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Abstrakt:

V teoretické části jsou objasněny některé základní pojmy vztahující se k syndromu 

závislosti, motivaci k léčbě, recidivě a ego obranných mechanizmů pacienta. Také poukáže 

na efektivitu léčby závislosti na alkoholu v České Republice.

Druhá výzkumná část se skládá ze tří kazuistik. Jsou to jednotlivé výpovědi klientů, na 

kterých je možné pozorovat jejich subjektivní vnímání rozdílů mezi léčbami v ústavní 

léčbě. 

Cílem této práce je zjistit, jaké jsou rozdíly mezi první léčbou a léčbou po relapsu? Jsou 

zde vůbec nějaké rozdíly nebo je první i druhá léčba pro pacienty stejná? 

Výsledky této práce by mohly být užitečné pro širokou veřejnost, studenty adiktologie 

a pracovníky v ústavní léčbě.

Klíčová slova: léčba, závislost, klient, alkohol, motivace, relaps



Abstract:

The theoretical part explain some basic concepts related to drug addiction, motivation for 

treatment, recurrence and ego defense mechanisms of the patient. Also points to the 

effectivity of treatment for alcohol addiction in the Czech Republic.

The other part consists of three case studies. They are individual statement from clients, on 

which is possible to observe their subjective perception of differences between treatments 

in the medical institution.

The aim of this work is to determine what are the differences between the first treatment 

and relapse after treatment? Are there any differences, or is the first and second treatment 

same for patients?

The results of this study could be useful for the general public, students and staff 

addictology Inpatient.

Key words: treatment, addiction, client, alcohol, motivation, relapse
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I. Úvod

S alkoholem se potkáváme téměř kdekoli. Nejsou to jen lahve v obchodech, ale i pohozené 

lahve na ulicích a reklamy lákající diváky ke koupi alkoholického nápoje. Je velmi 

zajímavé, že každý z nás má na alkohol jiný náhled. Někdo má k němu kladný vztah 

a bez alkoholu si nedokáže zábavu představit, někdo zase alkohol přímo nesnáší a jiní jsou 

na alkoholu závislí. Pokud se podíváme na závislost této drogy jako na nemoc, měli 

bychom se snažit co nejvíce zefektivnit léčbu a hledat jiné prostředky k rychlejší úzdravě 

pacientů. MUDr. Petr Popov v časopise Nemocnice (2010) uvedl, že na Detoxikační 

jednotce v Apolináři mají pacienty na prvoléčbě a opakované léčbě v poměru 60 %: 40 %. 

Právě Jaroslav Skála, zakladatel Apolináře, rozděluje ve svých knihách závislé na alkoholu 

na prvoléčbu a opakovanou léčbu. 

V této bakalářské práci bych ráda věnovala pozornost rozdílům mezi první léčbou 

a dalšími následujícími léčbami. Přijde mi velmi zajímavé, že v léčebných zařízeních se 

prvnoléčby a recidivy rozlišují, zajímá mě, zda má toto rozlišení své odůvodnění a jaké 

jsou tedy rozdíly v těchto dvou stádiích léčby. Dalším důvodem byla má vlastní zkušenost 

se závislostí na alkoholu v rodině a posléze i nezdařená první léčba tohoto klienta.

Na toto téma nebyl proveden zatím žádný výzkum a literatura k tomuto tématu tedy není 

dostupná, proto jsem v teoretické části zvolila obecnou literaturu k závislosti na alkoholu. 

Ve výzkumné části budou popsány anamnézy tří klientů, kteří subjektivně zhodnotí svůj 

pohled na rozdíly mezi jednotlivými léčbami. Rozdíly mezi léčbami budou následně 

porovnány a popsány. 

V celé práci jsem dodržovala anonymitu klientů. Jsou tedy pozměněny konkrétní údaje 

a jejich jména. Klienti byli seznámeni s účelem rozhovoru, výzkumu se podrobili 

dobrovolně, souhlasili se zveřejněním a všichni podepsali souhlas o účasti ve studii. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST

1. Syndrom závislosti na alkoholu

1.1. Alkohol

Alkohol má chemický vzorec C2H5OH. Jedná se o velmi jednoduchou strukturu molekul, 

proto jí někteří biochemici nazývají „hloupou molekulou“. Ve své čisté podobě má alkohol 

odpornou chuť, avšak dá se velmi snadno míchat s vodou, proto vznikají nápoje s různým 

množstvím alkoholu. Alkohol se nachází i v našem těle jako přirozená látka, ovšem pouze 

v malém množství. (Edwards, 2004)

Chemický etylakohohol neboli etanol vzniká kvašením cukru. Už od starověku lidstvo tuto 

látku zná a stejně tak dobře zná i problémy s nadužíváním alkoholu. Společně s nikotinem 

patří mezi legální drogy. Psychotropní účinek je způsoben ovlivněním několika 

neurotransmiterových systémů - dopaminergního, noradrenergního a GABAerního. 

Mluvíme o látce, která působí značnou orgánovou toxicitou, včetně neurotoxicity.

Alkohol se aplikuje per os, dobře proniká biologickými membránami, z trávicího traktu se 

rychle vstřebává a hematoencefalickou barierou prochází do mozku. Jsou možné i jiné 

způsoby aplikace, ale nejsou tak obvyklé. Alkohol je v těle odbouráván rychlostí 

0,12 -0,2 ‰/h. V toxikologické laboratoři se chromatograficky stanoví koncentrace 

alkoholu v těle pomocí dechové zkoušky (Kalina, 2008).

Alkohol je v příčinné souvislosti s více než šedesáti různými zdravotními stavy. Celkově 

4% celosvětových nákladů na nemoci lze připsat právě alkoholu, což představuje asi tolik 

smrti a invalidity po celém světě jako například u tabáku nebo hypertenze (Room et al, 

2005). 

1.2. Historie alkoholu

Alkohol doprovází lidstvo už od pradávna. První fermentované alkoholické nápoje se 

vyráběly z medu a lesních plodů již v neolitickém období (10 000 BC), o tom svědčí 

i nálezy pivních džbánků (Hanson, 1995). Výroba vína pochází z Mezopotámie z období 

kolem 5 000 – 6 000 př. n. l. (Anderson & Baumberg, 2006). Již kolem 2 800 př. n. l 

připravovali starověcí Sumerové, Babylóňané i Asyřané pivo. Bylo připravováno 

z ječmene a pšenice, jelikož to byly velmi rozšířené suroviny. K ochucování byl používán
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šafrán a další koření. Jelikož bylo pivo velmi výživné, určitý příděl dostávali i dělníci 

stavící pyramidy (Jenč, 1998).

Ve středověku byly značným výrobcem piva a vína kláštery, snažily se zlepšit recepturu 

na vaření piva. Ve dvanáctém století produkci piva převzala města (Hanson, 1995). 

Ve 13. století byl velkým přínosem v Evropě proces destilace, prakticky se ale začal 

využívat až v 15 století, kdy Holandsko začalo vyrábět kořalku a stalo se díky tomu 

největším obchodníkem s lihovinami. Pálilo se pivo, víno a různé druhy ovoce 

(Kašpar, 2011). 

Dochované jsou i zprávy o léčebném požívání alkoholu a i nyní se alkohol používá 

ve farmakologii či lidovém léčitelství. Zřejmě tak dlouho, jak alkohol lidstvo zná,

doprovází ho i negativní následky nemalého množství alkoholu. První definice pijáctví 

jakožto nemoci pochází z roku 1784, kterou vytvořil Banjamin Rush. Nadměrná 

konzumace alkoholu bývá označována jako „alkoholismus“. Poprvé tento termín použil 

švédský lékař Magnus Huss v roce 1849. V roce 1951, tedy až o sto let později, díky WHO 

začal být alkoholismus považován oficiálně za problém (Popov in Kalina, 2003).

1.3. Spotřeba alkoholu v České republice

Česká republika je již dlouhou řadu let na vrcholu žebříčku v konzumaci alkoholických 

nápojů. Mluvíme téměř o deseti litrech sto procentního alkoholu na jednoho obyvatele naší 

země. Dvacet pět procent mužů a pět procent žen dospělé populace konzumuje pravidelně 

nadměrné množství alkoholu (20 - 60 g). Je dokázáno, že pravidelná konzumace více jak 

18 g u žen a 20 g u mužů zvyšuje riziko návyku a následně i závislosti na alkoholu. 

V psychiatrických léčebnách průmyslově vyspělých zemí tvoří závislí na alkoholu 

30 – 40 % z celkového počtu pacientů (Popov in Kalina, 2003)

1.4. Abúzus a závislost na alkoholu

Jellinek vymezil 5 typů abúzu, respektive závislostí na alkoholu (Kvapilík, 1985; Skála, 

1987)

 Typ alfa

Abusus pro ulehčení vnitřních konfliktů. Uživatel znající vliv alkoholu na organismus, 

používá alkohol k uvolnění napětí, získání euforie či odstranění dystrofie. Také jako látky, 
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díky které se snáze sblíží s lidmi. Kontrola nad látkou je spolehlivá, neprojevují se žádné 

známky závislosti. Rizikem je zvýšené množství úrazů a rostoucí tolerance i frekvence. 

Neprojevuje se fyzickou závislostí.

 Typ beta

Jedná se o příležitostný abúzus, kdy důležitou rolí jsou sociokulturní zvyklosti. Důvodem 

tohoto užívání alkoholu je splynutí jedince s okolím, například na pracovních večírcích 

nebo oslavách, nechce zůstat v izolaci. Většinou se neobjevuje fyzická závislost. Jedná 

o tzv. víkendový rituál. 

 Typ gama

Tento typ již značí závislost na alkoholu. Jedinec nám připadá změněný, nespolehlivý 

a ztrácí kontrolu. Abúzer tohoto typu si nemůže být jistý tím, že po překročení 0,5 – 0,6 ‰ 

alkoholu v krvi nebude pokračovat v pití až do intoxikace. Organizmus se velmi rychle 

přizpůsobí na alkohol. Tento typ závislých na alkoholu dokáže i abstinovat, tolerance 

se zvyšuje, projevuje se hlavně psychická závislost.

 Typ delta

Jedná se o chronickou konzumaci alkoholických nápojů. Tento typ závislých na alkoholu 

nikdy nevystřízliví, ale také nikdy není opilý natolik, aby nevěděl, co dělá. Objevuje 

se často somatické poškození (cirhóza jater, delirium tremens). Projevuje se zejména 

závislost somatická, psychická závislost se rozvíjí později.

 Typ epsilon

Podobný typu gama. Jde o abúzus v episodách, jedná se o dny či týdny pod vlivem 

alkoholu, tzv. kvartální pití. Uživatel není schopen pravidelně chodit do práce, odchází 

od rodiny a přibývají mu dluhy. 

