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Abstrakt v českém jazyce 

Práce se zabývá účinnými prvky terapeutické komunity pro drogově závislé a jejich 

aplikací v prostředí Psychiatrické léčebny Červený Dvůr. V teoretické části jsou obecně 

charakterizovány dva léčebné systémy: terapeutická komunita pro drogově závislé a 

ústavní léčba závislostí. Dále je představen konkrétní léčebný systém Psychiatrická 

léčebna Červený Dvůr a jeho charakteristika terapeutického procesu léčby závislostí. 

Jsou rovněţ stručně uvedeny hlavní psychoterapeutické metody, relevantní pro téma 

práce. Výzkumná část se zaměřuje na porovnání a zhodnocení, zda jsou účinné prvky 

terapeutické komunity v Psychiatrické léčebně Č. Dvůr aplikovány, v jaké míře, a jaké 

důvody jejich plnou aplikaci omezují. K porovnání byl zvolen inventář účinných principů 

terapeutické komunity pro drogově závislé podle severoamerického autora G. De Leona, 

přičemţ je bráno na zřetel, ţe v některých poloţkách se charakteristiky terapeutických 

komunit v USA mohou odlišovat od české praxe. Pouţité metody tohoto kvalitativního 

výzkumu zahrnují dlouhodobé pozorování v roli zdravotní sestry psychiatrické léčebny a 

dále analýzu interních dokumentů, kterými je operační manuál, řád a bodovací systém. 

Přestoţe je doporučováno aplikovat jako účinnou metodu prvky terapeutické komunity i ve 

specifickém prostředí ústavní péče, je toto uplatnění částečně omezené. Mezi takové 

limity patří především omezení dané obecným formátem ústavní léčby ve zdravotnickém 

zařízení se všemi jeho specifiky, kterými jsou podmínky zdravotních pojišťoven hradící 

léčbu, přísné provozní normy, větší kapacita a fluktuace pacientů, či fungování 

zdravotnického personálu jako terapeutického týmu. Ale je i řada prvků, které lze více 

aplikovat a odstranit tak zbytečné limitující momenty, především ze strany personálu a 

tradic léčebny. Naopak lze vyuţít výhod dané léčebny, například moţnost opakovacích 

pobytů, setkání AA a příjemné prostředí, vhodné k rozvoji a utváření důleţitých sociálních 

interakcí. Závěr práce zdůvodňuje na podkladě výzkumných studií, ţe moţnost širšího 

uţití modelu terapeutické komunity v prostředí léčebny můţe být přínosem v efektivnosti 

léčby.   
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léčba závislosti – terapeutická komunita – psychiatrické léčebny – účinné faktory 

 

 

 



Abstrakt v anglickém jazyce 

The thesis deals with effective elements of a therapeutic community for drug addicts and 

their application in the environment of Psychiatrická léčebna Červený Dvůr (Red Court 

Mental Hospital). The theoretical part characterises in general two treatment systems:  

a therapeutic community for drug addicts and the hospital treatment of addictions. Further, 

the specific treatment system of Psychiatrická léčebna Červený Dvůr and the 

characteristics of its therapeutic process of the treatment of addictions are presented. The 

main psychotherapeutic methods, relevant to the theme of the thesis, are also mentioned 

in brief. The research part focuses on comparing and assessing whether the effective 

elements of a therapeutic community are applied in Psychiatrická léčebna Č. Dvůr, to 

what extent, and what reasons limit their application in full. To compare, the list of 

effective principles of a therapeutic community for drug addicts according to the North 

American author G. De Leon has been selected, taking into account that some items of 

the characteristics of therapeutic communities in the USA may differ from the Czech 

practice. The methods of this qualitative research used include long-term observation in 

the role of a nurse of the mental hospital and further an analysis of internal documents, 

which are the Operation Manual, the Rules, and the Score System. Although it is 

recommended to apply as an effective method the elements of a therapeutic community 

also in the specific environment of hospital treatment, this use is partially limited. 

Especially the limitations given by the general format of hospital treatment in a health-

service institution with all its specifics, which are the conditions of the health insurance 

companies paying treatment, the strict operating standards, a larger capacity, and patient 

turnover, or the functioning of the medical personnel as a therapeutic team, belong among 

such limits. However, there is also a number of elements that can be applied more and 

eliminate thus unnecessary limiting moments, especially on the part of the personnel and 

traditions of the hospital. On the contrary, advantages of the given hospital such as the 

possibility of repeated stays, AA meetings, and the pleasant environment suitable for the 

development and creation of important social interactions can be used. The final part of 

the thesis substantiates on the basis of exploratory studies that the possibility of the 

broader use of the therapeutic community model in the environment of a hospital can be a 

contribution to the efficiency of treatment.   
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Úvod  

Název mé bakalářské práce zní účinné prvky terapeutické komunity a jejich aplikace 

v prostředí psychiatrické léčebny Červený Dvůr. Tato léčebna je zdravotnické zařízení 

zaměřené na střednědobou léčbu závislosti na alkoholu, nealkoholových drogách a 

patologického hráčství. Léčebna poskytuje péči od detoxifikace, přes terapeutický 

program léčby rozloţená do fází, s moţností rodinné či partnerské terapie po krátkodobé 

motivační pobyty v rámci péče následné. V psychiatrické léčebně jiţ pátým rokem 

působím jako zdravotní sestra, tudíţ se aktivně zapojuji do léčebného procesu pacientů 

tohoto zařízení.  

Zaměřila jsem se na prvky terapeutické komunity, neboť právě ty, se při léčbě v této 

psychiatrické léčebně pouţívají jako jeden z hlavních léčebných nástrojů, 

doporučovaných certifikačními standardy. Moţnost uţití těchto prvků je v některých 

směrech více a v některých méně omezeno a to především tím, ţe jde o zdravotnické 

zařízení, které má legislativně stanovené postupy a standardy v poskytování zdravotní 

péče, na rozdíl od terapeutických komunit, kterým je umoţněno účinné prvky plně 

aplikovat. Některé účinné prvky jsou aplikovány v plném rozsahu, některé v menší míře či 

jinak upraveným přístupem a některé prvky v léčebně lze aplikovat velmi okrajově, či 

vůbec. Nicméně pouţití léčebného nástroje v jinak specifickém prostředí, jako je 

psychiatrická léčebna, či oddělení léčby závislosti při psychiatrické klinice je i v okrajové 

míře lepší, neţ vůbec ţádná aplikace tohoto účinného faktoru úzdravy, coţ dokazují 

výzkumy efektivity léčby v jednotlivých institucích. Takovým výzkumem je například 

Britská studie výsledků léčby (2008) a výzkum prováděný národním monitorovacím 

střediskem uváděný ve výroční zprávě o stavu ve věcech drog (2005). 

Kaţdá z těchto institucí jako je terapeutická komunita a psychiatrická léčebna vlivem 

svých vnitřních terapeutických procesů s pouţitím účinných prvků, má své výhody a 

nevýhody. Správný matching potřeb klienta tyto výhody a nevýhody uplatňuje. 

V obou typech zařízení je léčba pomocí účinných prvků komunity zaměřena na změnu 

ţivotního stylu, kdy je nutná abstinence k udrţení tohoto stavu. Cílem léčby je změnit 

vzorce chování, získání náhledu, dovedností v oblasti sociální a komunikační, stabilizovat 

a řešit problémy, jeţ vznikly jako důsledek závislosti. Nejefektivnější je skombinovat typ 

léčby s potřebami a moţnostmi závislého. Střednědobá léčba bývá většinou prvním 

článkem léčby, ze kterého klienti pak přecházejí do terapeutických komunit, chráněného 

bydlení, stacionářů či dochází ve svém prostředí na ambulantní doléčování. Proto je 

dobrá spolupráce mezi těmito jednotlivými zařízeními, kterými klienti procházejí nezbytná. 
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Léčebné systémy 

1. Terapeutická komunita 

Terapeutická komunita je v širším slova smyslu je organizace léčebného oddělení, kde se 

podporuje všestranně otevřená komunikace a v kterém se na rozhodování podílejí všichni 

členové terapeutického týmu i pacienti. V uţším slova smyslu je terapeutická komunita 

psychoterapeutickou metodou, při které se vyuţívají modelové situace malé společenské 

skupiny k moţnosti projekce a korekce maladaptivních interpersonálních stereotypů 

proţívání a vzorců chování jak podle Kratochvíla uvádí Richterová-Těmínová a Kalina, 

Adameček (2008). Pojem terapeutická komunita zahrnuje široké spektrum různých 

léčebných projektů a institucí a kaţdá komunita je svým způsobem originální, jedinečná a 

přizpůsobená specifickým potřebám svých členů (Kalina, 2008). Klasická terapeutická 

komunita je samostatné zařízení nacházející se na venkově mimo zdravotnické areály, 

obvykle s malou kapacitou o moţnosti pojmout 15 – 20 klientů. Komunity provozují 

většinou nestání neziskové organizace (Kalina, 2000). V komunitě se poskytuje odborná 

péče střednědobá a dlouhodobá v délce trvání 6- 18 měsíců. Ve státním sektoru fungují, 

výjimečně jako samostatná oddělení lůţkového zdravotnického zařízení. Jinak není statut 

zdravotnického zařízení obvyklý, jak uvádí Adameček, Richterová-Těmínová a Kalina 

(2003). 

Pro rezidenční léčbu jsou indikováni klienti s dlouhodobou a často i těţkou drogovou 

kariérou, převáţně nezralý, nemotivovaní či výrazně problémový z 

psychosociálního hlediska.  Klienti s vysokou mírou psychiatrických a somatických 

komplikací vyţadují trvalé lékařské vedení a nejsou tak pro léčbu v komunitě vhodní 

(Kalina, 2000). Ještě před přijetím se pro správnou indikaci provádí komplexní 

zhodnocení klienta a rozvaha o alternativních moţnostech, které by odpovídaly jeho 

aktuálnímu stavu a potřebám. Mezi kontraindikace pro přijetí do léčby v terapeutické 

komunitě patří zásadní neslučitelnost názorů a postojů klienta s bezdrogovou filosofií TK, 

ţhářství, floridní psychóza, delirium, demence a aktivní sebevraţedné chování (Kalina, 

2008). Ve většině komunit se věk pohybuje v rozmezí 18- 35 let Richterová-Těmínová, 

Kalina a Adameček (2008).  

Terapeutický tým terapeutických komunit je multidisciplinární s různými specializacemi. 

Pracovníci mají různé vzdělání, specializované výcviky a jiné praktické dovednosti a 

zkušenosti v různých směrech. Důleţitým předpokladem pro práci se závislými v komunitě 

jsou také osobnostní vlohy a předpoklady (Adameček, Richterová-Těmínová a Kalina, 

2003). „V terapeutické komunitě mohou pracovat i bývalí uţivatelé drog. Uţívání drog 

v minulosti a prodělaná léčba závislosti nemohou být jedinou kvalifikací ex-usera pro práci 
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v terapeutické komunitě, je nezbytné jeho další vzdělávání, včetně psychoterapeutické 

erudice“ jak cituje Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček (2008, s. 206). 

.1. 1. Historie a vývoj 

V polovině 20. století dochází k rozvoji terapeutických komunit v dnešním slova smyslu ve 

dvou směrech. Prvním z nich jsou komunity pro klienty s různými poruchami duševního 

zdraví (neurózy, psychózy, poruchy osobnosti apod.), zvané „demokratické“, a druhou tzv. 

hierarchické komunity, specializované na drogově závislou klientelu (Richterová-

Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). Vývoj i současnost obou linií terapeutických 

komunit se v USA a v Evropě liší. Situace v naší zemi je v důsledku specifického vývoje 

ještě komplikovanější a sloţitější (Kalina, 2008). V praxi je demokracie formou vládnutí, 

v kterém celé společenství má účast na vládě. Hierarchií je většinou myšleno postavení 

nebo pořadí pozic (Nevšímal, 2004). 

Demokratické terapeutické komunity jsou první a původní linií, která pojem a smysl 

terapeutické komunity přivedla na svět. Prvními místy byla léčebná zařízení pro psychicky 

narušené vojáky v Northfield Hospital v Birgminhamu a v nemocnici Mill Hill nacházející 

se v Londýně (Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). Kolébkou této linie byla 

Anglie a to během druhé světové války a krátce po ní a její historie je spojována se 

jménem Maxwell Jones (Kalina, 2008). Na základě svých zkušeností poukazoval Maxwell 

Jones na pět základních zásad terapeutické komunity, kterými je oboustranná 

komunikace na všech úrovních, proces rozhodování, společné vedení komunity, 

konsensus v přijímání rozhodnutí a v neposledním sociální učení „tady a teď“ (Nevšímal, 

2004). Do praxe terapeutické komunity zavedl Jones řadu podstatných prvků vyuţívaných 

dodnes. Takovýmito prvky je setkání celé komunity, schůzky personálu, vyuţívání situací 

ţivého učení společenství, různé formy skupinové a individuální práce a široké rozpětí rolí 

ve spolusprávě klientů (Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). 

První terapeutickou komunitou hierarchického typu byl Daytop Village New Yorku, 

zaloţený v roce 1963 psychiatrem a psychoterapeutem Danielem Casrielem a jeho 

spolupracovníky Kalina (2008). Tato linie spatřuje svůj původ ve svépomocné abstinenční 

komunitě Synanon v Kalifornii, zaloţené v roce 1958 Charlesem E. Dederichem jako 

návaznost na hnutí anonymních alkoholiků Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček, 

2008). V letech svého největšího rozmachu vzbuzoval veliký zájem médií i odborné 

veřejnosti a byl povaţován za nejefektivněji model v léčbě drogových závislostí 

(Nevšímal, 2004). Zakladatelé Daytop Lodge ze Synanomu převzali řadu principů, 

z kterých některé můţeme pokládat za doposud uţívané a platné. Takovými principy je 

komunita jako náhrada rodiny, vytvoření systému odměňování jako základ změny, 
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konfrontace a frustrace jako neoddělitelnou součástí rehabilitace, specifické nástroje ke 

změně změny chování a oddanost hodnotám komunity (Richterová-Těmínová, Kalina a 

Adameček, 2008). „Na rozdíl od Synanonu , který nabízel závislým lidem strukturované 

bezdrogové společenství jako dlouhodobou alternativu, bylo cílem Daytop Village změnit 

ţivot rezidentů takovým způsobem, aby mohli ţít bez drog v normální společnosti“ uvádí 

Kalina (2008, s.38). Na základě zkušeností ze Synanonu  a Daytop Lodge vznikla celá 

řada komunit nacházejících se v Americe, ale také i v Evropě. Mezi nejznámější pak patří 

Daytop Village (1963), Phoenix House (1968) v Anglii, Emiliehoeve v Holandsku, CEIS 

v Itálii, Monar v Polsku (Kalina, 2008). První terapeutickou komunitou v České Republice 

určenou pouze pro závislé na nealkoholových drogách zaloţilo v roce 1991 občanské 

sdruţení SANANIM v Němčicích. V druhé polovině devadesátých let vznikaly jiţ rychle 

standardní programy pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, jako TK Fides Bílá 

Voda a TK Nová Ves. TK Podcestný mlýn u Dačice zachovává svůj křesťanský akcent  a 

zaloţilo ji o. s.. Podané ruce. V dosahu praţské dopravy se nachází TK Magdaléna. TK 

Karlov zřídilo o. s. SANANIM. Občanské sdruţení Kolpingovo dílo ČR zaloţilo za pomoci 

SANANIMU TK Sejřek (Nevšímal, 2004). 

Obě hlavní linie terapeutických komunit ve světě se dlouho navzájem ignorovaly. Ke 

komunikaci, akceptování, spoluprácí a prolínání obou proudů mezi oběma liniemi došlo 

zejména v Evropě od 90 let (Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček., 2008). Nevšímal 

(2004) uvádí, ţe současnou podobu našich terapeutických komunit pro drogově závislé 

tedy vystihuje pojem jako je profesionalismus, daný intenzivním vzděláváním všech 

pracovníků a pevná hierarchická struktura, která v jasně definovaných hranicích umoţňuje 

účast demokratického způsobu vedení.  

1. 2. Charakteristika terapie v terapeutické komunitě 

Terapeutickou komunitou je specializované rezidenční (pobytové) zařízení, zaměřené na 

terapii, která vede k abstinenci a sociální rehabilitaci závislých klientů (Adameček, 

Richterová-Těmínová a Kalina, 2003). Terapeutická komunita představuje vysoce 

strukturované prostředí s jasně definovanými hranicemi. Nejvýznamnějším faktorem 

v podobě pozitivního růstu je pocit, ţe se člověk stává součástí něčeho, co jej přesahuje. 

Klienti v terapeutické komunitě jsou jejími členy, tak jak je tomu v rodině a nejsou pacienti 

instituce (Nevšímal, 2004). „Terapeutická komunita je zvláštní formou intenzivní 

skupinové terapie, kde klienti, většinou různého věku, pohlaví a vzdělání, spolu určitou 

dobu ţijí a kromě skupinových sezení sdílejí další společný program s pracovní a 

různorodou činností, coţ umoţňuje, aby do tohoto malého modelu společnosti promítaly 

problémy ze svého vlastního ţivota, zejména své vztahy k lidem" jak uvádí Kalina (2008, 
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s. 17). Terapeutická komunita představuje náhradní rodinu, ve které je klientům 

poskytnuto bezpečné místo pro osobní růst a učení se z chyb, neboť i chyby jsou v růstu 

důleţité. V nové náhradní rodině se závislý klient učí respektovat sebe i druhé, učí se 

přijímat a dávat lásku. Nepřetrţitá podpora systému zastavuje maladaptivní obrany, které 

pak nahrazuje pozitivnějšími vzorci chování a zvládání problémů (Kooyman, 2005). Mezi 

charakteristické rysy dnešních terapeutických komunit dle Richterové-Těmínové, Kaliny a 

Adamečka (2008) patří hlavně bezdrogové prostředí, celkem vysoký stupeň organizační 

autonomie, oddělní komunity od vnějšího světa a dalšího institucionálního okolí, 

svépomoc klientů v terapeutickém procesu i v kaţdodenním provozu a péči o chod 

komunity a tým sloţený z profesionálů a dalších bývalých uţivatelů komunity. Dalším 

charakteristikou je vysoký důraz na strukturu a pravidla o chování, pojetí drogové 

závislosti jako projevu poruchy celé osoby a ne jen závislosti a z toho vyplívající pojetí 

procesu terapie celé osoby, pojetí sociálního učení, změny a úzdravy a z toho vyplívající 

rozvrţení pobytu do několika po sobě jdoucích fází, rozvrţení rolí, pozic a pracovních 

funkcí klientů definovaných dle pokroku v léčbě. Další charakteristikou je výchova a 

vzdělávání v programu (Kalina, 2008). 

1. 3 Cíle léčby  

V komunitě se terapie označuje jako „ terapie vedoucí k abstinenci“ nebo „terapie 

orientovaná k abstinenci“. Ta však není cílem, ale pouze cestou, podmínkou a součástí 

terapie a pro budoucnost nezbytným prostředkem k zapojení klienta do normálního ţivota 

(Adameček, Richterová-Těmínová a Kalina, 2003). Nejdůleţitějším cílem léčby 

v terapeutické komunitě je především změna dosavadního ţivotního stylu (Richterová-

Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). Abstinence od psychoaktivních látek je pouze jeho 

nezbytnou součástí a předpokladem pro moţnost udrţení úzdravy (Kalina, 2008).  

Dalšími cíli terapie v komunitě je změna vzorců sebedestruktivního chování a myšlení, 

opětovné získání základních sociálních a komunikačních dovedností, osvojení si 

pracovních a hygienických návyků a poskytnout klientů takové prostředí, kde člověk jako 

bytost můţe růst, přebírat odpovědnost a rozvíjet sám sebe (Adameček, Richterová-

Těmínová a Kalina, 2003). V programu terapeutické komunity klient postupně dosahuje 

změn v sebepojetí, proţívání, vztazích a chování, coţ mu umoţní, aby pak mohl svůj ţivot 

proţívat uspokojivě a zodpovědně se rozhodovat, jak a kterým způsobem svůj ţivot 

povede (Kalina, 2008).  Díky záţitkům v prostředí terapeutickém komunity se klienti učí 

zpracovávat svou traumatickou minulost a získávat pozitivní pohled na svou budoucnost 

(Kooyman, 2005). Samotný ţivot v komunitě je základním prostředkem k dosaţení cílů, se 

všemi jeho specifiky, kterými je společná moţnost rozhodování, otevřená komunikace a 
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konfrontace (Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). Jak Kalina (2008, s. 181) 

píše „Správný ţivot“ je náročný cíl pro drogově závislé klienty, kteří před léčbou ţili velmi 

odlišným způsobem. Léčba proto musí uvedené osobní a sociální hodnoty uplatňovat 

v kaţdodenní praxi, aby je klienti mohli internalizovat“.  

1.4. Struktura, režim 

Léčba v terapeutické komunitě se zaměřuje na emoce a vývoj osobnosti, na chování, na 

duchovní rozměr osobnosti klienta, na etiku a na dovednosti přeţít a být profesně zajištěn 

(Adameček, Richterová-Těmínová a Kalina, 2003). Mezi prvky zaměřené na emoce a 

vývoj patří především skupinová psychoterapie dynamicky orientovaná, individuální 

terapie, rodinná terapie, arteterapie, psychodrama, tanec atd. Do prvků na chování lze 

zařadit zpětnou vazbu a léčebné intervence, konfrontační skupiny, řád, strukturu a 

hierarchii. Do prvků zaměřené na vzdělání řadíme semináře, diskuze a tematické skupiny. 

K dovednostem přeţít a být profesně zajištěn lze zařadit sociální učení, práce, 

komunikační dovednosti a asertivní trénink. Z takto rozdělení jednotlivých prvků vyplývá, 

ţe se společně v terapii uplatňuje jak psychoterapie, tak i výchova (Richterová-Těmínová, 

Kalina a Adameček, 2008). Terapeutické komunity jsou uměle vytvořeným sociálním 

prostorem, který se v co nejvyšší míře snaţí vytvořit společenství, které se alespoň 

v některých aspektech podobá podmínkám dobře fungující rodiny (Broţa, 2007). 

 Je však také institucí s jasným filosofickým přístupem s jasně stanovenými a 

srozumitelnými pravidly. Kaţdé pravidlo by mělo mít svůj jasný důvod a smysl. Klíčová 

pravidla jsou naprosto jednoznačná a nelze je jakkoli zpochybňovat a jednat o jejich 

zásadní změně či zrušení (Broţa, 2007). Pravidel nemá být zbytečně mnoho, neboť 

komunita s velkým počtem pravidel je nefunkční. Pravidla zajišťují členům komunity 

ochranu, bezpečí a podněty pro moţnost sociální učení a konfrontace (Kalina a Miovský, 

2008). V komunitě platí několik klíčových pravidel, mezi které patří zákaz pouţívání drog a 

manipulace s nimi, zákaz násilného chování jak verbálního, tak fyzického, závazek 

podřídit se rozhodnutí celé komunity a zákaz erotizovaných vztahů (Richterová-Těmínová, 

Kalina a Adameček, 2008). V případě, ţe klient poruší některé z těchto pravidel, bývá 

klient vyloučen z programu nebo převeden do komunity jiné (Broţa, 2007). Podstatnou 

součástí identity terapeutické komunity a viditelným ztělesněním jejich pravidel je vnitřní 

řád komunity, který určuje všem klientům i týmu, co, kdy a za jakých podmínek mají dělat 

(Kalina, 2008). Reţim je tvořen souborem několika jasnými pravidly programu komunity. 

