alkoholu řadí Revii na místo za Antabusem.

Psychoterapeutické intervence

Během hospitalizací na oddělení léčby návykových nemocí prošel standardní léčbou, která 

byla postavena na změně způsobu života doprovázeným abstinencí. 

Terapie  byla založena na strukturovaném programu,  který je  součástí  komplexní  péče o 

osoby závislé. 

Měl  možnost  dát  svému  životu  opět  smysl  a  řád.  Věnoval  se  řešení  svých  problémů 

individuálně  s  psychologem,  výstupy  z  této  terapie  ventiloval  i  ve  skupině,  pracoval  i  s 

ostatními  členy týmu (s psychiatrem a zdravotními  sestrami)  na zvládání svých vnitřních 

pochodů.

Jako jedno z nejcitlivějších témat k řešení udával vztahové problémy s nejbližšími, vlastní 

selhání  v  abstinenci.  Dalšími  důležitými  tématy  k  řešení  se  staly  vlastní  devalvace, 

znechucení, nuda a craving.

Na počátku léčby nevěděl,  kde začít  pracovat  a  s  kterými  problémy.  Hodně  mu pomohl 

pohled a zpětné vazby od ostatních klientů ve skupinové terapii.

Z každé léčby si odnesl pro sebe něco jiného důležitého. 

Úplně první absolvovaná léčba mu dala pocit, že je vyléčen a zvládne tak pít pod kontrolou. 

Samozřejmě  toto  mylné  přesvědčení  ho  vedlo  k  relapsu.  Tento  relaps  sebou  přinesl  i 

následky ve formě konfliktů ve svém nejbližším okolí, především v manželském vztahu.

Další léčba měla za následek svým způsobem zklidnění výše zmiňovaných konfliktů, ale jen 

na dobu do dalšího relapsu.

Následující léčba byla jiná, motivace se sebou něco dělat byla více vnitřní než položená na 

základě potřeby okolí. Role odpovědného otce, který získal děti do své péče, se stala pro něj 
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velmi důležitou. Co je ale nejvíc důležité, je to, že se stal on sám pro sebe prioritou.

Po této léčbě  následovala další.  Trvalo krátký čas, aby si zase vše v sobě  zorganizoval. 

Našel další témata k řešení v sociálních vztazích, kde selhala komunikace a nahromadily se 

konflikty. Z léčby odcházel s vekou obavou, že opět selže, ale s motivací takovou, že udělá 

všechno proto, aby se tak nestalo.

Každá  léčba  v  něm  ale  vždy  zanechala  něco  pozitivního.  Naučil  se  v  případě  potřeby 

vyhledat pomoc. Stačilo mu pokaždé méně času, aby se opět postavil a začal fungovat ve 

své roli. Změnil i pohled sám na sebe. 

Dá se říci, že každou léčbou udělal nějaký krok k tomu, aby byl jeho život lepší a doprovázen 

abstinencí. 

Část terapie byla zavedena směrem k relapsu a prevence relapsu. V této terapii se využívá 

kognitivně-behaviorálního přístupu. 

Hodně o relapsu a prevenci relapsu se dozvěděl ve skupině, kam přicházeli i klienti zvenku. 

Poznával, jak u nich probíhala cesta k relapsu, jak upouštěli od svých pravidel, jak selhávali 

a  přicházející  problémy  neřešili  nebo  jejich  řešení  odkládali.  Vlivem  těchto  selhání,  jak 

uvažovali o okolí, o sobě. Jak jim přicházeli postupem času myšlenky na alkohol, chutě, jak 

se přestali vyhýbat rizikovým situacím a jak se nakonec napili. Často to tímto neskončilo a 

přišel pocit studu ze selhání. 

Další, často klienty uváděný příklad cesty k relapsu ve skupině, byla bludná myšlenka: „Napil 

jsem se jednou, zvládl jsem to, zvládnu to tedy i po druhé a po třetí....“

Naopak měl možnost se dozvědět, jak klienti tyto situace zvládli bez toho, že by se napili, v 

jaké části tohoto začarovaného kruhu vystoupili, a co jim pomohlo...

Vzhledem ke svým zkušenostem měl ve skupině i on co nabídnout, a také některé příspěvky 

reflektoval. 

Po propuštění  přešel  do péče ambulantního psychiatra,  kde byla  stanovena pravidla  ve 

frekvenci  návštěv.  Zpočátku  docházel  dvakrát  týdně,  časem jedenkrát  týdně.  Frekvence 

návštěv se prodlužovala a měnila s jeho průběžným stavem. 

V ambulanci dále pracoval na svých tématech,  ale především na uvědomování si  svých 

chutí  na  alkohol  a  jejich  zvládání.  Cíleně  byla  péče směrována na  posílení  motivace k 

abstinenci v přirozeném domácím prostředí klienta. 

Jeho představy o následné péči se na počátku velmi lišily. Byl v pozici, kdy chtěl na všechno 

zapomenout, že by chodil jak potřebuje, jen občas apodobně.
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Probíhající lé čebné intervence

V současné době dochází na kontroly do psychiatrické ambulance jedenkrát za šest měsíců. 

