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Abstrakt  

 

Následující bakalářská práce pojednává o tématu práce s rodinami uživatelů 

návykových látek v prevenci relapsu. Vliv rodiny je v každé sociální i terapeutické práci 

zmiňován a oceňován. Zajímalo mne, jak se s rodinou, či jinak blízkými osobami pracuje 

v průběhu léčby uživatelů a jak jsou blízcí uživatele připravováni na budoucí život jejich 

abstinujícího dítěte či partnera.  

Práce popisuje relaps nejen jako negativní a nežádoucí fenomén po ukončení léčby uživatele 

návykové látky, ale snaží se popsat i jeho pozitivní aspekty ve vývoji daného člověka i jeho 

blízkých. Teoretická část práce popíše možné přístupy práce s rodinou, které nabízí dvě 

vybraná pražská adiktologická centra s odlišným zaměřením, a to rodičovskou skupinu a 

rodinnou terapii. Pokusím se nastínit, jaké jsou možnosti a omezení práce s blízkými 

uživatelů návykových látek. Popisuji, jak se v nich pracuje s prevencí relapsu abstinujícího 

dítěte či jinak blízké osoby.  

Kazuistická práce popisuje případ adolescentní problémové uživatelky pervitinu. Jde o 

případ, kdy relaps dítěte souvisí s neukotveností v rodině, v problematickém vztahu otce a 

matky a zjišťuje, do jaké míry lze terapeutickou intervencí pracovat s rodiči na změnách 

v rodině a v prevenci relapsu jejich dcery. Protože mne zajímala práce s rodinou, bude 

případová práce popisovat průběh užívání z pohledu rodičů užívající dcery. Případ je 

specifický nízkým věkem uživatelky při prvním užití pervitinu. Dalším specifikem je tříletá 

absence otce v rodině a jeho problémová konzumace alkoholu a v neposlední řadě křehké 

vazby uvnitř rodiny. 

 

Klíčová slova: relaps – prevence relapsu - rodičovská skupina – rodinná terapie  
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Abstract 

 

The submitted bachelor work discusses the theme of working with family of drug users in 

relaps prevention. Influence of a family is very appreciated in every social or therapy work. 

 I was interested in how work with family during their child´s running treatment of drug 

abusing can be done. Also, how parents are prepared for the next part of their abstaining 

child´s life. The work doesn´t describe relaps as necessarily negative phenomena after the 

treatment of drug user, but it tries to describe it´s positive aspects in personal development 

of drug user and his/her relatives. Theoretical part of work describes two of common 

therapy methods of family work which offer two of Prague´s centers working with parents of 

drug abusers – parent´s group and family therapy. I refer to opportunities and limits of these 

two methods. 

I will describe how it is being worked within these methods with relaps prevention of 

abstaining child and /or other close person. 

The casuistic study describes case of young girl – drug user of methamphetamine. In this 

case has relaps of girl connection with problems between her parents in the past. I wanted 

to find out how the work with parents on changes in the family and relaps prevention of 

their daughter can be done, by mean of therapy intervention. Because I was interested in 

work with family, casuistic study is going to be written from parent´s point of view. This case 

has some specifics - low age of girl by first experience with methamphetamine, three – years 

- long absence of father in the family, his consummation of alcohol and weak attachments 

between members of the family. 

 

Key words: relaps – relaps prevention - parent´s group – family therapy 
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A. Teoretická část 

 

1. Úvod 

 

Práce s rodinou v prevenci relapsu je možná pouze marginální oblastí v kontextu celé 

šíře práce s uživateli návykových látek (dále jen NL). A to i přes významný vliv změn 

odehrávajících se v rodině, jak na úzdravu abstinujícího uživatele, tak i na vzájemné interakce 

jeho nejbližších. 

Po celou dobu studia adiktologie a ve své, ne příliš rozsáhlé adiktologické praxi, jsem se 

setkávala, se samozřejmostí vyslovovaným, předpokladem o práci s rodinnými příslušníky 

v adiktologických službách. Téměř všechna adiktologická zařízení ji ve svých službách, se 

samozřejmostí, uvádějí.  

Svou prací bych ráda upozornila na důležitost rodiny, jako živné půdy, kde se tvoří základní 

hluboká a trvalá citová pouta, základní vztahové a komunikační vzorce, které mohou mít 

destruktivní charakter, s jejichž důsledky se setkáváme také v adiktologických službách, ale 

zároveň mohou přispět k růstu každého člena rodiny, pokud jsou tato pouta a tyto vzorce 

bezpečné a „zdravé“. Přínosem této práce by měl být také lepší přehled o poskytovaných 

službách v práci s rodinami uživatelů NL a jejich konkrétní podobě. 

Práce se podrobněji zabývá dvěma terapeutickými přístupy, které s rodinami uživatelů NL 

pracují. Oba přístupy mají společnou cílovou skupinu, se kterou pracují. Jejich terapeutické 

metody jsou ale velmi rozdílné, mají své možnosti i omezení, což má vliv na práci samotnou a 

jistě i na míru terapeutického efektu, který svým klientům přináší. 

Kazuistická práce sleduje vliv problematického rodinného prostředí na vývoj dítěte. Popíše 

vývoj a průběh závislosti dítěte a terapeutické intervence, kterých se rodině dostalo nebo 

naopak nedostalo. Práce poukáže na to, jaký vliv na další události v rodině tyto okolnosti 

měly. 

 

1.1. Cíl práce 

Následující práce by měla zmapovat terapeutické intervence, které nabízejí práci s 

prevencí relapsu s rodinami uživatelů a zohlednit možné okolnosti, které mohou ovlivnit 

jejich dopad v praxi. Jestli také probíhá spolupráce adiktologických služeb s blízkými uživatelů 
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NL, kteří jsou s nimi ve vztahových interakcích a jaký může mít tato intervence vliv na udržení 

abstinence užívajícího, bude jednou z otázek této práce. 

Práce se bude věnovat otázce, nakolik lze změnit přirozené prostředí abstinujícího tak, aby 

riziko relapsu bylo co nejmenší a/nebo jak zvládat situaci relapsu, pokud nastane. 

 

1.2. Metodologie  

Pro teoretickou část jsem čerpala z odborné literatury a z vlastní praxe po dobu studia. 

 Oslovila jsem také devět vybraných adiktologických zařízení z celé České republiky, které 

s rodinami uživatelů pracují. Zajímalo mne, jak konkrétně se zabývají prevencí relapsu 

s rodinami. Informace z oslovených vybraných zařízení budou zprávou o kvalitě a hloubce 

služeb pro všechna vybraná zařízení.  

Všechna tato zařízení, ať již ambulantní nebo pobytová, nabízejí na svých internetových 

stránkách služby pro rodiny klientů. Počínaje zvyšováním informovanosti, poradenstvím, 

přes víkendová setkání rodičů, po skupinovou a individuální terapii rodiny. Všechna zařízení 

s rodinami svým způsobem pracují.  

Tato práce ale může znamenat např. jedno až dvě poradenství ročně. Záleží na kapacitě 

zařízení a geografickém umístění v rámci České republiky. 

V terapeutických komunitách převažují intenzivní víkendové programy pro rodiče, spojené 

s poradenskými konzultacemi. Bývají jednou z podmínek přijetí klienta do léčby. Víkendové 

pobyty rodičů v komunitě, kde se léčí jejich děti, mají frekvenci cca jednou za čtvrt roku a to 

spíše v druhé fázi léčby, dle pravidel dané komunity. Tím obvykle spolupráce s rodiči končí. 

Důvodem jsou relativně velké vzdálenosti terapeutických komunit od rodin, které přijíždějí 

ze všech koutů republiky a soustavná spolupráce proto není možná. 

Jak na dotaz ohledně práce s rodinami reagovala vedoucí jednoho z pražských zařízení: 

„Z naší zkušenosti však vyplývá, že blízké okolí uživatele nás kontaktuje nejčastěji v období, 

kdy je problém užívání drog v akutní fázi a nástup do léčby pak často považují za "vyřešení 

problémů". Přestože jsme tedy asi přede dvěma lety připravili nabídku skupinového 

programu pro rodiče, kteří mají "dítě v dlouhodobé ústavní léčbě, zájem byl minimální.“ Toto 

zařízení má také jednu z nejširších nabídek služeb pro příbuzné či blízké osoby uživatelů. 

O speciálním edukativním programu pro rodiče, který by se zaměřoval se na relaps 

abstinujícího dítěte, nereferovalo žádné z oslovených zařízení. 
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Kazuistická práce v praktické části mé práce měla být původně tvořená ze dvou kazuistik. 