Studií v západoněmeckých léčebnách bylo zjištěno, že typ gama převládá u 75 % pacientů, 

typ delta u 20 % a typ epsilon u 5 % léčených (Skála, 1987).

1.5. Syndrom závislosti na alkoholu 

Závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění postihující pacienta v průběhu 

jeho života v důležitých oblastech (Popov in Kalina, 2003).



5

Nešpor (2007) popisuje diagnostické znaky syndromu závislosti na alkoholu takto:

 Silné bažení (craving, touha) po alkoholu. Tělesný craving se projevuje 

při odeznívání účinku, zatímco psychické bažení vzniká i po delší abstinenci. Tato touha 

po látce působí na mozek a snižuje tak soustředění a kognitivní funkce, naopak zvyšuje 

stres a riziko recidivy. 

 Zhoršené sebeovládání vlivem bažení.

 Tělesný odvykací stav. K diagnostice tohoto syndromu postačí 3 příznaky 

z nabízených - bolest hlavy, zrychlený tep, vyšší krevní tlak, pocení, GM záchvaty, 

zvracení, nevolnost, halucinaci či iluze, pocit slabosti, nespavost, třes jazyka, víček anebo 

prstů.

 Zanedbávání koníčků a svých zájmů, jelikož většinu času uživatelé stráví sháněním 

alkoholu a poté i intoxikací.

 Pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků, může se jednat 

o poškození jater, konflikt se zákonem nebo rozpad sociálních vztahů.
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2. Léčba závislosti na alkoholu

Během let se na lidech závislých na alkoholu zkoušeli různé přístupy. Někteří lékaři byli 

přesvědčeni o tom, že by se tito lidé měli zavírat do léčeben na celý život. Jiná doba zase 

tvrdila, že je nejlepší strávit tisíce hodin na pohovce u psychoanalytika. Někdy se v léčbě 

objevoval soucit s léčením, jindy byla léčba tak brutální, že bychom jí nazvali spíše 

mučením. Občas se předepisovaly léky a někdy byly postupy dosti legrační, například 

dr. Shilo v roce 1961 naordinoval svým pacientům dietu. Museli sníst přesně 231 citronů 

za 29 dní. Další postupy se přestaly vymýšlet po uznání opilství za nemoc. Američtí lékaři 

v 19. století usilovali o vystavění zařízeních pro závislé na alkoholu (Edwards, 2004)

V naší zemi stále převažují dva hlavní typy léčby a to ambulantní a ústavní léčba. 

Ambulantní léčba probíhá ve zdravotnických zařízeních. Výhodou je, že klient není 

vytržen ze svého přirozeného prostředí. Dochází do zařízení pravidelně 

ve stanovených intervalech. Tato služba je určena zejména pro klienty, kteří jsou 

motivováni k léčbě a jejich zdravotní stav je natolik dobrý, že nevyžaduje hospitalizaci. 

Úspěšnost tohoto typu léčby zvyšuje sociální a rodinná podpora klienta. 

Střednědobá ústavní léčba je pobytová léčba na 3 – 6 měsíců.  Před nástupem do léčby 

většinou pacienti absolvují detoxikační léčbu. Závislí na alkoholu přicházejí často 

dobrovolně, popřípadě jim je léčba nařízena soudně. Mezi používané metody a formy 

léčby můžeme zařadit: strukturovaný program, režim a pravidla, léčebné společenství, 

komunitní, skupinové a individuální psychoterapie, rodinná a partnerská terapie, pracovní 

terapie, volnočasové aktivity, sport (Richterová Těmínová in Kalina, 2008).

Pokud není pacient léčen, nemoc progreduje a může dojít k tak těžké zpustilosti, 

že dotyčný bude muset být umístěn trvale do psychiatrické léčebny. Alkohol nelze 

substituovat, proto není možné dosáhnout léčby pomocí kontrolovaného pití. Základní 

podmínkou léčby je tedy abstinence. Většina pacientů po první léčbě neabstinuje (Popov 

in Kalina, 2003).
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Obecné zásady léčby podle Nešpora (2011):

 Matching 

Neboli přizpůsobení intervence k individuálním potřebám jedince, neměli bychom 

například klást velký důraz na emoce u pacientů trpících nebo přijít do střetu s výbušnými 

pacienty. 

 Stupňovitá péče 

Znamená použití efektivní a nejméně zatěžující intervence. Tato cesta zvyšuje skutečnost, 

že pacient léčbu přijme.

 Kombinace

Hlavně na začátku léčby a u těžších forem závislosti je zapotřebí zkombinovat několik

postupů, např. farmakoterapii, psychoterapii a setkání Anonymních alkoholiků. 

Po skončení léčby, první rok po léčbě, po recidivě a v krizových situacích by měla být 

léčba nejintenzivnější. 

 Prevence recidiv

Je důležité najít a uvědomit si spouštěče vyvolávající závislost a najít způsob, jak těmto 

podnětům předcházet. Pokud pacient poruší abstinenci, je zapotřebí neobviňovat se, 

ale s pomocí ostatních recidivu zastavit. Používají se intervenční strategie, které se člení

na nácvik dovedností, kognitivní restrukturaci a zlepšení životního stylu.

Kalina (2000) si pokládá otázku: Jaké jsou účinné faktory vlastního léčení? Nejvíce víme 

o průběhu a výsledkách dlouhodobého léčení s pobytem v terapeutické komunitě. Díky 

výzkumných studiím z této oblasti můžeme lépe porozumět léčebným procesům a věnovat 

se více účinným faktorům nebo naopak faktorům, které efektivitu léčby ohrožují.  

Na celém světě se vyskytuje potřeba zlepšit dostupnost služeb a zkrátit čekací dobu, z toho 

vzniká nátlak na zkracování doby léčby. Z odborného názoru však vyplývá, že délka je 

účinným faktorem. Cílem léčby je abstinence, sociální integrace a řešení osobních 

problémů. Potřeba efektivity nás však nutí klást další otázky, například:

 Kdo a za jakých podmínek má přínos z terapie a jak tento přínos zvýšit?

 Hromadí se léčebné účinky v čase, a to i v případech vypadnutí z léčby?

 Je efekt první léčby stálý?
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 Lze léčbu, která dosáhla cílů neúplně, označit za zcela neúčinnou?  

2.1. Skálův model léčby

Oddělení pro léčbu závislostí ve VFN v Praze, které je známé pod názvem Apolinář, bylo 

založeno v roce 1948 (Kalina, 2001). 

Apolinářský model léčby závislostí zavedl do praxe doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. (též 

Skálův model). Sjednocuje zásady terapeutické komunity a behaviorální přístupy, 

vyznačuje se hlavně náročným léčebným režimem s bodovacím systémem. 

V terapeutickém týmu se objevují zaměstnanci se středním vzděláním i tzv. laičtí terapeuti. 

Skálův model podtrhuje nejenom individuální odpovědnost pacientů, která je v léčbě 

závislostí pravidlem, ale i kolektivní odpovědnost (na pochybení či režimový přestupek

jednoho pacienta se pohlíží jako na pochybení všech, v konkrétním případě pražského 

Apolináře se postih týká zhruba 10 nejbližších spolupacientů, kteří sdílejí jednu 

“světnici”). Mezi další důležité složky Apolinářského modelu spadá posilování fyzické 

kondice pacienta a systematická práce s jeho rodinou. Skálův model použil v oblasti 

závislostí principy terapeutické komunity nejen jako první u nás, ale jako jeden z prvních 

na světě vůbec, uplatnění rodinné terapie (1965, vznik Střediska pro děti, mládež a rodinu 

1967) mělo prvenství přinejmenším v tehdejším Československu (Drogy-info, 2003).

Program, který se již dlouhá léta používá v Apolináři, požaduje od pacientů odpovědnost 

a důslednost, aby byli dostatečně připraveni na nároky běžného života. Zároveň poskytuje 

uspokojení některých základních potřeb tím, že učí pacienty vztahům, životním jistotám, 

sociálnímu začlenění a otevření životní perspektivě. Teprve koncem šedesátých let je 

popsán bodový systém, který se používal pro psychotiky, delikventy, duševně retardované 

děti, toxikomany apod. Mezi klady tohoto systému patří odměny a tresty, který zlehčuje 

uskutečnění léčebného programu, zlepšuje emoční a morální klima a motivaci pacientů. 

Bodovací systém klade na pacienty mnoho požadavků a povinností, a tím je na ně vyvíjen 

značný nátlak. Někdy na sebe bodovací systém upoutá veškerou pozornost a někdy může 

dokonce vést i k negaci (Skála a kol., 1987).

Kalina (2013) ve své publikaci popisuje průzkum bodovacích systémů na specializovaných 

odděleních pro léčbu závislostí v léčebnách a nemocnicích v ČR. Z tohoto průzkumu 

s jistou opatrností vyplývají tyto charakteristiky:
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 Hodnotící schémata jsou velmi složitá a podrobná, každá drobnost je hodnocena. 

Objevují se snahy o zlehčení, které ovšem narážejí na odpor středního 

zdravotnického personálu, který požaduje přesný návod na řešení každé situace.

 Klíčovou váhu má hodnocení špatného chování a tresty za něj. Jedná se o velké 

režimové detaily, které často nejsou nikde popsány, klienti jsou pouze odkázáni na 

dokumenty zařízení.

 Mezi tresty se mnohdy vyskytují úkoly navíc, jako jsou přednášky pro ostatní 

i pro jiné oddělení, mimořádný úklid či zákaz zájmových činností. 

 Nejpřísnější sankcí za nedodržení pravidel je disciplinární ukončení léčby. 

Zajímavou sankcí je týden mlčení, kdy klient sedí mimo kruh skupiny a nesmí 

se zapojovat.

 Disciplinární ukončení léčby může postihnout i toho, kdo nasbírá určitý počet 

záporných bodů za banální prohřešky.

 Objevuje se snaha o rozšíření kladné strany systému. 

 Kladné body se získávají za plnění týdenních rolí, za mimořádné zásluhy, za kvalitní 

elaborát, dobrý program pro spolupacienty apod.

 Odměnou je pouze sledování televize po večerce a jiné další odměny neexistují. 

2.2. Efektivita léčby

Rizikové pití alkoholu sledujeme u 17−20 % české populace, tj. 1,5–1,7 mil. dospělých 

osob, z toho škodlivé pití (ve vysokém riziku nebo závislých na alkoholu) pak 5−8 % 

populace, tj. 450–700 tis. dospělých osob (Mravčík et al, 2014).

U většiny léčených pacientů nedojde k trvalé („doživotní“) abstinenci po první léčbě. 