Pokud by jeho stav vyžadoval intervenci psychiatra dříve, dostaví se dle potřeby. V současné 

době neužívá žádná farmaka, tedy ani zmiňovaný Antabus, ani Revii.

Léčebné  intervence  probíhají  ve  skupině  doléčování  abstinujících  závislých  a  klient  má 

možnost  využít  individuální  psychoterapie  s  psychologem.  Témata  do  skupiny  přináší 

samotní klienti, nejčastěji se jedná o krizové situace jako jsou vztahové problémy a relaps. 

Dalšími tématy je osobnostní růst - vzdělání, zaměstnání, oceňování sebe sama i ostatních.

Program  následné  péče  má  za  úkol  udržet  změnu,  klient  podle  modelu  Prochazka–

DiClemente je tak ve stádiu udržování.

Současné vnímání problémů klientem, perspektivy

V současné době jsou jeho témata zaměřena na nedávno proběhlý relaps a vztah se synem. 

Adam si nyní uvědomuje, že jeho motivací fungovat a abstinovat jsou děti. Hledá si novou 

partnerku, chtěl by se oženit a postavit si dům.

Uvědomuje si,  že je nutné,  aby se naučil  odpočívat, a obdobím, kdy je hodně  práce, se 

nenechal  strhnout.  Potom začíná  zanedbávat  životosprávu,  a  činnosti,  které  mu přináší 

radost, odkládá. Chtěl by to změnit.

Nechce už pít alkohol, ví, že to neumí udržet ve zdravé míře, chce abstinovat. Navíc čeká, 

že se syn vrátí z léčby z terapeutické komunity, a chtěl by s ním mít dobrý vztah. Chce být 

pro své děti  vzorem. Má v plánu se začít  věnovat studiu cizího jazyka a všeobecně  má 

spoustu dalších plánů a cílů.

Myslím si, že jsou to pro Adama cíle dosažitelné. 

Tato  práce  mu  umožnila  si  projít  nejen  svou  alkoholovou  kariéru,  ale  pojmenovat  si 

skutečnosti, které ho posilují v abstinenci.
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4. Závěry a diskuze

Závěry

Základním tématem bylo zkoumání problematiky relapsu daného případu. 

Patrné  rozdíly  se  objevily  mezi  srovnáním  dokumentace  a  vnímáním  časových  období 

Adamem.  I  během rozhovoru se  Adam opravoval,  některé  hospitalizace zaměňoval,  ale 

následně je časově seskládal tak, jak asi nejvíc odpovídají realitě. K snadnější orientaci jsem 

využila životních křivek jednotlivých zkoumaných období a tabulku (viz obr. 4.1.).

Adamova  motivace  abstinovat  byla  před  prvním  relapsem  nejasná.  Již  během léčby  si 

pohrával s myšlenkou, že abstinovat nebude. Tuto myšlenku si potvrdil jako správnou i od 

některých klientů v léčbě. Do léčby nastoupil pod tlakem nejbližších, zejména rodičů. V léčbě 

byl  v chráněném prostředí,  neměl  potřebu užívat  alkohol.  Byl přesvědčen, že když bude 

nějakou dobu abstinovat  i  po léčbě,  může si  zajít  občas na pivo.  Po asi  dvou měsících 

(podle  výpisu  z  dokumentace i  mnohem dřív)  mu vlastní  manželka  nabídla  pivo.  Adam 

popřel svůj  problém: „Vždyť  jsem už tak dlouho abstinoval,  to zvládnu!“.  Byl  najednou v 

situaci, kdy měl před sebou otevřenou láhev piva, a tak se i napil. Výčitky ani vinu necítil – 

žádný syndrom porušení abstinence nepřišel. Svůj problém popřel. Zvládl vypít jedno pivo - 

to ho utvrdilo v přesvědčení, že pít pod kontrolou zvládne. Z okolí Adamovi žádné negativní 

zpětné vazby nepřišly. Během několika měsíců se jeho relaps rozvíjí zcela. Nebyl vybaven 

žádnými  dovednostmi  zvládnutí  přicházejících  rizikových  situací.  Těmto  situacím  se 

nevyhýbal a ani nevnímal, že by je měl nějak zvládat. Podle modelu změny chování uvízl ve 

fázi „kontemplační“. Adam si uvědomoval, že problém s nadměrným pitím měl, chtěl tento 

problém dostat pod kontrolu. Jeho cílem nebyla však změna a žít život bez alkoholu.

V další léčbě  si uvědomil,  že má problém a připustil,  že je závislý na alkoholu. Chtěl  se 

změnit. Podle modelu změny prošel fází „rozhodnutí“ do fáze „aktivní změny“. Byl motivován 

k abstinenci i po léčbě, jezdil na podpůrné skupiny do léčebny, byl ve fázi „udržení“ změny. 