Zahrnuje časovou strukturu dne a týdne, případně i měsíce, povinnosti a poţadavky na 

klientovo chování v programu. Je v něm zahrnuto i hodnocení poţadovaného chování a 
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přehled sankcí za reţimové přestupky a výhody vycházející z dodrţování reţimu. Časová 

struktura dne a týdne se v komunitě blíţí běţnému ţivotu mimo program (Kalina, 2011).  

Terapie v komunitě pro drogově závislé je zpravidla uspořádána do tří hlavních etap 

zvanými fáze. Obsahují plánovaný postup úkolů a nároků, s kterými vzrůstá odpovědnost 

klienta v souvislosti s naplňováním terapeutických cílů (Kalina, 2008). Nejdůleţitějším 

smyslem rozdělní pobytu klienta v terapeutické komunitě do fází je strukturovat a podpořit 

proces změny jednotlivých klientů a moţnost tak u nich tento proces průběţně v terapii 

sledovat (Adameček, 2007).   

2. Ústavní léčba 

Ústavní léčba je program, jehoţ náplň je obdobná jako při denní či rezidenční léčbě. 

Léčba v psychiatrické léčebně zaměřené na léčbu závislostí je řízena lékařem s jeho 

neustálým dohledem (Kalina, 2003). Krátkodobá (4-9 týdnů) a střednědobá (3-6 měsíců) 

ústavní léčba probíhá na specializovaných lůţkových odděleních při nemocnicích a 

psychiatrických léčebnách (Kalina, 2000). Oddělení s průměrným počtem 20-30 pacientů 

je základní organizační jednotkou kaţdého oddělení zdravotnické instituce (Dvořáček, 

2003). Jde o vysoce strukturované programy fungujících na principu terapeutické 

komunity, jakoţto účinného nástroje (Kalina, 2000). Tato forma terapie závislostí je 

historicky starší, neţ samotné terapeutické komunity. Oddělení byla vybudována a 

zařízena dle vzoru Skálova Apolináře (zaloţen 1948) pro léčbu závislosti na alkoholu 

(Kalina, 2008).  

Tento typ léčby je vhodný pro ty klienty, kteří nejsou schopni abstinovat v původním 

prostředí, z kterého přišli a zároveň pro ně není vhodná nebo moţná dlouhodobá léčba 

v TK. Ústavní léčba je vhodná pro klienty, kteří mají závaţné somatické komplikace 

(Kalina, 2003). Indikačními kritérii pro ústavní léčbu jsou dále osoby s těţkými primárními 

či sekundárními změnami osobnosti a osoby s těţkými důsledky na fyzickém či 

psychickém zdraví (Skála, 1985). Do léčby vstupují klienti dobrovolně, výjimkou je 

poskytnutí hospitalizace pro klienty s nařízenou ochrannou léčbou ústavní (Kalina, 2008). 

Vzhledem k délce trvání hospitalizace, k ústavní formě a zdravotnickému charakteru léčby 

a péče má program střednědobé léčby specifické cíle a léčebné strategie (Dvořáček, 

2003). Aby ústavní léčba byla efektivní, je zapotřebí, aby byla dostatečně dlouhá dle 

potřeb pacienta a „výţivná“, tak, aby byl pacientovi nabídnut bohatý a diferenciovaný 

léčebný program (Skála, 1985). 

 

 

http://www.drogy.net/portal/ilegalni-drogy/lecba-zavislosti
http://www.drogy.net/portal/ilegalni-drogy/lecba-zavislosti
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2. 1. Historie 

„V roce 1948 bylo při psychiatrické klinice dnešní 1. Lékařské fakulty v Praze ve 

Všeobecné fakultní nemocnici zaloţeno první specializované lůţkové oddělení pro 

studium a léčby alkoholismu, známé jako Apolinář. Oddělení zaloţil a do roku 1982 vedl 

doc. MUDr Jaroslav Skála. Model léčby závislostí rozvíjený v Apolináři spojuje zásady 

terapeutické komunity a behaviorální přístupy, projevující se zejména v náročném 

léčebném reţimu s bodovacím systémem“ uvádí Kalina (2008, s. 66). Aţ v roce 1952 

získal Apolinář konečný počet 50 lůţek a 22 lůţek pro záchytnou stanici. V té době se 

program také definitivně ustálil na délku trvání 13 týdnů. Do programu byla od počátku 

zahrnuta skupinová terapie, ranní komunita, averzní léčba apomorfinem, různá fyzická 

vyšetření, ergoterapie a pohybová terapie. Práce s deníkem byla začleněna aţ po půlroce 

od existence programu (Nevšímal, 2004).  

Skála jako první vytvořil do jisté míry nezávislou a originální koncepci, která další nové 

podněty. Podle této koncepce vznikla řada oddělení pro léčbu návykových nemocí 

v psychiatrických léčebnách, která stále pracuje dle Skálova modelu, a tím se více či 

méně hlásí i k principům terapeutické komunity (Richterová-Těmínová, Kalina a 

Adameček, 2008). V psychiatrické léčebně Bohnice zaváděli komunitní principy do léčby 

závislosti na alkoholu Rubeš, po něm následovala MUDr. Eliška Fanfulová a po revoluci 

prim. MUDr. Karel Nešpor. V Brně se o rozvoj AT oddělení s komunitními prvky zaslouţili 

dr. Šťastný, dr. Kostronová, dr. Bartošíková, v léčebně Červený Dvůr, zaloţené v roce 

1966, pevně zachovával Skálův systém MUDr. Kubíček, který byl zároveň jeho bývalý 

pacient. Léčebny pro závislé na alkoholu vznikaly i v Plzni, Liberci, Šternberku, Opavě, 

Jihlavě, Horních Holčovicích atd. (Nevšímal, 2004). 

2. 2. Charakteristika léčby v zařízení ústavní péče 

Akreditační standardy obsahují základní poţadavky na to, jak má terapeutický program 

střednědobé léčby vypadat, co má obsahovat a některé části popisující pravidelný 

lékařský dohled. Mezi ně patří multidisciplinárnost týmu, nepřetrţité zabezpečení provozu 

instituce, vedení specialistou na psychiatrii či oblast návykových nemocí, stanovení a 

pravidelné hodnocení individuálního terapeutického plánu a vytvoření plánu další 

následné péče (Dvořáček, 2003). Převaţující profese personálu oddělení je převáţně 

zdravotnická. Ve zdravotnickém zařízení je pravomoc, ale i zodpovědnost, stanovena 

v linii lékař-primář a zdravotní sestra. V posledních letech se jiţ velmi výrazně prosazuje 

systém terapeutické komunity (léčebného společenství) jako účinného nástroje. Komunitní 

pojetí organizace oddělení klade nové a vyšší poţadavky na terapeuty, především 

v řadách středního zdravotnického personálu. Podstatou těchto poţadavků je nutnost 
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zaměnit magickou autoritu tzv. „ bílého pláště“ za autentickou autoritu osobnosti (Řehan, 

1994). Tým je tvořen lékaři, zdravotními sestrami a klinickými psychology. Dále do týmu 

patří psychoterapeuti, laičtí terapeuti, sociální pracovnice, pracovní terapeuti a například 

arteterapeuti (Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček, 2008) 

Léčba pacientů je realizována v léčebném společenství a tým zaměstnanců v takové 

komunitě je vzorem pro uspořádání vztahů (Dvořáček, 2003). Adekvátní uplatnění 

systému terapeutické komunity vytváří jedno společenství z léčících a léčených, tím tak 

terapeutická komunita sjednocuje jak pacienty, tak terapeuty (Řehan, 1994). Některá 

lůţková oddělení jsou zaměřena psychoterapeuticky více a mají tak i ve svém 

strukturovaném programu více skupinové terapie, jiná kladou daleko větší důraz na reţim 

a jeho dodrţování, bodovací systém a pracovní terapii. Některá zařízení se jasně a ve 

velkém přiklání k principům terapeutické komunity a rozvíjejí je a pro některá některé 

uţívají prvky komunity dosti okrajové. V České Republice aplikace prvků komunity 

v psychiatrických léčebnách je velkým v mezinárodním měřítku dosti ojedinělým přínosem 

pro systém péče o závislé. Umoţňují diferenciaci pacientů, dávají větší moţnosti v délce a 

charakteru léčby a „párování“ individuálních potřeb klienta s léčebnými intervencemi 

(Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček, 2008) 

2. 3. Cíle ústavní léčby 

Mezi jeden z několika akreditačních poţadavků je, ţe cíle terapie musí být adekvátní 

délce programu a potřebám pacienta hospitalizovaného v léčebném zařízení. 

Nejfrekventovanějším jasně formulovaným cílem a to především v původním 

apolinářském modelu, je bez pochyb trvalá a důsledná abstinence od všech návykových 

látek (Dvořáček, 2003). „Přesvědčit pacienta o nutnosti trvalé abstinence je jedním z úkolů 

nejdůleţitější protialkoholní léčby – psychoterapie“ uvádí Skála (1988, s. 74). Důsledná a 

plná abstinence je nezbytnou součástí změny dosavadního ţivotního stylu (Richterová-

Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). Typickým postupným cílem je stabilizace 

sekundárních problémů způsobených převáţně uţíváním návykových látek, vybudování 

náhledu na svou závislost, řešení důsledků své drogové kariéry, změna motivace (z 

původní vnější na vnitřní), zvnitřnění abstinenčních norem, zvnitřnění struktury dne a 

týdne, současné řešení problémů dalších, které se závislostí přímo nesouvisí, zvědomění 

a práce s relapsem, některé změny v původním prostředí, z kterého pacient do léčby 

přišel, zlepšení sebehodnocení, zlepšení proţívání a chování. Vyjmenovaným cílům 

odpovídá sloţení terapeutického týmu a terapeutické strategie. Převaţují především 

přístupy terapeutické, psychoterapeutické a sociální péče (Dvořáček, 2003). 
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2. 4. Struktura léčby a režim 

Základem celého terapeutického programu je strukturovaná léčba do několika fází, které 

jsou různě výrazně od sebe oddělené se svými charakteristikami. Struktura dne týdne 

zajišťuje vyváţenou skladbu psychoterapeutického programu. Během týdne se vystřídají 

všechny sloţky komplexního programu. Se strukturou terapie pak velmi úzce souvisí 

soubor pravidel, který pak vytváří celkový reţim. Jednotlivá zařízení reţimu přikládají 

různý význam, od udrţení přehledného a klidného léčebného prostředí, přes výchovný 

význam, aţ po důraz na terapeutický smysl (Dvořáček, 2003). Reţim a program terapie je 

důsledný a pro pacienta náročný, neboť je vystaven psychické a fyzické zátěţi a řadě 

rozporných situací, které představují trénink v tom smyslu, ţe pro pacienta nepříjemné 

psychické záţitky je moţno a nutno proţívat bez poţití alkoholu či jiné návykové látky 

(Skála, 1988). Reţim obsahuje nutná pravidla, která upravují ţivot celého kolektivu, 

včetně upravujících „pojistek“ proti moţnosti zneuţití principu komunity v neprospěch 

léčebných cílů (Řehan, 1994). „Cílem je přejít od pravidel a struktury vnějších (daných 

terapeuty) k pravidlům a struktuře vnitřní, kterou si pacient dokáţe udrţet sám“ uvádí 

Dvořáček (2003, s. 196). 

Komplexní terapie osob závislých na drogách má své základní a variabilní součásti, které 

se uplatňují v různých formách. Základní částí je fáze detoxifikační, po které následuje 

vlastní léčebná a fáze doléčovací. Detoxifikační fáze začíná příjmem pacienta do zařízení 

a jeho komplexním vyšetřením (Řehan, 1994). Detoxifikační jednotky slouţí k zvládnutí 

odvykacích stavů a intoxikací způsobených návykovou látkou. Detoxifikační jednotky 

poskytují celkovou péči, která obsahuje především farmakoterapii, psychoterapii, 

motivační rozhovory a v menší míře i sociální práci. Všechny terapeutické aktivity jsou 

zahrnuty do denního programu, jehoţ cílem je ovlivnit postoje pacienta ke změně svého 

ţivotního stylu a zvýšit jeho motivaci k dalšímu léčení. Obsahují edukační terapii a 

případně další indikované formy terapie (Nešpor, 2003). Součástí léčebné fáze je psaní 

deníků a ţivotopisů, psychoterapie, forma reţimu oddělení, existence a pravomoc 

spolusprávy pacientů na chodu oddělení, podíl a formy pracovní terapie a další součásti 

terapie (Řehan, 1994).  

Mezi základními aktivity v rámci strukturovaného programu na oddělení jsou 

psychoterapeutické skupiny a jiná celokomunitní sezení (Dvořáček, 2003). „Pojem 

psychoterapie bývá chápán v širším či uţším smyslu. Širší chápání zahrnuje do 

psychoterapie vše, co není spojeno s medikamentózní formou léčby, to znamená všechny 

terapeutické formy denního reţimu po ergoterapii. Psychologicky čistší je působení 

psychoterapeuta na jedince (individuální terapie) nebo více osob (skupinová terapie). 
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V systému oddělení pro léčbu závislostí můţe být různý podíl této psychoterapie, často 

v návaznosti na personální obsazení terapeutického týmu“ uvádí Řehan (1994, s. 62). 

Cílem psychoterapie je v úvodu stabilizovat duševní stav, přijmout terapeutický program, 

postupně si připouštět všechny výhody a nevýhody dosavadního způsobu ţivota a celou 

šíři problémů v důsledku drogové kariéry, ujasnit si jak jinak reálně postavit svůj ţivot a 

vztahy, proč abstinovat, zlepšit sebepojetí a sebehodnocení, naučit se bezpečnějšímu 

zvládání konfliktů a stresujících situací, přijímat zodpovědnost za své jednání a chování, 

zabývat se situacemi, které mohou abstinenci ohrozit. Při střednědobé léčbě závislosti na 

reţimovém oddělení skupiny a komunity mají zachovanou určitou strukturu a terapeuti 

vystupují v jejich vedení aktivněji neţ hospitalizovaní pacienti. Mezi aktivity psychoterapie 

patří léčebné společenství (komunita), ranní komunity, hodnotící skupiny, skupiny, volné 

tribuny, arteterapie, práce s deníky a elaboráty a individuální rozhovory. Jako zvláštní a 

nutnou součástí skupinových a komunitních aktivit jsou zapojení partnerů a rodiny do 

terapie v různých formách (Dvořáček, 2003). 

Mezi základní aktivity dne patří také pracovní terapie. Její cíl není jen tvořivá činnosti, ale 

v rámci spolupodílení se pacientů na chodu a udrţování zařízení je pracovní terapie 

rozšířena i na některé provozní činnosti s konkrétně danou zodpovědností. Cílem těchto 

aktivit je obecně rehabilitace doposud nevytvořených či ztracených pracovních návyků. 

Pracovní terapie je zdrojem interakcí často jiného typu neţ například na skupinových 

sezeních, díky společné práci a změně prostředí odchodem z budovy do přilehlých 

pracovišť. Vyváţenou strukturu programu doplňují volnočasové aktivity individuální a 

komunitní, jejichţ smyslem je u komunitní zejména významný vliv společného trávení 

volného času na vytváření koheze společenství a vytváření více širokého prostředí pro 

sociální interakce. Díky volnočasovým aktivitám si pacienti pomáhají obnovit některé 

přirozené zdroje libosti, v tomto kontextu zejména ze sociálních kontaktů a z 

moţnosti uvolnění se ze sportu.  

Důleţitým prvkem v závěru terapie je naplánovat přesný plán následné péče, tzv. 

doléčování (Dvořáček, 2003). Pacienta nestačí jen léčit a pak uţ se o něj dále nestarat. 

Sledování a dlouhodobá péče o pacienta jsou naopak nakonec důleţitější, neţ několik 

měsíců strávených v ústavní léčbě, i kdyţ během nich byl zahájen nezbytný začátek 

(Skála, 1988). Na střednědobou léčbu je praktičtější nahlíţet, jako na jednu, a to většinou 

prvotní část dlouhodobého terapeutického procesu (Dvořáček, 2003). 
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3. Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 

Psychiatrická léčebna je zdravotnické zařízení specializované na střednědobou ústavní 

léčbu závislostí. Zaloţena byla v roce 1966. V současné době je kapacita léčebny 103 

lůţek a ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 550 aţ 750 pacientů. Léčebna je 

rozdělena na čtyři oddělní: příjmové detoxifikační a tři psychoterapeuticko-reţimová 

oddělení. Léčebna poskytuje střednědobou ústavní léčbu závislosti na nealkoholových 

drogách, na alkoholu a patologického hráčství. Dále, detoxifikaci, rodinnou a partnerskou 

terapii, stabilizační pobyty a krátkodobé motivační (opakovací) pobyty v rámci následné 

péče [http://cervenydvur.cz/]. 

Léčebna je zařízení celorepublikové, kdy největší procento klientů zastupuje kraj 

středočeský, jihočeský a hlavní město Praha. Nejčastěji léčené diagnózy jsou závislosti 

na alkoholu, heroinu či subutexu, pervitinu, patologické hráčství a polymorfní syndrom 

závislosti. Největší procento pacientů zastupuje závislost na ilegálních návykových 

látkách. Do roku 1994 byla léčebna téměř výhradně určena pro léčbu závislých na 

alkoholu, v dalších letech se rychle zvyšoval počet léčených pacientů se závislostí na 

nealkoholových drogách. Kritérii pro přijetí do léčby je nutný syndrom závislosti jako hlavní 

diagnózy, minimální věk osmnáct let, motivaci k léčbě a doporučení od psychiatra, ideálně 

specializujícího se na léčbu závislosti [http://cervenydvur.cz/]. 

Během listopadu a poloviny prosince 2009 byla v projektu „Kvalita očima pacientů“ 

hodnocena kvalita ve více neţ 500 odděleních třiceti organizací řízených ministerstvem 

zdravotnictví ČR. Do hodnocení se zapojilo přes 26 tisíc pacientů. Kaţdé oddělení bylo 

hodnoceno v osmi základních trsech kvality. Výzkum prokázal, ţe spokojenost s kvalitou 

péče v psychiatrické léčebně Č. Dvůr je nadprůměrná. Souhrnná spokojenost za celé 

zdravotnické zařízení činí 84 %. Vůbec nejvyšší spokojenost se vyskytla v trsech 

propuštění, pokračování péče a zapojení rodiny [http://www.hodnoceni-

nemocnic.cz/Psychiatricke-lecebny.php (21]. 

3.1. Prostředí léčebny 

Psychiatrická léčebna se nachází v jiţních Čechách, přibliţně deset kilometrů od města 

Český Krumlov. Léčebna je situována v areálu barokního zámku, na kraji chráněné 

krajinné oblasti Blanský les na úpatí hory Klet. Areál se skládá z komplexu několika 

kulturních památek, z nichţ nejvýznamnější je vlastní zámek (léčebna), zámecký park a 

vodohospodářský systém parku. Park je pod památkovou a přírodní ochranou. Areál před 

uvaţovanou likvidací zachránil v roce 1966 vznik psychiatrické léčebny specializované na 

léčbu závislosti na alkoholu. V současnosti postupně pokračují významné rekonstrukce 

http://cervenydvur.cz/
http://cervenydvur.cz/
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/Psychiatricke-lecebny.php%20(21
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/Psychiatricke-lecebny.php%20(21
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zámku i celého areálu a je vytvářena celková koncepce vyuţití areálu jako moderního 

psychiatrického zařízení [http://cervenydvur.cz/]. 

3.2. Léčba v PL Č. Dvůr 

Plán léčebné péče musí být u kaţdého pacienta nastaven tak, aby odpovídal jeho 

potřebám. Na rozdíl od jiných medicínských oborů, nelze potřeby pacienta v Červeném 

Dvoře definovat jednorázovou diagnostikou. Jednak proto, ţe míra závislostních problému 

se z různých důvodů ukazuje aţ v průběhu času, jednak proto, ţe většina problémů, 

kterým se v terapii věnujeme, má vztahový charakter a není rozpoznatelná terapeutem 

bez přímé kooperace pacienta či bez vystavení pacienta skupině dalších pacientů a 

nárokům terapeutického programu. Běţná medicínská linie rozpoznání problému-

nastavení léčby-léčebný proces je v podmínkách na změnu orientované odvykací léčby 

uplatnitelná jen u části problémů. U většiny problémů je změněna do podoby: léčebný 

proces-rozpoznání problému. Vzhledem k tomu, ţe je PL specializována na léčbu 

závislosti a vzhledem k tomu, ţe závislostní chování a důsledky mají vesměs uniformní 

podobu, jsou léčebné podmínky, terapeutický program a postupy institucionálně 

nastaveny tak, aby co nejpřesněji odpovídaly potřebám odvykacího programu. V průběhu 

terapie se v chráněném prostředí pacient stabilizuje a začíná řešit více momenty, které by 

po léčbě měli zvýšit pravděpodobnost abstinence a celkové ţivotní stabilizace. Cílem 

pouţití nástroje terapeutické komunity a různých forem psychoterapie je dosáhnout 

vhledu či kontemplace a začít pouţívat perspektivnější vzorce chování k dosahování 

svých cílů a ve vztazích. 

V psychiatrické léčebně se kombinuje přístup terapeutické komunity, skupinové a 

individuální terapie. Terapie kaţdého pacienta probíhá v prostředí terapeutické komunity 

(léčebného společenství) a intimnější témata se řeší při skupinové terapii, nicméně 

průběh terapie je koordinován skupinovým terapeutem. 

Program léčebné péče v ústavní léčbě je komplexní a vysoce strukturovaný. Program 

oddělení léčebny, který je organizován jako terapeutická komunita, obsahuje skupinovou 

terapii, rodinnou či partnerskou terapii, sociální práci, farmakoterapii, program prevence 

relapsu a rehabilitační aktivity jako pracovní terapie, sport, zátěţové programy a trénink 

sociálních dovedností (Dvořáček, 2003). 

Psychiatrická léčebna poskytuje následné péče po absolvování základní léčby tzv. 

opakovací pobyt v 1. roce abstinence od absolvování řádně dokončené léčby, případně i 

déle. 

 

http://cervenydvur.cz/


14 
 

3.2.1. Fáze léčby 

Terapie v Červeném dvoře je zpřehledněna do několika fází. Východiskem pro rozdělení 

do několika fází je dynamický proces terapie, který má některé obecné zákonitosti či rysy. 

Jde o proces postupný, vyvíjející přes některé nutné stupně. Dynamika terapeutického 

procesu zapadá do celkového vývoje usilování pacienta o změnu i do celkového vývoje 

zkušenosti pacienta s drogovou závislostí. Program Červeného Dvora se minimálně snaţí 

zasáhnout do fáze před vlastním vstupem do léčebny. Poskytuje základní informace o 

léčbě a současně udrţení minimální čekací doby k přijetí. Ve významné podobě, se pak 

snaţí zasahovat do období po ukončení hospitalizace, do fáze doléčovací. 