Mým záměrem bylo, vybrat rodiče z rodičovské skupiny a rodinu/rodiče, docházející na 

rodinnou terapii. Kazuistiky měly sledovat podobné signifikantní znaky, jejichž případné 

proměny bych na pozadí obou terapeutických metod mohla srovnávat. Vzhledem 

k omezeným časovým možnostem mým i klientských rodin, se nepodařil navázat důvěrnější 

kontakt s žádnou rodinou docházející na terapii. Nakonec vycházím pouze z rozhovorů 

s rodiči z rodičovské skupiny.  

V české literatuře existuje mnoho knih o práci s rodinou, jen pár z nich se ale 

zaměřuje na adiktologickou problematiku (např. Hajný, Klouček, Stuchlík, Radimecký).  

O prevenci relapsu píše v odborném adiktologickém časopisu Mgr. Aleš Kuda a na 

internetových stránkách Evžen Klouček. Oba články se ale týkají spíše relapsu v kontextu 

problematiky klienta, než edukativní složky v práci s rodinou. 

Neexistují žádné statistiky mapující počty relabujících uživatelů na území České republiky. 

Není možné zachytit relabující uživatele, neboť se  dostávají do kontaktu s adiktologickými 

službami v ojedinělých případech a většina z nich svůj relaps nikde neuvádí. Kvantitativní 

výzkum by pro nízkou výpovědní hodnotu nemusel být dostatečně relevantní. Zvolila jsem 

tedy metodu kazuistické práce, která popisuje vlivy, působící na práci s blízkými uživatelů NL, 

a které mohou relaps ovlivnit. 

 

1.3. Etické aspekty  

Kazuistická práce s sebou vždy nese otázky etické, ať již se zachováním  anonymity osob 

nebo i problémy složitější. V rozhovoru s matkou užívající dcery jsem se dozvěděla některé, 

pro případ velmi důležité okolnosti, které se týkaly agresivního chování jejího muže s jeho 

následnou vazbou. Otec sám o těchto událostech nehovořil. Bylo nutné, získat jeho nový 

souhlas s uvedením tohoto materiálu v kazuistice znovu, po rozhovoru s jeho ženou (viz 

Příloha č. 3).  

 

 

 

 



10 

 

2. Rodina 

 

Rodina je systém, kde jednotliví členové vytvářejí vztahy s ostatními členy a vzájemně 

na sebe působí. Rodina je společenství, jež by mělo být ve svém základu bezpečným 

prostředím, které odděluje vnější svět od vnitřního světa rodiny a uspokojuje základní 

potřeby jejích členů. Měla by zachovávat jisté neměnné okolnosti, jako je právě bezpečí, 

citovou nasycenost, udržování rodinných rituálů a hranic jak společenských, tak výchovných. 

Uvnitř rodiny ale zároveň pracuje vlastní dynamika, která neustále dané zvyklosti mění, 

narušuje, přetváří, současně s individuálním rozvojem členů rodiny (Sobotková, 2001).  

Rodina je živoucí organismus, který je také otevřený vnějším okolnostem, díky němuž 

je životaschopný, je adaptabilní a neustále se vyrovnává s novými okolnostmi jednotlivých 

členů rodiny. Jak uvádí prof. Matějček ve své knize, změny, k nimž v rodinném systému 

dochází, jsou v podstatě dvojího druhu: 1. kontinuální, 2. diskontinuální. Kontinuální změny, 

jak už samo slovo ukazuje, jsou pozvolné. V případě rodiny jsou v podstatě dány postupem 

času, čili vývojem, dospíváním, stárnutím jednotlivých jejích členů i stárnutím systému jako 

celku. Diskontinuální změny jsou víceméně náhlé a jejich nositeli jsou tzv. události (narození 

dítěte, rozvod rodičů, nový sňatek jednoho z nich, apod.). Kritické události přinášejí totiž 

určité nároky, zátěže, stresy, jejichž zvládnutí či překonání vyžaduje obranyschopnost 

postiženého systému a mobilizaci obranných sil (Matějček, 1992). 

Rodina vzniká základním vztahem dvou dospělých lidí, nejčastěji muže a ženy, kteří 

svůj „ne – přirozený“ vztah utvrdí splozením a společnou výchovou dětí. Mezi rodiči a dětmi 

vznikají vztahy „přirozené“, které zůstávají neměnné i v případě, že se rodina v budoucnu 

rozpadne (Sobotková, 2001).  

Na kvalitě vztahů se může projevit původní rodina obou budoucích rodičů. Jejich 

dětství, výchova, vztahy s rodiči, sexuální život, okolnosti seznámení, důvod sňatku, profesní 

úspěchy, apod. Svou roli hraje i vzájemné očekávání od druhého partnera, ve smyslu 

naplnění ve vztahu, fungování v rodičovské roli, apod. (Sobotková, 2001). 

Rodina jako funkční systém je také velmi ovlivňována komunikačními vzorci, které si 

do partnerského života přinášejí budoucí rodiče. Způsob, jak spolu komunikují, jaké výrazy 

používají a jak jim jednotlivě i vzájemně rozumí nebo nerozumí, pak může mít dalekosáhlé 

následky ve vztahu rodičů samotných, tak i ve vztahu k dětem. Komunikace by měla být 
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především kongruentní. To znamená, že to, o čem se hovoří, by mělo souznít s tím, jak se o 

tom hovoří, případně jaká gesta a další nonverbální prostředky se k hovoru používají.  

„Vyřčená slova odpovídají výrazu tváře, pozici těla a hlasovému zabarvení. Vztahy jsou 

nenucené, svobodné a upřímné a lidé se necítí ve své sebeúctě ohroženi (Satirová, 1994).“ 

Již byla řeč o bezpečí rodiny. U klientů adiktologických služeb se velmi často objevuje popis 

ne – bezpečného domova. Objevuje se v jejich historii týrání, zneužívání, zanedbávání, 

domácí násilí jak na dětech, tak na matce, často v souvislosti na různých závislostech jednoho 

nebo obou z rodičů. Objevuje se časté střídání partnerů matky, výchova nevlastním rodičem, 

často se odehrávající v citovém chladu nebo tyranizování nevlastního dítěte. S vzorcem 

chování rodičů se dítě v budoucnu buď identifikuje, nebo jej odmítá.  

Prioritní je i emocionální nasycenost v rodině, podpora dětí, vzájemný respekt, potřeba lásky, 

sounáležitosti a sebeúcty. Se sebeúctou souvisí také naplnění volného času, pocit úspěšnosti, 

důležitosti, ocenění. 

Terapeuti v rozhovorech s rodiči často narážejí na nejasné hranice, nejasné kompetence a 

povinnosti, které nebyli schopni svým dětem nastavit. Jejich děti, které v současné době 

vykazují problematické chování např. tím, že užívají drogy nebo s nimi zatím experimentují, 

často nemají ponětí o zodpovědnosti v rodinném soužití. To znamená, že nemají domácí 

povinnosti nebo je mají, ale jen minimální a velmi laxně kontrolované a vymáhané. Na stranu 

druhou mají velkou volnost ve svém konání, v příjmu financí od rodičů, často neumí 

rozpoznat a ctít hranice osobního majetku rodičů (peníze, šperky, apod.).  

Důležitou rolí rodiny je socializace jejích členů. Znamená to naučit se vstupovat do vztahů 

s ostatními lidmi, navazovat vztahy mimo rodinu, komunikovat, umět se prosadit, umět 

s lidmi vycházet, apod.  

Významný je také sociální statut rodiny, ekonomické cítění rodičů a výchova jejich dětí ve 

vztahu k financím, což souvisí s uměním odhadnout výši kapesného, naučit dítě s penězi 

hospodařit, popř. peníze dítěti neposkytnout.  

V neposlední řadě hrají důležitou roli v soudržnosti rodiny rodinné rituály. Jde o pro 

rodinu typické a ustálené průběhy některých činností, které mají ochrannou, pomocnou a 

stabilizační funkci. Rodinné rituály doprovázejí konkrétní situaci - Vánoce, oslavy narozenin, 

společné večeře, každoroční setkání s širší rodinou, apod. V rodinách, ve kterých jsou rituály 
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zanedbávané, potlačené či zapomenuté, může životně důležité vědomí rodinné identity 

v průběhu času slábnout (Sobotková, 2001). 

Rodiny mohou být úplné, neúplné (rodiny s jedním rodičem), nevlastní rodiny (rodiny 

adoptivní nebo rodiny s nevlastním rodičem), funkční a dysfunkční rodiny apod. Každá rodina 

je ale také součástí dané společnosti, historických a sociokulturních okolností, ekonomických 

vlivů a politické situace, což má na vnitřní život rodiny také nezpochybnitelné vlivy. 