(Prochaska a DiClementi, 1983, in Wanigaratne et al., 2008, str.19)

Podle kognitivně behaviorálního modelu jeho relaps probíhal následovně:

V péči odborníka, kam by docházel individuálně, nebyl. Svou motivaci neupevňoval, postoj k 

abstinenci  z:  „Já  chci!“  měnil  na  „Měl  bych“.  Craving  nevnímal.  Svou  závislost  začal 

bagatelizovat, připouštěl si myšlenky na kontrolované pití. Na skupině abstinujících mu přišel 

velmi  intenzivní  craving,  který  v  sobě  živil  myšlenkou  dopřát  si  alkohol.  Nesdílel  to  s 

ostatními, neřešil. Vystavil se velkému riziku. Když šel na autobus a míjel prodejnu, zašel do 

ní, a koupil si alkohol. Láhev otevřel a dostal se do stavu, kdy nebyl již schopen tuto situaci 

zvládnout bez toho, aby se nenapil. Po počátečním uvolnění se objevil u Adama syndrom 

porušení  abstinence,  tedy  cítil  výčitky  a  vinu.  Nechtěl  to  prožívat  a  proto  opakoval  své 
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návykové chování. 

Další relaps přišel opět krátce po léčbě. Adam prožíval období po rozvodovém řízení. Snažil 

se získat děti do péče, což se mu nakonec povedlo. Někdy prožíval zklamání sám ze sebe, 

například,  když měl  zařídit  něco pracovně,  a  nevyšlo  to.  Prožíval  i  disonanční  konflikty. 

Upouštěl  od  některých  denních  rituálů,  potom  cítil,  že  zklamal  sám  sebe.  Zanedbával 

životosprávu.  Když  přicházely  následně  krize,  skoro  vždy  to  řešil  alkoholem.   Adamovo 

fungování „ve vlnách“ by šlo převést do koloběhu schématu relapsu. Nejdříve fungování, 

zodpovědnost, budování zázemí, výchova dětí,  následně  přichází upouštění od některých 

zodpovědností a povinností, touha mít klid a uvolnit se, myšlenky, které ho opět nabádaly pít 

pod  kontrolou,  neuvědomění  si  přicházejícího  cravingu,  vystavění  se  rizikové  situaci  a 

následné užití alkoholu. V odobích krátké abstinence si vypomáhal užíváním Antabusu. 

Po léčbě, kterou nastoupil v roce 2005, proběhla u Adama krátká relapsová epizoda v trvání 

čtyř dnů. Přišla také asi po dvou měsících abstinence po léčbě. Přicházeli skrytí předchůdci 

relapsu -  nerovnováha životního stylu – byl velmi pracovně vytížen, děti měly prázdniny, 

přicházely konflikty se synem i s otcem ohledně  práce. V tomto období se snažil přestat 

kouřit. Následně přicházely myšlenky na alkohol, craving v podobě snů o alkoholu.  To mělo 

za následek Adamův negativní emoční stav – roli sehrály takzvané intrapersonální faktory. 

Učinil zdánlivě bezvýznamná rozhodnutí – domluvil pobyt se synem a s kamarády pobyt na 

chatě. S kamarády dříve užíval alkohol. Chtěl si odpočinout, uvolnit se. Kamarádi mu alkohol 

na chatě nabídli a tím se vystavil vysoce rizikové situaci. Alkohol neodmítl, tuto situaci nebyl 

schopen sám zvládnout, napil se. Přišel syndrom porušení abstinence, vina a výčitky, které v 

sobě popřel s tím, že bude  pít jen na chatě, potom bude svůj relaps řešit ambulantně.

Po tomto relapsu následuje poměrně dlouhé období abstinence. Přišla opět  nerovnováha 

životního stylu – rozchod s partnerkou, koflikty se synem, občas i s rodiči, pokusy přestat 

kouřit,  zanedbávání  životosprávy.  Roli  zde  sehrály  tedy  jak  interpersonální,  tak 

intrapersonální faktory. Craving si neuvědomoval. Objevily se myšlenky na pití alkoholu „pod 

kontrolou“. Dostal se do psychologických pastí. Přišlo „uklouznutí“, které řádně nezpracoval 

a potom další. Relaps se plně rozvinul.
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Relaps Myšlenky
před relapsem

Situace Doba 
abstinence 
před 
relapsem

Situace p řed 
nástupem do lé čby

Relaps 1
plně rozvinutý
rok 1994
věk – 21 let

 Myslím, že to 
zvládnu, nepil jsem 
už takovou dobu, 
jsem vyléčený, 
problém s 
alkoholem už 
nemám, můžu pít 
normálně.

Manželka mu 
sama nabízí 
alkohol, doma s 
ním nikdo o jeho 
závislosti nemluví.

2 měsíce od 
léčby

Nekontrolované pití, 
pití denně, konflikty 
s manželkou i rodiči, 
přestal docházet k 
psychiatrovi, svůj 
stav nezvládal.

Relaps 2
plně rozvinutý
rok 1995
věk – 22 let

Možná bych zvládl 
teď pít pod 
kontrolou, 
uvědomuju si, že 
závislost na 
alkoholu je problém.

Skupina pro 
abstinující závislé 
v něm spustila 
silný craving, po 
cestě domů si 
koupil alkohol.