Vlastní fáze léčby jsou definovány cíli, zodpovědnostmi pacienta v komunitě, povinnostmi 

a výhodami. Jednotlivé fáze jsou pro všechny členy transparentní a veřejné. Přestupy do 

vyšších fází se dějí výhradně před celou komunitou přestupním rituálem.  

 

4. Psychoterapeutické směry 

Tato část uvádí krátký přehled nejvýznamnějších psychoterapeutických směrů, které se 

pouţívají v léčbě závislosti a uplatňují se v terapeutických komunitách, v ústavní léčbě i 

v PLČD, kterou se zde zvláště zabýváme. 

Během posledních dekád v léčbě závislostí dominují směry behaviorální a kognitivně 

behaviorální terapie (Kalina a Miovský, 2008). Dle Rotgerse (1999, s. 145) „Společnými 

předpoklady obou přístupů je, ţe lidské chování je spíše výsledkem procesu učení neţ 

výsledkem determinace genetickými faktory, ţe stejné procesy učení, které vytvářejí 

problémové chování, mohou být pouţity k jeho změně. Chování je z větší části určeno 

působením situačních a environmentálních faktorů. Skryté procesy, jako myšlení a 

proţívání, lze ovlivňovat, prostřednictvím aplikace principů učení. Léčbě musí předcházet 

důkladná a přesná diagnostika klientova chování. Základním předpokladem je, ţe 

techniky by měly zahrnovat situace, ve kterých nové chování probíhá v situacích, které 

jsou pro klienta problematické. Kaţdý klient je jedinečný a musí být hodnocen jako jedinec 

v daném kontextu.  

4.1. Behaviorální terapie 

Základní charakteristikou behaviorální terapie je ţe, abnormální chování většinou vzniká a 

udrţuje se na základě stejných principů, které platí i pro normální chování. Abnormální 

chování je většinou moţné změnit pomocí uplatnění principů sociálního učení. Léčebné 

metody lze přesně specifikovat a opakovat a výsledek je moţno hodnotit vzhledem 
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k navozené změně chování, její generalizaci v reálných ţivotních podmínkách a k jejímu 

trvání (Miovský a Bartošíková, 2003). Behaviorální terapie poruch, které jsou vyvolány 

uţíváním psychoaktivních látek, jsou zaloţeny na principu učení a změny chování u lidí 

tak i u zvířat, uvádí Rotgers (1999). Chování je naučené v procesu interakce pacienta 

s prostředím. V psychoterapeutickém procesu pak jde o odhalování takovýchto 

naučených vzorců chování, hledání principů jakými jsou udrţovány, aby pak následně 

bylo moţné nalézt způsoby a moţnosti, jak je změnit. V behaviorální terapii se pouţívají 

různé techniky a jejich působení se vyhodnocuje s jejich zřetelem, jak jsou naplňovány 

konkrétně stanovené cíle. Cílem těchto terapeutických postupů je změna konkrétního 

naučeného chování, které tak brání nezávislému fungování člověka. Konkrétní 

individuální cíle léčby stanovuje terapeut společně s pacientem (Miovský a Bartošíková, 

2003). Existují tři základní procesy, mezi které patří klasické podminování, operantní 

podminování a učení nápodobou. Učení, které probíhá formou klasického podminování, 

ovlivňuje vědomé i bezděčné chování. Klasické podminování funguje na základní formuli 

podnět- reakce (Kalina, 2011).  

„Klasické podminování bylo nejčastěji vyvoláváno jakoţto primární proces, jehoţ 

prostřednictvím vnější podněty počínají vyvolávat naléhavou potřebu nebo ţádost uţít 

drogy. Metodami klasického podminování je technika vystavování podnětům, technika 

kontroly podnětu, nácvik relaxace, senzitivizace a jiné averzní terapie“ uvádí Rotgers 

(1999, s. 147). Klasickým příkladem negativního podminování v léčbě závislostí je vyuţití 

tzv. averzní terapie, která usiluje o spojení vystavení návykové látce s nepříjemným 

tělesným stavem, který je navozen podáním farmak (Kalina a Miovský, 2008).  

Účinnost operantní podminování je tam, kde je abnormální a problémové chování 

častější, intenzivnější projevující se v nevhodnou dobu. Vyuţívá se tak tedy metody 

upevňování ţádoucího a rozvolňování neţádoucího chování, kdy jeho vyhasínání přichází 

postupně (Miovský a Bartošíková, 2003). Operantní teorie vede k tomu, ţe klienti mohou 

sami zpevňovat chování, které je v rozporu s uţíváním drog a mohou si pak sami přivodit 

trestající důsledky jejich uţívání (Rotgers, 1999). Zpevňující podněty mají vliv na chování, 

myšlení, očekávání a emoce. Přímé posilování není spojeno se samotnou drogou a je 

třeba odstraňovat zdroje i v prostředí, ve kterém se závislý či pacient po absolvování 

terapie pohybuje (Kalina, 2011).  

Učení nápodobou, je třetím základním procesem, který byl pouţíván při tvorbě 

behaviorálních teorií léčby drogové závislosti. Tento proces se zdá být nejúčinnějším, 

neboť dokáţe nejrychleji vytvářet nově naučené ţádoucí chování. Pozorování chování 

druhého obsahuje učení nápodobou a pak provádí toto chování za přítomnosti 
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vhodnějších zpevňujících souvislostí (Rotgers, 1999). Konečný výsledek pak závisí na 

vzoru učení, na motivaci a očekávání pozorovatele. Do rámce behaviorálních technik lze 

zařadit techniky učení sociálním dovednostem, asertivitě, práce se sebevědomím, 

zvládání hněvu a frustrace (Kalina, 2011).  

4.1.2. Bodovací systém 

Nejznámější aplikací operantní metody v České Republice je tzv. bodovací systém na 

odděleních pro léčbu závislých v psychiatrických léčebnách, která vyuţívají tzv. Skálův či 

apolinářský model. Bodovací systém se v terapii často pouţívá jako nástroj pro hodnocení 

průběhu léčby (Kalina a Miovský, 2008). Bodovací systém je v ústavní léčbě závislostí 

v naší zemi silně zakotvený a je mu připisován vysoký terapeutický význam (Kalina, 

2011). Nemoc jako je závislost se rozvíjela léta, proto je její léčba také tak dlouhodobá. 

Základem léčby je pevný reţim spojený s bodovacím systémem, který reflektuje přístup 

pacienta k léčbě. To bud kladným nebo negativním přístupem. Léčba je tvrdá, neboť musí 

pacienta natrénovat pro neméně tvrdé podmínky, které čekají na pacienta po absolvování 

léčby v běţném ţivotě (Řehan, 1994).  

Bodovací systém posiluje chování ţádoucí a oslabuje neţádoucí. Neţádoucím chováním 

se myslí takové chování, které by v běţném ţivotě zvyšovalo riziko relapsu či takové, 

které opakuje stereotypy chování, utvořené během drogové kariéry. Oslabování tohoto 

chování se děje symbolicky udělením záporných bodů. Důsledkem nasbírání záporných 

bodů podle závaţnosti, jsou konkrétní sankce. Posilování se děje téţ symbolicky kladnými 

body, jejichţ konkrétními projevy jsou praktické výhody a ne přítomnost nevýhod. 

Přestupky a sankce za ně jsou odstupňované. Nejtvrdším postihem za porušení 

základních pravidel je disciplinární ukončení léčby. Objevuje se však celá řada 

disciplinárních manipulací s léčebným schématem, např. zkrácení, ale i prodlouţení léčby 

či dočasné vyloučení z léčby např. překlad na jiné oddělení uvádí Kalina (2011). Cílem 

bodovací systému je poskytnout pacientovi jednoduchou informaci o tom, „jak si stojí“ a 

udrţet v léčebně spořádané prostředí (Dvořáček, 2003). Mezi další cíle lze zařadit 

motivaci pacienta k přijímání zodpovědnosti za svou skupinu a rozpoznat léčby účelové či 

jinak méně smysluplné (Kalina, 2011). Kaţdá terapeutická aktivita a činnost v léčebně je 

promítnuta do bodování. Udělování bodů se řídí pevně stanovenými pravidly, která mají 

vyšší autoritu neţ terapeut. Vyšší autoritou neţ tato pravidla je týmová porada (Dvořáček, 

2003). Hodnotící schémata jsou velmi komplikovaná a podrobná, promítá se do nich 

téměř kaţdá činnost či nečinnost a boduje se kaţdá drobnost, coţ umoţňuje dělat chyby 

ve vyhodnocování (Kalina, 2011).  
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Oproti původní „token economy“, z které na počátku Skála vycházel, jsou tyto výše 

zmíněné bodovací systémy nastaveny častěji a více na sankce vůči neţádoucímu 

chování, neţ na posilování chování ţádoucího, to můţe kontraproduktivní, neboť trest 

můţe v pacientovi vyvolávat negativní pocity a odvetné reakce, coţ můţe být překáţkou 

ve snaze změnit jeho chování (Kalina a Miovský, 2008). Bodovací systém se podílí na tzv. 

autoselekci  pacientů v prvních týdnech léčby, coţ znamená to tzv. časné vypadnutí, které 

můţe být rizikovým faktorem k rychlému návrat k závislostnímu chování (Kalina, 2011). 

Programy zaloţené více na trestání v léčbě vykazují větší počet vypadnutí, tak způsobují 

překáţku úspěšné léčby (Kalina a Miovský, 2008). „Přístup zaloţený na manipulaci 

s následky prostřednictvím institucionální kontroly zvaný „token economy“ se pouţíval 

v psychiatrických léčebnách v 50. a 60. letech minulého století jako metody sociální 

rehabilitace chronických pacientů. V posledních letech tento přístup oţívá především 

v léčbě závislostí pod názvem „contingency management“ v českém překladu „pobídková“ 

nebo „incentivní“ terapie. Pobídková terapie se zaměřuje na odměňování specifikovaného 

pozitivní chování uţivatelů drog, jako je abstinence, sníţení nelegálního uţívání, zvýšené 

zapojení do odborných sluţeb nebo účast na aktivitách podporujících zdraví. Pobídková 

terapie prokazatelně zvyšuje pravděpodobnost pozitivního chování a je nákladově 

efektivní“ zmiňuje Kalina (2011). 

4. 2. KBT 

Kognitivně behaviorální přístup představuje krátkodobý psychoterapeutický směr, který je 

vysoce strukturovaný, zaměřený na dosaţení konkrétně stanovených cílů, orientovaný 

zejména na zjištěné aktuální problémy, na individuálního pacienta, je velmi flexibilní a 

vhodný pro většinu programů a uspořádání léčby (Praško, 2007). Kalina a Miovský (2008, 

s. 170) uvádí, ţe „kognitivní psychologie vnáší do teorie lidského chování pojem 

„kognice“, soustavy myšlenkových procesů jakoţto určitých filtrů, které zpracovávají 

informace z prostředí. Kognitivně behaviorální terapie tudíţ usiluje především o přestavbu 

kognitivních procesů a o změnu chování prostřednictvím poznávacích funkcí.“ KBT 

zahrnuje několik hlavních úkolů, mezi které patří vybudování dobře fungujícího 

terapeutického vztahu terapeuta s pacientem, zaloţeného na vzájemné spolupráci, 

povzbuzení motivace ke změně jeho neţádoucího chování, funkční analýzu aktuálních 

problémů a potřeb klienta, pouţití kognitivních a behaviorálních technik ve strukturovaném 

čase, stanovení a vyhodnocování cílů a nakonec vyhodnocení celkové léčby a její 

ukončení (Praško, 2007). Klíčové pojmy KBT lze nalézt v „sebeřízení“ a „zvládání“. 

V oblasti uţívání návykových látek můţe KBT pomoci klientům rozpoznávat vzorce 

spojené s opakovaným uţíváním návykových látek a zavést nové způsoby, jak se vyhnout 

takovým rizikovým situacím, které předcházejí uţívání, nebo jak tyto situace bezpečně 
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zvládat (Kalina a Miovský, 2008). Důleţitou sloţkou všech kognitivně behaviorálních 

léčebných programů pro závislé klienty je hlavně vytvoření strukturovaného prostředí 

v klientově okolí, v němţ se klient nesetká s podněty, které by mohli vést k zneuţívání, a 

v němţ se můţe naučit výše popsaným novým formám chování a uvaţování (Moţný a 

Práško, 1999). 

4. 3. Skupinová psychoterapie  

V léčbě závislosti je skupinová terapie velmi uţívanou metodou (Kalina, 2008). Skupinová 

terapie vyuţívá skupinovou dynamiku a interakce mezi členy a terapeutem, přičemţ klienti 

a jejich sloţení ve skupině ovlivňují její otevřenost, dynamiku a obrany (Nevšímal, 2007). 

Miovský a Bartošíková (2003, s. 37) uvádí, ţe „ skupinová dynamika je souhrnem 

skupinového dění a skupinových interakcí, který je vytvářen interpersonálními vztahy i 

interakcemi členů skupiny spolu s existencí a činností skupiny a silami z vnějšího 

prostředí. Mezi charakteristiky skupinové terapie patří skupinová pravidla, bezpečí a 

intimita, koheze skupiny a otevřenost procesu (Nevšímal, 2007). Psychoterapie s uţivateli 

drog se ve skupinách různě liší, a to zejména dle zaměření terapeuta, nebo dle cílů 

skupiny. Vyuţívají se KBT techniky, gestalt terapie, dynamický přístupy a další (Kalina a 

Miovský, 2008). V TK i v ústavní léčbě se uţívají skupiny hodnotící, nácvikové, 

vzdělávací, ţivotopisné, tematické. Skupiny plní daný účel a zároveň učí klienty různým 

dovednostem (Kalina, 2008). Mezi specifické skupinové techniky lze zařadit arteterapii a 

další neverbální techniky (Nevšímal, 2007). V ústavní péči jsou skupiny zaměřeny více na 

problémy jednotlivých pacientů a jsou zaměřeny spíše na momenty ţivota oddělní a 

osobní problémy. Terapeut je ve skupině více aktivní (Dvořáček, 2003). V terapeutické 

komunitě jsou běţně rozdělené skupiny pro specifickou část klientů zvláště dle fází léčby 

či pro muţe a pro ţeny (Adameček, Richterová-Těmínová a Kalina, 2003)  

4. 4. KBT a BT v ústavní léčbě a terapeutické komunitě 

KBT a BT je dnes v různých systémech péče o závislé klienty velmi široce uţívána. 

Výrazný efekt v prvních fází, jasná struktura a cílenost činí z terapií zaměřených na 

tvarování chování nezbytnou součást ústavní i ambulantní terapie (Kalina a Miovský, 

2008). Mezi nejzákladnější úkoly obou směrů je navázán v obou systémech péče je 

navázání pozitivního a důvěrného terapeutického vztahu, neboť takovýto vztah mezi 

klientem a terapeutem výrazně zvyšuje úspěšnost terapie (Rotgers, 1999). V léčbě se 

uplatňují zejména nácviky sociálních a interpersonálních dovedností. Mezi ně patří 

především hraní rozličných rolí, které klientovi umoţňují překonávat negativní či nefunkční 

stereotypy v jeho postojích. Terapeut a působení skupiny tyto změny podporují a dávají 

zpětné vazby, coţ je pro klienta velmi přínosné (Kalina a Miovský, 2008). Sama 
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terapeutická komunita je metodou skupinové psychoterapie a v oblasti léčby závislosti, je 

metodou integrovanou, psychodynamicko/kognitivně behaviorální (Kalina a Miovský, 

2008). Mezi nácviky sebeprosazení patří práce s asertivitou, jejichţ hlavním cílem je 

pomoci pacientovi, aby vhodně dokázal vyjádřit a formulovat své myšlenky a prosadit své 

potřeby. Dalším nácvikem je zvládání stresu, jakoţ to prekurzor drogových závislostí a 

relapsů. (Morgan, 1999). Do kognitivně behaviorálních metod patří práce s cravingem, 

kdy je klient poučen, ţe baţení je normální, časté a patří do procesu změny. Terapeut 

s klientem nachází řešení, jak se zachovat v rizikové situaci, jak se jim vyhnout a jak 

rozpoznat spouštěče. Cílem KBT je docílení přestavby sociální sítě, identifikace zdrojů 

návykových látek, jakoţto osob, s kterými se klient stýká (Praško, 2007). Kognitivně 

behaviorální intervence pouţívané v terapii závislostí obsahují poskytnutí informací o 

účincích návykových látek, změnu vztahu k pouţívání drogy pomocí neustálou 

rekapitulací problémů a ztrát, které uţívání způsobuje, které by mohli být pro klienta 

rizikové, ochranu klienta před dopadem následků jeho závislosti, např. pomocí rodinné či 

partnerské terapie (Moţný a Praško, 1999). K intervencím KBT v léčbě patří i metody 

zaměřené na zvládnutí somatických příznaků. Takovými metodami jsou například 

relaxační techniky (Praško, 2007). V prvních dnech terapie především v ústavní péči jsou 

uplatňovány krátké intervence, zvláště v motivaci klienta. Pro vhodně načasovaný výběr 

BT a KBT metod má velký význam zhodnocení dle schématu uvedeného Prochaskou a 

Diclementem (Kalina a Miovský, 2008). 

 

Část výzkumná 

1. Účinné prvky terapeutické komunity a jejich aplikace v PL Č. Dvůr 

 „Terapeutická komunita je metodou, která je schopna zajistit určitý kvantitativně 

vyjádřený léčebný efekt. Model terapeutické komunity sice není rigidní, ale je uţ poměrně 

dlouho ustálený co do obsahu i struktury a posledních cca 15 letech byl ve vysoké míře 

standardizován pro potřeby výzkumu i rutinní evaluace. Tento standardizovaný model se 

zabudovanými účinnými faktory v obsahových a strukturálních elementech zde nazývá 

Kalina (2007, s. 72) „účinný profil TK“. Různorodost programů v rámci modelu 

terapeutické komunity zvýrazňuje potřebu definovat či popsat základní prvky jejího pojetí 

a typického přístupu. Pojetí a přístup terapeutické komunity umoţňuje definici obecného 

modelu programu terapeutické komunity z hlediska jejího základního obsahu (De Leon, 

2002). Pro úspěšné zavádění takovýchto modelů fungujících na principu komunity do 

speciálního prostředí je nutné přizpůsobení cílům, postupům, personálu, obvyklé praxi a 

případným moţným institucionálním omezením (Kalina, 2008).  
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Psychiatrická léčebna jako zdravotnické zařízení s mnoha pravidly a podmínkami, které je 

nutné sdílet s ostatní medicínou, má několik omezených oblastí, které plnou aplikaci 

všech účinných komunitních principů ztěţují, aţ znemoţňují (Dvořáček, 2007). Programy 

komunit ve zdravotnických a sociálních zařízeních si drţí základní vrstevnickou orientaci a 

prvky běţného denního reţimu, ale z důvodu zaměření k určitým cílovým skupinám je 

důraz kladen na flexibilitu v plánování délce léčby, struktuře programu a obsahu 

jednotlivých fází. Specifické aplikace komunit ve zdravotnickém zařízení zahrnují obvykle 

uţívanou psychiatrickou medikaci, zmírněnou intenzitu skupinové terapie, méně náročnou 

a upravenou pracovní strukturu v rámci pracovní terapie a významnější pouţívání 

individuální psychoterapie, sociální práce především typu „case management“ a nácviku 

dalších dovedností (Kalina, 2008). 

1. 2. Mapování prostředí (terénu): 

Pro úspěšně provedenou výzkumnou studii je především dobrá znalost terénu, v kterém 

je výzkum prováděn (Miovský, 2006). Instituce psychiatrické léčebna Č. Dvůr je 

zdravotnické zařízení pro střednědobou léčbu závislostí na alkoholu, nealkoholových 

látkách a patologického hráčství. Léčebna je zdravotnická instituce, která v procesu 

terapie pouţívá účinný faktor terapeutické komunity.  

Problém s dostupností dokumentace k analýze a s moţností pozorování přímo v prostředí 

není očekáván z důvodu mého několikaletého zaměstnání v dané instituci. 

1. 3. Cílová skupina zařízení: 

Pacienti se závislostí na alkoholu, nealkoholových drogách a patologickém hráčstvím 

hospitalizování v Psychiatrické léčebně Červený dvůr 

2. Cíle, důvod a výsledky výzkumu: 

Cílem výzkumu je porovnání uţití účinných prvků TK v ústavní péči v PL Č. Dvůr a 

v terapeutické komunitě, jakoţto důleţitého účinného terapeutického nástroje léčby 

závislostí a zjištění v jaké míře se v léčebně prakticky uplatňují. 

Výzkum jsem  realizovala za účelem získání objektivních informací, jakou důleţitost 

instituce uţití prvků terapeutické komunity přikládá, jak je prakticky vyuţívá, co je limituje 

a zda by bylo moţné některé prvky ve větší míře aplikovat. 

Výsledky mé práce by mohly zároveň poslouţit instituci PL Č. Dvůr, jako podnět pro další 

snahu zkvalitnit a zintenzivnit uţívaný přístup terapie na principu terapeutické komunity, 



21 
 

ošetřujícího personálu, přinést nové podněty na změnu a větší moţnost uţití některých 

účinných prvků, kde to lze a doposud tomu tak není. 

3. Výzkumné otázky: 

Hlavní výzkumnou otázkou je, zda se prvky TK v prostředí PL Č. Dvůr aplikují a jaká je 

míra jejich aplikace? 

Jaké jsou rozdíly aplikace prvků v terapeutické komunitě a v PL Č. Dvůr? 

Jaké jsou limity v jejich plné aplikaci v prostředí PLČD? 

Jaké jsou výhody uţití účinných prvků terapeutické komunity v PLČD? 

4. Metody výzkumu: 

Jedná se o kvalitativní výzkum zaloţen především na metodě analýzy dokumentů a 

pozorování přímo v terénu. 

4. 1. Analýza dokumentů: 

Analýzu dokumentu v uţším slova smyslu lze chápat, jako výzkumnou strategii zaloţenou 

na analýze jiţ existujícího materiálu. V širším pojetí lze analýzu chápat jako zdroj 

informací relevantním cílům výzkumu (Miovský, 2006) 

Z dostupné literatury jsem získala informace o tématech týkajících se terapeutické 

komunity a ústavní léčby závislosti a popsala oba léčebné systémy. Dále jsem 

charakterizovala zařízení PL Č. Dvůr, k čemuţ mi poslouţily dokumenty léčebny, kterými 

je vnitřní léčebný řád, bodovací systém a operační manuál. 

 4. 2. Pozorování přímo v terénu: 

Výhodou mého zaměstnání byla moţnost zúčastněného skrytého pozorování a tudíţ 

nevědomost zkoumaných o provádění výzkumu a tím moţná ovlivnitelnost ze strany 

zkoumaných. Jde o metodu pozorování, kdy účastníci výzkumu nejsou informováni, ţe 

jsou v rámci nějakého výzkumu pozorováni a pozorovatel tak shromaţduje údaje, které 

jsou k výzkumu potřebné (Miovský, 2006). 

5. Popis výzkumu: 

Pro popsání účinných prvků terapeutické komunity jsem zvolila kritéria dle inventáře 

severoamerického autora G. De Leona v jeho kapitole: „Terapeutické komunity pro 

drogově závislé“ (De Leon, 2002) v publikaci „Terapeutická komunita pro drogově závislé 



22 
 

I., Vznik a vývoj.“ Tento inventář je přílohou práce. Z inventáře jsem vybrala prvky, které 

jsou nějakým způsobem zakotveny i ve vnitřních pomocných dokumentech léčebny. Jde 

téměř o všechny. Dle těchto prvků jsem sledovala jejich aplikaci v praxi v PL Č. Dvůr. 