Tento fakt často vede terapeuty k nihilizmu a dojmu, že léčba závislosti 

na alkoholu je všeobecně neúspěšná a tedy nemá smysl. Ve skutečnosti naopak platí 

minimálně jednoletá úplná abstinence u 50-70% absolventů odvykací léčby, po třech letech 

naprosto abstinuje 30-40% pacientů. Podmínkou úspěchu však není pouze trvalá 

abstinence, ale také co nejdelší doba nepřerušené abstinence a celková délka abstinence, 

během které je pacient stabilizován, bez obtíží a schopen běžného života. Tohoto 
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důležitého zlepšení kvality života je možné dosáhnout léčbou u 40-50% pacientů 

(Popov in Kalina, 2003).

Csémy a kol. (2003) v závěrečné zprávě shrnuje fakta ke skutečnosti, že dokončení 

léčebného programu neboli délka trvání léčby má přímý vztah k výsledku léčby závislých. 

Pouze vnitřní motivace hraje významnou roli v dokončení léčby. Sociální podpora má 

velmi malý, ale zato významný vliv na setrvání v léčbě. Velmi důležitá je připravenost 

a intence k léčbě a také terapeutická aliance. 

Nešpor (2007) popisuje třináct ideálních principů, které by měly vést k efektivní léčbě 

závislosti:

1) Pro každého pacienta se hodí jiná léčba, a proto je důležité zvolit tu nejvhodnější.

2) Léčba by měla být rychle dostupná.

3) Léčba by měla reagovat na zdravotní, psychologické, sociální, právní a další potřeby 

pacienta.

4) Dostatečně pružná léčba, reagující na potřeby pacienta.

5) Kriticky důležité je trvání léčby, jelikož delší léčba přináší většinou lepší výsledky.

6) Součástí léčby by mělo být individuální a skupinové poradenství a kognitivně-

behaviorální přístupy. 

7) U některých pacientů je vhodnou a důležitou součástí léčby podávání léků.

8) Pacienti léčení ještě pro jinou duševní chorobu by měli být léčeni pro obě diagnózy.

9) Detoxikace je první stádium léčby, ale bez dalšího léčení má malý efekt.

10) Přijetí do léčby a setrvání v ní mohou ovlivnit vnější vlivy, jako například tlak rodiny 

nebo zaměstnavatel, i nedobrovolná léčba může být efektivní.

11) Významná je kontrola pacienta, zda dodržuje abstinenci.

12) Součástí léčby by mělo být i vyšetření na infekční nemoci.

13) Překonání závislosti je dlouhodobý proces a mohou se vyskytovat opakované léčby. 

Lepší výsledky přináší účast ve svépomocných skupinách. 

3. Relaps

Relaps znamená návrat k pití nebo k užívání ostatních drog během období abstinence, 

často je doprovázen návratem příznaků závislosti. Rychlost, kterou se příznaky závislosti 

vracejí, se považuje za klíčový indikátor a udává stupeň závislosti. Relaps většinou 

doprovází soubor příznaků označovaných jako „syndrom porušení abstinence“ (deprese, 
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rezignace, pocity viny, hněv), které prohloubí a upevní probuzené užívání drogy a mohou 

následně vést k dalšímu cyklu drogové kariéry. Někteří autoři odlišují relaps a laps  

(uklouznutí), označující jednorázové užití alkoholu nebo drog (Kalina at kol., 2001).

Relaps může nastat i bez bažení, pokud člověk jedna automaticky v rizikovém prostředí 

nebo situaci. Také pokud člověk vnímá špatně sám sebe, nebo když si nepřipouští svou 

závislost a craving bere jako projev své svobodné vůle (Nešpor, 2007).

Nešpor (2006) popisuje, že při relapsu se objevují velmi silné emoce jakou například 

smutek, hněv, bažení atd. Myšlení je ovlivněné a oslabené alkoholem se zmíněnými 

emocemi. Jednání člověka je nerozvážné a nevýhodné. Z toho všeho vyplývá, že není 

dobré, aby byl při relapsu člověk sám, ale požádal o pomoc jiné lidi (příbuzné, terapeuty 

nebo přátele).

Pro zvládání relapsů v léčbě je velmi důležitá emoční stabilita terapeuta. Terapeut, který 

by uvažoval nad klientovým relapsem jako nad nevděkem ze strany klienta, mohl by být 

pro klienta velmi nebezpečný. Relapsující pacient bývá depresivní a osamělý a tato situace 

ho může vést k dalšímu pití nebo braní drog. Vzácné nejsou ani pokusy o sebevraždu, 

někdy bohužel i dokonalé sebevraždy. Relapsy a krize je nutné vnímat jako přirozenou 

součást terapie a v průběhu léčby na jejich možnost připravit pacienty i jejich rodiny. Toto 

by ovšem nemělo probíhat jako jasný předpoklad ze strany terapeuta typu: “Stejně to 

nezvládnete a zrecidivujete“ (Nešpor, Csémy, 1996).

3.1. Prevence relapsu

Prevence relapsu je přístup kognitivně -behaviorální. Zaměřuje se na zvyšování kontroly 

propojováním nácviku dovedností, zvládání kognitivní restrukturalizace a intervencí 

zaměřených na stabilizaci životního stylu. Nejde pouze o to, aby se klient naučil vyhýbat 

se rizikovým situacím, ale tyto situace předjímat a účinně je zvládat. Cílem je opatřit

klienta dovednostmi snižujícími riziko relapsu. Terapeut prevence relapsu vede klienta tak, 

aby se po ukončení terapeutického vztahu, stal svým osobním behaviorálním terapeutem. 

Klient by měl odcházet s vědomím vlastní odpovědnosti za abstinenci a životní styl (Kuda, 

2003, in Kalina 2008). 

Prevence relapsu v praxi, terapeutická strategie a její složky:

1. Psychoedukace: Klient se seznámí s modelem relapsu a díku tomu je orientován ve 

vlastním jednání a jeho zdrojích. Není třeba, aby se jednalo o výuku v pravém slova 
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smyslu. Hlavně při skupinové terapie je vhodné, aby terapeuti pojmenovávali 

jednotlivé složky modelu a zaváděli tyto slova do skupinové konverzace. 

2. Zvědomování: Klient se učí rozpoznávat rizikové a prerizikové případy, učí se vnímat 

citlivost vlastních signálů rizika (vnitřní nepohoda, craving atd.). Může najít své 

psychologické obrany, jako je racionalizace nebo potlačení a automatické myšlení jako, 

že člověk se má odměnit užitím drogy při záporných emocích a pocitech deprivace.

3. Hledání alternativ: člověk objevuje alternativy k dosavadnímu nefunkčnímu myšlení 

a životnímu stylu. Formuluje efektivnější strategie v souvislosti vysoce rizikových 

situací. Jak rozpoznat v sobě i v okolí rizikové situace, jak se jim vyhnout nebo je 

zvládnout, popřípadě jak zamezit rozvinutí relapsu.

4. Tvarování chování, nácvik dovedností: aby mohl klient uplatnit efektivní strategie, 

potřebuje se nejprve dostatečně vybavit dovednostmi, jako je například relaxace, 

plánování a sebehodnocení, nácvik asertivity, techniky rozvíjející sociální inteligenci, 

komunikace atd. Vybavenost dovednostmi zefektivňuje klientův pocit vlastní účinnosti 

a pravomoc.

5. Intervence k životnímu stylu: relaps plyne z nevyrovnaného životního stylu, který je 

zdrojem vysoce rizikových situací. (Kalina, 2013).

4. Motivace

Mezi největší objevy minulého století patří skutečnost, že se naše motivace mění a lze ji 

ovlivňovat (Nešpor, 2006).

Motivaci chápeme jako „proces usměrňování, udržování a energetizace chování, proces 

zvýšení nebo poklesu aktivity jedince. Účinek drog tento základní osobnostní rozměr

zásadně změní, zaprvé snížením zájmu o vše, co se netýká drog a zadruhé chybějící 

energií, která je potřeba k růstu a prosperitě (Kalina, 2008).

Někdy můžeme motivaci vnímat jako něco, co pacient má, nebo nemá. Věříme, že správné 

je motivaci ke změně a účinné léčbě vytvářet a nadále udržovat. Různé techniky 

k posilování motivace pocházejí hlavně z USA a mezi jejich principy patří: 

 Projevit pacientovi respekt, porozumět jeho problémům a naslouchat mu. Mluvíme 

o tzv. reflexivním naslouchání, kdy terapeut pokládá otázky ohledně problémů, 

které vznikly v souvislosti s návykovou látkou, jeho plánů, možností a životních 

cílů. Důležitá je pozitivní zpětná vazba k pokrokům léčby. 
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 Pomoci pacientovi k náhledu na rozdíl mezi tím jak žije a jak by si svůj život 

představoval. Nejvhodnější cestou k dosažení tohoto bodu jsou otázky pokládané 

klientovi, které mu skutečnost připomenou. 

 Pacient má v každé fázi léčby určité obranné mechanizmy a terapeut by je měl 

respektovat a s klientem se nehádat. 

 Odpor ze strany pacienta by měl terapeut využívat, ambivalenci lze reflektovat 

a nadsadit. S motivací se pracuje po celou dobu léčby a postupně se začleňují určité 

kroky, jak zlepšit životní cíle a soběstačnost.

Pokud se objeví život ohrožující krize, terapeut by se měl zachovat energicky a direktivně. 

Je vhodné posilovat motivaci i u rodinných příslušníků a dalších lidí, které jsou 

pro pacienta důležití (Nešpor, 1996).

Pokud pacient přichází do léčby z vlastního rozhodnutí, dává nám tím najevo náhled 

a motivaci. Může ale nastat i opačná situace, kdy pacient motivaci pouze předstírá, hlavně 

tehdy když chce vyhovět nátlaku svého okolí, proto je pro terapeuta snazší, pokud pacient 

donucení neskrývá (Skála, 1987). 

Vezměme na vědomí nepříjemné následky relapsu, v tomto případě mluvíme o negativní 

motivaci. Naopak do pozitivní motivace patří výhody sebeovládání, zvládnutí situace 

a sebeuspokojení (Nešpor, 2007).

John et al. (2003) ve svém výzkumu zkoumaly, zda je motivace více posílena u pacientů 

ve skupinové terapii nebo u pacientů individuální terapie. Ukázalo se, že šest měsíců 

po propuštění z léčby klienti skupinové terapie byli více motivováni k doléčování 

ve svépomocné skupině. Tento rozdíl ovšem po prvním roce vymizel. 