 

 

 

3. Relaps 

 

Krok do života v abstinenci nemusí být pro abstinujícího ještě žádnou výhrou. 

Naopak. Nese s sebou znovuobjevení těžkostí života, přinášející nepříjemné pocity, 

rozčarování, návrat do rozbořených vztahů a současně očekávání blízkých i uživatele 

samotného. Nejednou přijde situace přinášející s sebou i touhu po návratu k pocitu 

bezstarostnosti, kterou může přinést osvědčená a nedávno opuštěná psychoaktivní látka, jak 

o životě v abstinenci píše Klouček ve svém článku (Klouček, 2011).  

„Relaps je popisován jako nejběžnější výsledek intervencí u závislého chování. Nebo jinak - 

relaps může být prostě vnímán jako selhání při dosahování cílů, které si jedinec na určité 

období stanovil. Relaps není jen stav po užití návykové látky v době abstinence. Je to 

výsledek dlouhodobého procesu, který vede k nežádoucímu návratu k návykovému chování. 

Obvykle k němu dojde po předcházející změně v životních okolnostech abstinujícího. 

Jednorázové užití NL, „lapsus“, nemusí vždy nutně vést k plně rozvinutému relapsu (Kuda, 

2003).“   

Návrat k užívání je obvykle spojen s negativní konotací pro okolí abstinujícího. Negativně 

ovlivňuje veškerou vztahovou síť abstinujícího, terapeutický vztah nevyjímaje. Pokud 

abstinující odchází z léčby nedostatečně informován nebo s jasnou premisou nulové 

tolerance ke znovuužití NL, dochází po relapsu logicky k silným pocitům viny, selhání, 

depresivním stavům a uzavřením se před okolím. Neradostně jej chápe i okolí, pokud na 

možnost zrelabování abstinujícího není dostatečně připraveno. 
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S pojmem relapsu souvisí pojem vysoce rizikové stavy (Kuda, 2003). Rozlišují se tři nejčastější 

rizikové stavy. Patří mezi ně intrapersonální konflikty, interpersonální konflikty a sociální tlak 

na abstinujícího uživatele. 

Intrapersonální stavy mohou být jak negativní, tak pozitivní. Může jít nejčastěji o stavy 

depresivní, spojené s novým životním stylem, kdy po počáteční fázi úlevy, znovuobjevování 

vlastních pocitů, pocitům úlevy a jasných zítřků, nastane další fáze – přechod do reality. Jde 

také o změnu nebo spíše vymizení sítě známých, s minimem nových sociálních kontaktů, 

často se připojí běžné starosti, např. s hledáním práce, s trávením volného času a zaplněním 

prázdného prostoru po návykové látce. Budoucnost je spíše chaotická a nejistá, než růžová a 

bezstarostná. 

K relapsu mohou vést i pozitivní vnitřní stavy.  Abstinující si může chtít prodloužit nebo 

zintenzivnit výjimečně kladný emoční zážitek. 

Mezi interpersonální konflikty patří nejčastěji konflikty s rodiči, partnery, přáteli, konflikty na 

pracovišti, na úřadech, apod. Abstinující neumí v emočně vypjatém stavu nalézt jiné 

mechanismy úlevy, upokojení a vrací se k dobrému osvědčenému postupu – užití NL. Pro 

zbavení se pocitů viny a odpovědnosti za relaps, často jej relabující přenáší na člověka, který 

s abstinujícím do hádky vstoupil (rodiče, zaměstnavatel, apod.). 

Třetím rizikovým faktorem je sociální tlak, ať přímý nebo nepřímý. Můžeme tím chápat přímý 

kontakt s bývalým známým, s dealerem, bývalým přítelem – uživatelem. Nebo nepřímým, 

např. pobývání ve společnosti, kde probíhá nabídka NL nebo užívání jako součást trávení 

volného času (kluby, víkendové užívání, apod.). 

Svou roli může hrát nerovnováha životního stylu abstinujícího, což je zjednodušeně řečeno, 

zvyšující se nepoměr mezi tím „co bych měl“ a „co chci“. V Marlattově a Gordonově modelu 

akumulace příliš mnoho “měl bych” vede k touze dopřát si (Marlatt a Gordon, 1985; in Kuda, 

2003). 

Kuda dále uvádí, že relapsu může předcházet tzv. zdánlivě irelevantní rozhodnutí. Jde o sled 

podvědomých rozhodnutí vedoucí ke skrytě plánovanému relapsu. Jde o malá rozhodnutí, 

která přivedou abstinujícího na pokraj vysoce rizikové situace, která už se nedá zvládnout a 

jejím jediným východiskem je užití NL.  
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K vysoce rizikovým situacím můžeme řadit chutě na drogu (craving). Ty se abstinujícímu 

nevyhýbají ani po letech abstinence. Riziko relapsu se zvyšuje, pokud se v době cravingu 

dostane abstinující do některé další rizikové situace. 

 

 Relaps ale nemusí být vždy chápán negativně. Člověk, který se znovu vrátí ke svému 

v minulosti masivně opakovanému chování je jistě ve vývojové etapě, která je poznamenaná 

nestabilitou a křehkostí.  Jde tedy o to, že relaps je nejen signálem ohrožení, ale také 

signálem, který oznamuje jeho pozice ve vývoji léčby a jako takový by i měl být 

v terapeutickém vztahu brán a zpracován. Pozitivní význam zpracovaného relapsového nebo 

jen lapsového okamžiku v etapě léčby spočívá především v tom, že klient se může znovu 

přesvědčit, že jeho rozhodnutí opustit minulé stereotypy životního stylu bylo správné. To 

jenom může nově celému procesu léčby pomoci a urychlit terapeutickou práci (Klouček, 

2011).  

Dešifrováním spouštěče relapsu, se také může vynést na světlo obtížné téma, které má být 

ještě zpracováno. Je třeba, aby byl tento pozitivní aspekt relapsu v adiktologických službách 

terapeuty vyzdvižen a aby si jej mohli být jak abstinující, tak jejich nejbližší, vědomi. 

Pokud přijmeme vliv rodiny na závislé chování jednoho z jejích členů, jako jeden 

z nejsilnějších vlivů, a velmi často je tento vliv silný zejména u adolescentních uživatelů, je 

rodina velmi silným hráčem i v následném životě abstinujícího člena. Zvláště, pokud se do 

rodiny po léčbě či vlastním vyabstinování vrací. Pokud se s rodinou v průběhu klientovy léčby 

nespolupracuje, vrací se abstinující uživatel do rodiny, kde přežívají stejné vzorce chování, 

interakce, chybné vzorce v komunikaci, což může vést ke konfliktním situacím, 

diskomfortnímu pocitu a následnému relapsu. V některých případech, pokud je prostředí 

příliš rizikové, se klientovi návrat do původní rodiny nedoporučuje a řeší se např. chráněným 

bydlením. 
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4. Prevence relapsu 

 

S prevencí relapsu se můžeme setkat většinou v terapeutických komunitách nebo 

v doléčovacích centrech, kde jsou klienti těchto služeb informováni a cvičeni v identifikaci 

rizikových situací, zvyšování tzv. „vlastní účinnosti“ a v strategiích zvládání těchto rizikových 

situací. Prevence relapsu spadá do terciární prevence. Jaké jsou intervenční strategie 

v prevenci relapsu? 

Kuda (2003) uvádí tzv. specifické strategie, které jsou zaměřeny na specifickou klientovu 

zranitelnost (vím, že mi dělá problém odmítnout, bude se posilovat asertivita). 

Dalším typem jsou globální strategie, kde by mělo jít o obecnější hloubkově strukturované a 

dlouhodobější změny v jedinci, jako jsou například intervence na změnu postojů, životního 

stylu, stravy, sebedůvěry a způsobu interpretování situací. Doporučuje naučit se redukovat 

stres nebo se mu vyhnout nebo jej zvládat např. relaxačními technikami, meditací, 

pravidelným fyzickým cvičením, zájmem o duchovno, apod. Cíle globální změny životního 

stylu mohou být následující: 

 Identifikovat v životním stylu zdroje stresu  

 Identifikovat a změnit nezdravé vzorce návyků  

 Objevit pozitivní aktivity a začít se jim věnovat  

 Naučit se efektivnější a uspokojivější náplni času (pro zaplnění vakua, které zůstalo 

poté, co se klient vzdal závislého chování)  

 Dospět k “umírněnému” a “vyrovnanému” životnímu stylu (Kuda, 2003). 