K tomuto sledování jsem pouţila vlastní pozorování z dlouholeté praxe v léčebně v roli 

zdravotní sestry, podílející se na terapeutickém procesu. Zjištěnou míru jsem hodnotila 

dle škály „Zásadně, hodně, středně, málo“. Dále mi k tomu poslouţily publikované práce 

ředitele léčebny prim. MUDr. Dvořáčka. J. Dalšími pomocnými materiály mi byl vnitřní 

léčebenský řád, operační manuál a bodovací systém zařízení Zjištěnou míru praktické 

aplikace prvků v PL Č. Dvůr jsem zpřehlednila do tabulky. 

Poloţky dle De Leonovo inventáře jsou vţdy komentovány na základě prací českých 

autorů, coţ pokládám za důleţité, protoţe se tyto charakteristiky terapeutických komunit 

v USA mohou odlišovat od české praxe. 

6. Charakteristika jednotlivých prvků dle De Leona a jejich rozbor 

6.1. Role a funkce členů 

Kaţdodenní ţivot v terapeutické komunitě poskytuje klientům příleţitosti k učení tak, ţe 

kaţdý jedinec komunity přijímá jednotlivé sociální role jako účastník ve skupině. Při 

vztahování se k ostatním vyţadují takovéto role od členů komunity změnu postojů, 

chování, hodnot a ovládání emocí (De Leon, 2002).  

Vše, co se v komunitě děje a co se stane, je terapie. Klienti komunity si musí připravovat 

stravu sami, podílet se na práci, jak společně, tak individuálně, pečovat o sebe a o dům, a 

proto se musí naučit zvládat různé role s různým stupněm odpovědnosti (Richterová – 

Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). Klient se musí naučit fungovat také v různých 

sociálních rolích. Komunitní role obsahují prvky sociálního učení zprostředkované sociální 

interakcí. Takovéto role odráţejí sociální role z běţného reálného ţivota a jsou svěřovány 

především členům ve vyšších fázích léčby (Marhová, 2007a). K roli klienta komunity patří 

dávat ostatním, zejména těm méně pokročilý klientům vzor v takových charakteristikách, 

jako je otevřenost, čestnost, aktivita, přátelskost, schopnost porozumět a pomoci, či smysl 

pro humor a v neposlední řadě uţitečné dovednosti pro svůj ţivot i mimo léčbu (Kalina, 

2008). Klienti se ve svých svěřených funkcích učí sounáleţitosti, učí se udělat něco pro 

ostatní a plánovat budoucnost. V komunitě mají moţnost si uvědomit, ţe jejich práce a to, 

jak svou práci dělají, vţdy nějakým způsobem ovlivňuje ţivot všech klientů komunity, jak 

pozitivně, tak i negativně. Komunitní role jsou především zdrojem zátěţe, stresu a také 

únavy. Klient v plnění rolí zaţívají pochvaly a kritiku, kterou dříve neuměl přijímat. 

Významným prvkem péče o běţný chod v komunitě je plánování. Získání vlastních 
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kompetencí a uvědomění si svých schopností je cílem zapojení klientů do kaţdodenní 

péče o chod komunity. Komunitní role a funkce přispívají ke zvýšení sebedůvěry a 

nalezení sebehodnoty (Marhová, 2007a). Pojem hierarchická komunita souvisí především 

se získáváním různými stupni pozic s odpovídající odpovědností, které klient můţe 

v komunitě zaujmout. Tyto stupně jsou definovány podle pokročilosti v léčbě a vyjadřují 

určité úrovně kompetencí. Klienti, kteří jsou v léčbě pokročilejší, vykonávají důleţité 

funkce spolusprávy, získávají odpovědnost v organizování kaţdodenního ţivota komunity, 

která postupně vzrůstá a rovněţ v patronátu mladších klientů, kterým pak slouţí jako 

vzory (Kalina, 2008).  

ANO, prvek je v léčebně pouţíván a to ve STŘEDNÍ míře 

I v Psychiatrické léčebně mají pacienti přidělené funkce a role jako tomu je ve standardní 

terapeutické komunitě. Společným znakem obou typů léčby je udělování funkcí a 

odpovědnosti v závislosti na postupu a čase strávený v léčbě. Jelikoţ jde o oddělení, ač 

pracující na principu terapeutické komunity, které je jen součástí celého zdravotnického 

zařízení, nelze pacientům svěřit funkce, které by spočívaly ve starostech o chod a 

pořádek v léčebně. Léčebna je rozdělena na několik oddělení a sdílí veškeré starosti 

společně. Pacientům jsou přiděleny funkce s malou mírou zodpovědnosti a některé jim 

vůbec svěřit nelze. Například funkce „zdravotní rada“, který má na starost podávání léků 

klientům niţší fáze je v zařízení léčebny naprosto nepřípustná. S veškerými léky 

manipuluje pouze zdravotnický tým a pacienti nesmějí mít jakoukoli medikaci u sebe. 

Velkým rozdílem je například moţnost zapojení pacientů v údrţbě či v přípravě stravy. 

Kdy v komunitě si klienti vaří sami a v případě jejich pochybení, to má vliv na zbytek 

klientů. V léčebně jsou pacienti zapojeni v kuchyni jen jako pomocná síla s přísnými 

pravidly, které alespoň toto zapojení umoţňují. Jde o lékařské vyšetření schopnosti práce 

v kuchyni a stanovení práce, kterou pacient v kuchyni můţe vykonávat. V léčebně jsou 

pacientům přidělovány takové funkce, které nemohou ţádným způsobem ohrozit chod 

oddělení. Při pochybení pacienta ve funkci, ho lze jen potrestat formou odebrání 

některých výhod. Stejně je tomu tak v případě dopadu na všechny pacienty oddělení. I 

v léčebně funguje samospráva sloţená z pacientů, ale jen omezeně. Pacienti mají 

moţnost podílet se na společném rozhodování věcí na oddělení. Lze říci, ţe jsou spíše 

navrhovateli a konečné rozhodnutí je vţdy v kompetenci týmu. Toto rozhodnutí se týká 

nejvíce v oblasti přijetí či nepřijetí pacienta do léčebny, při problémech na oddělení, při 

postupech v léčbě a při vyloučení pacienta z léčby. Terapeutický tým musí neustále 

odhlíţet na dodrţování funkcí a rolí a v případě pochybení dohlídnout či sjednat nápravy 

sám. Lze říci, ţe na pracovištích, kde mají pacienti nějaké role, jsou pouze výpomocí, neţ 

tvůrcem hodnot, na kterých by stál chod léčebny.  
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Důvodem omezujícím zapojení pacientů o chod léčebny je dodrţování přísných norem, 

které se na zdravotnické zařízení kladou. Tyto normy jsou dány speciálními vyhláškami, 

zákony a přísnými nařízeními hygieny. Dalším omezením je specifické rozdělení celé 

léčebny do třech oddělení na sobě závislých. Limitem pouţití funkcí a rolí daná přenesou 

zodpovědností na ošetřující personál, který nad vším musí mít dohled. 

6. 2. Zpětná vazba 

Zpětná vazba je v psychoterapii nejdůleţitější zvláště jako zdroj pokynů a podpory 

v individuální změně jedince za pomoci skutečné a nefalšované reakce členů komunity na 

pozorované chování. Poskytování takovýchto nepřetrţitých vazeb je zodpovědností všech 

klientů i personálu (De Leon, 2002).  

Zpětná vazba je informace o našem chování, které na ostatní nějakým způsobem působí. 

Díky těmto vazbám klient lépe pochopí, co jeho okolí cítí a jakým způsobem ho vnímají 

(Kalina, 2008). Za pomoci zpětných vazeb si klient brzy začne uvědomovat specifika 

svého dosavadního chování a jednání (Kalina, 2007). Konfrontace v v terapeutické 

komunitě není jen cílem, ale důleţitým prostředkem k umoţnění osobnostního růstu, 

získání náhledu, uvědomování si svého chování a hranic. Úkolem klientů komunity je 

takovéto vazby vytvářet a hlídat, aby nebyly zdrojem ublíţení, ale zdrojem učení 

(Richterová-Těmínová, 2007). Takováto konfrontace by měla být přímá a zamířená na 

klientovo chování, opřená o konkrétní vysvětlené příklady (Nevšímal, 2007). 

PL Č. Dvůr 

ANO, v léčebně se tento prvek ve STŘEDNÍ míře aplikuje. 

I v léčebně se pouţívá, jako významného účinného faktoru zpětných vazeb a konfrontací. 

Pacienti jsou konfrontování jak od členů oddělení, tak od ošetřujícího personálu, který 

v tomto směru vystupuje mírně aktivněji, neţ tomu je v klasické komunitě. Členové 

oddělení se leckdy musí k vyjádření a názoru popíchnout. V období pevné a kvalitní 

komunity pacienti reflektují zcela automaticky a trefně. Ovšem takovýchto období je 

nárazově méně, neboť je komunita ovlivněna větším počtem nováčků a z toho plynoucí 

nedůvěry a ostychu. Kvalitnější zpětné vazby lze naleznout ve skupinové terapii, kdy 

skupina přeci jen lépe drţí při sobě a jednotliví členové se znají lépe. Cíle zpětných vazeb 

a konfrontací jsou totoţné s cíli terapeutické komunity. 

Limitem pro plné uplatnění zpětných vazeb je velký počet pacientů sdílející jedno oddělení 

rozděleného na 3 pevné skupiny, coţ sniţuje transparentnost některých důleţitých 

momentů. Ztěţujícím limitem je nízká koheze komunity dané častým střídáním pacientů 



25 
 

způsobené především krátkou dobou léčby, která je velkou mírou ovlivněna zdravotní 

pojišťovnou. 

6. 3. Členové a vrstevníci jako vzory 

Na klienty, kteří se chovají očekávaným způsobem, který tak odráţí hodnoty a učení dané 

komunity, se pohlíţí jako na vzory pro ostatní. Síla komunity jako kontextu pro sociální 

učení souvisí pochopitelně i s počtem a kvalitou jejich vzorů. Od všech členů komunity se 

očekává, ţe budou vzorem, aby udrţeli integritu komunity a zajistili šíření účinků sociální 

učení a to na všech úrovních a v kaţdé situaci (De Leon, 2002). Klient je veden 

k odpovědnosti za to, ţe bude sledovat a kritizovat či komentovat chování a postoje 

ostatních vrstevníků v léčbě. Nechválí se hra na oběť a rychle rozpoznáno a ostře 

odsouzeno je manipulativní chování (Kooyman, 2005) 

Stejně jako můţe být tlak vrstevníků jedním z faktorů, které mohou vést k tomu, ţe 

jednotlivec začne uţívat návykové látky, můţe tak i pozitivní tlak vrstevníků pomoci 

k rozhodnutí ţít bez nich a rozvinout tak pozitivní chování. Klienti komunity jsou 

konfrontováni s negativním chováním od svých vrstevníků, učí se je reflektovat a kritizovat 

a sami přijímat kritiku od ostatních (Kalina, 2008). Ve druhé fázi přijímají klienti 

zodpovědnost za sebe, za svá rozhodnutí, za druhé i za chod komunity. Klienti fungují 

jako vzor, jsou dobrým příkladem pro ostatní klienty, jsou nositelem řádu a psaných či 

nepsaných pravidel (Adameček, 2007). Závislí si můţe pomoci tím, ţe sám pomáhá. 

Pokud se klient stává vzorem pro nově příchozí do komunity, posiluje tak své pozitivní 

chování. Závislí potřebuje podporu od svých vrstevníků ke změně: „Ty sám to můţeš 

dokázat, ale sám to nedokáţeš.“ (Kooyman, 2005).  

PL Č. Dvůr 

ANO, prvek se v léčebně uplatňuje HODNĚ. 

Při srovnání fungování členů terapeutické komunity a pacienty léčebny jako vzorů pro 

ostatní klienty, lze říci, ţe není nijak většího rozdílu. Pacienti při přestupu do druhé fáze 

musí prokázat dobrou znalost pravidel, reţimu a nějaký pokrok v terapii. Po splnění těchto 

poţadavků pro druhou fázi se pak stávají pozitivními vzory pro ostatní pacienty a to 

hlavně pro nově příchozí ve fázích prvních. Těm bývají přiřazeni jako patroni a nějaký čas 

je provázejí fungováním komunity. Samozřejmě při selhání v podstatných aspektech 

kladených na druhou fázi jako vzor pro ostatní se sesazují zpět do niţší fáze. Starší 

členové v terapii pomáhají týmu s organizací a chodem programu na oddělení. Při 

pohledu, jako na vrstevníky je nutno připomenout, ţe na oddělení jsou v léčbě pacienti i 

velkých věkových rozdílů. To je v tomto směru výhodné například v případě při pohledu 
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mladých nevyzrálých pacientů závislých na drogách na starší pacienty závislých na 

alkoholu, jako na otcovskou autoritu a jistý vzor dospělého. Ve větším věkovém rozpětí 

pacientů lze spatřovat menší soudrţnost celého oddělení jako komunity především 

v chápání rozdílných potřeb mladších pacientů a pacientů seniorů. 

Limitem tohoto prvku je léčba pacientů s různým i velmi výrazným věkovým rozdílem. To 

je dáno specifikem zdravotnického zařízení léčebny, které musí poskytnout zdravotní 

péče všem bez rozdílu věkové kategorie s minimálním věkem osmnácti let. A to i bez 

ohledu na druh látkové závislosti. 

6. 4. Vztahy 

V komunitě je vyuţíváno vztahů k pomoci osobnostního růstu. Pomáhají k učení se 

mezilidským dovednostem, povzbudit v emocionálním poznávání, zlepšují důvěru a 

usnadňují zapojení. Vztahy jsou základem k rozvíjení sociální sítě nutné především po 

léčbě (De Leon, 2002).  

Pro léčbu v komunitě je podstatná osoba klienta a jeho vztahování se k sobě samému, ke 

světu a především k druhým lidem. V komunitě se tak učí vytvářet uspokojivé a reálné 

vztahy. Pomocí procesu v komunitě se klient postupně mění a zkouší si nové formy 

vztahovosti i s emocemi, které je většinou doprovázejí. Taková změna se projevuje jiţ 

v komunitě i v prostředí mimo ni. Náprava narušených vztahů klienta dává moţnost růst 

jeho potenciálu vytvářet nové kvalitní vztahy (Kalina, 2007). Důleţitým momentem je 

zlepšení vztahů s původní rodinou klienta, která se za pomoci týmu a moţnosti rodinné 

terapie mění (Kalina, 2008). 

PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek je v léčebně uplatňován ve STŘEDNÍ míře. 

V léčebně se s pacienty pracuje na interpersonálních dovednostech, jak komunikovat 

s ostatními, vyjadřovat emoce, učí se asertivitě a dalším dovednostem, které jim pomohou 

navozovat dobré vztahy v léčebně tak i mimo ni po skončení léčby. Během terapie se 

pacientům pomáhá napravovat vztahy porušené, především jako důsledek závislosti ale i 

narušené vztahy, které mohly k rozvoji závislosti pomoci. V tomto směru se hodně 

léčebna přiklání k vyuţívání rodinné či partnerské terapie. Co se týče vztahů mezi členy 

hospitalizovanými v léčebně, je zakázáno navazovat jakékoli erotizované vztahy. To je 

řešeno vyloučením z léčby jednoho z dvojice. Pokud je vztah ještě v počátku, je mezi 

dvojicí zákaz veškeré komunikace pod zvýšeným dohledem personálu. Léčebna je 

rozdělena na oddělení muţů a ţen, coţ má také vliv na utváření vztahů. 
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Důvody omezení jsou specifické podmínky léčebny dané rozdělením oddělení dle pohlaví 

a tradicí či zvykem zacházení se vzniklými vztahy mezi dvojicemi. 

6. 5. Kolektivní forma učení 

Veškeré výchovné, terapeutické a vzdělávací aktivity se odehrávají ve skupinách, neboť 

zkušenosti nutné k uzdravení a osobnostnímu růstu se dějí pomocí sociálních interakcí. 

Klient se zapojuje do procesu své změny s ostatními (De Leon, 2002).  

Zařazení pracovní terapie, rolí klientů, vzdělávacích aktivit ve formě seminářů a aktivního 

vyuţití volného času vznikají jiné kolektivní sociální interakce, které jsou běţné 

v psychoterapeutických aktivitách Dvořáček (2003). Naplňování volného času v prostředí 

komunity má nejvýznamnější vliv na kohezi skupiny, způsobené především vlivem 

společného záţitku. Takovéto neformální momenty pomáhají odbourávat běţně uţívané 

obrany a umoţňují lepší pohled a sběr podnětů pro psychoterapii (Kostka, 2007). 

Zátěţové programy jsou téţ zdrojem sociálních interakcí tvořených kolektivem. Podílí se 

na integraci klienta do procesu, pomáhá mu v osobnostním a sociálním rozvoji. 

Nepředvídatelné situace, jiné prostředí a minimální soukromí dává moţnost vidět lépe 

jednotlivé vzorce chování a přetvářek (Rataj, 2007). Pracovní terapie přináší spoustu 

mezilidských problémů, které se na skupinovém sezení nemusí projevit. Odpor při 

spolupráci s někým dalším se ukáţe jasněji ve sdíleném úkolu při práci neţ při skupinové 

konverzaci (Adameček, Richterová-Těmínová a Kalina, 2003). 

PL Č. Dvůr 

ANO, Tento prvek se v léčbě aplikuje a to HODNĚ. 

Stejně tak v léčebně se vyuţívá v programu všech aktivit forma kolektivního učení. 

Pacienti jsou celokomunitně vzdělávání například v tématech závislostí nebol i ve svých 

vlastních co jednotlivci nabídnou a pak hromadně prokazují své poznatky, přičemţ 

vznikají cenné sociální interakce mezi soutěţícími skupinami. Podobně je tomu tak ve 

volnočasových aktivitách, do kterých však tým musí pacienty více aktivně pobízet, neboť 

pacienti moc neumí aktivně trávit volný čas. Tudíţ mývají úkoly zajišťovat během víkendů 

společenské hry a sporty. Pro pacienty jsou zřízeny volnočasové kluby, které se staly jimi 

velmi oblíbeny. Zpestřením pobytu v léčbě jsou téţ zátěţové terénní programy, které jsou 

však méně náročné pro moţnost širšího zapojení pro pacienty s horším zdravotním 

stavem, jsou zaštítěné odbornou péčí po celou dobu programu a netrvají nikdy déle neţ 

do večerky všech oddělení. Stejně tomu tak je při pracovní terapii. 



28 
 

Zde se setkáváme s menším omezením, týkajícím se především menším mnoţstvím 

záţitků formou terénní terapie, které se většinou účastní jen menší mnoţství pacientů, z 

důvodu větších zdravotních potíţí, či z nedostatku financí na finančně náročnější výlety. 

Těchto výletů je také málo z důvodu zvyku léčebny uskutečnění terapie maximálně jednou 

za měsíc a jen na půl dne 

6. 6. Kultura a jazyk 

Terapeutická komunita je kulturou změny. Proto se ke zvýšení komunitní koheze a 

k posílení individuálního postupu se proto vyuţívají oslavy, tradice a rituály. Proto také 

učení se jazyku místní terapeutické komunity odráţí splynutí s její kulturou a postupující 

vývoj změny identity (De Leon, 2003). Kaţdá komunita si vytváří svůj vlastní jazyk 

utvořený ze slov, která mají nové významy a z frází, které jsou ostatními mimo komunitu 

jen těţko srozumitelné (Kooyman, 2005).  

V komunitě jsou rituály uţívány všude a kaţdé společenství si vytváří jejich jedinečné 

formy. Charakteristickým rysem takových rituálů je závaznost daná tradicí a výrazný 

symbolický význam, který je hluboce propojen s identitou určitého společenství (Kalina, 

2008). Ze základní typologie jednotlivých rituálů vyplývá, ţe tyto jejich specifické formy 

konání pokrývají nejdůleţitější kritické oblasti lidského souţití. V případě vyhrocených či 

konfliktních situací skupinu stmelují rituály nebezpečí. Rituály přechodu pak mají zajistit 

plynulost sociální změny klienta. Utuţení spravedlivých a posílení ustanovených norem je 

také účelem rituálů trestání. Ceremoniálním vyjádřením úspěšnosti jsou v komunitě 

zavedeny rituály oslavné (Čtrnáctá, 2007). Významné rituály jako jsou příjmové, etapové 

či ukončovací se odehrávají nejčastěji na zvláštních setkáních komunity, která se 

pravidelně opakují. Takovéto setkání nazýváme „velká komunita“, která je také otevřena 

hostům, především absolventům této komunity (Kalina, 2008). 

PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek je v léčebně HODNĚ aplikován. 

Rituály pouţívané v terapeutické komunitě se vyuţívají i v prostředí léčebny, jen nejsou 

aplikované v takové míře a chybí rituál očištění a smíření. Zde nejsou rituály tak protkané 

emocemi celého oddělení, jako spíše emocemi určitého jedince, kterého se rituál 

bezprostředně týká. To lze spatřit v přestupovém rituálu do další fáze léčby. Při tomto 

rituálu jde spíše o formálnost v postupu v léčbě a nemá takový emoční náboj. Pacienti 

mohou jen s přestupem nesouhlasit, coţ tým akceptuje. V případě souhlasu přestupu 

komunity, můţe tým vţdy v případě svého nesouhlasu přestup nepovolit. Co se týče 

ukončujícího rituálu, pacienti mají moţnost tento rituál na konci léčby chtít, ale není 
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podmínkou řádného ukončení léčby, coţ v klasické TK je opakem. Na rozdíl od komunity 

je zde odchodový rituál daleko méně emočně náročný. Společním symbolem TK i 

oddělením pracujícím touto formou je kruh. Kdy pacienti při společných setkání sedí 

v jednom velikém sále v kruhu a všichni na sebe vidí. I zde v léčebně se pořádají velké a 

slavnostní komunity, či výroční, kde se setkávají stávající pacienti s abstinujícími 

absolventy. Takovéto události jsou pacienty v léčebně vítány a jsou zapojeni do příprav na 

tato setkání. Znamená to pro ně takovou motivaci „jde to“ a velmi takové události 

proţívají. 

Limitem způsobujícím převáţně menší intenzitu proţívání emocí při rituálech je menší 

pevnost citové vazby ke komunitě, jako místu, kde pacient strávil kus ţivota a ledacos si 

v ní proţil. To je ovlivněno především krátkou dobou léčby spolu s velkým mnoţstvím 

členů daného specifikem léčebny o velké kapacitě lůţek. Moţnost v menší míře 

zasahovat do přestupů z fáze do fáze sniţuje téţ proţívání emocí při rituálním přechodu. 

Omezené zasahování obecnou podmínkou zdravotnictví, stanovující plnou zodpovědnost 

za léčbu a její průběh. 

6. 7. Struktura a systém 

Učení a růst jednotlivce nastává prostřednictvím dodrţování postupů a způsobů a 

v zodpovědném chování v člena v komunitě, na kterém jsou ostatní členové závislí. 