4.1. Motivační rozhovor

Tato technika se používá v poradenství u osob tázajících se na problematická témata, jako 

je užívání alkoholu a dalších drog. Jedná se v první řadě o nekonfliktní přístup k těmto 

osobám a snaží se pomoci pozitivně se rozhodnout k omezení svého užívání, nebo 

s úplným skončením. Základním principem tohoto přístupu jsou stádia změny, které jsou 

definovány v „modelu změny chování“; dochází ke změně chování v jednotlivých stádiích, 

pojmenovaných takto: pre - kontemplace, kontemplace, příprava na akci - změnu, akce -

změna a udržení změny (Kalina, 2001).
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1) Prekontemplace

Toto je stádium před uvažováním a cílem není klienta motivovat k abstinenci nebo k velké 

změně. Smyslem této fáze je udržet kontakt a nadále ho rozvíjet. Důležité j nabídnout 

klientům služby, které by snížily rizika jejich užívání a vytvářet motivaci bez nátlaku. Měli 

bychom klienta směřovat k tomu, aby si sám začal klást otázky nad svým užíváním 

a nad možnými riziky.  

2) Kontemplace 

Neboli uvažování o změně je stadium, kdy se klienti sami snaží vyhledat odbornou pomoc. 

Klienti přemýšlejí nad klady a zápory své změny a terapeut by toto měl respektovat 

a pomoci stabilizovat rovnováhu směrem ke změně. Terapeut by měl být pro klienta 

oporou a podporovat ho v jeho sebedůvěře a rozhodování. Měl by posilovat klientovu 

sebedůvěru a motivovat ho k drobným změnám. Terapeut by měl být na stejné vlně 

s pacientem a neměl by ho nutit do léčení a tím předbíhat do dalších fází. 

3) Rozhodování

Nevýhody z abusu drog převažují nad výhodami. U klienta se objevuje potřeba změnit 

současnou situaci a on o změně reálně přemýšlí. Důležité jsou otázky ohledně formy 

změny a jejím časování.  Klient porovnává klady a zápory určitých možností. V závěru 

tohoto stádia dochází k rozhodnutí ke změně a to je důkazem určitého postupu.

4) Jednání

Klient očekává změnu, a proto se váže k určitému jednání. Cílem je uskutečnění změny 

formou terapie nebo léčení. 

5) Udržení změny

Toto stádium je pro klienta určitou výzvou obhajoby své schopnosti žít bez drogy jak 

pro své okolí, tak i pro něho samotného. Klient se nachází v období, které je pro něho dosti 

těžké, jelikož v léčbě se mu dostávalo podpory od terapeutů a byl zde chráněn

před realitou. Nyní se musí vrátit do rizikového prostředí nebo si vybudovat prostředí 

nové. V ideálním případě klient pozitivní změnu udržuje, což na něj klade určité nároky. 

Zejména velký důraz je kladen na předcházení relapsu, k tomu je ovšem potřeba přestavba 

životního stylu a naučit se žít bez drog. Prvotní euforie z úspěchu se časem změní 

v námahu ve změně vytrvat. 
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6) Relaps

Když nastane relaps, je důležité nezůstat v této fázi, nýbrž pokračovat v kole změny 

(Kalina, 2013)

5. Racionalita pacienta, ego-obranné mechanismy, nosognosie

Teorie obranných mechanizmů se odvíjí ze strukturálního modelu lidské mysli, jde 

o funkce, kterými Ego zabraňuje pudovým impulzům Id a tlakům Superega. Ego –

psychologie chápe psychologickou obranu jako méně přiměřenou možnost vypořádání 

se s vývojovými problémy a úkoly. V teorii objektivních vztahů chápeme obranné 

mechanizmy jako obrana proti objektu (Thomä a Kächele 1993, in Kalina, 2013).

Pokud výrok zjednodušíme a shrneme, můžeme říci, že psychologická obrana nastupuje,

když přizpůsobivá obrana nestačí ke zvládnutí situace, když je ohrožena naše integrita 

a identita. Zavádí určitý stav bezpečí a vyrovnanosti, ovšem za cenu zkreslené reality 

a naší roli v ní, a proto se používaje opakovaně. Tyto repetitivní procesy nalézáme 

u psychických poruch a v pozadí jejich symptomů. Zhodnocení obranných mechanizmů 

má diagnostický význam: aplikování nezralých, „primitivních“ obran, jako např. štěpení 

nebo projektivní identifikace, souvisí s vážností psychické poruchy (Jeřábek 2008,

in Kalina 2013).

Psychoanalytická práce s obrannými mechanizmy spočívá v jejich odvedení a převedení 

pudových impulsů nebo afektů zpět do vědomí. Poté je na Egu a Superegu, aby se s nimi 

vyrovnaly na lepším základě. V pozitivní psychoterapii je snaha klientovi pomoci 

zhodnotit vlastní sebeobrany, nefunkční postupy posílit a disfunkční zneškodnit. Velkou 

roli hraje učení se novým dovednostem. Smyslem je, aby se člověk naučil co nejlépe snášet 

nepříjemnosti, aniž by použil své obranné mechanizmy. Ego a Self je důležité chránit, 

zocelit a posílit. Práce s typickými obranami pacienta nám umožňuje pohlédnout do jeho 

způsobů vyrovnání se s rizikovými situacemi (Kulka, 2005).

6. Rozdíl mezi prvoléčbou a opakovanou léčbou

Rozdíl mezi první léčbou a léčbou po recidivě můžeme najít v klasickém apolinářském 

systému. Bylo to jedno ze základních kritérií při rozdělování pacientů. Dokonce klasická 

skálovská typologie pacientů rozlišovala pacienty „typu A“, což byly prvoléčby 

bez somatických a psychických poškození a pacienty „typu B“, to byli pacienti mimo jiné 

s recidivou a pacienti nedobrovolně léčení (Skála a kol., 1982). Dodnes toto rozdělení 

v Apolináři převládá a i současný primář MUDr. Petr Popov používá rozdělení 
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na prvoléčbu a opakovanou léčbu (Popov, 2010). Nejen Apolinář, ale i PL Bohnice 

rozděluje takto pacienty, můžeme se o tom dočíst v Časopise o umění abstinence (2000): 

„ Pro zajištění odborné náplně léčení alkoholismu byla vytvořena metodika diferencované 

péče při léčení alkoholismu rámcově stanovující léčebné postupy pro pacienty v prvoléčbě,

pro léčbu recidiv a léčbu následků nadměrného požívání alkoholu.“ V některých 

zařízeních pracujících skálovským modelem se dokonce rozlišovala oddělení podle těchto 

pacientů. Předpokládalo se, že pacient na prvoléčbě má největší motivaci (pacient typu A) 

a s každou recidivou motivace klesá a náročnost léčby stoupá. Nicméně doložení toho, že 

by prvoléčby byly efektivnější než recidivy, chybí. V průběhu času se původní důvod 

rozdělení změnil téměř do svého protikladu – začalo se předpokládat, že efektivnější je 

léčba po zkušenosti s recidivou (Dvořáček, 2014).
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III. VÝZKUMNÁ ČÁST

1. Metodologie

Cílem mé práce je poukázat na rozdíly mezi první léčbou a léčbou po relapsu z pohledu tří 

klientů v ústavní léčbě, a tím vyzdvihnout na klady a zápory systému léčby ústavní péče. 

Praktická část mé bakalářské práce je tvořena třemi kazuistikami. Jedná se o tři subjektivní 

názory a pocity klientů, kteří popisují rozdíly mezi první léčbou a léčbou po relapsu.

Základní soubor tvořili všichni klienti psychiatrické léčebny. Soubor výběrový byl 

proveden požádáním klientů o ochotu se na této práci podílet a stanovením podmínek. 

Podmínkami je myšleno, že se musí jednat o klienta, který absolvuje minimálně druhou 

ústavní léčbu, léčí se se závislostí na alkoholu a podepíše souhlas o účasti na této studii.

Data byla nahrávána formou audiozáznamu, která byla přenesena na papír a následně 

smazána. 

V práci jsou změněny veškeré osobní údaje, aby byla zachována anonymita. Název 

psychiatrické léčebny není uveden, z důvodu větší anonymity a bezpečnosti klientů. 

Rizikem mohlo být otevření starých nezpracovaných vzpomínek a vyvolání cravingu, 

proto bylo vhodné, že se studie prováděla v bezpečném prostředí s okamžitým přístupem 

terapeutů. Bylo také možné od studie kdykoli odstoupit, tato možnost byla vymezena hned 

v úvodu rozhovoru. Za účast dostali klienti odměnu formou bodového systému. 
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2. Karolína

 Žena, 45 let, středoškolské vzdělání, rozvedená, má dvě děti.

 Závislost na alkoholu, kuřačka

Osobní anamnéza

Porod proběhl bez komplikací. Dětství prožívala hlavně u babiček, které ji vychovávali. 

Matka byla většinu svého času v práci. Na základní škole byla Karolína premiantkou třídy. 

Vystudovala střední školu vinařskou, kde se seznámila se svým manželem o dvacet jedna 

let starším. Vysokou školu nedokončila, vdala se a má dvě děti, které jsou od sebe 9 let. 

V roce 2010 se s manželem rozvedla. Starší syn je již dospělý, mladšího syna má 

ve střídavé péči. Nyní partnera nemá

Rodinná anamnéza

Když se Karolína narodila, tak otce zavřeli na 4 roky do vězení za opuštění republiky 

a sabotáž. Její matka chodila prodávat do obchodu, aby měli peníze, a tak většinu času 

klientku hlídala babička. Karolína si toto nepamatuje, otec se v jejích 4 letech vrátil domů 

a ona se o této situaci dozvěděla až v 17 letech po revoluci. Až tehdy pochopila, proč 

se jí tolik lidí ptalo na to, zda nemá část rodiny v Rakousku. Bylo jí divné i to, proč otec 

pracuje jako pomocný dělník v cukrovaru, když má středoškolské vzdělání. Nikdy

se politická situace u nich doma neřešila. Až když dělala u babičky pořádek 

v dokumentech, našla dopis z vezení od otce, kde bylo nasáno, že moc děkuje za to, že 

se mu rodiče starají o malou holčičku. Karolína říkala, že jí to tehdy velmi rozčílilo a ona 

se z toho rozplakala. Otec má středoškolské vzdělání, nyní již nežije, zemřel ve věku 

nedožitých 55 let na mozkovou mrtvici a úraz hlavy na kole. Kouřil, ale když bylo 

Karolíně. 5 let, tak s kouřením přestal, občas pil alkohol, převážně víno a pivo, na které 

chodil do hospody.

Matce je 68 let, celý život pracovala jako prodavačka v kožené galanterii. Nyní je zdravá, 

ale trpí klasickými nemoci, které ke stáří patří, jako je například revmatizmus. Většinu 

svého života kouřila, ale nyní už 10 let nekouří. Mezi její koníčky patří tanec, chodila celý 

život do souboru. Karolína říká, že s matkou nemají špatný vztah, ale také to není tak 

dobrý vztah jako má s babičkami. Prý manka nebyla spontánní, nikdy klientku neobjala 

a nedala jí pusu.  Matka je ze 4 dětí, a když se narodila, musela její maminka na operaci 
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s ledvinou. Karolína si tedy myslí, že odsud pramení ten problém, že neumí dávat lásku 

najevo. Maminka byla ve výchově přísná, používala i fyzické tresty, dávala jí pohlavky. 