 

Důležité je pěstovat v abstinujícím pocit vlastní účinnosti. To je jistý pocit sebedůvěry, 

pocit důvěry ve vlastní schopnosti rozpoznání a zvládnutí rizikové situace. Klienti jsou vedeni 

k tomu, aby zvládli procedury zhodnocení, zvýšení náhledu na situaci, nácvik dovedností, 

kognitivní strategie, intervence k rovnovážnému životnímu stylu. 

Protože jde nejčastěji o klienty v léčbě, používají se často techniky KBT, simulace zvládání 

či nezvládání rizikových situací, s využitím výhod skupinové terapie. 

 

U rodičů či jinak blízkých osob uživatelů NL jde v prevenci relapsu spíše o změny 

v rodinných interakcích, v komunikaci, o změny v intrapsychických pochodech rodičů/ 
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blízkých samotných. Tam je míra efektivity skupinové práce otázkou. Rodina by mohla 

monitorovat životní styl člena rodiny, zajímat se o jeho současné nálady, frustrace nebo 

radosti. Podporovat jej v hledání a udržování nových zájmů. Zde bez pochyby hrozí „relaps“ 

rodičům - ti převezmou aktivitu v hledání práce, v trávení volného času abstinujícího dítěte a 

znovu se dostanou do fáze před užíváním NL. 

 

 

5. Možné přístupy v práci s rodinou 

 

Současné adiktologické služby v Praze nabízejí pro rodiče a blízké uživatelů NL  

několik typů služeb. Nabízí se krizové intervence, poradenství, individuální terapie, rodinná 

terapie, párové terapie, skupinové terapie rodičů, doléčování apod.  Obecně se nejčastěji 

pracuje se systemickou terapií, obohacenou prvky narativní terapie, s vlivy dalších směrů a 

teorií, např. s teorií sociální dělohy, kterou ve své knize Rodinná terapie psychosomatických 

poruch definovali V. Chvála a L. Trapková (Trapková, Chvála, 2004). 

V praxi se nejčastěji používají následující typy rodinné terapie: 

 „Milánská škola“ chápala rodinu nebo jiný významný vztahový systém především jako 

systém vzájemně propojených významů: percepcí, přesvědčení, hodnot. Terapeutický proces 

využíval toho, že každý člověk v rodině či jiném vztahovém systému a také terapeut sám má 

odlišné vidění a odlišné porozumění světu a také problému. Představy o tom, jak by se dal 

problém řešit, zmírnit nebo odstranit vytvářejí škálu možností, a terapeuti každé z nich věnují 

pozornost, aniž by je hodnotili. Pro tento směr je typický terapeutův postoj neutrality a 

postoj zvídavosti. Proces tvoření hypotéz, další vodítko milánské školy, je ovšem spontánní, 

nejen terapeuti, ale i rodina si vykládají interakce v terapii. Terapeuti vnášejí do rozhovoru 

cirkularitu, která pomáhá členům rodiny vystoupit ze statického vnímání osob a jejich 

vztahů. Rodiče navrhují odlišné změny v rámci existujících pravidel nároku rodičů na 

rozhodování o svém dítěti. Už naslouchání těmto rozdílům může být pro členy rodiny 

objevné a stát se krokem směrem ke změně vyššího řádu - ke změně stávajících pravidel v 

rodině. Teorie sociální konstrukce a narativní přístup - poukazují k tomu, že významy 

událostí, chování a tedy také symptomů nemají pevný a stálý význam, jsou vždy utvářeny 

mezi lidmi, jsou ovlivněny dobou a kulturou (Gjuričová, 2011)“.  
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Systemická terapie se zaměřuje na práci uvnitř rodiny, jejím cílem je vyjasnění komunikace 

mezi členy a definování rolí v rodině. Systémový přístup je především myšlenkový nástroj 

k uchopení skutečnosti. Umožňuje určitý styl získávání a zpracování informací, určitý způsob 

konceptualizace problémů a nalezení účinné formy intervence (Sobotková, 2001). 

Systemická a systémová terapie – oba pojmy popisují terapie zaměřené na systém rodiny. 

Pojem „systemická“ se užívá nejčastěji v souvislosti s přístupem tzv. „milánské školy“ rodinné 

terapie (Sobotková, 2001). 

 

Narativní terapie – je rozhovorem, při němž se převyprávěním příběhů postupně dosahuje 

dekonstrukce původních významů jednotlivých událostí nebo dekonstrukce zakotvených a 

zdánlivě nevývratných přesvědčení. Zároveň s tím probíhá hledání nových souvislostí a 

nových významů. Objevují se tak nové možnosti a perspektivy pro další vývoj jednotlivých 

osob a vztahů (Kratochvíl, 2006). 

 

Každý z přístupů má své charakteristiky, výhody i možné nevýhody, pracuje s rodinami či 

jednotlivými rodiči v různých životních situacích, sourozeneckých či partnerských 

konstelacích, v různé míře poškození vztahů. Následující dva oddíly se věnují dvěma 

specifickým přístupům v práci s blízkými uživatelů NL – práci s rodičovskou skupinou a 

rodinné terapii. 

 

 

6. Práce s rodičovskou skupinou 

 

Tzv. „rodičovská skupina“ je určena rodičům, ale i partnerům či jinak blízkým lidem 

uživatelů NL. Je to skupina lidí s podobným problémem, scházející se za účelem řešení jejich 

vlastního problému. Na skupinu dochází zpravidla jednou týdně. S ohledem k pravidlům 

zařízení, rodiče ze skupiny po předem dané době odcházejí, pokud ovšem neopustí skupinu 

z vlastní vůle či z vůle skupiny dříve.  

Rodiče přicházejí nejprve na individuální konzultaci s terapeutem. Ten jim pak nabídne 

nebo přímo doporučí docházení na skupinu. Rodiči, pokud s docházením na skupinu souhlasí, 
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vyvstávají některé povinnosti ke skupině. Kromě skupinové dynamiky mají vliv i svépomocné 

síly jednotlivých členů. Protože skupinu vedou terapeuti, není tedy jednoznačně 

svépomocná. Důležité je umět vytvořit atmosféru důvěry, což se daří pozvolna, často např. 

až po společném víkendovém pobytu. 

Skupina si navzájem poskytuje emoční podporu, ve skupině dochází ke konfrontacím, 

které se využívají k rozbití starých stereotypů v chování a v postojích. Rodiče mají prostor 

k sebevyjádření, mohou vyjadřovat své názory, které jsou pak ostatními přijímány různým 

způsobem. Rodič pak dostává od skupiny zpětnou vazbu a může svůj postoj korigovat nebo 

naopak upevnit. Každý člen skupiny také zakouší pocit sounáležitosti a bezpečného prostoru 

pro vyjádření vlastních strachů a úzkostí. Skupina nabízí podporu ve zvládání aktuálních 

potíží, jiné pohledy na danou situaci, jejích možností a možných vyústění. Zároveň pěstuje 

v rodičích pro ně dosud nezvyklou potřebu péče o sebe sama a odpoutání se od problémů 

jejich dětí. Práce v rodičovské skupině se zaměřuje na problémy rodičů samotných spíše než 

na problémy jejich dětí. Je nasnadě, že problémy s užívajícím dítětem mají dlouhé kořeny, 

sahající do historie rodiny a že velmi často v závislém chování dětí hraje roli nevyvážené 

chování rodičů samotných.  

Skupina se pohybuje ve dvou pásmech – „tady a teď „ a „tam a tehdy“ (Behr, Hearst, 

2007). Historie každého jednotlivce není pro skupinu bezpodmínečně důležitá. Může nebo se 

nemusí objevit v některém tématu, se kterým souvisí. Důležité jsou aktuální emoční stavy, 

popř. události uplynulého týdne. Pracuje se se změnou vnímání sebe sama, s pocitem viny 

rodičů za současnými problémy jejich dítěte, přenesením odpovědnosti za problémy spojené 

s užíváním NL z rodičů na užívající děti, skupina si vzájemně „nastavuje zrcadlo“a sděluje si 

vzájemně životní zkušenosti, což může pomoci ostatním rodičům změnit náhled a najít 

východisko z dané situace. 