Zavedený systém výhod a trestů zajišťuje pořádek a bezpečí komunity a usnadňuje tak 

individuální změnu za pomoci učení se z důsledků (De Leon, 2002).  

Strukturovaný program komunity, jeho pravidla, získávání jednotlivých fází a jistá 

hierarchie pozic, pracovních a sociálních rolí hrají v terapeutickém vývoji klienta značnou 

roli. Klientově chaotickému proţívání a impulzivnímu jednání dává jasné hranice a 

zároveň ho chrání před většími a pro klienta nevhodnými poţadavky okolí a strachu 

z nejisté budoucnosti (Kalina, 2008).  

Soubor pravidel tvoří řád terapeutické komunity, který zahrnuje časovou strukturu dne a 

týdne, poţadavky na chování, které se na klienta kladou, povinnosti v programu, způsoby 

hodnocení poţadovaného a nevhodného chování a v neposlední řadě i sankce za 

reţimové prohřešky a benefity za dodrţování reţimu (Richterová – Těmínová, Kalina a 

Adameček, 2008). Reţim je prvek, který je pravidelný a jasný, čímţ tak v terapeutické 

komunitě tvoří pozadí celého terapeutického procesu. Vytváří jasně předvídatelný rámec 

vedoucí k přijetí místních zvyků společenství a k řádu, ke kterým se klienti společně 

rozhodli řídit (Broţa, 2007a). Kalina (2008, s. 94) uvádí „ ţe takřka všechny poruchy 

duševního zdraví, s nimiţ klienti do komunity přicházejí, jsou spojeny s nějakou distorzí 
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vnímání a proţívání času. V kaţdodenním ţivotě se to jeví jako chaotičnost, nedostatek 

struktury a proporcí v členění času a obecně jako neadekvátní hospodaření s vlastním i 

s časem druhých, coţ pochopitelně působí značné problémy v osobních vztazích i 

sociální integraci. Časový řád TK tak přestavuje důleţitý prvek psychologické a sociální 

rehabilitace“. Pro komunitu je charakteristické, ţe vyţaduje změnu chování po svých 

členech hned po příchodu do terapeutické komunity. V ţádném případě se nečeká na to, 

aţ si klienti všechno rozmyslí a k lepšímu chování sami dojdou (Richterová-Těmínová, 

Adameček, Kalina, 2003). Pro program terapeutické komunity je nutné nepřijímat terapii 

pasivně. Klienti musí v komunitě zaujmout aktivní roli a to hned po příchodu (Kalina, 

2008). Za podobu stanoveného reţimu nesou největší zodpovědnost terapeuti, ale 

zároveň by neměli být těmi, kteří se starají o jeho naplnění (Broţa, 2007a). 

PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek se v léčebně ZÁSADNĚ uplatňuje. 

V prostředí léčebny se na reţim a tzv. bodovací systém klade veliký důraz. Program a 

aktivity dne jsou zde velmi strukturované. Stejně tak postupy ve fázích, rolích a přejímání 

vyšší odpovědnosti se odvíjí dle pokroků a času stráveného v léčbě. Na rozdíl od 

terapeutické komunity je pacient zastiţen bodovacím systémem aţ po jeho ochranné 

lhůtě, která spočívá v nebodování přestupků v prvním týdnu po nástupu na reţimové 

oddělení. V tomto týdnu se pacient seznamuje s reţimem, komunitou a provozem 

oddělení. V této ochranné době můţe být pacient vyloučen z léčby jen pro porušení 

kardiálních pravidel, kterými můţe být porušení abstinence či manipulace s drogou a 

verbální či neverbální forma násilí. Jakýkoli menší přestupek se toleruje a při větším se 

pohrozí moţností vyloučení. Někteří nespolupracující pacienti pak vyuţívají jisté formy 

ochrany před reţimem k jeho úmyslnému porušování, coţ pak vede ke konfliktům 

v komunitě mezi jednotlivými pacienty. 

 V léčebně se pouţívá forma abstraktních sankcí, které se sčítají na konci tzv. bodovacího 

týdne, za který se hodnotí i postup v terapii. Výsledkem je po té bud splnění nebo 

nesplnění daného limitu a z toho pramenící odebrání některých výhod, jako je třeba 

moţnost uţívat posilovnu, sledovat televizi či jet na vycházku. Tímto systémem je 

komunita ochuzena o bezprostřední uvědomění si chyby a poskytnutí rychlé a pruţné 

zpětné vazby od ostatních pacientů. Z toho plyne opakování a větší výskyt porušování 

reţimu léčebny. Kaţdé disciplinární vyloučení z léčebny, které není důsledkem porušení 

kardiálních pravidel, ale z jiných důvodů, je zde předem velmi často projednáno na 

kaţdodenních poradách celého týmu a personálu ošetřujícího personálu.  
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V tomto směru je uţití sankcí za porušení reţimu ovlivněn zvykem léčebny přikládat 

bodovacímu systému příliš velký důraz. Dalším omezením je pouţití jen tzv. abstraktních 

sankcí z důvodu respektování závislosti jako diagnózy, daných obecnou podmínkou 

zdravotnictví s respektováním práv nemocného. 

6. 8. Otevřená komunikace 

Veřejnou povahu sdílení zkušeností a dovedností v komunitě se vyuţívá k terapeutickým 

účelům pro jednotlivce a pro ostatní. Soukromí vnitřní ţivot kaţdého klienta je důleţitý 

k uzdravení a k procesu změny nejenom pro daného jednotlivce, ale i pro ostatní členy 

(De Leon, 2002). 

Na komunitách a ve skupinách se klienti učí produktivnímu stylu komunikace. 

Komunikace obsahuje sdělování, sdílení, zájem, povzbuzování, zpětná vazba, podpora, 

konfrontace a další jiné formy (Kalina, 2008). Klienti přispívají jeden druhému k léčbě 

především otevřenou zpětnou vazbou na to, co říkají a jak jednají, podporou v nesnázích 

a sdělováním a sdílením vlastních zkušeností (Kalina, 2008). Otevřenost komunikace je 

při terapii v komunitě velmi důleţitá. Definice zdůrazňuje, ţe musí být obousměrná, jak 

mezi všemi členy komunity, tak i mezi klienty a personálem. Otevřenost pomáhá k tomu, 

abychom nalezli a pohlédli na smysl naší existence (Richterová-Těmínová, 2007). Kdy a 

jak jsou soukromé záleţitosti sdíleny veřejně celou komunitou či jen skupinou, vţdy záleţí 

na jednotlivém členovi. Zvláště citlivé soukromé potíţe, kterými nejčastěji bývá zneuţívání 

v dětství, problémy v sexuální orientaci, kriminální minulost, komplikace zdravotního 

stavu, mohou být nejprve sdíleny s blízkým vrstevníkem, kterému klient nejvíce důvěřuje, 

nebo členem personálu, který dodrţuje důvěrnost, ale povzbuzuje klienta k případnému 

otevření choulostivého problému na skupině (De Leon, 2002). Pocit bezpečí, přijetí a 

hlavně terapeutická skupina posiluje vzájemnou rovnost a stejnou důleţitost všech členů v 

komunitě a poskytuje silnou emoční podporu. Pokud v komunitě chybí dostatek bezpečí a 

otevřenosti, coţ můţe nastat, pokud sdílí klienti nebo jejich část nějaké skupinové 

tajemství, nebo pokud je komunita ovládána skrytě existencí tzv. druhého ţivota komunity, 

jsou terapeutické skupiny formální a uţ vůbec ne aktuální (Nevšímal, 2007). 

PL Č. Dvůr 

ANO, i tento prvek se v léčebně uplatňuje, ale MÁLO. 

Pacienti v léčebně jsou podporováni v otevřené komunikaci jak mezi jednotlivými pacienty 

a komunitou, tak mezi komunitou a personálem stejně jako tomu je v terapeutické 

komunitě. V léčebně celkem často dochází k tvoření podskupinek a parakomunikaci, kdy 

pacienti hovoří o problémech v komunitě kdesi stranou, coţ pak komplikuje celý 
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terapeutický proces. Vytrácí se moţnost rozřešení na komunitě a prohlubování problémů 

či konfliktů. K tomuto dochází především v době rychlé obměně členů komunity se 

silnějšími jedinci, či při překladu více lidí současně z detoxifikační jednotky, kde spolu 

trávili hodně času. Pacienti vyţadující individuální pohovory z důvodů řešení svých 

problémů jsou v co největší míře směřování k otevření právě těchto témat na skupině, kde 

mohou dostat zpětné vazby, získání sounáleţitosti a identifikace stejných problémů 

s dalšími členy skupiny. Pacienti však velmi málo svá důleţitá témata na skupinách řešit, 

nejvíce z důvodu nedůvěry ve skupinu.  

S pacienty jsou veřejně diskutovány standardní a i nestandardní záleţitosti, které 

nastávají v průběhu léčby. Mají moţnost projevit své názory a náhled na danou věc, 

nicméně, řešení daných situací rozhoduje zásadně jen tým. Moţnost diskutovat o tzv. 

bodovacím systému je téměř tabu. Jakmile jsou jiţ trestné body uděleny a pacient projeví 

nesouhlas či jakoukoli nespravedlnost, není moţno o tom diskutovat, či bodování měnit 

nebo rušit. Ačkoli pravdou je, ţe chyby ze strany personálu v rámci bodování se dějí a 

pacienti vnímají křivdu oprávněně. Ne často, ale stává se, ţe takovýto malý pocit 

nespravedlnosti a tudíţ nesmyslnosti bodovacího reţimu ze strany pacienta, způsobí jeho 

nedůvěru v terapii a naprosto zbytečný a předčasný odchod z léčby. Zdravotní sestry 

v léčebně, zejména ty starší, které pamatují dřívější přístupy k léčbě, jsou velmi upjaté na 

přísnost bodovacího reţimu a nehodlají diskutovat, coţ je v terapii myslím 

kontraproduktivní. Samozřejmě při pravidlech kardiálních se diskuze nepřipouští a tým 

jedná. 

Nejvýznamnějším limitem pro otevřenou komunikaci je velký počet pacientů sdílející jedno 

oddělení z důvodu specifika léčebny o velké kapacitě lůţek. Dalším omezením 

v komunikaci menší moţnost pacientů s personálem diskutovat např. o bodovacím 

systému daného fluktuací zdravotních sester na jednotlivých odděleních a zvyklostem 

léčebny. To velmi ovlivňuje profese a náplň práce zdravotní sestry a její nedostatečná 

vzdělanost v oblasti adiktologie. 

6. 9. Rovnováha mezi komunitou a jednotlivcem 

De Leon (2002, s. 138) uvádí, ţe „Smyslem komunity je slouţit jednotlivci, ale vztah mezi 

jednotlivcem a komunitou je oboustranný. Potřeby komunity a jednotlivce musí být 

vyváţeny, aby podporovali členovo pozitivní vnímání komunity jako opravdové a 

důvěryhodné. Samotní členové, personál i klienti mají odpovědnost za konfrontování, 

potvrzování a napravování komunity“.  
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Klient je v komunitě vnímán jako člověk, který od ní potřebuje pomoc, ale zároveň se o 

takovou pomoc musí naučit poţádat. V tomto momentu je vnímán i jako člověk, který 

naopak můţe pomoci ostatním klientům. Zapojení klienta do komunity upravují místní 

pravidla a normy. Ty udávají důleţité vzorce ţádoucího chování, které vedou k tomu, aby 

klient z terapie v komunitě měl prospěch a přinášel ho tak i druhým (Kalina, 2008). Při 

rozhodování v komunitě tým uplatňuje moc ve prospěch celé komunity, ale i jednotlivých 

členů, přičemţ prospěch komunity je vţdy výš, neţ je prospěch a zájem jedince, 

s individuálním přístupem k jedinci (Kuda, 2007). Péče ochod komunity dává klientovi 

moţnost si uvědomit, ţe na jeho funkci či práci je závislá celá komunita a pozitivně či 

negativně ji ovlivňuje (Marhová, 2007a).  

PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek se v léčebně velmi MÁLO uplatňuje. 

I zde v léčebně se pacienti učí ţádoucímu chování vedoucímu k prospěchu obou stran, 

k čemuţ pomáhají sociální interakce mezi členy a zpětné vazby především ve skupinové 

terapii. Ovšem nejde zde o takové intenzívní učení, které probíhá v klasické komunitě a to 

24 hodin. V tomto zařízení se pohlíţí v rámci terapie na zájmy a potřeby jednotlivce 

poměrně více, neţ celé komunity, ale v případě ohroţení jejího fungování či jejích členů a 

udrţení čistého prostředí bez drog, je jednáno v zájmu celého zařízení. Zapojení pacienta 

do terapie, do fungování v komunitě a jeho spolupráce je jen na něm. Pacienta nelze do 

ničeho nutit a můţe odmítnout i některou část terapie, coţ v klasické komunitě nelze. 

Rozdílem je také vliv v plnění rolí a funkcí na celou komunitu. Zde pochybení či zanedbání 

ve svých povinnostech nemá výrazný dopad na fungování celé komunity. 

Omezení účinnosti tohoto prvku je dáno obecnou podmínkou zdravotnického zařízení, 

která vymezuje práva pacienta nemocného s psychiatrickou diagnózou jako jakoukoli 

jinou a tudíţ plnou odpovědnost personálu za nemocného a průběh terapie. 

6. 10. Oddělenost komunity 

Kaţdá komunita má své originální vlastní jména. Klienti rezidenčních programů jsou 

odděleni od vlivu vnějšího světa 24 hodin denně po několik měsíců, něţ si zaslouţí 

výhodu krátkodobé vycházky mimo prostředí komunity (De Leon, 2002).  

Pro takovou izolaci klientů se někdy pouţívá pojem „ostrov“. Na „ostrov“. Pro veškerý 

pohyb klientů, návštěv, ale i pro písemnou a telefonickou komunikaci je nezbytné stanovit 

a dodrţovat jasná pravidla. Vchod se zamyká pouze na noc (Kalina, 2008). Ţivotně 

důleţitou podmínkou, bez které by komunita pro uţivatele drog nemohla fungovat je 
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bezdrogové prostředí (Sobotka, 2007). Většina komunit v ČR jsou situovány do 

venkovského prostředí, coţ je odlišné od komunit v západní Evropě, kde jsou terapeutické 

komunity zřizovány ve městech. Základní výhodou většiny komunit v ČR je to, ţe klient 

přeruší vazby s nemocným prostředím, ve kterém se závislost rozvinula, a ocitne se 

v prostředí, které podporuje jeho osobnostní růst a postojové změny (Sobotka, 2007).  

PL Č. Dvůr 

ANO, v léčebně je tento prvek ZÁSADNĚ pouţíván. 

Výrazným rozdílem je jen sdílení tří komunit v prostředí jednoho zařízení, a to ještě 

specificky rozdělených na komunity muţů a ţen. Společným znakem obou zařízení je 

oblast, v níţ se typ zařízení nachází. Léčebna je zřízena na venkově s vzdáleností od 

nejbliţší malé obce 3 kilometry, coţ je praktické z důvodu moţnosti návštěvy tamějších 

zdravotních a sociálních sluţeb a tudíţ v případě nutnosti vyhnutí se v rámci těchto 

návštěv městu. Lze říci, ţe v tomto směru jsou si zařízení velmi podobná. Budova se 

zamyká také pouze jen na noc, ovšem za jeho bezpečné uzamčení zodpovídá opět 

personál. Jakýkoliv pohyb pacientů v léčebně je povolován a přísně dohlíţen 

terapeutickým týmem. I zde se vzdálení z léčebny vztahuje k pokrokům v léčbě, zvláště 

dle fáze, ve které se pacient nachází. Kontakt se světem je omezen, veškeré návštěvy 

jsou předem hlášeny a je moţné týmem je pacientovi zamítnout v případě, ţe by klienta 

nebo zařízení mohla nějakým způsobem ohrozit. Nutno podotknout, ţe pro udrţení 

prostředí bez drog se zde provádějí denně kontroly, jak toxikologické vyšetření močí, testy 

na alkohol, tak kaţdodenní prohlídky osobních věcí pacientů a prostoru zařízení. 

Rozdílem a limitem je moţnost propustek, které jsou povolovány z hlediska 

psychoterapeutického, tak i z hlediska zdravotní pojišťovny. Pojišťovna akceptuje 

vycházky mimo léčebnu v závislosti na kategorii, v které se pacient nachází. Kategorie 

určuje stupeň péče a výkonů, které jsou pro pacienta moţné. Zde naráţíme na problém 

pojetí medicínského, který ovšem na druhou stranu je výhodou, neboť je léčba zdravotní 

pojišťovnou hrazena. V komunitě nikoli. 

6.11. Prostředí komunity 

Prostředí uvnitř vlastní terapeutické komunity zahrnuje společný prostor, který podporuje 

smysl pro společenství a společné činnosti. Nápisy a motta vyjadřují filosofii daného 

programu, poselství správného ţivota a uzdravení. Na nástěnkách a tabulích jsou 

popsány všichni účastníci podle jejich jména, se stupněm dosaţeného v léčbě, a dle 

pracovního zařazení v programu (De Leon, 2002).  
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Prostředí má na klienty v programu terapeutické komunity velmi významný vliv (Sobotka, 

2007). Sociální prostředí komunity je charakteristické svou organizovaností, jasnou 

strukturou a bezpečím (Kalina, 2008).  

PL Č. Dvůr 

ANO, v léčebně se takový prvek uţívá celkem HODNĚ. 

V léčebně je několik oddělení, které mají ve společných prostorách také rozprostřeny 

informační nástěnky. Dle nich se mohou orientovat jak v prostoru léčebny, tak v pojetí a 

struktuře reţimu, který se po pacientech vyţaduje. Pacientům je také přístupně vyvěšen 

léčebenský řád, ve kterém jsou uvedeny podmínky, za jakých lze setrvat v léčebně, a za 

jakých ji pacient musí opustit. I léčebna má svou filosofii a cíle, které vyjadřuje motto 

léčebny umístěné na kaţdém oddělení. Pacienti mají pouze přehled o tom, kdo je kde 

zařazen v pracovní terapii, kdo se smí účastnit zátěţových či sportovních aktivit a kdo se 

nesmí pohybovat mimo dosah budovy sám. Jakékoli další informace o jednotlivých 

pacientech na veřejných místech není přípustné. 

Rozdílem je moţnost přístupu k informacím o pacientech ostatním pacientům i některým 

pracovníkům v týmu, natoţ takové nástěnky. Toto je ovlivněno přísným dodrţováním práv 

pacientů, dané obecnými podmínkami zdravotnického zařízení, neboť pro pacienty platí 

stejná práva jako pro ostatní diagnózy. 

6. 12. Komunitní aktivity 

Pro účinné vyuţívání léčebných či vzdělávacích sluţeb, musí být poskytovány v kontextu 

komunity vrstevníků. Proto jsou s výjimkou individuálního poradenství, všechny aktivity 

organizovány kolektivní formou (De Leon, 2002).  

„Kaţdodenní společný ţivot, neformální sociální interakce, spolupráce a konflikty při práci 

či volnočasových aktivitách vytvářejí nepřeberné mnoţství stimulujících zapojení, ţivé 

učení a růst“ udává Kalina (2008, s. 165). Mezi komunitní aktivity patří pravidelná setkání 

celé komunity, které mají v ţivotě komunity klíčové postavení. Uskutečňují se kaţdý den a 

jsou jakousi základní formou pro udrţování vnitřního řádu a konfrontaci s ním. Řeší se 

zde důleţité problémy ţivota komunity, přijímají se rozhodnutí a sdílejí se informace 

(Richterová – Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). Jednou z účinných terapeutických 

technik v terapeutické komunitě je skupinová terapie, která vyuţívá k terapeutickým 

účelům skupinovou dynamiku, vztahy a interakce mezi členy skupiny a terapeutem, tak 

mezi členy navzájem (Nevšímal, 2007). V celém terapeutickém přístupu se zdůrazňuje 

konfrontace ve smyslu nešetřících zpětných vazeb vůči klientovu chování a silného 
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skupinového tlaku. Ostré emoční reakce jednotlivých členů navzájem ve skupině vnímají 

členové jako péči a zájem (Kalina, 2008). Skupinová terapie obsahuje rozdělení na 

skupiny biografické, tematické a interakční (Richterová-Těmínová, Adameček a Kalina, 

2003).  

Ve strukturovaném programu většiny terapeutických komunit má práce nezanedbatelné 

místo. Zajišťuje klientovi osvojení nebo obnovení pracovních návyků a dovedností. Při 

skupinových pracovních aktivitách se vzájemným kontaktem členů skupiny dochází 

k projevení i korekci postojů a vztahů týkajících se práce a pracovního kolektivu (Kalina, 

2008). „Volnočasové aktivity by měli obsahovat komunitní a individuální části. Smyslem 

komunitních je zejména významný vliv společného trávení volného času na vytváření 

koheze společenství a vytváření širšího prostředí pro sociální interakci“ zmiňuje Dvořáček 

(2003, s. 197). Při volnočasových aktivitách stejně jako při pracovní činnosti klienti 

zaţívají jiný typ komunikace neţ při celokomunitních sezeních. Během dne se střídá 

programová činnost s volným časem, který obsahuje důleţité neformální interakce 

(Kalina, 2008). 

PL Č. Dvůr 

ANO, v zařízení je STŘEDNĚ uplatňován tento prvek. 

Komunitní aktivity v léčebně se velmi podobají aktivitám uţívaných v komunitě. Lze říci, 

ţe se liší v intenzitě, délce trvání a moţné míře zapojení klienta do jednotlivých aktivit. I 

v léčebně zaujímá hlavní místo skupinová terapie, kde se řeší důleţitá témata, ale 

bohuţel i taková, která by byla vhodná vnést do celé komunity. Tím je komunita ochuzena 

o sdílení veškerých informací o členech komunity a té pak unikají důleţité souvislosti. 

Celé oddělení je rozděleno do 3 stálých skupin se svým stálým terapeutem skupiny. I 

v tomto lze spatřit výhodu. Pacienti jednotlivých skupin tak soupeří s dalšími o pozici 

nejlepší skupiny, coţ je motivuje k větší práci na sobě a na okolnostech týkajících se 

léčby. Tím pak vznikají na společních komunitních setkáních cenné momenty. Rozdílná je 

frekvence skupin, kdy léčebna má skupinovou terapii jen jednou týdně po dvou hodinách. 

V léčebně se častěji pouţívá individuální terapie, o kterou pacienti jeví veliký zájem, právě 

z důvodů strachu a nedůvěry otevřít svá témata před skupinou, natoţ celou komunitou.  

I v léčebně je do programu zapojena pracovní terapie, která mám stejný význam jako 

v terapeutické komunitě. Pacienti jsou zde velmi často omezeni v rozsahu moţné práce, 

většinou ze zdravotního důvodu a menší moţnosti svěření odpovědnosti za svou práci. 

Stejné omezení daného zdravotním stavem je uplatněno i při volnočasových aktivitách. 