2 měsíce od 
léčby

Nezvládání pít pod 
kontrolou, opět 
konflikty s 
nejbližšími

Relaps 3
plně rozvinutý
rok 1996
věk – 22 let

Opakovaně přichází 
myšlenky na alkohol 
s tím, že pít pod 
kontrolou již 
zvládne

Přišel den, který 
byl pro něj 
náročný, s 
negativním 
prožíváním, napil 
se.

Asi 2měsíce 
od léčby

Krize řeší 
alkoholem, nezvládá 
pití, několikadenní 
tahy, rodiče na něj 
tlačí s léčbou.

Relaps 4
čtyřdenní 
epizoda
rok 2005
věk – 32 let

Přichází opět 
myšlenky na 
alkohol, že by to i 
zvládl. Nezvládl 
jsem přestat kouřit.

Odjel na chatu se 
synem a 
známými, a tam 
se opil, pil asi 4 
dny.

Asi 2 měsíce 
od léčby

Přichází sám s 
výčitkami do 
ambulance, 
zvládnuto 
ambulantně, 
nasazena Revia

Relaps 5
plně rozvinutý
rok 2007
věk – 34 let

Zvládnu abstinovat i 
bez podpory, 
alkohol bych možná 
zvládl pít 
kontrolovaně.

Rozchod s 
přítelkyní, selhání 
z pokusů přestat 
kouřit.

Asi rok 
abstinence 

Nezvládnuté pití, 
sestra ho objednala 
do ambulance, 
vyřízena léčba,  před 
nástupem nepije a 
zažívá silné 
abstinenční 
příznaky, které v 
něm zanechají pocit 
vlastní potřeby 
abstinence.

Relaps 6
čtyřdenní 
epizoda
rok 2011
věk – 38 let

Odvezl rodinu na 
dovolenou, dokola 
se vtírající 
myšlenka na to se 
opít.

Rozchod s 
přítelkyní, 
pracovní 
vytíženost, 
neschopnost 
odpočívat.

Asi 2 roky 
abstinence

Oznámil následně 
relaps v ambulanci, 
cítil výčitky, 
zvládnuto 
ambulantně a ve 
skupině.

Obr. 4.1.  Přehled relaps ů 

Po asi  dvou  letech  abstinence  přišla  další  krátkodobá  relapsová  epizoda.  Nerovnováha 

životního stylu se projevila jako neschopnost odpočívat, pracovní vytíženost (byla sezona), 

rozchod  s  partnerkou.  Své  negativní  emoční  stavy  se  snažil  popírat.  Učinil  celou  sérii 
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zdánlivě nezávažných rozhodnutí. Přestal chodit na skupiny abstinujících závislých. Relaps 

si  podvědomě  naplánoval  tím, že odvezl  rodinu na dovolenou,  mohl  si  tak dopřát doma 

odpočinek a uvolnění. Po cestě se mu opakovaně vtírala myšlenka na to se opít, toužil si 

dopřát okamžitě účinek alkoholu, měl silný craving. Dům, kde společně s rodinou bydlí, není 

„suchý“, vyskytuje se v něm sklep s vínem. K relapsu využil akohol v domě. Dopřál si užití 

alkoholu s tím, že je doma otec, a ten nedovolí, aby se relaps rozvinul plně. Měl očekávání, 

že ho zastaví, ale nestalo se tak. Přišel syndrom porušení abstinence, měl výčitky, styděl se 

před sebou i před otcem. Potom si uvědomil, že musí udělat něco sám. Aby se pojistil, při 

návratu z dovolené se zbytku rodiny přiznal a objednal se ke konzultaci k psychologovi. 

Relaps dál řešil i ve skupinové psychoterapii.

Nyní pokračuje v udržování dosažených změn. 

Diskuze

Zpracovat téma relapsu, a všech okolností s tím souvisejících, nebylo až tak jednoduché. 

Adam nepatří mezi klienty, kteří umí hovořit o svém prožívání naplno, neumí uchopit důvod, 

proč  chce  abstinovat.  Neumí  ani  v  sobě  uchopit  negativní  prožívání,  nepopíše,  jak  mu 

přichází a odchází craving, co proto dělá. Má nedostatečný kontakt s vlastním emocionálním 

prožíváním a sníženou schopnost imaginace. Je možné, že se v Adamově případě jedná o 

osobnostní problematiku typu  alexithymie.

Harry Krystal15 se ve své jedné z teorií věnuje tomuto fenoménu, kterým je alexithymie u 

závislých.  Domnívá  se,  že  drogově  závislý  člověk  nedokáže  pojmenovávat  a  rozlišovat 

různé aspekty  svých emočních  stavů.  Namísto  prožívání  diferencovaných pocitů  jako  je 

smutek, zlost nebo štěstí prožívá globální fyziologické stavy a napětí. To mu znemožňuje 

nechat se vést emocemi při chápání sebe samého a ochromuje důležitý zdroj informací a 

zpětných vazeb. Člověk nedokáže rozpoznat smysl jednotlivých stavů vzrušení a již jejich 

samotná existence se pro něj  stává zdrojem úzkosti. Užívání návykových látek je jednou 

z možností, jak dosáhnout uklidnění a uvolnění. Tuto  teorii lze řadit mezi ty, které hledají 

problém v určitém deficitu Já, který  pramení z problematického utváření objektních vztahů 

v dětství.