Protože se rodičovská skupina zaměřuje na problematiku rodičů užívajících dětí a ne 

na uživatele samotné, není práce s prevencí relapsu užívajícího dítěte na první pohled 

prvořadá. Pokud ale pochopíme snahu skupiny změnit stávající chybné vzorce interakcí v 

rodině, změnit špatně fungující komunikaci nebo změnu ve vztahu rodič – dítě na vztah 

dospělý - dospělý, je vlastně celá práce směřována k tomu, aby se změnilo rodinné klima a 

přenastavily se podmínky, které mohly mít na užívání NL dítěte /partnera vliv nebo jej mohly 

udržovat.  
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V dlouhodobé práci s rodinou či blízkými uživatelů se dá vysledovat „relaps“ i 

v přístupu nebo myšlení jich samotných (viz kap. 4).  

Jako příklad mohu uvést klientku rodičovské skupiny, jejíž přítel užíval pervitin. 

Klientka se, i přes zjevné negativní dopady na jejich vztah i její vlastní život, finance, apod., 

snažila příteli pomáhat, aby jej přivedla k „rozumnému“ rozhodnutí se léčit. Radikální průlom 

v jeho užívání nastal až jejich rozchodem. Klientka po dvou letech od úspěšné změny náhledu 

na situaci a sebezpevňujícího rozhodnutí o rozchodu s partnerem, čelí podobné situaci se 

svým otcem, který neúspěšně podniká na úkor své dcery. Klientka otce opět finančně 

podporuje a současně se snaží otce dovést k „rozumnému“ rozhodnutí podnikání ukončit. 

 

 

7. Práce s rodinou v rodinné terapii 

 

Rodinná terapie pracuje ideálně se všemi členy rodiny, u zvláště těžkých nebo intimních 

témat pak nabízí individuální terapii. Návštěvy jsou v periodě jednou za tři až čtyři týdny. Při 

práci s rodinou jsou přítomni dva terapeuti tvořící genderově vyvážený tým. Klientelu tvoří 

převážně rodiče a dospívající děti se symptomy problematického nebo rizikového chování. 

Terapeutický tým se společně s rodinou snaží identifikovat problematické oblasti a 

v průběhu terapie se podílet na jejich řešení. Pracuje se zde s historií rodiny, je třeba znát co 

nejvíce souvislostí, aby terapeut pochopil, co se v rodině děje a proč. V průběhu terapie 

vycházejí najevo rodinné mýty, které jsou spojeny s historií rodiny, pracuje s tím, jak 

jednotliví členové mýty interpretují a proč, co pro rodinu znamenají, co mají posilovat nebo 

naopak skrýt.  

Rodinná terapie pracuje nejčastěji se systematickou a narativní terapií, čímž se ve 

svém pojetí značně liší od individualisticky zaměřené rodičovské skupiny. Terapie rodiny se 

soustředí na danou zakázku, proto se na ni intenzivně pracuje a výsledkem mohou být 

konkrétní změny ve vzorcích chování v rodině, v interakcích a přístupu jednotlivých členů 

rodiny, na kterých se všichni dohodnou. 

 Na rozdíl od rodičovské skupiny, jejímž cílem je aby se rodiče sami dokázali ochránit 

před problémy svých dětí, snaží se rodinná terapie rodinu udržet v soudržnosti, za podmínek 
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vyjasnění kompetencí, hranic, odpovědnosti za povinnosti v rodině, reorganizace času 

tráveného spolu, vyjasnění a otevřenosti komunikace. I zde jde o změnu rodinného klimatu, 

které by pozitivně ovlivňovalo změnu chování dítěte. 

 

 

8. Možnosti a meze práce s rodinou / blízkými 

  

Práce s rodinou má, jako všechny typy intervencí, své plusy i svá omezení, které mají 

na výsledek terapie svůj vliv. 

Jaké skýtá možnosti rodičovská skupina? K pozitivům skupiny bezpochyby patří 

emoční podpora, projevený zájem, podpora, sdělování vlastních zkušeností, pocit 

sounáležitosti s ostatními, pozitivní i negativní reakce od ostatních, které dávají člověku 

zpětnou vazbu o přijetí nebo odmítnutí jeho názorů na situaci. Často na skupině dochází ke 

konfrontacím mezi jednotlivými členy. Je to konfrontace, která nutí druhého, aby 

přezkoumal a popřípadě změnil některé své názory nebo chování. Tím vším se koriguje 

náhled jednotlivce, nemusí ale nutně dojít ke změně chování. Moje osobní zkušenost je 

taková, že se původní členové přinutí k aktivitě až s příchodem nového člena nebo když se 

jich některá témata viditelně dotýkají. 

Rodič ale přichází po práci, často unaven. Leckdy se na něm hned při příchodu pozná, jaký 

měl den, či týden. Jeho emotivní rozpoložení může ovlivňovat jeho aktivitu či pasivitu na 

skupině, míru konfliktnosti či submisivity. Reaktivita členů může být ovlivňována také např. 

další nemocí v rodině, problémy v práci, partnerskými problémy, apod. 

Někdy se členové také brání otevření se ostatním mlčením, odbíháním od tématu, 

bezobsažným povídáním, ulpíváním na povrchu tématu nebo přílišným zaobíráním se 

případem druhého. Tíže „shodit masku“ je u dospělých mnohem silnější než u samotných 

klientů v léčbě. Jejich dlouholeté nastavení se jen těžko odbourává na sezení, které trvá 

hodinu a půl, jednou za týden. 

Skupina je genderově smíšená. Těžko se zde tedy otevírají těžká témata, např. z manželského 

intimního života, rozvody, apod. K hlubší důvěře mezi členy skupiny nemusí dojít nebo k ní 

dojde až po delší době či hlubším společném zážitku.  
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Při větším počtu členů skupiny se jednotlivci nedostává tolik prostoru, kolik by možná 

potřeboval. Zvláště, pokud několik setkání za sebou přijdou noví členové se svými aktuálními 

problémy, strhnou na sebe většinu pozornosti a mají k dispozici mnohem více času než 

ostatní. Někdy pak uniká návaznost v příbězích a vývoji u ostatních členů.  

Značnou nevýhodou je, pokud na skupinu dochází pouze jeden z rodičů, kteří ale žijí 

společně. Celá aktivita a práce na změně vztahů a vzorců chování v rodině je tak pouze na 

jednom z rodičů. Druhý nezřídka nejeví zájem nebo, v horším případě, snahy svého partnera 

bojkotuje. Osamělý rodič naproti tomu vykazuje známky osamocení s problémem 

Svou roli v dynamice skupiny mají i samotní terapeuti. Záleží na individualitách obou 

terapeutů, jejich osobním rozpoložení, jejich schopnosti se doplňovat a spolupracovat, někdy 

spolu také nesouhlasit nebo se podporovat. Z nich pak vychází intenzita a častost vstupů 

nebo nutnost korigovat průběh skupiny. V případě, že je skupina málo aktivní, mají terapeuti 

více práce. Často se právě terapeut trefuje do bolavých míst, a to spíš v případě, že skupina 

sama není schopna otevřené konfrontace. Pokud je terapeut vnímán skupinou jako příliš 

dominantní nebo ohrožující, nemůže se skupina naplno otevřít a zrušit vlastní ochranné 

mechanismy. 

 

Rodinná terapie pracuje ideálně s celou rodinou. De facto tak „nutí“ všechny členy 

problém nahlédnout a aktivně se účastnit na jeho řešení. Protože je na každém sezení 

přítomna jen rodina a oba terapeuti, je práce s každým zvlášť intenzivnější než na početné 

rodičovské skupině. Nevýhodou opět, jako u rodičovské skupiny, může být absence jednoho 

z rodičů. Obvykle to bývá otec. I tam však lze s otcem navázat kontakt a na schůzku jej 

pozvat, aby participoval na řešení problémového chování svého dítěte. Výhodou je 

přítomnost problémového dítěte na sezeních. Možnost s ním být v kontaktu, znát jeho pocity 

a stanoviska, vycítit možné tlaky rodičů, je velmi cenné. Je dobré vidět a slyšet, jak mezi členy 

rodiny probíhá komunikace, jaká slova rodina používá, jak kdo za koho kdy hovoří. Proces 

komunikace - jasnost, přímost a adresnost sdělení, otevřenost a snadnost komunikace a 

eventuální poruchy (Sobotková, 2001). Lze odpozorovat, jakým způsobem je rodina zvyklá 

řešit problémy, stupeň tolerance, vyhýbání se konfliktům, popírání problémů apod. 

Je na osobnostních dovednostech každého terapeuta, aby zvládal komunikaci nejen 

s dospělým rodičem (leckdy také osobnostně problematickým, psychiatrickým, neurotickým, 
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apod.), ale i s adolescentním dítětem, které neumí své pocity a vnitřní pohnutky samo 

správně dešifrovat ani popisovat. Adolescenti se často vyjadřují minimálně, hovoří nejasně, 

v narážkách, ironizují, a podobně. 