Pacienti s nařízenou zvýšenou péčí nesmějí opustit budovu, coţ jim znemoţňuje zapojení 
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se do kolektivních sportovních aktivit, které jsou nezbytnou součástí terapie. Nemají 

moţnost účastnit se celodenních terénních terapií, které jsou důleţité, jak k upevnění 

vztahu celé komunity, tak k upevnění vztahu s terapeuty oddělení, neboť při takových 

aktivitách vzniká jinačí forma komunikace a hlavně v jiném prostředí, neţ v prostředí 

instituce. V blízkosti budovy léčebny jsou zřízeny menší dílny, které se zaměřují na různé 

typy prací a koníčků. Tyto dílny jsou vhodné právě pro pacienty, kteří se nemohou 

účastnit výše zmíněných aktivit. Pacientům jsou k dispozici dílny výroby keramiky, textilu, 

malování apod. Výhodou je stálý dozor někoho z terapeutů a moţnosti zasáhnout 

v případě zhoršení zdravotního stavu. Navíc jsou tyto kluby pacienty velmi vítány. 

Limitem ve skupinové terapii je čas, který je jí věnován. To je dáno nepřítomností 

kvalifikovaného personálu, kdy je v léčebně psychoterapeut přítomen jen do odpoledních 

hodin a do programu všech aktivit nelze více času pro skupiny vyhradit. Omezením v 

psychoterapii je opět velký počet a široké věkové rozpětí klientů v léčbě, coţ ovlivňuje 

sdílení a kohezi v komunitě. Starší členové mývají rozdílné představy o léčbě, názory a 

vnímání dění na rozdíl od svých mladších spolupacientů, čímţ často vznikají 

nedorozumění a konflikty na jednotlivých stranách. Kohezi komunity narušuje také časté 

střídání pacientů v léčbě, které je ovlivněno kratší dobou délek léčby a častějšími 

předčasnými odchody pacientů z léčby danými slabou motivací či vznikem zdravotních 

komplikací. Omezení zapojení do pracovní terapie a moţnosti účastnit se všech 

volnočasových aktivit je způsobeno především horším zdravotním stavem. 

6. 13. Úloha a funkce personálu 

Personál je sloţen ze svépomocně uzdravených profesionálů a dalších profesionálů, 

kterými jsou např. zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, případových pracovníků a 

poradců, kteří musí být integrováni výcvikem zaloţeným na principu komunitním. 

Profesionální dovednosti a vzdělání vymezují funkce personálu, přesto je ovšem v terapii 

jejich obecně pouţitelnou rolí především role člena komunity. Spíše neţ léčiteli jsou 

moudrými autoritami a průvodci metodou svépomocné komunity (De Leon, 2002).  

 Důleţitou charakteristikou pro personál v komunitě je, ţe takovýto týmy pro drogově 

závislé jsou smíšené, to znamená, ţe v nich pracují profesionálové i bývalí uţivatelé drog, 

kteří jsou většinou absolventi komunity (Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček, 2008).  

Lidé v komunitě, jak personál, tak klienti jsou oblečeni neformálně, nevidíme zde ţádné 

obleky a ţádné uniformy. Schází atmosféra netečné nudy, která je běţná pro terapii 

v léčebnách nebo čilá výkonnost bílých plášťů typická pro nemocniční prostředí 

(Richterová-Těmínová, Adameček a Kalina, 2003). Pro členy terapeutického týmu 

pracujícím se závislými jsou důleţitým předpokladem osobnostní vlohy. Členům týmu 
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chovat se jako vyzrálý a pozitivní vzor dospělosti pro klienty doporučené etické směrnice 

přímo zavazují (Kalina, 2008). Právě terapeutický tým a jeho vztahování se ke klientům 

vytváří v komunitě prostor pro pozitivní rozvoj klientů, který můţe být vlivem týmu horší či 

lepší. V terapeutické komunitě má tým nejvýznamnější podíl na schopnosti navazovat 

důvěryhodné vztahy mezi personálem a klienty, na ovlivňování dění v komunitě a tvorbě 

smyslu komunity. Na něm tak ve velké míře závisí spokojenost klientů a úspěšnost jejich 

léčby (Broţa, 2007b). „V Evropě převaţuje pojetí týmu jako dobře organizované pracovní 

skupiny, která má sice jasně stanovené pravomoci, odpovědnosti a vedení, udrţuje 

loajalitu vůči cílům a závazkům, ale je také hodně zaloţena na důvěře, respektu, otevřené 

komunikaci, a vzájemné spolupráci jednotlivých členů“ zmiňuje Kalina (2008, s. 219). 

Program terapeutické komunity má být veden odborně kvalifikovaným pracovníkem 

s praxí v komunitě, skupinové psychoterapii, terapii závislostí, rodinné či partnerské terapii 

apod. Vztah jednotlivých členů týmu a klientů je důleţitým prvkem v terapeutické 

komunitě. (Adameček, Richterová-Těmínová a Kalina, 2003). Při dlouhodobé rezidenční 

péče v komunitě je linie vztahu terapeut – klient – skupina - komunita  mnohem 

autentičtější, je však velmi jasně stanovená hranice, kterou ani jeden z takovéto linie 

nesmí překročit (Richterová – Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). I kdyţ se komunita 

snaţí být institucí demokratickou co nejvíce s rovnocennými vztahy, měl by si být kaţdá 

člen vědom svého postavení terapeuta, které nikdy nesmí být partnerské a přinejmenším 

v očích klienta bude vţdy hierarchicky výš (Broţa, 2007b). 

PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek týkající se personálu je v zařízení MÁLO aplikován. 

Terapeutický tým v léčebně je taktéţ mulidisciplinární. Je sloţen především ze 

zdravotnických profesí. Tým se skládá z psychoterapeutů, psychologů, psychiatrů, lékařů, 

zdravotních sester, niţšího zdravotnického personálu, sociálních pracovnic a pracovních 

terapeutů. V týmu jsou přítomni i bývalí uţivatelé, kteří jsou bývalými absolventy zařízení. 

Kaţdá z těchto profesí má v terapii svou nezastupitelnou funkci, neboť problémy pacientů 

spojené se závislostí jsou různorodé. Kaţdá kompetence jednotlivých pracovníků je dána 

legislativou, která udává specializace pracovníků a tudíţ i zodpovědnost daných profesí. 

To je velký rozdíl oproti terapeutické komunitě, kde je běţná univerzální zodpovědnost 

terapeutů. Ne kaţdý z týmu má přístup ke zdravotnické dokumentaci a k dalším důvěrným 

informacím. Takovéto omezení má například pracovní terapeut, niţší zdravotní personál 

či kdokoli externě dojíţdějí, jako je třeba pracovník probačně mediační sluţby.  

Zdravotní sestry jsou klasicky zdravotně vzdělávány. Čímţ je ovlivněn přístup sester 

k pacientům, který je v případě jiných zdravotnických institucí ţádoucí. Problém pak 
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nastává v případě komplikace léčby pacienta v odpoledních hodinách, kdy je v léčebně 

přítomen pouze slouţící lékař (většinou externista z jiné zdravotnické instituce 

zabezpečující lékařskou pomoc v případě zdravotní péče) a sestry jednotlivých 

odděleních a takovýto tým pak není schopen efektivně zasáhnout v případě akutní 

potřeby psychoterapie. Zařízení však podporuje personál ve vzdělávání v oboru ať formou 

výcviků či studiem specializace.  

Sloţení personálu, náplň práce a zodpovědnost jednotlivých profesí terapeutického týmu 

této zdravotnické instituci je ovlivněna zákony a speciálními vyhláškami v rámci obecného 

zdravotnictví. Oproti komunitě je v léčebně legislativou ovlivněno sdílení informací 

jednotlivých pacientů celým týmem. Toto omezení je dáno především přísným 

dodrţováním práv nemocného, ovlivněno pojetím závislosti psychiatrické diagnózy. 

Dalším podstatným rozdílem daným zdravotnickou institucí je fluktuace zdravotníků mezi 

jednotlivými odděleními a tudíţ ztrátou celkového přehledu, postupech v léčbě a informací 

o pacientech jedné komunity, kdy mohou unikat důleţité momenty a následně působit 

zbytečné komplikace či konflikty v léčbě. Limitujícím momentem v tomto směru je menší 

vzdělanost zdravotních sester v oboru závislosti, klasickým pojetím profese sestry 

v medicínském oboru a tudíţ i jejich přístup k pacientům. 

6. 14. Strukturovaný den 

Struktura programu souvisí s pojetím a filosofií komunity, jde především o pohled na 

klienta a na proces jeho úzdravy. Uspořádání běţných činností v komunitě je v rozporu 

s typicky chaotickým ţivotem klientů a narušuje tak negativní myšlení a moţnou nudu, coţ 

jsou faktory rizikové a predisponující k uţívání drog (De Leon, 2002).  

Cílem strukturovaného dne je dosáhnout u klienta schopnost vytvořit si vlastní denní 

reţim, který by uměl dodrţovat a upravovat dle svých představ a moţností tak, aby 

zůstaly zachovány zásady zdravého způsobu ţivotního stylu. Klient by měl také získat 

náhled své chyby a nedostatky a hledat cesty, jak je napravit a následně se z nich poučit 

(Marhová, 2007b).  

Struktuře a dennímu ţivotu v komunitě přikládají terapeutické komunity pro drogově 

závislé velký význam (Kalina, 2008). Kaţdá terapeutická komunita má svůj podrobně 

vypracovaný a jasný denní program, který je jistotou pro kaţdého jejího člena. Jde o 

přesné rozloţení kaţdého dne do jednotlivých časových úseků s pojmenováním jejich 

obsahů. Jasně ohraničené časové úseky jsou důsledně dodrţovány. Denním programu 

zahrnuje uspokojení všech základních potřeb jednotlivce a zároveň i celé skupiny. 

Všechny aktivity v denním řádu mají stejnou důleţitost a jsou rovnocennou součástí léčby. 



40 
 

Klienti si za pomoci denního reţimu obnovují své ztracené návyky během uţívání drog 

nebo takové, které nikdy neměli (Marhová, 2007b). Časový řád komunity pomáhá 

klientům opět zacházet s časem. Denní, či týdenní rozvrh, odpovídá práci „tady a Ted“, 

proto tak za pomoci učení a změny v přítomnosti se můţe odvinout zhodnocení minulosti i 

reálná budoucnost (Kalina, 2008). Rozvrţení času v komunitě se velmi podobá běţnému 

ţivotu. Ve všedních dnech na jednotlivé aktivity, na spánek a na volný čas připadá 

přibliţně stejný díl. Během víkendu pak mají klienti volného času více. Klienti se účastní 

programu a to v minimálním rozsahu 20 hodin strukturovaných činností, které jsou 

rozdělený alespoň do pěti pracovních dnů (Richterová-Těmínová, Adameček a Kalina, 

2003) 

PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek je v léčebně ZÁSADNĚ aplikován. 

Jak v terapeutické komunitě, tak v léčebně je stanoven denní a týdenní program s jasně 

stanovenými časy, který po pacientech vyţaduje jeho plnění a dodrţování. Kaţdý den 

obsahuje aktivity psychoterapie, mezi které patří skupiny, setkání komunit, individuální 

terapie či arteterapie a aktivity pracovní skládajících se z údrţby budovy a okolí, či 

sluţbách v kuchyni. Tyto aktivity jsou rovnoměrně rozprostřeny do celého týdne. Ve 

srovnání s terapeutickou komunitou zde mají pacienti více volného času, daného 

odchodem terapeutů po své práci a pouze dohledem zdravotního personálu. O víkendech 

pro pacienty vzniká skutečně velký prostor pro moţnost dle libosti svůj volný čas vyplnit, 

s čímţ má hodně pacientů problémy. Nudí se a potulují po budově.  

Celý den a jeho aktivity jsou časově strukturovaný, který musí být dodrţován jak pacienty, 

tak i personálem. Veškeré pozdní příchody na jednotlivé aktivity či neúčasti se sankciují 

záporně. Bohuţel trest se odvine aţ na základě týdenního hodnocení nasbíraných 

záporných bodů, coţ je v rámci okamţitého uvědomění si prohřešku a poučení se z něho 

méně efektivní. Oproti komunitě, je časový řád a celkově program oddělení velmi často 

narušován různými vstupy a výstupy zdravotníků, stejně tak pacienty přicházejících a 

odcházejících na nepřeberně variabilní mnoţství vyšetřeních a ošetřeních. Tím také 

unikají některým aktivitám daného dne. Cíl struktury dne a týdne je v obou institucích 

stejný.  

Narušování programu je dáno právě zdravotnickou institucí, která je schopná na rozdíl od 

komunity přijmout do terapie pacienty s přidruţenými onemocněními či zdravotními 

komplikacemi a zprostředkovávat jim jinou nutnou zdravotnickou péči, kterou jejich 

zdravotní stav potřebuje.  
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6. 15. Práce jako terapie a vzdělání 

V souladu s metodou svépomocného léčebného společenství jsou všichni klienti 

zodpovědní za kaţdodenní péči o chod zařízení, mezi které patří úklidové aktivity, 

příprava a podávání jídla, údrţba budovy a prostoru kolem ní, nákupy, bezpečnost, 

koordinační, příprava před skupinami, komunitními setkáními, vzdělávacími semináři a 

dalšími různými aktivitami (De Leon, 2002). „Pracovní funkce zprostředkovávají podstatný 

vzdělávací efekt, podporují spojení s programem, poskytují příleţitost pro rozvoj 

dovedností a posilují sebepoznávání a osobní růst“ uvádí De Leon (2002, s. 140). 

Práce má ve strukturovaném programu terapeutických komunit své nezanedbatelné místo 

a zajišťuje klientovi osvojení nebo obnovení si pracovních návyků a dovedností (Kalina, 

2008).  Tím je umoţněno daleko větší zapojení klientů a diferencování různých 

pracovních rolí s odpovídající úrovně odpovědností (Kalina, 2008). Členové se spolu 

podílejí na kaţdodenních úkolech, coţ jim pomáhá cítit se částí komunity (Richterová-

Těmínová, Adameček a Kalina, 2003). „Zatímco během skupin se uplatňuje autorita 

horizontální, při práci platí autorita vertikální s jednoznačnou podřízeností a nadřízeností“ 

udává Adameček, Richterová-Těmínová a Kalina (2003, s. 204).  

Pro léčbu drogově závislých je důleţitá pevná struktura ve všech terapeutických 

aktivitách. Je tomu tak i v kaţdodenní péči o bezpečný chod komunity. Péče o chod 

obsahuje jednotlivé činnost a práce, které jsou rozděleny do komunitních funkcí. Klient 

v nich postupně získává důvěru a kompetence, které se s postupem v léčbě zvyšují 

(Marhová, 2007a). Pracovní terapie, kterou klienti komunity provádějí, musí být především 

smysluplná s viditelnými výsledky (Richterová-Těmínová, Adameče a Kalina, 2003). 

Pracovní terapie přináší spoustu mezilidských problémů, které se na skupinovém sezení 

nemusí projevit. Odpor při spolupráci s někým dalším, strach ze svěřené odpovědnosti, 

trvání na dělání věcí pokaţdé stejným způsobem a nedostatek vytrvalosti se ukáţe jasněji 

ve sdíleném úkolu při práci neţ při skupinové konverzaci (Adameček, Richterová-

Těmínová a Kalina, 2003). Kaţdá zodpovědná funkce má poselství, které klientovi říká, 

jak je ve skupině prospěšný a důleţitý (Marhová, 2007a)  

PL Č. Dvůr 

ANO, prvek pracovní terapie se v léčebně STŘEDNÍ mírou aplikuje. 

I v léčebně má pracovní terapie nezastupitelné místo a kaţdý den je jí věnován čas mezi 

jednotlivými dalšími aktivitami v programu. Za chod a fungování v budově má na rozdíl od 

klientů v terapeutické komunitě stále personál léčebny. Zde jsou pacienti jenom pomocníci 

v různých činnostech pracovní terapie se stálým dohledem pracovních terapeutů. Pacienti 
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jen málo činností mohou vykonávat zcela samostatně. Pacienti zde jsou ochuzeni o drsné 

podmínky, které by po nich vyţadovaly, starat se o sebe v plné míře sami, jako tomu je 

v komunitě. Ti pak necítí takovou zodpovědnost za sebe a za ostatní, coţ sniţuje cíl a 

efektivnost poţití pracovní terapie jako účinného faktoru. Pracovní terapie zde v léčebně 

spočívá v obstarávání parku kolem léčebny pod vedením pracovního terapeuta, stejně tak 

v zahradě, kde bývají soustřeďováni pacienti s menším zdravotním omezením. V budově 

se zaměstnávají pacienti s horším zdravotním stavem, kde je moţná rychlá zdravotní 

péče.  

Výhodou příjímání pacientů s těţším zdravotním stavem je vůbec jejich zapojení do 

komunitního typu léčby a jejich šance na léčbu, která by v terapeutické komunitě nebyla 

moţná zvládnout, právě z důvodu nutného lékařského dozoru. Pacienti jsou zapojeni 

v kuchyni opět jen jako pomocníci a to jen při nějakých činnostech. Zodpovědnost za 

kuchyň a za pacienty ve sluţbách kuchyně má stále personál v daném úseku. Nevýhodou 

plného zapojení pacientů do chodu zařízení je moţnost uvědomění si dopadu pochybení 

či lajdáctví v zodpovědných funkcích či pracích na celou komunitu. Při pochybení je 

většinou potrestán jen daný jedinec. 

Jelikoţ se jedná o zařízení zdravotnické, nelze aplikovat prvek pracovní terapie v plné 

míře. Omezení zapojení je dáno přidruţenými onemocněními pacientů. Omezení zapojit 

se v úseku kuchyně je dáno přísnými poţadavky hygieny. Limitem je i odpovědnost 

personálu za chod léčebny a fungování ve funkcích. 

6. 16. Fáze léčby 

Ve většině terapeutických komunit pro závislé je program dělen do několika fází. Dříve 

neţ je nový člen přijat do komunity, prochází tzv. vstupním programem. Neţ odejde zcela 

mimo prostředí komunity, prochází programem následné péče. Samotná terapie i 

následná péče jsou během pobytu obvykle rozděleny do jednotlivých částí zvané fáze 

(Kooyman, 2005). V zahraničí je jiné pojetí fází a to především v tématu následné péče, 

neboť ta je na rozdíl od naší země v USA zahrnuta do poslední třetí fáze. V té klienty 

absolvuje nějaký čas formou ambulantní péče a aţ po té je jeho proces v komunitě 

pokládán za úspěšně zakončený (Kalina, 2008). 

 Strukturování pobytu do fází je zaloţeno na přístupu komunity k dané cílové skupině 

klientů s jejich specifickými potíţemi (Kalina, 2008). Kaţdá jednotlivá fáze má svá 

pravidla, práva a povinnosti, lišící se mírou přijímané odpovědnosti a jsou rovněţ výrazem 

toho, ţe klient v léčbě postupuje dopředu a pracuje na vlastní změně (Richterová-

Těmínová, Adameček, a Kalina, 2003). Fáze přinášejí učení a nácvik nového chování 
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v přiměřených a zvládnutelných dávkách, které je klient schopen přijmout. Kaţdá fáze má 

stanovena konkrétní kritéria dosahování cílů, očekávaného chování a postojů. Fáze s 

jasně definovaným obsahem a cíli dávají terapeutickému týmu a komunitě nástroj, jak 

hodnotit a klientovi poskytují zrcadlo pro sebehodnocení (Kalina, 2008). Přestupy 

z jednotlivých fází do dalších plní roli hodnotící a nahrazují tak bodový systém typický pro 

v jiná léčebná zařízení (Richterová-Těmínová, Adameček a Kalina, 2003). Mezi hlavní 

kritéria pro postupy ve fázích je v prvé řadě čas strávený v programu, splnění všech 

povinností, které jednotlivé fáze obsahují a zřetelné pokroky v osobním růstu. „Vztah mezi 

časem stráveným v jednotlivých fázích i v celém programu není přímo úměrný 

individuálnímu klinickému pokroku. Fáze nemusí odpovídat stupni internalizace“ jak 

zmiňuje Adameček (2007, s. 92).  

Léčebný proces je rozdělen do čtyř fází. „Nulté“, první, druhé a třetí, přičemţ „Nultá“, první 

a poslední fáze zabírají přibliţně 50 % délky celé léčby, střední fáze pak rovněţ 50 % 

(Richterová – Těmínová, Kalina a Adameček, 2008). Budoucí člen komunity je přijat do 

terapeutické komunity obvykle po absolvování léčby v nějakém zdravotnickém zařízení, 

kde prodělal bud pouhou detoxifikaci, nebo delší léčbu. Terapeutická komunita před 

nástupem do komunity obvykle poţaduje, aby zaslal ţivotopis a ţádost o pobyt 

s doporučením z předchozí léčby (Adameček, 2007). Přijímací procedura probíhá různým 

způsobem, většinou dle místních zvyků, předpisů a terapeutických škol. Součástí je 

rozhovor zaměřený na aktuální zdravotní, psychický stav a motivaci klienta, základní 

informace o něm a jeho rodině, ověřování důleţitých dokladů, sociální a právní situace, 

toxikologická a dechová zkouška na látky, které jsou v komunitě nepřípustné, prohlídka 

osobních věcí klienta a přijímací rituál (Kalina, 2008). V nulté fázi klient jiţ pobývá 

v zařízení a absolvuje program, ale není ještě pokládán za člena komunity. O přijetí do 

komunity musí nováček nejprve poţádat a jeho vlastní vstup je doprovázen přijímacím 

rituálem a podpisem smlouvy (Richterová-Těmínová, Adameček a Kalina, 2003).  

Členové v první fázi jsou doprovázeni starším členem komunity, který je do komunity 

uvádějí. V této fázi je pro nového klienta důleţité odnaučit se negativní a destruktivní 

chování a zvykat si na řádný ţivot (Kooyman, 2005). Klient je izolován od vnějšího světa 

na 24 hodin, orientuje se v místních pravidlech a ve vztazích, učí se vyuţívat pomoci 

skupinového terapeutického prostředí a získávat podporu (Kalina, 2008). Poţádá-li klient 

o přestup z první fáze do druhé, hodnotí celá komunita jeho způsobilost a můţe přestup i 

odmítnout. V této fázi se učí otevřenosti a sebevyjádření (Richterová-Těmínová, 

Adameček a Kalina, 2003). 
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Druhá fáze představuje vrcholné a nejdůleţitější období léčby v terapeutické komunitě. 

Jde o období vlastní změny klienta v komunitě s vyuţitím všech jejích terapeutických a 

účinných faktorů (Kalina, 2008). Zatímco v první fázi jsou klienti od okolního světa 

izolováni, ve druhé fázi přibývá kontaktů a to zejména s rodinou. Klient v této fázi přebírá 

odpovědné role ve spolusprávě. V komunitě ţije naplno a ţije pro komunitu (Richterová-

Těmínová, Adameček a Kalina, 2003). 

Třetí fáze je podstatným obohacením oproti střednědobým terapiím v 

zařízeních psychiatrických léčeben, které něco podobného většinou nenabízejí. Během ní 

mohou klienti vyuţívat komunitu jako noční stacionář.  Ve třetí fázi jsou klienti jiţ 

samostatní, ale zároveň ještě ţijí v komunitě (Richterová-Těmínová, Adameček a Kalina, 

2003). „Hlavním cílem je pozvolné uzavírání terapeutického procesu, zdravá separace od 

komunity a příprava na ţivot mimo TK. Ve dne mohou chodit do práce shánět si bydlení či 

zajišťovat doléčování. Více pozornosti se dostává vztahům s rodiči, partnery a přáteli. 