Otec nikdy Karolínu nebil, stačilo, aby se špatně podíval, byl pro ni velkou autoritou.

Karolína je jedináček, tudíž žádného sourozence nemá.

Zdravotní anamnéza

K recidivě přispěl i její zdravotní stav před rokem, kdy měla boreliózu, ostruhu patní kosti, 

zlomený kotník, operovali jí konečník a našla si bulku v podpaží, což jí naprosto psychicky 

rozhodilo. Nyní žádným onemocněním netrpí.

Psychologicko-psychiatrická anamnéza

Jednou jí psychiatr předepsal Lexaurin na uklidnění, když zemřel otec. Vzpomíná si, že 

léky ani nedobrala a žádná jiná antidepresiva ani jiné léky neužívala. Preferuje spíše 

alternativní způsoby léčby.

Sociální a pracovní anamnéza

Po mateřské dovolené si udělala akreditaci osivářské laboratoře a začala pracovat jako 

technik- agronom v osivářském podniku. Zde se testovaly i ovocné stromy na choroby. 

Moc jí tato práce nebavila, ale všichni jí přesvědčovali, aby zůstala na obchodním oddělení 

a to také udělala. Jednou v sadě potkala chlapa v mercedesu, se kterým se začala bavit, 

a on jí řekl, že má nedaleko firmu na zpracování višní. Ptal se jí, zda neví, kde by mohl 

nějaké višně koupit a ona mu slíbila, že to zjistí. Takto se tedy seznámili. Paní K. mu 

zjistila, kde se višně dají koupit, kde se pěstují a tyto informace mu poslala. On jí zavolal 

zpět s návrhem, zda by u něho nechtěla pracovat a ona jeho nabídku přijala. Stala 

se vedoucím výroby ve firmě na zpracování višní, ale ještě před tím si celým procesem 

výroby prošla. Od dělníka, laboratoř, mikrobiologii i výrobu. Později se propracovala až 

na pozici předsedy představenstva. Jednou jí spadla železná brána z podniku na auto. 

Poslala to k soudu, ale bohužel nevyhrála. Dala zde výpověď. Chvíli pracovala s matkou 

v kožené galanterii, ale po nějakém čase otěhotněla s druhým synem. Na mateřské 

dovolené si udělala masérský kurz a po mateřské se začala živit jako masérka v lázních, 

kde pracovala 5 let, až do té doby než šla na léčení. Po léčbě se do lázní nevrátila a začala 

pracovat jako OSVČ. 



20

Drogová anamnéza

Na základní škole alkohol nekonzumovala. Jelikož střední škola byla vinařská, tak se zde 

dosti pilo. Jako podmínka pro účast na lyžařský výcvik byly dva litry červeného vína, 

z toho bylo žákům vařeno svařené víno. Karolína zde poprvé ochutnala alkohol. Říká, 

že vypila jednu skleničku, bylo jí po tom velmi horko, měla červený obličej a hrozně 

se smála. Ve třetím a čtvrtém ročníku už museli víno i degustovat. Ve čtvrtém ročníku 

na vinných trzích víno nalévali společnosti. Popisuje, jak se pilo, ale ona prý z vína nikdy 

nebyla natolik neopilá, aby nevěděla, co dělá. Ani se jí nestalo, že by měla na víno chuť 

druhý den. Na plese, který jejich ročník organizoval, se se spolužačkou opila po slivovici. 

Spolužačka spadla na zem do bezvědomí a museli si pro ni přijet rodiče. Karolína si myslí, 

že ona měla lepší spalování, proto vydržela více. Po absolvování školy příliš alkohol 

nepila, ale začala zase pít po narození druhého syna. Dávala si každý večer jednu či dvě 

sklenky vína, když dala děti spát. Manžel se od ní odstěhoval na chatu, protože nesnášel 

pláč malých dětí. Jezdil za nimi jen přes den, a když byly synovi dva roky, zase se vrátil. 

V roce 2004 měl otec úraz na kole a ocitl se v kómatu. V té době měla Karolína malé děti 

a musela se ještě postarat o svojí babičku, kterou měl dříve v péči otec. Chodila za otcem 

do nemocnice. Aby neměl proleženiny, cvičila s ním, poumývala ho a namasírovala. 

Myslela si, že to bude mít vzestupnou tendenci, ale mělo to spíše sestupnou. Karolína 

to velmi těžce nesla, zhroutila se z toho a nemohla vůbec fungovat. Začala chodit 

k psycholožce, kde se ze všeho vypovídala a přiznala své pití. Dříve pila jen jednu 

skleničku večer, ale teď vypila celou láhev denně. Tvrdí, že i přes své pití, měla stále vše 

pod kontrolou. Otec zemřel a na jeho pohřbu si poprvé koupila láhev vodky, kterou celou 

vypila. V této době začala více pít. Většinou si své opilství plánovala. Například, když 

mladší syn byl u otce a starší jel s kamarády na chatu. Věděla, že zůstane sama doma, a tak 

si vše připravila, vyčkala, až doma nikdo jiný nebude a opila se. Několikrát se jí stalo, 

že se starší syn vrátil domů a našel jí opilou a pomočenou s vodkou v ruce. Syn to řekl 

manželovi a babičce, proto se celá rodina snažila Karolínu donutit k léčbě. Po nějaké době 

Karolína. tedy kontaktovala svého odborného lékaře a ten jí doporučil psychiatrickou 

léčebnu. 

Po půl roce přemlouvání v květnu 2012 nastoupila na svojí první léčbu. V této době o sobě 

říkala, že je závislá, ale příliš tomu sama nevěřila. Vzpomíná si, jak docházela 

na anonymní alkoholiky a místo věty: „Dobrý den, jmenuji se Karolína a jsem 
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alkoholička.“ používala mužský rod, tedy: „Dobrý den, jmenuji se Karolína a jsem 

alkoholik.“ Toto si vymyslela, aby měla pocit toho, že se jí závislost netýká.

Rozdíl mezi první léčbou a léčbou po relapsu

První léčbu dokončila řádně. Popisuje, jak byla z celého režimu léčby zmatená. S režimem 

problémy neměla, vždy ho dodržela a bodový systém splnila, ale vůbec se nesoustředila 

sama na sebe. Řešila neustále věci okolo. Hlavně, aby byla všude včas, nedostávala 

záporné body a splňovala limity. Dlouho jí trvalo, než se naučila bodový systém, jak 

se žádá, o co se žádá a co musí pacient splňovat. Nikdo jí tyto informace neřekl, po všem 

se musela během léčby dopídit a informací, které se musela naučit, bylo až příliš. Karolína 

to se svojí povahou měla ještě o to složitější, protože se musela jít raději dvakrát 

přesvědčit. Bylo to pro ni velmi těžké a o své první léčbě mluví jako o příručce pravidel, 

které se učila po celou dobu léčby. Tvrdí, že je to velmi stresující a některé body jsou 

uloženy neprávem se slovy: „Život taky není spravedlivý.“ Někdy se také stane, že body 

počítá někdo, kdo vůbec neumí počítat a pak je veškerá snaha marná. Teď, když je 

Karolína na druhé léčbě, tak se více zabývá sama sebou, protože už nemusí tolik řešit 

bodový systém a pravidla psychiatrické léčebny, už je všechny zná a ví, jak v tom chodit. 

Jako největší rozdíl mezi léčbami vidí Karolína ve zkušenosti, jak to zvládla, když z léčby 

odešla, jak komunikovala s lidmi, co na ní působilo, jak se co vyvíjelo, co bylo dobře 

a co špatně, co měla řešit a co jí v léčbě radili. Před odchodem jí terapeuti kladli na srdce, 

aby se nevracela k bývalému manželovi, jenže ona na tom netrvala. Po první léčbě se tedy 

vrátila k bývalému manželovi. Ne jako k muži, ale nevěděla, kde jinde by měla bydlet 

a považovala ho vždy za druhého otce, a tak jí k němu něco táhlo. Nyní ví, že musí vše 

udělat jinak. Po druhé léčbě má v plánu chráněné bydlení, kde si chce najít práci a bydlení, 

v budoucnu třeba i nějakého partnera. Uvědomila si, že materiální hodnoty nejsou důležité 

a chce začít žít spokojený, i když skromný, život. Starší syn se už osamostatnil a mladší 

syn tuto situaci chápe. Nyní bydlí s otcem u něho doma, dojíždí za nimi babička, která jim 

pomáhá s úklidem a vařením. Karolína si zjistila, že syn za ní může přijet i do chráněného 

bydlení.  Jako další rozdíl uvádí známost terapeutů. Byla to pro ni ostuda, když volala 

znovu do léčebny, že zrelapsovala, ale ten pocit, že ty lidi zná a ví o nich, že jí 

na „opakovačkách“ chválili a připomínali jí, že kdyby měla jakýkoli problém, tak může 

kdykoli zavolat. Ten pocit jí uklidňoval. Kdyby neměla tu možnost se někam vrátit, asi by 

začala pít ještě víc. Dalším rozdílem je doba nástupu na léčbu. Zatím co před nástupem 

na první léčbu dlouho otálela, na druhou léčbu nastoupila během několika dnů po relapsu. 
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Nestejnost je i v pohledu na svou závislost. Poprvé si říkala, že není žádný „závislák“, ale 

během první léčby se jí to rozleželo v hlavě a svojí závislost přiznala. Do druhé léčby 

nastupovala s pocitem, že závislá je a pomoc potřebuje. Nevěřila, že je tak těžká cesta 

k abstinenci, ale nyní to už ví a zná své potřeby. Proto v budoucnosti partnerovi hned o své 

závislosti řekne a vysvětlí mu, že potřebuje mít suchou domácnost. Nechce omezovat v pití 

jeho, nebude mu bránit v tom, aby si zašel s kamarády na pivo, ale ona se tomu zbytečně 

vystavovat nechce. Svůj čas vyplní koníčky, jako je jízda na kole, procházky, návštěva 

galerií a četba.
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3. Josef

 Muž, 63 let, vysokoškolské vzdělání, svobodný, bezdětný

 Závislost na alkoholu a lécích, kuřák

Rodinná anamnéza

Otec byl nekuřák, ani příliš nepil. Měl vynikající technické nadání, byl vývojovým 

pracovníkem a dokonce má uznáno několik patentů. Byl velmi nemocný. Trpěl těžkou 

revmatitidou, kterou získal ve válce. Léčil se i s jeho velmi slabými kostmi, jelikož 

vyrůstal v době krize. Zemřel na následky těžké dopravní nehody v necelých padesáti 

letech.