 Tento nedostatečný kontakt s emocionálním prožíváním může být  jeden z důvodů, proč se 

relapsy u Adama opakují.

Jak je uvedeno v teoretické části,  nejenom malá schopnost sebeuvědomění se může na 

relapsu podílet, ale i nevyvážený životní styl a další faktory.

V  případě  Adama  jsme  zaznamenali  i  před  relapsy  pracovní  vytíženost,  neschopnost 

odpočívat, nepravidelnou stravu. Objevovaly se i sny o alkoholu. Projevila se neschopnost 

15 Podle Leeds a Morgenstern, 1999, in Kalina (2011).
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se  adaptovat  na  zátěžové  situace.  Adam  používá  negativní  copingové16 strategie 

vyrovnávání se s nárůstem stresové zátěže.

Společně s potlačováním vlastního problému závislosti: „Už bych zvládl pít normálně, měl 

bych to pod kontrolou“,  to byla otázka času, dostat  se do psychologické pasti  a přejít  k 

„lapsu“.

Bylo by vhodné, aby se Adam s terapeutem zaměřili na práci s vlastním uvědomováním se, 

protože  tento  Adamův  problém se  netýká  pouze  problematiky  závislosti,  ale  i  vztahů  s 

nejbližším okolí, s vlastními dětmi i se svými partnerkami. Když se nelze opírat o myšlenky, 

fantazie  a  emoce,  bylo  by  vhodné  naučit  Adama  pozorovat  tělesné  prožitky  v  různých 

situacích. Například využít některou z psychoterapií zaměřenou na tělesné prožívání. U nás 

v České republice je to například Pesso Boyden psychoterapie17. 

Jak  uvádí Nešpor  a Csémy (1999),  mezi  bažením a  emocemi existují  jasné souvislosti. 

Zejména negativní emoce, jako např. úzkost, prokazatelně zvyšují sílu bažení. Podobně jako 

emoce bývá i bažení provázeno tělesnými změnami. (viz. kapitola 2.3)

Adamovi by velmi pomohlo se zúčastnit programu Prevence relapsu podle Wanigaratneho et 

al. (2008). Skupinová terapie se sice těchto témat týká, ale přináší s sebou i jiná témata. 

Navíc četnost setkávání je jedenkrát do měsíce, což vede k tomu, že aktuální témata za tak 

dlouhý čas vyprchají účastníkům z mysli.

Protože relaps je v poslední době  častým přinášeným tématem do skupiny,  velmi vážně 

uvažuji o tom Program prevence relapsu uvést i k nám do psychiatrické ambulance. Složení 

klientů ve skupině je pro tuto práci nyní ideální. 

Relaps  neznamená  pro  klienty  úplný  konec  všeho  dosavadního  snažení,  všechny  další 

kroky od tohoto momentu můžou vést klienta dál spokojeným životem. 

Našla jsem citát čínského filozofa Konfuciuse, kterým bych ráda ukončila tuto práci:

„Náš největší  úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli 

padneme“.

16 Coping – z anglického slova zvládání. Zvládací chování, schopnost člověka vyrovnat se 
(adekvátně) s nároky, které jsou na něj kladeny, případně zvládat nadlimitní zátěže, může mít i 
podobu změny vnímání situace nebo změny postoje ↔ zvládání stresu (Hartl, Hartlová, 2000, str. 
88).

17 Terapeutická metoda založené na znalosti psychologického a tělesného vývoje člověka. Myšlenky, 
vzpomínky a představy stejně tak jako držení těla, pohyby, tělesné příznaky a obtíže upozorňují 
klienta a terapeuta na emoční konflikty, nenaplněné potřeby a traumatické zážitky. [10.12.2011]
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6. Přílohy

Příloha 1

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

Jméno a p říjmení:  Adam Novák

Datum narození:  1.1.1973

Rodné číslo:  735111/1111

Adresa - trvalé bydlišt ě: Ostrovánky 11, 69701 Hodonín

Telefon:  736111111

Zdravotní pojiš ťovna:  217 – Metal Aliance

Kontakt na n ěkoho blízkého: 

Jméno a p říjmení:  Eva Nováková - matka

Adresa:  Ostrovánky 11, 69701 Hodonín

Telefon:  734111111

Vstupní údaje

S klientem jsem se setkala v psychiatrické ambulanci, kde se pořádají i skupiny abstinujících 

závislých na alkoholu, kteří mají po protialkoholní ústavní léčbě (dále PAL). 

Klienta do tohoto zařízení přivedl již před pěti lety problém závislosti na alkoholu. O naší 

ambulanci se dozvěděl v psychiatrické léčebně, a protože předcházející lékař psychiatr mu 

nevyhovoval, oslovil nás a přešel do péče naší ambulance.