Třetí fáze končí výstupním rituálem, opuštěním komunity a nástupem do programu 

následné péče“ uvádí Kalina (2008, s. 198)  

PL Č. Dvůr 

ANO, i rozdělení procesu na jednotlivé fáze se v léčebně HODNĚ uplatňuje. 

Stejně jako v komunitě je pobyt v léčebně dělen do několika fází. Výhodou oproti 

komunitě je detoxifikační jednotka, nutná součást zdravotnického zařízení, kterou musí 

kaţdý nově příchozí pacient projít, vyjma opakovacích pobytů. Rozdílem je chybění 

poslední a to třetí fáze, která je pro terapeutickou komunitu typická. Léčebný proces je 

zahájen příjmem na detoxifikační oddělení. Smyslem je stabilizovat duševní a tělesný 

stav, aby se pacient mohl zapojit do komunitního ţivota psychoterapeutického oddělení. 

Stabilizací se rozumí zvládnutí akutních zdravotních komplikací, provedení vyšetření a 

ujištění se, ţe pacient u sebe nemá drogu. V této fázi pacient nemá právo rozhodování 

v komunitě, ale ani odpovědnost. Po zvládnutí akutních stavů a stabilizaci je pacient 

připraven k přechodu na reţimové oddělení. Přestup na oddělení se odehrává bez 

nějakého rituálu. Po stabilizaci se pacient přeloţí na oddělení, kde je komunitě 

představen. Přestup je vţdy řízen lékařem. Naprosto nepřípustné je spolurozhodování o 

přijetí či nepřijetí na oddělení dalšími pacienty, jako je tomu v terapeutické komunitě.  

Po přestupu na terapeutické oddělení je pacient v první fázi, kdy je smyslem adaptovat se 

na terapeutický program, podmínky a komunitní způsob léčby. Pacient se učí přijímat 

konkrétní povinnosti a zodpovědnosti. V první fázi je pacient chráněn institucí a komunitou 

před vnějším prostředím. Toleruje se pasivnější role na skupinách a v ţivotě komunity. 
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V této fázi se zde na rozdíl od komunity dává pacientovi čas na zvaţování, nacházení 

sama sebe, neusiluje se o nutnost změny hned. Pacient v této fázi ještě nemusí plnit 

aktivní roli, jako tomu tak je v komunitě. Po splnění základního cíle první fáze, je pacient 

připraven k přestupnímu rituálu do další fáze. Jde o slavnostní akt, přičemţ o přestupu 

hlasuje celá komunita. Zde hraje velkou roli zodpovědnost personálu a v případě povolení 

komunity pro přestup můţe přestup zamítnout. Personál zde má daleko větší kompetence 

a působení.  

V druhé fázi je cílem rozhodnout se pro změnu ţivotního stylu, rozpoznat riziko relapsu a 

připravit se na eliminaci rizikových situací a umět se v nich zachovat. Učí se zvládat 

konkrétní zodpovědnosti, absolvovat rodinnou terapii, ujasnit si konkrétní cíle terapie a ke 

všem terapeutickým aktivitám aktivně přistupovat. Pacient má právo jezdit na vycházky, 

přijímat návštěvy a má právo funkcí v samosprávě. Tyto charakteristické znaky jsou téměř 

stejné s danou fází v komunitě.   

Poslední součástí druhé fáze léčby je příprava na odchod z léčebny. Cílem je 

konkretizovat plány do budoucna, zajistit si bydlení, práci či školu a pečlivě si zajistit 

doléčovací program. Celá léčba končí výstupním rituálem, během kterého pacient 

bilancuje uplynulou léčbu a loučí se s komunitou. V komunitě je výstupní rituál daleko 

emotivnějším momentem v léčbě, coţ je ovlivněno daleko větším časem tam stráveným a 

menším počtem dalších klientů, tudíţ pevnějších vztahů s nimi. Zde je výstupní rituál 

tvořen jen poslední bilancující řečí pacienta, podepsáním kontraktu o doléčování a 

výstupem na „šneka“ jako symbol úspěšného dokončení léčby, kde si na jeho vrcholu na 

totemu přibije svůj štítek se jménem a svým mottem. Velikou výhodou léčebny je moţnost 

opakovacích pobytů po úspěšném absolvování celé léčby. Opakovací pobyt trvá většinou 

5 dní a jeho podstatou je upevnění se ve své cestě nového ţivota, získaného v léčbě, 

nabrání nových sil k jeho realizaci a být vzorem. 

Limitem v pojetí fází je chybění poslední fáze. Absence třetí fáze je dána, podstatně kratší 

dobou pobytu pacienta v léčebně. Léčba zde trvá maximálně půlroku, coţ je limitováno 

zdravotnickým zařízení a zdravotními pojišťovnami. Dále zde nelze aplikovat pobyt 

pacienta v léčebně fungující ve formě nočního stacionáře, kvůli odpovědnosti zařízení za 

své pacienty a opět limitující podmínkou pojišťoven. Dalším rozdílem a limitem je moţnost 

o spolurozhodování o přijetí či nepřijetí nového pacienta do komunity, daného 

zodpovědností personálu a obecné podmínce instituce. 
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6. 17. Koncept terapeutické komunity 

Prostředí terapeutické komunity se vyznačuje především jasnou organizovaností, 

strukturou a bezpečností, které podporuje utváření sít vztahů pro bezpečný emoční 

prostor. Komunita a její členové tvoří hlavní prvek změny, přičemţ program a pravidla jsou 

téţ postavena tak, aby napomáhala procesu změny. Terapeutický vliv spočívá 

v kaţdodenním ţivotě společenství, jeho chování a proţitkům. V komunitě dochází 

k projekci a korekci maladaptivních mezilidských chování (Kalina, 2008). Zneuţívání 

návykových látek není sám o sobě hlavním problémem ani tak vzorce jejich uţívání, 

jakoţto psychické problémy a problémy s mezilidským a sociálním chováním. Uţívání 

návykových látek je spíše projevem, neţ základnou poruchy, která má své kořeny 

především v psychologických či vývojových problémech (Kalina, 2007).  Koncept 

terapeutické komunity se odvíjí od cílů, ke kterým proces terapie v komunitě směřuje. 

Abstinence je zde vnímána, jako cesta, kterou lze dosáhnout a udrţet si změnu ţivotního 

stylu, přičemţ se klient v komunitě učí a dosahuje změn, které mu v budoucnu pomohu ţít 

uspokojivý ţivot (Richterová-Těmínová, Kalina a Adameček, 2008).  

PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek je v léčebně MÁLO aplikován. 

Koncept procesu terapie v léčebně se odvíjí od jejích cílů. V léčbě jde především o 

stabilizaci narušeného somatického duševního stavu, jako důsledku uţívání návykových 

látek. Jednoznačným cílem je úplná abstinence jako základ úspěšné léčby. Potíţe jedince 

se zde spatřují spíše v samotné závislosti, neţ v problémech psychologických či 

vývojových. U pacientů se zde pracuje především na uvědomění si své závislosti, 

připuštění si všech nevýhod dosavadního ţivotního stylu, na konstruktivnější a 

bezpečnější zvládání stresu a konfliktů, na výchově a na navazování bezpečnějších 

vztahů jak v komunitě, tak po skončení léčby. V terapii se často pracuje se situacemi a 

momenty, které mohou abstinenci posílit, či ohrozit. V menší míře se zde pracuje na 

sebehodnocení a proţívání. 

Jasným limitem je rozdílnost v cílech léčby daná typem léčebného systému. Lze 

přihlédnout i k omezení spočívajícího tradicí léčebny, tedy spíše personálu vyrůstajícím 

na typickém Skálově modelu, na závislost jako takovou nahlíţet. 

 

 

 



47 
 

6. 18. Encounterové skupiny 

Encounter je hlavní terapeutickou skupinou, ačkoliv jsou potřebné i jiné formy 

terapeutických, vzdělávacích a podpůrných skupin, které se pouţívají (De Leon, 2002). 

Slovo encounter znamená setkání s druhým. Encounter je specifický přístup skupinové 

psychoterapie zaměřený k pomoci odstranění psychických bariér a obranných 

mechanismů (Kalina, 2008a). Hlavní myšlenky těchto encouterových skupin byly 

formulovány ve hrách Synanonu. Ve většině terapeutických komunit se tyto skupiny konají 

převáţně třikrát za týden. Jedna z těchto skupin bývá obvykle specifická, kdy můţe jít o 

skupinu vrstevníků, skupinu lidí, kteří jsou v komunitě přibliţně stejně dlouho, muţské a 

ţenské skupiny nebo skupiny vedené určitým stylem jako je boxing nebo pesso terapie 

(Kooyman, 2005).  

V našich podmínkách terapeutických komunit se tato forma psychoterapie nepouţívá. U 

nás se vyuţívají běţné psychoterapeutické skupiny (Kalina, 2008). Skupinovou terapii lze 

uplatnit ve všech systémech péče a způsob jakým se ve skupině pracuje je dán 

především zaměřením terapeuta nebo cíli skupiny (Kalina a Miovský, 2008). Skupiny 

mohou být ţivotopisné, interakční, tematické a další. Součástí těchto skupin jsou 

psychoterapeutické hry, psychodrama či uţití arteterapie. Mezi účinné prvky 

psychoterapie lze zařadit členství ve skupině, pocit přijetí a bezpečnosti, soudrţnost 

skupiny, sdílení stejných problémů. (Kalina, 2008). Charakteristikou skupinové terapie 

jsou zpětné vazby a konfrontace klienta s jeho negativních postojů a chování. Cílem 

konfrontace je, aby klient pochopil, proč je konfrontován, akceptoval nevhodnost svých 

postojů a měl snahu to změnit (Kalina, 2008). Ostatní členové se s problémem 

konfrontovaného klienta mohou identifikovat a dávat příklady a cenné rady, jak dané 

problémy proţívali a řešili (Kalina a Miovský, 2008). Optimální skupina má mít deset 

členů. Příliš mnoho členů nabízí příliš mnoho moţností se ve skupině schovat, neúčastnit 

se a nemít zpětnou vazbu, která je při skupinové terapii tím nejcennějším. Skupina trvá 

obvykle hodinu a půl aţ dvě (Kooyman, 2008).  

PL Č. Dvůr 

ANO, skupinová terapie se v léčebně STŘEDNĚ pouţívá. 

V léčebně stejně tak, jako v terapeutické komunitě se v terapii pouţívají skupinové 

aktivity. Nejčastěji jsou aplikovány skupiny tematické, ţivotopisné a interakční. Skupiny 

vţdy probíhají jednou týdně v trvání nejvíce dvou hodin, coţ je oproti terapeutické 

komunitě velmi málo. I pacienti vnímají nedostatek času v této části terapie. Do budoucna 

se zde plánuje navýšení počtu skupin stejně jako zavedení večerní krátké komunity, která 
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doposud neprobíhá. Rozdílem je rozdělení komunity do tří skupin, ve kterých jsou trvale ti 

samí pacienti jiţ od příchodu na reţimové oddělení. Zařazení do skupin nebývá ničím 

ovlivňováno, většinou jde o náhodné zařazení dle kapacity jednotlivých skupin. Skupinová 

terapie je vţdy vedena terapeutem skupiny, který je obvykle také vţdy stejný a ko-

terapeutem oddělení.  

Ve skupině bývá většinou aktivnější ve zpětných vazbách psychoterapeut. Aktivita se 

odráţí dle počtu nových a starších členů. Nováčci většinou jen mlčky a pasivně přihlíţejí. 

Bohuţel se ve skupině běţně schází aţ patnáct pacientů. Tím se pro jednotlivé pacienty 

dostává méně času a někdy vůbec nezbude. Před skupinou vţdy důvěrník dané skupiny 

předává terapeutovi témata k řešení jednotlivých pacientů, či záleţitostí, které je třeba na 

sezení probrat a vyřešit. Tím je částečně podchycena moţnost nedostatku času na akutní 

problém, který by mohl případně ovlivnit léčbu pacienta, či odvrátit předčasný ukončení 

léčby. Skupiny zde bývají méně interakční a aktivní. Na oddělení častěji vznikají i 

podskupiny, coţ komplikuje průběh terapie skrytých problémů apod. Pacienti pro ostych 

ve skupině častěji vyuţívají individuálních pohovorů, čímţ se ochuzují o cenné zpětné 

vazy a reflexe od dalších pacientů.  

Dalším rozdílem je rozdělená komunita, kdy je oddělní rozděleno na muţské a ţenské. 

Tím pádem je i skupina sloţena jen z muţů nebo ţen. Díky tomuto rozdělení je skupina 

ochuzena o názory a reflexe druhého pohlaví, coţ by v určitých tématech k řešení bylo 

více neţ vhodné.  

Specifikem a součástí léčebny je kaţdotýdenní setkání AA, řízeného naším bývalým 

absolventem a zaměstnancem. Těchto AA se účastní jak lidé z okolí jiţních Čech, tak i 

pacienti v léčbě. Tato setkání jsou pacienty velmi oblíbena a dle jejich referencí je jim i 

přínosem a jakýmsi doplňkem celého terapeutického procesu. Po absolvování programu 

pacienti i nadále na AA jezdí. 

Limitem skupinové terapie je častější střídání pacientů v léčbě, dané kratší délkou pobytu 

a niţším stupněm motivace k léčbě. Toto střídání pacientů sniţuje kohezi celé komunity a 

vztahy mezi pacienty nejsou tak pevnější a důvěrnější jako tomu je v komunitě. Dalším 

limitem je velký počet členů ve skupině. To je dáno specifikem zdravotnické péče formou 

ústavní o velké kapacitě lůţek. Omezení lze spatřovat i v rozdělní oddělení dle pohlaví, 

daného specifikem léčebny. 

1.19. Učení se sebeuvědomění 

Veškeré aktivity v komunitě ač terapeutické nebo vzdělávací jsou zamířené na zvyšování 

vědomí jedince o vlivu jeho chování a jednání na okolí i v opačném případě vlivu chování 
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jeho okolí na něho (De Leon, 2002). Učení se děje především prostřednictvím sociálních 

interakcí v komunitě, kdy se klient učí fungovat v různých sociálních rolích, přičemţ se učí 

dělat rozhodnutí a přijímat za ně své důsledky. Musí se aktivně podílet na ţivotě 

v komunitě a dostávat reflexe na své chování (Kooyman, 2005). 

 Prostřednictvím zpětných vazeb pak klient dostává náhled na své chování a také 

moţnosti, jak ho změnit. Klienti se učí negativní chování komentovat a kritizovat, přičemţ 

sami musí přijímat a snášet kritiku ostatních (Kalina, 2008). 

PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek se zde ve STŘEDNÍ míře také aplikuje. 

Tento prvek je v léčebně taktéţ vyuţíván a podporován. Nejvíce se tento moment vyuţívá 

ve volnočasových aktivitách, pracovní terapii a dalších činnostech, které nejsou tak 

formální jako celokomunitní sezení spolu s terapeutickým týmem, který v očích pacienta je 

více autoritou. Pacient zde občas hovoří, tak jak to terapeutický tým chce slyšet, neţ jak 

co skutečně vnímají a cítí. Nejvíce zpětných vazeb a konfrontací k neţádoucímu chování 

je uplatněno především na skupinách. Pacienti jsou zde téţ vedeni k uvědomování si 

důsledků za své jednání a chování. 

Zde je moţným limitem menší spolupráce komunity jako takové, menší důvěra mezi 

jednotlivými členy a menší soudrţnost daná větším počtem pacientů a kratší dobou léčby. 

Tím jsou ovlivněny i vznikající sociální interakce a ostřejší zpětné vazby. 

6. 20. Učení se emočnímu růstu 

„ Dosahování cílů osobního růstu a socializace zahrnuje učení toho, jak se v pocitech 

vyznat, jak pocity přiměřeně vyjadřovat a jak s pocity konstruktivně nakládat během 

interpersonálních a sociálních poţadavků veřejného ţivota“ cituje De Leon (2002, s. 140). 

Závislý klient je většinou povaţován za emočně nezralého a nezodpovědného jedince, 

který musí dospět a dokázat odloţit své uspokojení svých potřeb. Komunita mu pomáhá 

vyuţít svůj potenciál k emočnímu, fyzickému a duchovnímu růstu (Kooyman, 2005).  

Komunita poskytuje jedinci emoční podporu, která představuje především sdílení emocí, 

projev účasti a přijetí jedince komunitou se všemi jeho problémy a minulostí. V komunitě a 

zvláště v psychoterapii jsou klienti podporování ve vyjadřování svých emocí, učení se 

překonávat svůj strach z vyjádření emocí pozitivních i negativních. Klient v bezpečném 

prostředí komunity tak zjistí, ţe vyjádření emocí je úlevou a, a ţe to pocitu ohroţení lze, 

z čehoţ pak sám bývá velmi překvapen (Kalina, 2008). 
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PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek je v léčebně HODNĚ aplikován. 

V léčebně je taktéţ jedinec podpořen ve vyjadřování emocí s podporou celé skupiny i 

komunity. Na tomto tématu se hodně pracuje jak ve skupinové terapii, tak na sezeních 

celé komunity. Tam ovšem není moc časové prostoru, neboť jsou zde řešeny spíše 

organizační záleţitosti. Pacienti se zde učí emoce ovládat, umět s nimi vhodně zacházet a 

hlavně se je nebát projevit. Nejsilnější projevy emocí jsou pozorovány při rodinné terapii 

s otevíráním obtíţných témat pacientů. Takové situace celá komunita velmi proţívá a má 

z ní prospěch.  

Menším omezením překonávání vyjadřování emocí pozitivních či negativních na 

celokomunitních sezeních je ztíţeno opět velkým počtem pacientů a tudíţ ostychu 

z reakce okolí a z nepochopení jedince. K tomu přispívá a jakási více formální atmosféra 

panující v léčebně, kde je vše velmi strukturováno. 

6. 21. Plánování trvání léčby 

Optimální délka terapie a plného zapojení klienta do programu musí být v souladu s cíli 

dané terapeutické komunity a s jejím vývojovým pohledem na proces změny. Především 

z ekonomických důvodů a také z důvodu snahy přilákat další klienty, se objevily komunity 

v trvání tří měsíců (De Leon, 2002). Délka zapojení jedince do léčebného programu závisí 

na jeho stádiu úzdravy, ačkoli nějaká minimální doba plného zapojení je nezbytná pro 

zajištění zvnitřnění učení terapeutické komunity (De Leon, 2002). 

Délka léčby je sama o sobě důleţitým prediktorem úspěšnosti (Kalina, 2007a). 

V komunitě je poskytována střednědobá a dlouhodobá odborná péče v délce  6-18 

měsíců (Richterová-Těmínová, Adameček a Kalina, 2003). Další prodluţování léčby nad 

jeden rok, jiţ nepřináší významné zlepšení odpovídající nákladům, stejně jako příliš 

dlouhý pobyt v chráněném prostředí, kterými můţe být vězení, léčebna či komunita 

(Kalina, 2007a).  „Standardní programy v době trvání 12 měsíců mají lepší výsledky neţ 

programy šestiměsíční se srovnatelným obsahem, coţ však můţe být kompenzováno 

intenzitou, obsahovými inovacemi a navazováním nových forem léčby“ uvádí Kalina 

(2007a, s. 289). Na základě zkušeností by se dalo předpokládat, ţe krátkodobá léčba 

není vhodná pro klienty, s rozvinutým „fetácký“ stylem ţivota a se závaţnou trestnou 

činností. Pro závislého, který ţije na ulici, můţe být uţitečné nastoupit rovnou do 

programu dlouhodobé komunity, neţ opakovat pobyty do krátkodobých programů.  
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PL Č. Dvůr 

ANO, tento prvek je také uplatňován ve STŘEDNÍ míře. 

Délka léčby závislých v léčebně trvá od 3 do 6 měsíců. Léčebna poskytuje i posilovací 

pobyty aţ na dobu 2 měsíců v případě, kdy pacient prodělá relaps. Léčba zde je zhruba 

poloviční oproti terapeutické komunitě. Délka léčby se stanovuje vţdy na celokomunitním 

setkání a délku stanovuje vedoucí oddělení, po všech potřebných pohovorech a 

adiktologickém vyšetření. S délkou pobytu lze v průběhu terapeutického procesu 

manipulovat. V případě dřívějšího přijetí pacientů do následné péče, neţ je termín 

ukončení řádného pobytu zde, je moţno léčbu zkrátit k danému datu přechodu do jiného 

zařízení. Stejně tomu tak je v případě potřeby léčbu o nějaké týdny prodlouţit.  

Nevýhodou terapeutického procesu ve střednědobé a krátkodobé léčbě je častější 

střídání nových pacientů. Přicházení nových a odchody starších pacientů střídají intenzitu 

soudrţnosti celé komunity, která má výkyvný charakter. S větším počtem nových pacientů 

přibývá větších potíţí při plnění reţimu a konfliktů mezi nimi, neboť se neplnění reţimu 

jednotlivců odráţí v dané skupině a zvyšuje v ní tenzi. Výhodou pak je větší moţnost 

přijetí více pacientů s kratší čekací dobou na přijetí do léčby a tudíţ moţná včasně 

zahájená terapie bez prohlubování důsledků způsobených drogovou kariérou. Velkým 

plusem je moţnost opakovacích léčeb, které zajišťují historickou kontinuitu komunity a 

pacienti přijíţdějící v prvním roce remise bývají vzorem pro aktuální komunitu.  

Limitem v plánování délky léčby je především moţnost její maximální stanovené délky 

dané zdravotnickou institucí a financování ze zdravotního pojištění. Maximální délka léčby 

je stanovena limitována zdravotní pojišťovnou, kdy jakékoli prodlouţení delší neţ je 

přípustné musí být jasně zdůvodněno a evidováno. 

6. 22. Návaznost péče 

Nutnou součástí modelu terapeutické komunity jsou sluţby následné péče. Program 

následné péče můţe probíhat v zázemí terapeutické komunity nebo samostatně mimo ni, 

jak je tomu například v rezidenčních či stacionárních domech na půli cesty. Pojetí a 

přístup následné péče musí kaţdopádně navazovat na základní léčbu absolvovanou 

v komunitě. K rozšiřování a vhodnému vyuţívání pracovních, vzdělávacích, sociálních a 

duševních zdravotních sluţeb následné péče jsou nezbytné názory na způsob správného 

ţivota, na uzdravení svépomocí a na vyuţití sítě vrstevníků (De Leon, 2002).  

Rozdílem naší praxe a praxe v USA je následná péče, která u nás není podmínkou 

instituce komunity a také v ní není zřizována. V USA, ale i jinde v Evropě je součástí třetí 
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fáze léčebné procesu v komunitě několik měsíců následná péče formou ambulantní. Aţ 

po této fázi se pojímá klient jako absolvent celého programu (Kalina, 2008). 

V poslední a to třetí fázi pobytu v komunitě si klienti teprve najdou zaměstnání, bydlení a 

dojednají si následnou péči v některém z doléčovacích programů, kam po absolvování 

programu komunity docházejí obvykle další rok (Kalina, 2008a). V tradičním pojetí terapie 

závislosti je mezi základní léčbou a následnou péčí ostrá hranice. Rozdíl mezi základní 

terapií a následnou péčí je nutný hledat především ve změně intenzity jednotlivých sloţek 

v průběhu procesu úzdravy závislého klienta. Návaznost terapeutického působení by 

neměla být přerušena ani při předávání klientů do programů následné péče (Kuda, 2003). 