 

 

 

B. Praktická část - Kazuistická práce 

 

1. Úvod 

S klientkou, o které bude následující kazuistická práce jsem se osobně nikdy nesetkala. 

Měla jsem možnost slýchat o ní od jejího otce, kterého jsem potkávala na rodičovských 

skupinách jednoho z pražských center následné péče. Jednou z podmínek, které jsem pro 

svou práce měla, bylo, aby dítě rodiče docházejícího na skupinu, mělo za sebou léčbu, nebo 

minimálně tříměsíční abstinenci. Do centra však, kromě tohoto otce dcery se žádaným 

profilem, docházeli rodiče, jejichž děti aktuálně užívají a léčbou ani abstinencí ještě neprošli.  

Má původní představa o rodičovské skupině v centru následné péče byla taková, že do 

centra docházejí rodiče abstinujících uživatelů, kteří se učí žít s dětmi nový život, život v 

abstinenci. Součástí této přípravy by měla být i příprava na možnost relapsu jejich dítěte. 

Rodiče by měli být připraveni na to, že taková možnost zcela reálně existuje a má vysokou 

pravděpodobnost. Měli by mít jasnou představu, jak takovou situaci předvídat, jak na ni 

reagovat a jak ji popřípadě zvládat. Skutečnost byla zcela jiná. S původně předpokládanou 

prevencí relapsu jsem se na skupině nesetkala. 

1.1. Základní informace o případu 

Markéta (17), užívá nitrožilně pervitin. Občasně kouří marihuanu. Prošla několika 

léčebnami, několikrát abstinovala, má za sebou dva relapsy. Žije s rodiči, chodí do školy. 

V současné době je v psychiatrické léčebně na střednědobý pobyt. Na kazuistickém případu 

je signifikantní rodinné prostředí, ze kterého klientka vychází a ve kterém žije, neboť její otec 

prošel problematickým užíváním alkoholu, několikrát prošel léčbou a nyní se potýká 
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s problémy své dcery svým vlastním způsobem. Dcera ke konci jeho docházení na 

rodičovskou skupinu zrelabovala.  

2. Anamnézy 

Osobní anamnéza 

Markéta pochází z úplné rodiny, sourozence nemá, žije s rodiči ve společné domácnosti. Po 

základní škole nastoupila soukromou Střední školu veřejnoprávní, kterou nedokončila. Letos 

ukončila první ročník na Středním odborném učilišti aranžérském. Dlouhodobé zaměstnání 

Markéta neměla, pouze krátkodobé brigády. V posledním zaměstnání má dluh 2000,- Kč. 

 

Zdravotní anamnéza 

Markéta netrpěla žádným závažným onemocněním. V souvislosti s užíváním pervitinu je 

vyhublá a bledá, jsou patrné vpichy na rukou. Po vstupním vyšetření do psychiatrické 

léčebny je u Markéty podezření na syfilis. 

 

Rodinná anamnéza 

Otec, Jiří (37) je truhlář, pracuje ve firmě, zdravotně v pořádku, kuřák. Prošel cca tříletým 

obdobím škodlivého užívání alkoholu. Opakovaně prošel léčbou. Nyní abstinuje. Sám vyrůstal 

v rodině, kde otec užíval alkohol. Jiří, jako malý chlapec, musel chodit otci pro pivo. Časté 

byly i násilné ataky Jiřího otce na matku. 

Matka, Olga (38), prodává v obchodě v centru Prahy. Též zdravotně bez problémů, kuřák. 

Bez dalších závislostí. Olga pochází z intelektuální rodiny, otec spíše z nižší sociální vrstvy.  

Rodina spolupracuje s institucí OSPOD. 

 

 

3. Situace výchozího bodu  

 

S Jiřím, otcem Markéty jsem se setkala na jaře letošního roku v zařízení následné péče, 

kam docházel na rodičovské skupiny. Markéta měla v té době těsně před sedmnáctými 

narozeninami.  
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Markéta užívá pervitin tři roky, marihuanu čtyři až pět let. Zatím nemůžeme hovořit o plně 

rozvinuté závislosti dle kritérií MKN 10, neboť neužívá drogu každodenně, po odnětí drogy 

neměla abstinenční příznaky a je schopna plnit některé základní povinnosti jak doma, tak ve 

škole. Markéta se pohybuje na hranici „škodlivého užívání“ a syndromu závislosti. Užívá 

pervitin, jako primární drogu.  

Pervitin charakterizuje Minařík (2008) v kapitole o psychotropních látkách následovně. 

„Pervitin patří mezi psychostimulancia. Jsou to psychoaktivní látky, které způsobují celkové 

povzbuzení organismu, zvyšují duševní i tělesný výkon.  Odstraňují únavu, urychlují myšlení, 

usnadňují asociace, zvyšují hovornost. Dodávají pocit síly a energie. Obvyklým příznakem je 

nechutenství a z toho plynoucí snížený příjem potravy a následně nápadné zhubnutí. Tyto 

látky zvyšují hladiny biogenních aminů (dopamin, noradrenalin, apod.) a zvyšují přenos 

signálu na postsynaptický neuron. Nejčastěji zneužívanými látkami jsou - metamfetamin, 

amfetamin, MDMA a kokain“.  

Dále uvádí, že v České republice je nejčastěji užívanou látkou metamfetamin (pervitin) a 

obecně převažuje aplikace injekční, typická je ale i aplikace intranazální. Účinky nastupují po 

i.v. aplikaci okamžitě, u intranazální do deseti minut. Hlavní intoxikace mizí za 8-24 hodin. 

Detekovatelnost v moči je možná 3-21 dní.  

Mezi hlavní rizika užívání pervitinu patří toxická psychóza (psychotické prožitky). Dále selhání 

kardiovaskulárního systému nebo selhání organismu po předchozím dlouhodobém 

přetěžování organismu. Dlouhodobé a časté užívání vede k rozvoji psychické závislosti 

(Minařík, 2008). 

 

                                                         

4. Vývoj a průběh užívání NL 

 

Markéta se narodila relativně mladým rodičům. Matce bylo dvacet jedna, otci dvacet let. 

Markéta byla i v širší rodině jediným dítětem. Měla veškerou pozornost a péči. Byla šťastné, 

věčně se smějící dítě. Rodiče žili mladistvým způsobem života i po narození dcery. Chodili do 

společnosti, pro dceru měli hlídání. Zlom nastal kolem osmého roku Markétina života. Otec 

se dostal do větších problémů s alkoholem. Z původně rekreačního konzumování přešel na 

víkendové pití. Postupem času přišel o práci. Za den vypil tři, čtyři, někdy pět lahví vodky. 
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Markéta se začala zhoršovat ve škole. U žádného zájmu dlouho nevydržela. Dva roky chodila 

do dramatického kroužku, který pak opustila z finančních důvodů v době, kdy byla Olga na 

dceru a domácnost sama. Otec rybařil, s sebou ale Markétu,  jakožto malé dítě, nikdy nebral.  

Když bylo Markétě 11 let, otcovy problémy s alkoholem kulminovaly a matka už je 

nechtěla dále akceptovat. Situace v rodině se vyhrotila. Jiří opakoval stejný vzorec 

agresivního chování jako jeho vlastní otec. Markéta byla často otcově agresi přítomna. Olze 

se podařilo otce na tři roky z rodiny eliminovat. Jiří rodinu opustil. Kromě několika měsíců ve 

vazbě, vstoupil v té době třikrát do léčby.  

V období, kdy byl Jiří v léčbě, žila Olga s novým partnerem. I v tomto vztahu se ale po 

čase objevovalo násilí. Olga vztah ukončila. V letech, kdy byla Olga s Markétou sama, musela 

finančně zajistit dceru i domácnost. Byla tedy hodně v práci. Markéta trávila většinu času 

sama, ale získala zároveň relativně velkou volnost. Ve třinácti letech se zamilovala a začala 

sexuálně žít. Olga sama kriticky přiznává, že dceři absenci otce a nedostatek vlastní 

pozornosti vynahrazovala materiálním dostatkem. 

Otce znovu zkontaktovala sama Markéta, která měla o kontakt s ním zájem. Po dobu, kdy 

nebyl Jiří v rodině, nebyl s dcerou vůbec v kontaktu. Po třech letech se Jiří do rodiny, již jako 

abstinent, vrátil. Podle matky, se to ale Markétě příliš nezamlouvalo. Měla z otce 

pochopitelné obavy a zároveň tak přicházela o poměrně velký díl svobody, protože otec byl 

víc doma a mnohem víc mohl kontrolovat její volný čas. 