Matka také nekuřačka a alkohol také příliš nekonzumovala. Neměla vysoké vzdělání, 

zastávala dělnické profese. Narodila se jako hraběnka. Kvůli panstvím se rody křížily, a tak 

se u ní projevila genetická porucha, jedná o tzv. hustou krev neboli polycytemii. Tato 

nemoc nebolí, proto se zjistilo, že jí Josefova maminka trpí, až při pitvě. On sám tuto 

chorobu zdědil. Matka ke konci života trpěla ztrátou imunity, akutní leukemií a posledním 

onemocněním před její mrtí byl zápal plic. Zemřela ve tři a šedesáti, což je poměrně brzy, 

jelikož pocházela z rodu, kde se ostatní příbuzní dožívali velmi vysokého věku 

a na jejím pohřbu byli její strýci a tety. 

Starší bratr o pět let, který je naprosto zdravý. Žádný závislostní potenciál. 

Osobní anamnéza

Josef se narodil o deset dní později, než měl. Vážil 4,7 kilogramů. Byl údajně největší 

a nejsilnější miminko v porodnici, proto se ostatní maminky na něm učily, jak mají děti 

správně přebalovat a koupat. Přesto porod proběhl v pořádku, matka byla dobře stavěná. 

Dětství probíhalo velice dobře. Josef měl perfektní rodiče, kteří ho vychovávali 

v evropanství a demokracii. Josef měl k rodičům velký respekt a choval k nim úctu, ovšem 

vnější projevy citů se u nich nikdy neprojevovaly. Pusu si dávali jen při oslavách 

a ani rodiče navenek své city k sobě neprojevovali. Rodina nepochází z Čech. Josefova 

matka je Němka a otec napůl Čech napůl Němec. Od mala se rodiče ptali Josefa na svůj 

názor. Josef povídá: „To neznamená, že se naším názorem řídili, ale chtěli ho znát“. 

Ve škole měl více než vynikající prospěch. Na střední škole se musel naučit se učit, 

protože do této doby to neznal. Ovšem poté prošel střední školou jako nejlepší žák ročníku 

a nejlepší žák školy. Na vysoké škole se s docenty a profesory pohádal kvůli politice: 
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„Když se mě v osmdesátých letech zeptal, odkud jsi soudruhu, tak jsem si řekl, že tady 

je to pro mě ztráta času.“ Odešel na jinou vysokou školu, kde úspěšně vystudoval 

teologickou fakultu a je na to dodnes velmi hrdý. Živil se jako úředník ekonom, ale 

pro svou polymorbiditu nemohl zaručit nadřízenému, zda přijde druhý den do práce, stal 

se učitelem. „Jelikož mám vzdělání, dá se říci od zdi ke zdi, tak je málo oborů, kde bych 

alespoň něco nevěděl, takže učím“. Nyní studuje čtvrtou vysokou školu.

Zdravotní anamnéza

Na geneticky zděděnou polycytémii se přišlo v jeho 38 letech, jelikož byl dárcem krve. 

Užíval cytostatika, docházel na chemoterapie a radioterapie. Nyní je jeho stav 

stabilizovaný. Také od roku 2008 má Josef diagnostikovanou epilepsii, kdy dostal 

epileptický záchvat, probudil se v nemocnici a nikoho nepoznával. Dodnes užívá 

antiepileptika. Dále má gastritidu, pankreatitidu a hepatosplenomegalii. V minulosti byl 

operovaný na varixy.

Psychologicko-psychiatrická anamnéza

Od psychiatra, kterého navštívil ze své vůle, dostal psychofarmaka pro lepší spánek 

a útlum bolestí. 

Sociální a pracovní anamnéza

V době, kdy Josef vyrůstal, bylo jeho sociální zázemí velmi slušné, jelikož pochází 

ze šlechtické rodiny, ale říká, že zase nežili přímo v nějakém luxusu. Matka byla s dětmi 

dlouho v domácnosti, ale otec měl na tehdejší dobu vysoký plat. Nyní je Josef díky své 

polymorbiditě evidován na úřadu práce pobírá dávky v hmotné nouzi a příplatek na dietu 

kvůli gastritidě. Celkem to činí 4 460 Kč na měsíc. Josef ovšem říká, že peníze mu nedělají 

žádné starosti, jelikož je skromný a kdyby potřeboval nějaké peníze, tak si přibere 

nějakého studenta na doučování. „Učím každého studenta zvlášť, chytnu se jeho tempa 

a učím u něho doma, abych poznal jeho sociální zázemí. Učím ty, co se učit chtějí a pokud 

vidím, že rodina na tom není finančně dobře, tak si peníze od nich ani nevezmu,“ popisuje 

Josef. Pracoval jako ekonom v pivovarech později ve slévárně. Když se přestěhoval 

za svojí milenkou, tak pracoval ve státní službě, kde byl kontrolním pracovníkem 

na okresní správě sociálního zabezpečení. Zde měl pod sebou zhruba sedm set firem. Dále 

se osamostatnil a pracoval jako ekonom, ale už jako OSVČ. Skončil jako prokurista firmy, 

ale zdraví ho zradilo, proto musel odejít a nyní je veden na úřadu práce. Těsně 
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před odchodem z první léčby mu jeho partnerka poslala sms, že si našla jiného partnera. 

To pro Josefa znamenalo, že se nemá kam vrátit, protože žil u ní v jejím bytě. Nakonec 

skončil v azylovém domě, kde měl jiné starosti, než si vařit dobrý oběd. Stravoval 

se všelijak a dostal z toho gastritidu. 

Trestně právní anamnéza

Pan Josef má čistý trestný rejstřík a nikdy žádné trestně právní problémy neměl. 

Drogová anamnéza

Začal pít až na vojně. „Měl jsem až příliš volného času, neříkám, že jsem se nudil, ten 

pojem já neznám.“ Na vysoké škole také pil, většinou po zkouškách, ale ne velké 

množství, většinou to byly dvě deci vína. Pil pouze víno, pivo ani destiláty mu nechutnaly. 

Ovšem, když se v devadesátém roce přestěhoval za svojí milenkou. Milenka byla skvělá, 

ale jako matka stála za nic, proto když se rozešli, začal Josef žít s její matkou. Měla velmi 

ráda vodku, která v jejím mrazáku nikdy nechyběla. Tvrdila, že vodka není cítit. S touto 

ženou se Josef naučil pít vodku a někdy vypil celou lahev vodky, ale víno převažovalo. 

Josef říká: „Začalo se vínem a pokračovalo se vodkou, ale nikdy ne obráceně.“ Když 

se rozešli, tak Josef pil spíše víno. Zhoršil se mu jeho zdravotní stav a začal brát spousty 

léků, a protože potřeboval, aby byl rychlejší nástup léků, tak je zapíjel vínem. Uvědomoval 

si, že tato kombinace není příliš vhodná, a proto se přihlásil do psychiatrické léčebny sám. 

Léčil se tedy na závislost na lécích a alkoholu. Tři dny před koncem léčby měl úraz při hře 

na slepou bábu. Nechtěl, aby byl při hře slyšet, tak si sundal boty, smekla se mu noha 

a zlomil si jí. Byla to těžká fraktura pravé tibie centimetr pod patelou, takže šrouby 

nepřicházely v úvahu. Bylo to velmi bolestivé a zlomenina srůstala tři měsíce. 

V nemocnici dostával Josef různá sedativa, analgetika a možná i opiáty. Znovu si zvykl 

na léky, a jak už měl toto chování nacvičené, zapíjel léky vínem. Netrvalo to dlouhou dobu 

a Josef opět zavolal do psychiatrické nemocnice a chce se naučit abstinence. Z léků, oproti 

tomu kdy do PL přišel, bere úplné minimum. Antiepileptika bude muset brát, bohužel, 

až do konce života a ještě užívá léky kvůli své polycytemii. Vzpomíná, že když do léčebny 

přišel, měl těžkou gastritidu, jelikož se nestravoval zrovna vhodně a navíc užíval léky 

v kombinaci s alkoholem. Nyní se Josef nachází v první fázi léčby, ale už nyní má několik 

variant, co bude dělat, až z PL odejde. 
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Rozdíl mezi první léčbou a léčbou po relapsu

Josef si vzpomíná, že když přišel na první léčbu, byl dosti při zdi, protože nevěděl, co ho 

čeká. Více se krotil. Nyní je mnohem náročnější na své spolupacienty, na lékaře ne, to by 

ho prý ani nenapadlo. Přijde mu velmi výhodné, že při druhé léčbě šel opět na stejné 

oddělení, takže sestřičky i lékaře znal. Ví, kudy se chodí na toaletu, kde jsou košťata a kde 

se dělá káva, to Josefovi přijde jako velká výhoda. Zná personál, takže ví, co si ke komu 

může dovolit. Josef i na dnešním systému PL vidí nedostatky: “Víte, každé odvětví musí jít 

dopředu, i psychiatrie, jinak bychom dodnes dostávali klystýry, jako to bylo zvykem 

před několika lety. Já hrozně brzy vstávám a opravdu nechápu, komu by tak moc vadilo, 

kdybych si v těch půl šesté udělal kafe nebo kdybych měl při generálním úklidu zapnuté 

rádio? Některá pravidla mi přijdou opravdu nesmyslná.“ Tvrdí, že pravidel je až příliš, 

člověk se je dlouho musí učit a ani personál si je všechny nepamatuje. Ve své druhé léčbě 

je náročnější i na sebe. Má teď na svou závislost i jiný náhled. Na první léčbě bral vše 

vážně a byl přesvědčený o tom, že to dokáže, ale nebyl si příliš jistý s trvalou abstinencí 

po odchodu z psychiatrické léčebny. Dnes, ale ví, že to dokáže. Dokázal by to i minule, ale 

díky úrazu, který se mu stal, se jeho léková závislost rozjela a k tomu se přidala i závislost 

na alkoholu. Josefovi připadá, že se v PL mluví až příliš o alkoholu a drogách. Je to podle 

něho velmi nevhodné vzhledem k ostatním, kteří přišli například z detoxikační jednotky 

a musejí poslouchat tyto „toxi řeči“. Vulgarismy mezi pacienty už přestal řešit, omlouvá to 

tím, že ne každý má vysoké vzdělání. Když šel Josef na druhou léčbu, příliš dlouho se 

nerozmýšlel, věděl, že je zle a že k tomu potřebuje odborný personál. Josef uvádí i jeden 

rozdíl k odlehčení a tím je to, že na druhou léčbu šel v zimě, a tak si musel vzít o tašku 

více oblečení než na první léčbu v létě. Těší se do druhé fáze, vidí tu hlavní smysl v tom, 

že se pojede podívat do vesnice, kde jsou jeho rodiče pohřbeni a kde Josef vyrůstal. 