Po ukončení léčby v terapeutické komunitě uţ klient není jejím členem a je od ní fyzicky a 

organizačně odpoután, ale můţe se na komunitu obracet pro rady, pomoc a je zván na 

slavnostní absolventská setkání či výročí, které bývají výrazně emočně nabité (Kalina, 

2008). V literatuře se často setkáváme se zjištěním významného zvýšení dlouhodobých 

léčebných výsledků při dodrţování následné péče a to zejména v prvních 6 měsících po 

končení léčby v komunitě (Kalina, 2007a). 

PL Č. Dvůr 

ANO, následná péče se ZÁSADNĚ uplatňuje. 

Během procesu terapie v léčebně, zvláště v poslední fázi, se pacienti připravují na odchod 

z léčebny. Více neţ předtím spolupracují se sociální pracovnicí a plánují si ţivot po léčbě. 

Spolu s terapeuty a s pacienty ve skupině plánují formu doléčování. Většina mladších 

pacientů z léčebny odchází právě do terapeutických komunit a do chráněných bydlení. 

Starší pacienti často plánují doléčování formou ambulantní. Během léčby je pacientům 

umoţněno jezdit na pohovory, které následná péče většinou poţaduje. V léčebně jsou 

pacienti většinou do plánování doléčování a pokračování v léčbě aktivně nabádány 

terapeuty. Pacienti zde velmi často čekají na to, jak terapeutický tým za ně vše zařídí a 

rozhodne. Většinou začínají tyto záleţitosti řešit aţ s blíţícím se plánovaným koncem 

léčby, kdy uţ je na ně vyvíjen velký tlak s výhruţkou ukončení léčby i bez zajištěného 

doléčování. I kdyţ uţ vyléčený pacient opustí léčbu a není jiţ aktuálním pacientem 

léčebny, má moţnost účastnit se slavnostních komunit, výročních setkání a dalších 

celoléčebenských aktivit jako tomu je i v terapeutické komunitě. 

Léčebna poskytuje programy modifikované následné péče formou opakovacích léčeb, 

zvláště po prvních měsících remise. Tyto formy týdenních pobytů poskytují doléčeným 

pacientům znovu proţít emoce, které proţíval při léčbě, načerpat nové síly a motivace 



53 
 

v udrţování abstinence a celkového zdravého ţivotního stylu a setkaní s pacienty se 

kterými byli v léčbě. Pro pacienty pak jsou reálným vzorem. 

Menším limitem oproti komunitě je nemoţnost v poslední fázi uţívat zařízení jako noční 

stacionář, z důvodu plné zodpovědnosti zdravotnické instituce za nemocného. Tudíţ je 

sníţená moţnost vyřizovat si sociální záleţitosti týkající se bydlení, zaměstnání a dalších 

záleţitostí. V tomto směru jsou odkázáni na pomoc sociálních pracovnic, vyuţívání 

internetové sítě a moţnost propustek či jednodenních vycházek. Limitem je i kratší délka 

léčby s porovnáním délky léčby v komunitě. 
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7. Diskuze a výsledky 

Cílem této mé práce bylo získat objektivní informace přímo z prostředí psychiatrické 

léčebny Červený Dvůr o tom, jak tato instituce vyuţívá prvků terapeutické komunity jako 

efektivního nástroje k léčbě závislostí doporučovaného akreditačními standardy. Porovnat 

jejich uţití s jejich výhodami a nevýhodami a v neposlední řadě poukázat na limity, které 

jejich aplikaci omezují či znemoţňují. Jako pracovník ve výše zmíněném zařízení jsem 

měla moţnost formou skrytého zúčastněného pozorování a přístupem k dokumentaci 

týkající se vnitřního řádu a pracovního manuálu pozorovat skutečnou praxi naplňování 

jednotlivých prvků i v souvislosti s jejich formálním zakotvením v místních standardech. 

Z dostupné literatury jsem nastudovala témata týkající se jednotlivých léčebných systému 

jako je terapeutická komunita a ústavní léčba k porozumění jejich principů, cílů a úskalí 

terapie. K lepší orientaci jsem zpřehlednila a charakterizovala tyto jednotlivá zařízení. 

V práci jsem téţ charakterizovala Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr, jako konkrétní 

zařízení, kde jsem aplikaci účinných prvků komunity porovnávala.  

Ve výzkumné části práce jsem zpřehlednila jednotlivé účinné prvky komunity dle De 

Leonovy tabulky z publikace: Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj 

(viz. De Leon 2002). Nastudováním literatury s danou tematikou jsem charakterizovala 

jejich ideové základy jako metody a sloţky programu, které se v různém prostředí zařízení 

přizpůsobují. V případě rozdílného uţití prvků v našich podmínkách a v zahraničních jsem 

tyto odlišnosti zmínila. Za pomoci dlouholetého pozorování terapeutického procesu 

z pozice zdravotní sestry ve zmíněném zařízení jsem porovnala aplikaci těchto prvků na 

škále intenzity, kterou jsem si stanovila. Dále jsem zmínila, jaké důvody vedou k 

omezení plné aplikace účinných prvků. Zjištěné výsledky jsem zpřehlednila do tabulky. 

V závěru jsem vyzdvihla výhody terapie ve zkoumané léčebně a odůvodnila, proč je třeba 

alespoň v malé míře účinné prvky v prostředí psychiatrické léčebny pouţívat. 

V psychiatrické léčebně jsou pouţívány prvky terapeutické komunity jako účinný nástroj 

změny. Jelikoţ je tato instituce zdravotnickým zařízením, je aplikace přístupů terapeutické 

komunity v některých prvcích ztíţena a omezena pravidly a nařízeními, které jsou stejné 

pro všechny zdravotnické instituce a které jsou stejné, ač se jedná pro diagnózu závislosti 

či jakoukoli jinou.  

Rozdíly aplikace prvků terapeutické komunity v prostředí psychiatrické léčebny, jsou 

převáţně podobné rozdílům nalezených při výzkumu profilů českých terapeutických 

komunit, kdy se tyto prvky zkoumaly i na psychiatrických léčebnách a na odděleních léčby 

závislostí, které v terapii princip terapeutické komunity aplikují. Jednalo se především o 

rozdíly týkající se fází, délky léčby, rolí pacientů a personálu (Kalina, 2007a). 
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Účinné prvky 
komunity 

Aplikace prvku  
 

Intenzita 
aplikace  

Hlavní důvody omezení či  
modifikace prvku 

Role členů  ANO  STŘEDNĚ 

Podmínky zdrav. instituce, normy 
hygieny, zodpovědnost personálu, 
sdílení 3 oddělení 

Odezva členů  ANO  STŘEDNĚ 
Větší kapacita oddělení, časté 
střídání pacientů, délka léčby 

Členové a vrstevníci 
jako vzory  ANO  HODNĚ Velké věkové rozpětí 

Vztahy  ANO  STŘEDNĚ 
Rozdělení oddělení dle pohlaví, 
místní tradice a zvyky 

Kolektivní forma učení  ANO  HODNĚ 
Těţší somatický stav pacienta, místní 
zvyky 

Kultura a jazyk  ANO  HODNĚ 
Krátká doba léčby, zodpovědnost 
personálu, veliká kapacita oddělení 

Struktura a systém  ANO  ZÁSADNĚ 
Obecná podmínka zdrav. Zařízení, 
místní tradice a zvyky 

Otevřená komunikace  ANO  MÁLO 

 Větší kapacita oddělení, fluktuace 
zdrav. personálu, menší vzdělanost 
v oboru u zdravotnického personálu 

Rovnováha mezi 
komunitou a 
jednotlivcem  ANO  MÁLO 

Obecná podmínka zdrav. zařízení, 
zodpovědnost personálu 
 

Oddělenost komunity  ANO  ZÁSADNĚ 
Obecná podmínka zdrav. zařízení, 
hrazení léčby zdrav. pojišťovnou 

Prostředí komunity  ANO  HODNĚ 
Dodrţování práv pacienta – obecná 
podmínka zdrav. zařízení 

Komunitní aktivity  ANO  STŘEDNĚ 

Menší časový prostor, méně kvalif. 
personálu v oboru, horší somat. stav, 
častější střídání pacientů v léčbě 

Úloha a funkce 
personálu  ANO  MÁLO 

Zákony a vyhlášky zdravotnictví, 
klasicky medic. vzdělaný personál, 
větší fluktuace zdravot. Personálu, 
sdílení informací 

Strukturovaný den  ANO  ZÁSADNĚ 
Zdravotnické zařízení, horší 
somatický stav pacientů 

Práce jako terapie a 
vzdělání  ANO  STŘEDNĚ 

Obecné podmínky zdravotnictví, 
zodpovědnost personálu, hygienické 
normy 

Fáze  ANO  HODNĚ 
Kratší doba léčby, zdravotní 
pojišťovna, zodpovědnost personálu 

Ideály TK  ANO  MÁLO 
Zařízení jako typ léčebné péče, místní 
tradice a zvyky 

Encounterové skupiny 
(skupinová terapie)  ANO  STŘEDNĚ 

Častější střídání pacientů, kratší 
délka léčby, větší kapacita, skupiny 
dle pohlaví 

Učení se 
sebeuvědomění  ANO  STŘEDNĚ 

Kratší doba léčby o větší kapacitě 
oddělení 

Učení se emočnímu 
růstu  ANO  STŘEDNĚ 

Větší kapacita oddělení, formálnější 
atmosféra, vysoká strukturovanost 

Plánování trvání léčby  ANO  STŘEDNĚ 
Maximální moţná délka léčby dané 
zdrav. pojišťovnou a zdrav. institucí 

Návaznost péče  ANO  ZÁSADNĚ 
Kratší délka léčby, podmínka zdrav. 
zařízení, zodpovědnost personálu 

 

Tabulka 1.: Výsledky aplikace účinných prvků, jejich aplikace a důvody omezení 
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V terapeutickém procesu zařízení zmíněné léčebny se aplikují všechny jmenované účinné 

prvky alespoň v malé míře. Není prvku, který by se v léčebně absolutně vůbec neuţíval, 

coţ umoţnily modifikace některých z nich, přizpůsobené podmínkám a cílům tohoto 

zdravotnického zařízení. Dle míry intenzity aplikace jednotlivých prvků jsou nejvíce 

zastoupeny v hodnocení středně a hodně. Méně prvků se nachází ve velkém rozmezí 

intenzity na škále zásadně a málo. U prvků hodnocených na škále málo a zásadně jsou 

patrné limity týkajících se právě rozdílných cílů, filosofie a konceptů léčebného systému 

komunity a ústavní péče. V léčebně je pak obtíţné tyto prvky aplikovat a lze je jen 

okrajově pouţít za pomoci modifikace. Velmi limitovanými jsou zejména prvky: rovnováha 

mezi komunitou a jednotlivcem, otevřenost komunikace, úloha a funkce personálu a ideál 

TK. Opakem jsou pak prvky, které se jen s minimálním omezením aplikují. Mezi takové 

patří především: struktura a systém, oddělenost komunity, strukturovaný den a návaznost 

péče. Lze říci, ţe to jsou prvky, kterým léčebna přikládá vysoký důraz, kterým je například 

bodovací systém. To je patrné především ve vysoké strukturovanosti celého procesu či 

aktivit v programu. Mezi prvky hodnocenými na škále hodně se nachází ty, které jsou 

limitovány více důvody, kde je základem omezení dané obecnou podmínkou 

zdravotnického zařízení, se všemi jeho zákony a vyhláškami. K těmto prvků patří: členové 

jako vzory a vrstevníci, kolektivní forma učení, kultura a jazyk, prostředí komunity a fáze. 

Prvky nacházejícími se na škále středně, jsou omezovány jak základem daným obecnou 

podmínkou zdravotnické instituce, tak i některou další, týkající se nejvíce dodrţování 

norem hygieny, působením personálu a jeho vzděláním v oboru a v neposlední řadě i 

místními tradicemi či zvyklostmi. 

Největšími rozdíly mezi jednotlivými léčebnými systémy lze spatřovat v zodpovědnosti za 

chod instituce, která se odráţí ve více prvcích, týkajících se zejména v pracovní terapii, 

v moţnostech pacientů podílet se na rozhodování, v zodpovědnostech majíc jednotlivé 

funkce a role. Dalším rozdílem je nutnost zdravotnického personálu a to pod 24 

hodinovým dohledem s kompetencemi jednotlivých pracovníků, které jsou upraveny 

vyhláškami. Fáze léčby se zde od komunity liší. Léčebna nemá třetí fázi, neboť za 

pacienta má léčebna zodpovědnost po celou dobu terapie a je nepřípustné, aby pacient 

vyuţíval instituci jen jako noční stacionář. Dalším rozdílem je hospitalizace, která je 

omezena na maximální pobyt v délce 6 měsíců, proto se včas s pacienty pracuje na jejich 

budoucnosti po zdejším absolvování léčby. Dalšími výraznými specifiky je rozdělení 

léčebny na 3 oddělení (komunity) dle pohlaví, které jsou na sobě závislé a terapie 

pacientů ve věkovém rozpětí od 18 let do 70 let. Specifikem léčebny oproti komunitě je 

také moţnost následné péče formou opakovacích pobytů, kterými léčebna disponuje. 
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Menší rozdíly lze spatřovat v struktuře dne, která se velmi podobá struktuře v terapeutické 

komunitě. Menší rozdílnost lze spatřit i ve struktuře, kdy je v léčebně den pevně 

strukturován, coţ dává celkovému reţimu a systému určitý řád jak pro pacienty, tak pro 

personál. Aktivity týdne a jednotlivých dnů jsou zde také rovnoměrně rozloţené a pevně 

ukotvené. Stejně jako v komunitě tak se i v léčbě vyuţívá bodovacího systému, kdy má 

léčebna na rozdíl od komunity celkem obsáhlý manuál s mnoha pravidly a sankcemi. Co 

se týče kultury a rituálů, jejich uţití je téměř totoţné s léčebnou. Mimo chybění očistného 

rituálů se bez tak velkých emocí vyskytují především přestupové a ukončovací. Situační 

postavení léčebny se také nachází mimo město v prostředí krásné přírody s mnoha 

příleţitostmi k trávení volného času a tak utváření interakcí a vztahů mezi pacienty. 

7. 1. Nejhlavnější limity plné aplikace prvků TK  

Nejčastější omezení jejich plné aplikace znemoţňuje samotný fakt statutu zdravotnického 

zařízení, kterému legislativa dává jasné poţadavky, které musí instituce splňovat. Mezi 

takováto omezení patří dodrţování práv pacientů, která jsou stejná jako u kaţdé jiné 

diagnózy, stejně tak celkový medicínský přístup v léčbě. Dalším významným limitem je 

plná zodpovědnost personálu léčebny za pacienty a chod zařízení. Limitem je tak i 

tradiční přístup zdravotníků, kteří především tvoří terapeutický tým, a tím i 

netransparentnost pro další nezdravotnický členy týmu z důvodu omezeného sdílení 

informací. Značné omezení je také dané přísnými normami ze strany hygieny, zvláště při 

pracovní terapii v kuchyni. Oproti komunitě je výrazným limitem financování hospitalizace 

zdravotní pojišťovnou a tudíţ nutnost dodrţování pravidel a postupů léčby. S tím se lze 

setkat například při přestupech do fází a moţností propustek. Limitem je velký počet 

pacientů v léčbě v kratší délce hospitalizace, coţ ovlivňuje celkovou soudrţnost oddělení 

jako komunity a tím omezené plnění dalších prvků, kterými je především skupinová 

terapie, otevřenost celé komunity a vzájemná důvěra, jak mezi pacienty navzájem, tak 

k personálu. 

8. Závěry 

Dle výsledků mé práce léčebna v terapeutickém procesu účinné prvky komunity 

v maximální moţné míře aplikuje, a to i přes veškeré omezující limity, kterými je 

legislativa, vyhlášky a další provozní normy. Je jen málo momentů, které by se daly do 

procesu terapie zahrnout, zmenšit tak omezení některých prvků a ještě tak zlepšit 

efektivnost léčby. 

Pro zařízení by byly vhodné supervize jednotlivých terapeutických tymů, pro zlepšení 

komunikace mezi jednotlivými členy a úseky péče. Dále by bylo přínosem zlepšit 



58 
 

vzdělanost sester, začínajících na pevném Skálově systému léčby o nových přístupech 

v terapii závislých a tím pochopení potřeb závislých pacientů a nebránit se inovacím. Ke 

zváţení by byla úprava bodového systému, který je velmi komplikovaný a zbytečně 

obsáhlý. Tím jsou pacienti neustále jen trestáni a místo pro pochvaly i za drobné pokroky 

jsou tím zastíněny. Za zmínku by stálo i zavedení další skupinové terapie, neboť jedna 

skupina týdně při obsazení někdy aţ 14 členy je časově nedostatečná a na některé členy 

čas nezbývá. Přínosem by bylo i větší zapojení hospitalizovaných pacientů do 

rozhodování a diskuze v momentech, kdy by takové zapojení neohrozilo jak celou 

komunitu, tak jednotlivce, coţ lze, ale málokdy se děje. Dalším úskalím je ukládání 

pacientů do kategorie nemocného za cíleným útěkem z terapie do nemoci v případě 

řešení důleţitých momentů, které se jedince přímo dotýkají, nebo jen z lenosti a nechuti 

do pracovní či terénní terapie Jelikoţ se jedná o zdravotnické zařízení a v tomto směru 

má léčebna za hospitalizované pacienty plnou zodpovědnost, lékař většinou při udávání 

potíţí týkajících se zdravotního stavu pacientovi vyhoví, coţ je pochopitelné. V tomto 

případě by bylo dobré ze stran lékařů stanovovat úlevy jen v případě nutnosti a rozpoznat 

skutečné potíţe, případně doporučit rozhovor s terapeutem. 

8. 1. Výhody léčby v psychiatrické léčebně 

Přes všechny tyto omezení má terapie v léčebně oproti komunitě i značné výhody. Díky 

statutu zdravotnického zařízení a odborné nepřetrţité péče je moţné v léčebně přijmout 

na terapii pacienty s váţnějším zdravotním stavem či s duálními diagnózami, kterým jsou 

komunity téměř nedosaţitelné. Neboť by jeho zdravotní stav mohl komplikovat ţivot 

v komunitě. Dále instituce umoţňuje značné moţnosti další specifické péče ve spolupráci 

s dalšími odborníky, která zabezpečuje pokračování v léčbě i v případě nějakých 

zdravotních komplikací. Značnou výhodou je moţnost léčebny pojmout ročně více 

pacientů k terapii, neţ je tomu v komunitě. To je dáno kratší dobou pobytu a moţnosti 

s délkami léčeb klientů individuálně manipulovat k jejich prospěchu. Léčebna má proto 

také kratší čekací doby na přijetí do léčby, čímţ je moţné zabránit dalšímu poškození 

klienta vlivem závislosti. Které by se čekáním na přijetí do některého typu léčby zbytečně 

prohlubovalo. Jelikoţ léčebna disponuje tzv. opakovacími pobyty, bývají pacienti, kteří je 

vyuţívají pro aktuální oddělení vzorem a současně se tak setkávají bývalý pacienti se 

současnými, kteří spolu třeba i byli v léčbě, coţ tvoří jakousi historii a kontinuitu léčebny. 

Další výhodou je poskytování ochranné léčby pro pacienty, kterým soud stanovil jako 

alternativu jiného trestu ochranné léčení ústavní formou. V neposlední řadě je velkým 

plusem detoxifikační jednotka jako součást zařízení. Většina terapeutických komunit tímto 

nedisponuje a o po budoucích klientech pobyt na detoxifikačním oddělní vyţaduje jako 
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podmínku pro nástup do terapie. Léčebna tudíţ umoţňuje detoxifikaci pacientům, kteří 

přišli za tímto účelem pro moţnost nastoupit pak do komunity. 

Dle Kaliny (2008) je třeba pro úspěšné zavedení komunity jako efektivního nástroje do 

jiného specifického zařízení přizpůsobit se postupům, personálu a cílům. Oproti jiným 

zemím, jako je například USA a západní Evropa, je pouţití modelu komunity 

v zdravotnických zařízeních úplně běţné, neboť jeho přínos je v léčbě dlouho známý a 

velmi uznávaný. Tento typ péče umoţňuje diferenciaci pacientů, čímţ je pak moţno 

manipulovat s délkou léčby, určovat charakter terapie a plánovat intervence.  

8. 2. Efektivnost léčby v ústavní péči  

Pouţití nástroje terapeutické komunity v takovýchto zdravotnických zařízení ač 

v omezené intenzitě je vţdy efektivní, neţ jeho nepouţití vůbec, jak dokazují výzkumy, 

zaměřené na efektivitu léčby v psychiatrických léčebnách závislostí. Například 

katamnestickým výzkumem uskutečněným v jedné psychiatrické léčebně, fungující na 

principu Apolinářského modelu, byla zjištěna 44 % úspěšnost léčby, coţ je relativně dobrý 

výsledek (Houdková, 2005). Tato úspěšnost léčby je v porovnání s úspěšností terapie 

v klasické komunitě jen o necelých 20 % menší. V terapeutické komunitě se udává 

úspěšnost 62 % (Mravčík a kol., 2005). Do hodnocení výsledků úspěšné léčby se řadí 

kritéria sníţení uţívání drog, sníţení kriminální činnosti, zlepšení somatického a 

psychického stavu a zlepšení sociálního fungování (Kalina, 2008). 

Výsledky úspěšnosti léčby v zařízeních, které poskytovaly léčbu v rezidenčním, tak 

v komunitním prostředí, monitorovala Britská národní výzkumná studie výsledků léčby. 

Většina výsledků výzkumu byla pozitivních. Došlo k většímu počtu abstinujících od 

nezákonných drog, došlo k poklesu celkového uţívání drog, k poklesu kriminality a 

k zlepšení zdravotního stavu. U klientů došlo k poklesu kriminality o 13 %, coţ 

představuje značný pokles výskytu kriminálního chování. Po jednom roce od ukončení 

léčby bylo zaznamenáno výrazné sníţení míry uţívání heroinu a dalších nezákonných 

drog. Tento pokles byl zachován po dobu 4-5 let katamnestického sledování. 

Nejnáročnějším kritériem z hlediska léčby je abstinence. U téměř poloviny (47 %) daných 

klientů z rezidenčních programů vykazovala v období 4-5 leté katamnéze abstinenci od 

opioidů. V rámci několika studií bylo zjištěno, ţe nejdůleţitějším prediktorem vedoucím 

k příznivému výsledku po léčbě, je čas strávený v léčbě (Britská Národní výzkumná studie 

výsledků léčby 2008). 

Národní výzkumná studie výsledků léčby (2008) uvádí, ţe jednou z metod, která vede 

k porozumění a pochopení, ţe je léčba přínosná, je ekonomická analýza. Touto metodou 
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se došlo k zjištění, ţe kaţdá libra navíc, která se vloţí do problematiky drog, vede 

k úspoře 3 liber na náklady spojené s majetkovou újmou obětí kriminality a s trestní justicí. 

Tyto zmíněné výzkumy dokazují prokazatelné sníţení uţívání ilegálních návykových látek, 

značné sníţení celkového problémového chování, čímţ lze dosáhnout léčbou lidí se 

závaţnými problémy spojenými s návykovými látkami. 
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