Jiří si ovšem také nebyl jistý svými rodičovskými kompetencemi, svou roli hrály i pocity 

viny vůči Markétě i vůči jeho ženě. Vztah s Olgou byl také velmi křehký, plný vzpomínek na 

dobu před léčbou, plný vzájemných křivd a plný nejistot, co se týkalo budoucnosti. 

V té době už Markéta kouřila cigarety i marihuanu. Bylo jí krátce čtrnáct let. Rodiče si všimli 

nápadné změny chování, matce se ztrácely drobné peníze. Nedlouho po návratu otce do 

rodiny našli rodiče u Markéty náhodně „psaníčko“ s pervitinem. Markéta v té době užívala 

pervitin intranazálně. Po zjištění, že dcera bere drogy, s ní rodiče navštívili odborné 

adiktologické zařízení. Tam měla Markéta docházet na individuální terapii. Přišla jen jednou. 

Nedlouho nato ráno rodiče zjistili, že dcera nebyla v noci doma. Okamžitě 

kontaktovali policii. Pět dní byla Markéta pohřešovaná. Po pěti dnech ji policie našla. Proběhl 

opatrovnický soud, kde se rozhodovalo o umístění Markéty do ústavní péče nebo o nařízení 

sociálního dozoru. Dozor byl nakonec ustanoven. Protože byl u Markéty po útěku v moči 
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detekovaný pervitin, poslal soud Markétu na dětské a dorostové detoxikační oddělení pro 

mladistvé. Po absolvování detoxu ji odeslali do diagnostického ústavu pro mládež, s 

dvouměsíčním pobytem. Hned po ukončení pobytu byla odeslána na oddělení s výchovně 

léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí. 

Po dvou měsících terapeutických intervencí se vrátila zpátky domů.  Školu byli mezitím 

rodiče nuceni ukončit. Markéta se vrátila domů v dubnu roku 2010. Protože neměla školu, 

vyžadovali po ní rodiče, aby si našla brigádu, ze které by jim splatila školné za propadlý 

semestr.  Dle výpovědi otce abstinovala Markéta po odchodu z léčebny cca 14 dní. Pak se 

opět vrátila ke kouření marihuany. Podle výpovědi matky abstinovala měsíc, pak přešla na 

injekční užívání pervitinu. 

Peníze dostávala Markéta od rodičů. Měla dvě brigády, do kterých, jak později rodiče 

zjistili, vůbec nenastoupila. U druhé z nich má dluh 2000,- Kč poté, co od firmy nafasovala 

přívěsky na klíče, které měla prodávat. Přívěsky našli rodiče u Markéty ve skříni potom, co na 

ně přišla od firmy faktura na výše uvedenou částku. 

 

5. Další průběh 

 

S dcerou se otci po návratu do rodiny nepodařilo navázat bližší vztah.  Ani vztah Markéty 

s matkou není uspokojivý. Olga popisuje jejich vzájemný vztah jako velmi úzký v době, kdy 

byly bez otce. Postupně se Markétin vztah k matce měnil na vztah profitující, i když dopis 

z diagnostického ústavu vypovídá o hlubším citu k mámě i k tátovi. Dopis obsahuje 

významnou pasáž o emoční nepřístupnosti otce a přání Markéty, aby byl schopen se více 

emocionálně otevřít. Markéta je, podle slov matky, velmi citlivá sama na sebe, ale vůči 

ostatním má nízké empatické cítění. 

Po prázdninách nastoupila Markéta do nové školy. Nastoupila na střední odborné učiliště 

aranžérské. Po půl roce školní docházky si v pololetí zfalšovala známky na vysvědčení. Na to 

konto Markéta nedostala na jaře žádný dárek k sedmnáctým narozeninám. Peníze Markéta 

od rodičů již nedostává, ale občas má přísun peněz z jiných zdrojů (např. na Vánoce dostala 

od babičky tři tisíce korun). Po konfliktu s vysvědčením, se rodiče obrátili na OSPOD, kde 

stále běží sociální dozor. Zde se dohodli, že pokud budou s Markétou jakékoliv další 
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výchovné problémy, bude to již řešit sociální pracovnice. Rodiče byli unavení. Delegovali 

rozhodovací právo na sociální odbor. 

 

6. Současný stav 

 

Ke konci letošního školního roku Markéta propadala z pěti předmětů. Po skončení 

letošního ročníku podali rodiče žádost o opakování ročníku a čekají na rozhodnutí školy. 

Markéta ke konci školního roku přestávala chodit do školy. Rodiče měli silné podezření na 

relaps. Ten se potvrdil. Rodiče zažádali OSPOD o umístění Markéty do jakéhokoliv zařízení. 

Nejprve sociální pracovnice domluvila pro Markétu pobyt ve Středisku výchovné péče, 

alespoň na dobu prázdnin. 

Později, při venčení psa, našla matka Markétu v parku s neznámým mužem. Oba byli 

intoxikovaní. Muže z parku nahlásili rodiče na policii, neboť prokazatelně Markétě pervitin 

prodával nebo jej poskytoval Markétě za pohlavní styk (§283 a/nebo 287, viz příloha č. 1). 

Zjistilo se, že jde o osmnáctkrát trestaného, celostátně hledaného recidivistu. S rodiči i 

s Markétou začali spolupracovat kriminalisté. Později rozkryli síť dealerů a zlikvidovali varnu 

pervitinu.  

Následovalo poměrně dramatické období, kdy se rodiče snažili udržet Markétu doma za 

každou cenu, zamykali před ní svou ložnici, klíče nosili na krku, schovávali si telefony. 

Markéta nepokrytě užívala pervitin i doma, na rukou měla zjevné vpichy. Markéta neměla na 

celou situaci náhled. Neměla pocit, že by se měla jít léčit. Začátkem července roku 2011 ji 

rodiče odvezli do psychiatrické léčebny. Markéta odmítá komunikovat s otcem. Kontakt 

vyžaduje pouze s matkou. 

 

7. Chronologie důležitých fází případu 

 

2002 (8 let) – otec začal konzumovat alkohol víkendově, začaly partnerské neshody mezi 

rodiči, problémy ve škole, násilné ataky otce na matku i v Markétině přítomnosti. 
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2005 (11let) – otec z rodiny odchází, matka je příliš zaměstnaná obživou, Markéta je 

osamělá, zároveň si užívá volnosti. Matka má malou kontrolu nad jejím volným časem. Nový 

přítel matky. Žádný kontakt s otcem. 

2008 (14 let) – otec se vrací do rodiny po absolvování léčby.  

2009 (15 let) - ukončení základní školy. První kontakt s pervitinem (intranazální užívání). 

Individuální terapie v odborném zařízení. Na podzim útěk z domova, pět dní na útěku. 

Počátek spolupráce s institucí OSPOD. Nařízený detox, poté diagnostický ústav a léčebný 

pobyt ve výchovném ústavu. 

2010 (16 let) – na jaře návrat domů. Bez možnosti návratu do školy. Po měsíci relaps 

(intravenozní užívání). Od září nástup na učiliště. 

2011 (16/17let) – výchovné problémy ve škole, zfalšování vysvědčení. Vyhrocení situace po 

konfliktu s matkou. Spolupráce s kriminalisty, domácí vězení, nitrožilní užívání doma. 

V polovině roku umístěna v psychiatrické léčebně. 

 

8. Analýza proběhlých léčebných intervencí 

 

Těsně po dosažení svých patnácti let prošla Markéta několika intervencemi. První z nich 

byly individuální terapie těsně po skončení základní školní docházky. Období patnácti let je 

věk adolescentní, který s sebou nese úskalí (viz kap. 6). Intervence v tomto věku jsou vždy 

velmi obtížné, obzvlášť pokud se neuskutečňují změny v celé rodině. 

 Rodiče sice začali současně navštěvovat rodičovskou skupinu, matka ale záhy skupinu 

opustila, neboť jí pracovní doba neumožňovala pravidelnou docházku. Matka přišla na 

individuální terapii jen jednou. Pak již nepřišla a nevyhledala ani žádnou jinou terapeutickou 

intervenci. Oba rodiče se stavěli negativně i k jakékoliv manželské/párové terapii, jakož i 

k rodinné terapii. Naprosto se distancovali od svých partnerských problémů a nemluvili o 

nich, jakož je ani neřešili žádnou terapeutickou intervencí. 

Další intervencí bylo detoxifikační oddělení. Tato intervence byla jednoznačně adekvátní 

volbou. Markéta byla ve věku těsně nad hranicí zletilosti a během pětidenního útěku 

nelegální látky prokazatelně užívala. Detoxifikace byla intervencí první volby.  