Již v této době měl po PAL, kterou absolvoval s řádným ukončením v roce 1994, 1995, 1996, 

2005 a poslední v roce 2007. V předchozích léčbách vydržel abstinovat  maximálně  šest 

týdnů až dva měsíce, poté relapsoval.

Od léčby v roce 2005, kdy jsme se poprvé setkali, chtěl zůstat v kontaktu s ambulancí a tak 

začal docházet na pravidelné kontroly, namátkově byla odebírána krev na CDT. 

Po  nějakém  čase  se  přestal  na  pravidelné  kontroly  dostavovat.  Po  několika  měsících 

nastoupil opět na ústavní léčbu v roce 2007.

Po této léčbě, která trvala čtrnáct dní se opět dostavil do psychiatrické ambulance. Dostal 

předepsaný  Antabus  v  užívání  dvě  tablety  dvakrát  týdně  (úterý  a  pátek),  užíval  ho  v 

psychiatrické ambulanci.

Osobní anamnéza

Zdravotní anamnéza

Těhotenství matky probíhalo v normě, porod proběhl v termínu.
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Porod probíhal s problémy, údajně byl přiškrcený pupeční šňůrou a porod probíhal za užití 

kleští. Matka prý chtěla rodit, ale porodník jí naordinoval aplikaci injekce k oddálení porodu, 

snad neměl čas. Přesto k porodu došlo. Porodník byl údajně pod vlivem alkoholu. Hned po 

porodu byl Adam přijat na oddělení dětské JIP, kde byl napojen na kyslíkový přístroj. Kolik 

dní neví, ale domnívá se, že to bylo na chvíli, a následně byl umístěn jako ostatní děti u 

matky. Dál vše probíhalo bez komplikací.

V  dětství  netrpěl  žádnými  častými  nemocemi.  Byl  zdravý.  Prodělal  pouze běžná  dětská 

onemocnění jako příušnice a podobně. 

Co se týče úrazů, byl několikrát zašívaný na hlavě, kdy spadl například z tříkolky a podobně.

Alergie neudává. Hospitalizovaný byl jako dítě, když měl spálu. Na průběh hospitalizace si 

nevzpomíná, prožíval ji v „pohodě“.

Testy  na  hepatitidy  ani  na  HIV  nikdy  neabsolvoval,  rizikově  se  nechoval,  alespoň  si  to 

neuvědomuje.

V současné době se s žádnou nemocí neléčí, na specializovaných odborných pracovištích 

veden není. Pouze dochází k obvodnímu lékaři, poslední návštěvu měl asi před rokem. Byla 

mu odebrána krev i moč na základní biochemické vyšetření. Výsledky byly v pořádku. Jinak 

pravidelně navštěvuje psychiatrickou ambulanci.

Psychický stav     – (mimo alkoholovou kariéru)  

Neuvědomuje  si,  že  by  někdy  trpěl  depresemi  nebo  úzkostnými  stavy.  Myšlenky  na 

sebevraždu nikdy neměl, nemá za sebou žádné sebevražedné pokusy. Hospitalizovaný na 

psychiatrickém oddělení nikdy nebyl. V dětství nenavštívil s rodiči žádnou z  psychologických 

poraden, problémy tohoto rázu měl spojené až s alkoholem.

Sexuální život

Sexuální život zahájil před sedmnáctým rokem. První zkušenost měl se svou první ženou. Je 

zaměřen heterosexuálně, neudává žádné abnormální praktiky. Nikdy nebyl promiskuitní, byl 

věrný. S žádnou z pohlavních chorob se nikdy neléčil. Nikdy nebyl přinucen k sexu násilím.

Sociální anamnéza

Vzdělání

Má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Po základní škole nastoupil na gymnázium 

jako  velmi  nadějný  student.  Žádný  ročník  neopakoval,  prospěch  měl  dobrý.  Maturitní 

zkoušku složil s reparátem. 

Na základní škole nijak nevynikal,  byl  takový „normální kluk“,  který občas zlobil.  Učit  se 

nemusel.

Měl  sníženou  známku  z  chování  ve  čtvrté  třídě,  kdy  se  spolužáky,  vyzbrojeni  umělými 

pistolemi vešli do hotelu a křičeli :„Ruce nahoru!“. Následně vešli do domu služeb, kdy jeden 

ze  spolužáků  křičel  na  jednu  paní:  „Babo  naval  stovku“  ,  dotyčný  utekl,  jeho  chytili  a 

následně volali do školy i rodičům. Následovala snížená známka z chování na pololetním 
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vysvědčení. Na konci roku naopak dostal pochvalu za celkové zlepšení prospěchu.

Nejvíc ho bavila matematika, byl i účastníkem matematické olympiády. 

Vztahy se spolužáky hodnotí jako dobré. Co si pamatuje, tak na prvním stupni společně se 

spolužákem, s nímž měl  sníženou známku z chování, dělali  různé skopičiny. Potom je to 

nějak přešlo. Na prvním stupni si učitelé vybírali žáky, kteří měli sportovní talent, mezi ně 

patřil i Adam. 