Do třetí fáze se netěší, jelikož by mohl spát mimo budovu ve stacionáři, ale tam jsou prý 

tvrdé postele. 
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4. Pavel

 Muž, 42 let, střední odborné vzdělání, svobodný, bezdětný

 Závislost na alkoholu, kuřák

Rodinná anamnéza

Otci je 65 let, vyučený jako vysokoproudý elektrikář, takže by natahoval dráty vysokého 

napětí, ale po vojně šel pracovat do dřevokombinátu, kde následně přišel o levou ruku 

po zápěstí, a tak šel dělat mistra. Po revoluci firmu koupili Rakušané a on šel na pár let 

dělat hlídače, než odešel do penze. Dlouholetý kuřák a o víkendu chodí do hospody 

na pivo, kde hraje s kamarády karty.

Matce je 67 let. Má dokončené akorát základní vzdělání. Pochází z rodiny, která měla 

velký statek, pole a louky, takže se nevyučila a zůstala po škole doma, aby mohla rodině 

pomáhat se zemědělstvím. Po svatbě pracovala v nemocnici na ústředně a to až 

do důchodu. Nekuřačka. Pije jedno pivo po obědě a večer si dá láhev vína. 

Pavel má jednu biologickou sestru. Když se rodiče rozvedli, tak si otec našel novou 

přítelkyni, se kterou se následně oženil. Jednu dceru vyženil a další tři dcery má s novou 

ženou, takže Pavel má celkem pět sester a všechny jsou mladší než on. Žádná z nich 

se se závislostí nikdy neléčila a s návykovými látkami problém nemají. 

Osobní anamnéza

Pavel si vzpomíná, že když se narodil, vážil zhruba 3,5 kila a narodil se asi o dva měsíce 

dříve. Nemyslí si, že by byl vychováván nějak jinak než ostatní děti. Vystudoval odborné 

učiliště, obor papírenský technik mistr. Přítelkyni nemá a děti také ne. Pavel popisuje: 

„Chlapů je sedmkrát více, než ženských, protože v Číně dcery zabíjeli. Já jsem ten 

poslední v řadě, proto na mě žádná nezbyla, a jestli nějaká někdy přijde, tak to bude 

30. února. “ Je kuřák. 

Zdravotní anamnéza

Zhruba v deseti letech najel Pavel s kolem pod autobus a z toho má dodnes revma, 

omezenou hybnost kloubů a levou ruku nenarovná. „Když máme pracovky, tak s tou 

jednou rukou toho nadělám víc, jak ty toxíci s oběma rukama zdravýma, protože ty mají tu 

těžkou nemoc, nechce se jim,“ popisuje Pavel. V dětství měl epilepsii. Ve třiceti letech 
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pomáhal otci na střeše, špatně si postavil žebřík, spadl z něho na záda a zlomil si dvanáctý 

obratel, který mu operovali, a dodnes tam má velkou jizvu. Když slavili otcovi šedesáté 

narozeniny, tak si utrhl Achillovu šlachu při tanci. Jinak běžné úrazy. 

Psychologicko-psychiatrická anamnéza

Na psychiatrii byl, ale prý se tam nic nedozvěděl. Dělal, tam nějaké testy, neví, na co to 

bylo, ale ani žádné vyjádření mu od nich nepřišlo. Šel na psychiatrii, jelikož ho částečně 

zbavili svéprávnosti, protože moc utrácí a neumí hospodařit s penězi. Sebrali mu důchod 

a dostává padesát korun na den. 

Sociální a pracovní anamnéza

Když vzdělání tři roky po revoluci dokončil, tak uplatnění nenašel, jelikož papírny 

se zrušily. Práci si tedy hledal v jiném oboru. Došel na úřad práce, ale po dvou měsících 

mu přišel dopis, že si práci hledat nemusí, jelikož mu byl přiznán plný invalidní důchod, 

který tehdy činil 1 750 Kč. „ A to mi mělo stačit na měsíc,“ stěžuje si Pavel. Našel si tedy 

brigádu, a když měl peníze, tak šel na pivo.

Drogová anamnéza

Pavel si vzpomíná, jak mu rodiče nalévali už jako malému dítěti dvě deci piva, aby ho 

rychleji uspali a měli od něho klid. To rodiče dělali hlavně o víkendu, když nechodil 

do školy a do školky. Začal pít zhruba tak v patnácti letech. To pil hlavně v pátek 

a v sobotu a vypil asi jedno nebo dvě piva, protože chodil do hospody za otcem, který tam 

hrál s chlapy karty. Seděl tam s nimi, povídali si, a tak tam pil s nimi pivo. Pil také, když 

chodil s otcem na hon. Na učilišti přes týden nepil, protože si hospodští dávali pozor na to, 

kolik studentům je let, ale o víkendu do hospody chodil. Od osmnácti chodil na pivo 

i v týdnu. K rozhodnutí, že se půjde léčit, dospěl sám, říká, že už pil moc, spotřeboval 

27 piv na den. Pavlův osobní rekord je 37 piv za den. Jednou ráno se vzbudil a začal 

se klepat, v tu chvíli si řekl, že je to zlé, dal si ještě jedno pivo, aby se uklidnil a řekl matce, 

aby zavolala do psychiatrické léčebny, kam také nastoupil. Na první léčbě byl před 

patnácti lety. Léčbu úspěšně dokončil. Když přišel z léčby, koupil si kolo a má na něm 

najeto už 45 tisíc kilometrů. Do psychiatrické léčebny se vracel a jezdil tam na opakovací 

léčby. Prvních pět návštěv bylo celkem dobrých, protože spoustu lidí znal, ať z řad 

pacientů, tak i z řad lékařů, ale když přijel po osmé, tak už nikoho neznal. Lékaři 

se změnili, pacienti jezdili cizí, Pavel tu nepotkal téměř nikoho, koho by znal. Nikoho 



29

nezajímalo, jak dlouho abstinuje nebo jak dlouho na opakovací léčbu jezdí, a proto přestal 

na opakovací léčby jezdit. Osm let abstinoval a pil nealkoholické pivo, ale jednou přišel 

do hospody a oni ho neměli, proto si dal pivo, druhý den dvě a tak se to stále stupňovalo. 

Sedm let pil, než nastoupil na druhou léčbu do stejné psychiatrické léčebny, ve které byl 

i na první léčbě. K této léčbě byl však donucen. Nicméně sám přiznává, že je potřeba, aby 

se o matku někdo postaral a sestra má tři děti, takže na matku příliš času nemá. Až dokončí 

léčbu, zřejmě sem už nebude jezdit na „opakovačky“, protože nechce zažít stejnou 

zkušenost jako minule.

Rozdíl mezi první léčbou a léčbou po relapsu

Pavel je na druhé léčbě po patnácti letech, a tak vidí rozdíly mezi léčbami zejména 

v modernizaci budovy: „Tady ubyly čtyři pokoje. Tam jak je společenská místnost, tam byl 

dříve pokoj. V pokoji s parketami byly dva pokoje. Sesterna byla o kousek dál a tam, co 

dříve byla sesterna, tam byl také pokoj. Na detoxu to bylo taky jiný.“ Popisuje, že režim 

byl také trochu jiný. Vstávalo se ještě o něco dříve a chodili každé ráno před budovu cvičit. 

KBT tu dříve nebylo a chlapi s ženami byli v jedné budově. Ženy byly nahoře a chlapi 

dole. Myslí si, že to bylo dříve lepší, protože k sobě měli obě pohlaví blíže a měli lepší 

vztahy. Potkávali se na kuřárně a mohli si společně povídat. Dnes jsou ženy na jiné 

budově. Muži za ženami nesmí a oni, i když mohou, tak k nim nechodí. Pavel to popisuje 

takto: „Já tomu říkám sklenicový efekt. Do jedné sklenice dali ženský a do druhé sklenice 

dali chlapy. Sklenice od sebe rozdělily a pak jednou za 14 dnů k sobě sklenice přisunou, 

uspořádají taneční a chtějí, abychom se spolu bavili a šli společně tancovat.“ Bodový 

systém Pavlovy nedělal problém, vzpomíná si na svého patrona, který ho všechno naučil 

a vysvětlil mu pravidla. Pavel to bral jako něco, co se naučil a více to neřešil, zvykl si na to 

během týdne. Na druhé léčbě už takové štěstí na patrona neměl. Ten byl jako „slepá 

nábojnice“, když ho Pavel sháněl, tak nebyl k nalezení, protože se často scházel s ženami 

v parku. Pavel tedy chodil za předsedou, aby se zeptal, co a jak funguje. Po patnácti letech 

většinu z bodového systému zapomněl, takže v prvním týdnu udělal několik chyb. Když 

se Pavlovi přestupky řešily na ranní komunitě, tak se patron hájil tím, že si to musí Pavel 

pamatovat z minulé léčby, ale tolik pravidel si člověk po tak dlouhé době nepamatuje. 

Jinak ještě Pavel vidí rozdíl ve stravě, myslí si, že dříve bylo jídlo mnohem lepší. Teď mu 

připadá, že jedí jen brambory a těstoviny pořád dokola. Také se po patnácti letech změnil 

naprosto personál. Zůstala tu akorát jedna sestra a jeden lékař, jinak jsou tu všichni jiní. 
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5. Rozdíly mezi první léčbou a léčbou po relapsu

Tabulka č. 1

Karolína Josef Pavel

Zaměření se na 

bodový systém 

v 1. léčbě

X

Větší zaměření na sebe 

v druhé léčbě
X X

Dlouhá doba učení se 

bodového sytému
X X

Lepší naplánování 

situace po odchodu 

z 2. léčby

X

Známost terapeutů X X

Doba nástupu na léčbu X X

Jiný náhled na svou 

závislost
X X

Větší náročnost a 

otevřenost ve 2. léčbě
X

Nástup v jiném ročním 

období
X

Modernizace budovy X

Větší komunikace 

mužů s ženami na 

1. léčbě

X

Strava X

Naprosto jiný personál X

V Tabulce č. 1 jsou znázorněny rozdíly mezi první léčbou a léčbou po relapsu u pacientů 

ústavní léčby.
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Všichni tři pacienti v době rozhovoru absolvovali svou druhou léčbu závislosti na 

alkoholu. Pacienti byli léčeni ve stejné psychiatrické léčebně. 

Všichni tři pacienti se nikdy jednoznačně neshodli v rozdílech. Karolína a Josef se 

ve čtyřech rozdílech shodli, což bylo zřejmě ovlivněno i tím, že oba dva nastoupili 

na druhou léčbu do dvou let od ukončení léčby první. Pavel se s Karolínou a Josefem ani 

jednou neshodl. Tento fakt lze přisuzovat časové prodlevě mezi jednotlivými léčbami, 

která trvala 15 let.  