Následoval soudně nařízený pobyt v diagnostickém ústavu. Podle slov matky byl pobyt 

chápán jak matkou, tak Markétou jako příjemný dvouměsíční léčebný pobyt. Markéta si 
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v průběhu léčby nechala změnit účes, který by jí matka za normálních okolností nedovolila. 

Následoval léčebný pobyt ve výchovném ústavu. Je to intenzivní dvouměsíční terapeutická 

intervence, která však s ohledem na věk klientů a omezenou časovou působnost mívá 

rozlišnou úspěšnost. Všechny léčebné intervence musely být odsouhlaseny rodiči, kteří je 

v několika případech sami iniciovali. Markéta v žádné z výše uvedených situací intervence 

nevyhledávala, nicméně se jim ani aktivně nebránila. 

V tuto chvíli je Markéta v psychiatrické léčebně. Tam by měla projít tříměsíční ústavní 

léčbou a pokračovat půlročním pobytem v psychiatrické léčebně v jižních Čechách. Léčba 

tam by měla pokrýt dobu zbývající do jejích osmnácti let. Po skončení léčby by si rodiče přáli, 

aby Markéta využila chráněné bydlení. Strategie rodičů směřuje k oddělení dcery a k tomu, 

aby převzala větší odpovědnosti za sebe i za druhé. 

 

8.1. Možnosti intervencí zpočátku a v průběhu případu 

 

Markéta prošla těžkým obdobím v době užívání alkoholu jejího otce. V rodině docházelo 

k fyzickým atakám matky. Matka se snažila dceru chránit, přesto se Markéta v té době 

horšila psychicky i ve škole. Zde by byla na místě intervence dětského psychologa, aby se 

s následky traumatu pracovalo v akutní fázi problematického období.  

Když se objevily první problémy s užíváním pervitinu, volila bych, i s ohledem na nízký věk 

Markéty, rodinnou terapii. Protože v rodině se odráží vztahy mezi všemi členy domácnosti, 

hrají zde svou roli vztahy mezi rodiči i v současné době.  

Pokud by souhlasili, navrhla bych rodičům párovou terapii. Osamělá snaha Markétina otce 

docházením na rodičovskou skupinu nemá požadovaný efekt, nemá potenci změnit rodinné 

interakce, vztahy a prostředí natolik, aby se situace nejen nezhoršovala, ale aby nedošlo 

k výše zmíněnému relapsu dcery.  

Jiří na začátku července opustil, v souladu s pravidly zařízení, po dvou letech rodičovskou 

skupinu. Dostal ale nabídku docházet na tzv. „růstovou“ skupinu ve stejném zařízení, 

určenou převážně pro uživatele. Jiří, neboť je schopen nahlédnout, že má ve svém životě 

ještě některá nezpracovaná témata, která potřebuje vyřešit, pravděpodobně nabídku od září 

přijme. 
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V případě Markéty, bych spíš nežli ústavní krátkodobou léčbu v psychiatrické léčebně, 

doporučila terapeutickou komunitu, která poskytuje služby mladistvým uživatelům od 16 - ti 

let a to pro vyšší terapeutickou potenci služby komunitního typu, pro specializaci komunity 

zaměřené na mladistvé uživatele a pro delší časovou působnost léčby. 

 

9. Souhrn 

 

Případ Markéty se jistě neliší od mnohých případů adiktologické praxe. Alarmující je její 

nízký věk v počátcích užívání pervitinu. Důležitou okolností je jistě zkušenost s otcem, který 

se sám potýkal s problémem alkoholu a s násilným chováním vůči matce. Neméně důležitým 

faktorem byla i jeho dlouhodobá absence v rodině a následný návrat do rodiny, která již 

běžela vlastním životem.  

Kruciálním bodem v celém případu se jako červená nit v pozadí proplétá problematický a 

křehký vztah rodičů, aby v popředí mohlo vyniknout problémové chování jejich dcery.  

Terapeutické snahy u Markéty nemohou dobře fungovat, dokud nebudou její rodiče chtít 

rozkrýt skrytá zákoutí svého vztahu a nebudou pracovat na jeho úzdravě. Je málo 

pravděpodobné, že se něco změní k lepšímu v chování jejich nejisté dcery, která cítí jejich 

úzkosti a rodičovskou nepevnost. Jiří s Olgou by se měli pokusit o vytvoření silné rodičovské 

koalice, být pevní a důslední ve vztahu k Markétě. Pokud se jim podaří posílit svou 

rodičovskou pozici a pokud budou postupovat vůči Markétě jednotně, mohlo by to pomoci i 

posílení jejich vzájemného partnerského vztahu.  
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C.  Závěr 

 

Tato práce se věnovala tématu práce s rodinou v prevenci relapsu. Mapovala, jakým 

způsobem se s rodinami v adiktologických zařízeních pracuje, jaké služby a metody terapií 

zařízení nabízejí a nakolik se prací s rodinami/ blízkými osobami uživatelů NL dá pracovat na 

prevenci relapsu uživatelů samotných.  

Osobním přínosem pro mne je, že relaps může mít i pozitivní aspekt v životě relabujícího. 

Může přinášet informace o tom, v jaké fázi léčby se relabující nachází, může přinést 

informaci o konkrétním problému, který má být vyřešen. Jako adiktolog jsem se přestala 

relapsu bát. 

Z reflexí devíti oslovených adiktologických pracovišť z celé České republiky vyplývá, že se 

v adiktologických zařízeních s rodinami a blízkými uživatelů NL pracuje. Z nabízených služeb 

převažují poradenské služby a rodičovské skupiny v zařízeních ambulantního typu a 

intenzivní víkendové pobyty a poradenské služby v pobytových zařízeních.  

Práce popsala dvě z nejčastějších metod – rodičovskou skupinu a rodinnou terapii. Popsala 

jejich charakteristiky, jejich výhody i limity v práci s blízkými uživatelů NL. 

Rodičovská skupina má potenciál spíše podpůrný, může poukazovat na hlubší problémy, 

dává ale mnohem menší prostor jednotlivcům, a pokud v léčbě nejsou oba rodiče, může mít 

jen poloviční efekt. Rodičovskou skupinu tvoří častěji také rodiče uživatelů, kteří s rodiči 

neužívají společnou domácnost, a v terapii jde spíše o separaci rodiče od dítěte.  

Z kazuistické práce vyplývá, že pokud přichází do léčby rodina s adolescentním dítětem, které 

v rodině stále participuje, volba intervence by měla padnout spíše na rodinnou terapii. Ta 

dokáže zmapovat a rozkrýt hlubší problémy celé rodiny, ale i jednotlivých členů, umí s nimi 

pracovat v intimní atmosféře, je intenzivnější a skrývá větší potenci ke změnám, než skupina. 

Rodina by měla na základě dohody s terapeutem spolupracovat a zároveň může sledovat 

konkrétní dopady změn v interakcích. 

Z výše uvedené kazuistiky také vyplývá, že největší efekt bude mít individuální/partnerská 

terapie rodičů, v kombinaci se skupinovou nebo rodinnou terapií. V případě partnerů 

uživatelů či jinak blízkých osob může dost dobře postačit podpůrná skupina nebo individuální 

poradenství. 
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Pokud se rodič, či jinak blízká osoba pro terapii rozhodne, míra úspěšnosti závisí na motivaci 

každého z nich, na ochotě získávat informace, pracovat s nimi a v neposlední řadě - měnit 

sám sebe. Kritickým pohledem na dva terapeutické přístupy se ukázalo, že do terapie, kromě 

žádoucích léčebných invencí také vstupují nežádoucí faktory ovlivňující průběh a dynamiku 

terapie (např. časová omezení, pracovní problémy, onemocnění ostatních členů rodiny, 

partnerské problémy nebo v jaké fázi se právě nachází jejich užívající dítě/partner, apod.). 

Vliv terapeutických intervencí v práci s rodinou či jinak blízkou osobou na udržení abstinence 

abstinujícího je vždy především závislý na míře zájmu blízkých osob uživatelů NL. A ta je, dle 

reportů většiny vybraných zařízení, bohužel, všeobecně spíše nízká. 
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E. Přílohy 

 

1. Trestní předpisy 2010, ÚZ 

§283 Tr. zák. č. 40/2009 Sb., odstavec 1 : Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy 

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá 

nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní 

látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, 

bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem. 

§287 Tr. zák. č. 40/2009 Sb.. odstavec 1:  Šíření toxikomanie 

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom 

podporuje anebo kdo zneužívání takové jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti 
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