Na druhém stupni šel do nového kolektivu, zpočátku se cítil „tak trošku odstrčený".

Šel do sportovní třídy se zaměřením na fotbal. V této třídě bylo pár žáků, kteří měli problémy 

s chováním,  kouřili  na trénincích,  pili  kávu,  měli  takový klan,  kam bylo těžké se dostat. 

Postupem času se přizpůsobil a stal se součástí tohoto klanu. Samozřejmě se připojil  i  v 

kouření cigaret. Celkově se ale hodnotí jako „zakřiknutý“. Tuto třídu chtěli následně ve škole 

zrušit, protože žáci nebyli motivovaní a neúčastnili se povinných tréninků, postupně na ně 

přestali chodit všichni.

V době základní školní docházky se často stěhovali, ale školu neměnili, dojížděl. 

Na gymnázium byl  přijat  na  základě  splnění  přijímacích  zkoušek  napoprvé.  Gymnázium 

nebylo oborově zaměřeno, jednalo se o všeobecné gymnázium. 

Co se týče chování na gymnáziu, tak první rok „sekal latinu“, postupně se jeho chování a 

přístup ke studiu zhoršoval.  Snažil  se prosadit  v kolektivu něčím jiným než učením, zde 

začaly jeho problémy z alkoholem. Sníženou známku z chování neměl, nosil domů jen důtky. 

Důvody popisuje jako nespravedlivé. Zařadil se mezi problematické žáky.

Záliby

Co se týče sportu, snad dělal všechny dostupné sporty v okolí, i judo. Tam přestal chodit 

kvůli  tomu, že se jednoho kluka bál,  byl  jím šikanován.  Do sportovní třídy ho vzali jako 

fotbalového brankáře, ale lákali ho i na košíkovou. Rodiče ho do sportu nenutili, jen matka 

chtěla, aby šel spíš na košíkovou. Přesvědčil ji až jeden z učitelů, který byl za nimi doma. 

O víkendech s rodiči pracoval na poli a ve stáji.

Bavilo ho vystřihování a slepování modelů podle časopisu.

Zaměstnání

Chvíli pracoval u strýce ve stolařství, vypomáhal, co bylo potřeba. Následně si vyřídil živnost 

a jako OSVČ prodával ovoce a zeleninu ve stánku v Hodoníně, asi dva roky.  Následně byl 

asi tři měsíce evidovaný na úřadě práce v Bučovicích. Chtěl si najít jinou práci. Vrátil se ke 

své živnosti  a  začal  prodávat  ve stánku i  v Bučovicích.  V této době  zde bydlel  se svou 

manželkou.  Po  rozvodu  se  vrátil  k  rodičům,  kde  pracuje  dodnes  jako  OSVČ  v  oblasti 

chovatelství. 

Jako zaměstnanec nikdy nepracoval, byl jen OSVČ. 

Finanční situace, zdroj příjmů

Jeho zdrojem příjmů  je  podnikání  a  celkově  je  schopný bez dalších  výdělků  pokrýt  své 
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životní náklady a náklady své rodiny. Finanční situaci hodnotí jako dobrou.

Dluhy u finančních společností neměl ani nemá. Nesplácí ani hypotéku. Pokud v budoucnu 

bude chtít stavět, zažádá si o hypotéku.

Kdysi měl několik nezaplacených částek u zdravotního pojištění, vždycky se to ale vyřešilo. 

Dostavil  se na jednání,  vysvětlil  situaci,  částku  zaplatil.  Někdy vypomohli  rodiče.  Částky 

vypůjčené od rodičů si odpracoval.

Bydlení

Bydlí společně s rodiči v rodinném domě 7+1 s pozemky. Nebydlí odděleně, mají společnou 

kuchyň. Adam bydlí společně s dětmi nahoře a rodiče dole. Celkově v domě bydlí 6 osob - 

rodiče, on a 3 děti.

Vybavení domácnosti je standardní, součástí je i PC a internet.

Právní problémy, absolvované tresty

Jedinou zkušenost se soudy má z rozvodového řízení. Rozvod iniciovala manželka,  Adam 

se rozvádět  nechtěl.  Poté,  co otěhotněla  manželka s  jiným partnerem,  Adam k rozvodu 

přistoupil.

K vyrovnání došlo bez dalších soudních sporů. Zpočátku byly děti v její péči. Po třech letech 

zažádal o změnu péče. Na soudu se mu vysmáli, ale po dvou letech byly děti převzaty do 

jeho péče. Byl  překvapený,  protože jeho závislost  na alkoholu a absolvované léčby byly 

soudu známy. Bývalá manželka může děti vídat jedenkrát za čtrnáct dní, ale jsou tomu asi tři 

roky, co se tak nestalo. On sám dětem kontaktu s ní nebrání, nejstarší dcera za ní občas 

jezdívala, ale teď za ní nebyla ani na Vánoce. 

Jednou byl policií přistižen při řízení automobilu pod vlivem alkoholu, nadýchal asi dvě a půl 

promile. Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz a uložena pokuta ve výši čtrnácti tisíc 

korun. Po roce zažádal o zrušení zákazu řízení a řidičský průkaz mu byl vrácen.

Později mu odebrali řidičský průkaz v léčebně. Nyní řidičské oprávnění vlastní.

Důležité osoby v životě klienta

S rodiči má vztah dobrý. Matku již od dětství vnímá jako hodně starostlivou, ona má pocit, že 

všechno myslí dobře, ale ne vše je tak, jak myslí. Momentálně se Adamova matka staví do 

role matky i  vůči  jeho dětem, což Adam vnímá jako ne zcela vhodné. Svou starostlivost 

Adamova matka někdy až přehání a přeháněla.

S otcem se vztah od dětství často mění, dnes ho vnímá jako lepší. 

K fyzickým trestům docházelo, ale nebylo to často. Otec je trestal opaskem, Adam to vnímal 

jako divadlo. Tresty prožíval někdy jako nespravedlivé, ale cítil, že trest byl i na místě. 

Má sestru, která je mladší o rok. I ona bývala otcem bita, Adam má pocit, že ona tresty 

prožívala víc, víc se jí to "dotklo".

Otec jim vykládal, že jejich děda byl na ně, když byli děti, také velmi přísný. 

Otce vnímá jako člověka, který musí mít vždy pravdu a vše se bude dělat, jak řekne on, 
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protože jen tak je to správně.

Matka je fyzicky netrestala, možná občas pohlavek, ale na to si Adam nepamatuje. 

Zákazy měli (například zákaz chození ven, televize apodobně).

Se sestrou se občas bili. Když byla ve školce, vodil ji tam i zpět. Vnímal to, že to tak má být. 

Neměl nikdy potřebu ji nějak chránit, sestra se uměla o sebe postarat, své spolužáky bila a 

podobně. 

Adamovo manželství trvalo osm let, chodili spolu od Adamových šestnácti let. Několikrát se 

rozešli, ale vrátili se k sobě. Důvodem jejich rozvodu byl i jeho problém s alkoholem. Žádost 

podala manželka, Adam se rozvádět nechtěl.

Před nedávnem měl přítelkyni, nevěděl nakolik to bylo z její strany vážné.  Jeli společně na 

dovolenou do Benátek, bylo to příjemné. Svůj  rozvod nyní řeší z hlediska náboženství,  v 

budoucnu by chtěl mít svatbu v kostele. Partnerka byla nábožensky založená a pochází ze 

Slovenska. Byla asi o 20 let mladší. Jemu to nevadilo, partnerce možná ano, to neví.

Chtěl si ji vzít, avšak, když o tom mluvil, ona zatím nechtěla. Měla jiné představy o vztahu 

než on. Je z jiné rodiny, kde se rodičům vyká, svého otce bere s velkým respektem a vlivem 

na sebe.

S  dětmi  má  vztah  různý.  S  nejstarší  dcerou  byl  problém  během  puberty.  Když 

nastoupila na internát a byla pryč z domu se tento vztah změnil. Nyní mají vztah dobrý.

Prostřední syn je na léčení,  je závislý na marihuaně,  vztahy mezi nimi byly až bouřlivé. 

Problémy  vnímá  už  od  jeho  dětství,  byli  několikrát  v  PPP (pedagogicko-psychologická 

poradna), navštěvovali psychologa. Nyní, kdy ho měl možnost vidět po části léčby, vnímá 

změnu.

Nejmladší syn je v pubertě a začíná svým způsobem kopírovat chování svého bratra.

Alkoholová kariéra (viz kapitola 3.3)

Jiné drogy

Kouřit  začal na základní škole ve sportovní třídě,  kde chtěl  být součástí kolektivu,  „držel 

partu“. Marihuanu taky zkoušel, ale neoslovila jej. S jinými drogami kontakt neudává.
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Příloha 2

Souhlas  se  zpracováním  p řípadové  studie  a  souhlas  s  poskytnutím  informací  ze  
zdravotnické dokumentace

Jméno a p říjmení: ........................................... .......................

Souhlasím se zpracováním mého případu Bohuslavou Šibalovou – studentkou Adiktologie, 
1LF Univerzity Karlovy v Praze – pro bakalářskou práci na téma „RELAPS A PREVENCE 
RELAPSU U VYBRANÉHO KLIENTA SE ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU – KASUISTICKÁ 
PRÁCE“

Byl jsem seznámen s tím, že tato práce bude uložena v archívu prací centra Adiktologie a 
bude v případě potřeby využita k nahlédnutí i pro další,  například studijní účely. Aby byla 
zachována ochrana osobních údajů a moje anonymita, budou pozměněny údaje věku osob 
uváděných v kasuistice, všech jmen, bydliště, léčebných zařízení, popřípadě všechny další 
informace, které by vedly k mému odhalení.

Souhlasím z důvodu zpracování práce i s nahlédnutím do mé zdravotnické dokumentace 
psychiatrické ambulance.

Tento souhlas je  vyhotoven ve  dvou exemplářích,  z  nichž klient  a autorka práce obdrží 
každý po jednom exempláři.

V Kyjově dne          2011

…............................ …...............................

klient       autorka práce
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