 Zaměření se na bodový systém v 1. léčbě

 Tento rozdíl popisuje Karolína, které dělal bodový systém velké problémy, 

byla jím doslova pohlcena a nemohla se soustředit na samotnou léčbu.

 Větší zaměření na sebe v druhé léčbě 

 Zde je shoda u Karolíny a Josefa

 Karolíně se velmi ulevilo, že se už nemusela učit bodový systém a měla 

dostatek času sama na sebe.

 Josef se na sebe také více zaměřil, byl na sebe více náročný a nedržel se už 

tolik při zdi.

 Dlouhá doba učení se bodového sytému 

 Shoda u Karolíny a Josefa

 Toto se opět týká Karolíny a její první léčby.

 Josef si také myslí, že je pravidel až příliš, dokonce ani personál sám neví, 

jaká ta pravidla jsou a někdy mu přijdou velmi nesmyslná. 

 Lepší naplánování situace po odchodu z 2. léčby 

 Karolína si po 1. léčbě prožila několik situací, které ji i terapeuti v první 

léčbě rozmlouvali. Ona jim však nevěřila a měla vlastní hlavu. Nicméně ji 

tato zkušenost zřejmě velmi pomohla a na odchod z druhé léčby byla 

mnohem více připravená.
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 Známost terapeutů 

 Shoda u Karolíny a Josefa

 U Karolíny měl tento fakt vliv na délku nástupu na druhou léčbu. Tvrdí, že 

se velmi styděla, když do psychiatrické léčebny volala s prosbou 

o opakovanou léčbu. Terapeuty však znala, věděla, do čeho jde, a proto 

s nástupem příliš dlouho neotálela.

 Josefovi přišlo také velmi vhodné to, že znal personál i oddělení. Věděl, kde 

co je a co si ke komu může dovolit.

 Doba nástupu na léčbu

 Shoda u Karolíny a Josefa

 Karolína šla na druhou léčbu brzy. Nebála se a věděla, že to bez léčby 

nezvládne.

 Josef se nerozmýšlel a na druhou léčbu nastoupil velmi brzy, protože věděl, 

že by to sám nezvládl, a že k tomu potřebuje odborné vedení.

 Jiný náhled na svou závislost 

 Tento rozdíl vidíme u Karolíny a Josefa

 Karolína si v první léčbě vůbec nepřipouštěla, že je závislá. Projevovalo se 

to i na jejích slovech. Říkala: „Jsem Karolína a jsem alkoholik.“ Vůbec si 

nepřipouštěla fakt, že by byla alkoholičkou. Ve druhé léčbě se na svou 

závislost dívá jinak a plně si ji přiznává.

 Josef příliš nevěřil tomu, že bude po odchodu z léčby abstinovat. Nyní tomu 

naprosto věří.

 Větší náročnost a otevřenost ve 2. léčbě

 Josef druhé léčbě propadl natolik, že je více náročný nejen na sebe, ale 

i na ostatní spolupacienty. Je také více otevřený a nebojí se cokoli říci.

 Nástup v jiném ročním období

 Josef tento rozdíl uvádí spíše k odlehčení situace. Na druhou léčbu šel 

v zimě, proto musel mít o jedno zavazadlo více.
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 Modernizace budovy 

 Pavel šel na druhou léčbu po 15 letech, proto se nemůžeme divit, že se za tu 

dobu budova psychiatrické léčebny poněkud změnila a prošla modernizací.

 Větší komunikace mužů s ženami na 1. léčbě

 Tento rozdíl opět popisuje Pavel. Ženy a muži byli dříve ubytovaní v jedné 

budově a setkávali se v prostorách společné kuřárny. Tam si spolu mohli 

povídat a znali se. Nyní tomu tak není a Pavel tuto skutečnost nazval 

„sklenicovým efektem“. 

 Strava 

 Pavlovi přijde, že strava na první léčbě byla mnohem lepší, obsahovala více 

masa, méně brambor a těstovin.

 Naprosto jiný personál

 Pavel už po několika setkáních na opakovací léčbě nepotkával několik lidí 

z personálu. Po patnácti letech se Pavel setkal jen s jednou sestrou a jedním 

lékařem z první léčby, ostatní personál se naprosto změnil.
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6. Diskuze

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat, zda pacienti ústavní léčby závislosti 

na alkoholu spatřují nějaké rozdíly mezi první léčbou a léčbou po relapsu a také zjistit, zda 

tu vůbec nějaké rozdíly jsou.

Tato práce se opírá o tři kazuistické výpovědi pacientů z psychiatrické léčebny. Ukázalo 

se, že rozdíly mezi jednotlivými léčbami skutečně existují.

Výzkum formou kazuistických prací byl zvolen záměrně, aby se předešlo co nejvíce 

zkreslení výsledků. Kvantitativní výzkum byl zamítnut, jelikož nebylo jisté, zda rozdíly 

mezi léčbami skutečně existují a pokud ano, jaké rozdíly to jsou. Kvalitativní výzkum také 

nebyl vhodný, jelikož by mohlo vzniknout nepřeberné množství nesmyslných rozdílů.

Byli vybráni pacienti z jedné psychiatrické léčebny, aby mohly být rozdíly lépe porovnány. 

Výzkumný soubor tvoří jedna žena a dva muži. Žena a jeden muž jsou středního věku, 

druhý muž je věku staršího. Pokud budeme porovnávat pohlaví a věk, můžeme říci, že tyto 

faktory nehrají téměř žádnou roli. Neshodu v rozdílech způsobuje doba nástupu 

na opakovanou léčbu. Dva pacienti šli na druhou léčbu v relativně krátké době a jejich 

pohledy na rozdíly se dosti shodují. Pavel, který nastoupil na druhou léčbu až po patnácti 

letech, vidí rozdíly naprosto jiné.

Všichni pacienti v době rozhovoru absolvovali druhou léčbu. Je tedy možné, že pokud 

by absolvovali léčbu třetí a více, mohli by spatřovat rozdíly ještě jiné, nebo by mohli mít 

vzpomínky a pocity natolik zkreslené, že by je nedokázali ani popsat a porovnat. 

Po vyslechnutí tří klientů a přepsání jejich individuálních rozdílů do tabulky, můžeme 

celkem porovnávat 13 rozdílů. Shodu alespoň u dvou pacientů sledujeme u 5 rozdílů. 

Prvním z nich je větší zaměření se na sebe v druhé léčbě. Je to zřejmě způsobeno tím, že 

na první léčbě musí pacient poznat tolik nového, že mu na sebe příliš času nezbývá. 

Psychiatrická léčebna je místo s vlastním režimem a řádem. Klient se musí naučit tento 

režim, poznat samotné prostory, naučit se jména spolupacientů a terapeutů, navyknout si 

novému způsobu života a mnoho dalších.  

Druhým rozdílem, na kterém se dva pacienti shodli, je dlouhá doba učení se bodového 

systému. Už zakladatel bodového systému Jaroslav Skála (1987) připouští, že tento systém 

klade na pacienty mnoho povinností a požadavků, je na pacienty vyvíjen značný nátlak 

a systém na sebe strhává veškerou pozornost. Skála také uvádí možnost, že by bodový 

systém mohl vést k negaci pacientů. Pravdou je, že množství pravidel, které si pacienti 
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musejí zapamatovat je vážně značné a ani samotný personál si některá pravidla 

nepamatuje. Většina pravidel není zapsaných a setry si leckdy nová pravidla vymýšlejí, jen 

aby zdůraznily svou autoritu. Kalina (2013), který dělal průzkum v psychiatrických 

léčebnách ohledně bodového systému, zjistil, že jsou pacienti odkázáni na dokumenty 

zařízení, protože režimové detaily nikde nejsou popsány. 

Známost terapeutů je třetím společným rozdílem dvou pacientů tohoto výzkumu. Dokážu 

si představit, že by tento rozdíl uvedli téměř všichni pacienti, kteří by nastoupili 

na opakovanou léčbu v poměrně blízké době. Pavel, který nastoupil léčbu po 15 letech, 

objektivně nemůže s tímto rozdílem souhlasit. 

Karolína a Josef se shodli i v tom, že doba nástupu do psychiatrické léčebny před první 

léčbou byla mnohem delší než na léčbu druhou. Před první léčbou si ani jeden z nich 

dlouho nepřipouštěli, že potřebují se svou závislostí pomoci. Před nástupem na druhou 

léčbu, byla doba mnohem kratší, zřejmě už tu nevznikaly předsudky a obavy z léčby. 

U Pavla, který 8 let abstinoval a 7 let pil před nástupem na druhou léčbu, se tento rozdíl 

samozřejmě neprojevil. 

Posledním společným rozdílem je jiný náhled na svou závislost. Josef i Karolína 

si uvědomili, že alkoholismus je chronické onemocnění, které se dá abstinencí vyléčit. 

Tento fakt si v první léčbě nepřipouštěli, až druhá léčba jim k tomuto názoru pomohla.

V literatuře můžeme nález zmínky o tom, že se léčba rozlišuje na prvoléčbu a opakovanou 

léčbu. Nicméně i z tohoto mála zdrojů, můžeme dojít k domněnce, že prvoléčby jsou 

úspěšnější, než opakované léčby, protože tito klienti jsou více motivovaní. Vycházelo se 

pravděpodobně z předpokladu, že recidivy po léčbě jsou známkou malé motivace pacienta 

k abstinenci.

Z této práce však vyplývá, že pro pacienty, kteří po první léčbě zrelapsovali, byla až 

opakovaná léčba efektivní, jelikož se v první léčbě na sebe a svojí závislost nemohli 

dostatečně soustředit. Opakovaná léčba pro ně znamenala snadnou adaptaci do systému 

léčby, ujištění se ve faktu, že závislost je nemoc, která se musí léčit a větší zaměření se 

na sebe. Z těchto výsledků lze vyvodit, že opakovaná léčba by mohla být efektivnější než 

prvoléčba, což by znamenalo, že by se názor o efektivnosti prvoléčeb naprosto převrátil.

Tyto výsledky by mohly korespondovat se současným chápáním relapsu jako normální 

součásti průběhu závislosti – nikoliv tedy nutně jako projev malé motivace pacienta, ale 

jako běžnou etapu ve většinovém průběhu závislosti a jako moment v závislostní kariéře, 
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ze kterého lze získat kontemplací určité poučení a pravděpodobně i poučení do dalšího 

terapeutického procesu.  Zda je toto tvrzení správné by bylo potřeba ověřit další prací. 

Doufám, že tato práce rozšíří poznatky o této problematice a poskytne nové informace. 

Výsledky by mohly posloužit zdravotnímu i nezdravotnímu personálu psychiatrických 

léčeben, studentům adiktologie k rozšíření jejich znalostí a koneckonců i široké veřejnosti. 
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7. Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou rozdíly mezi první léčbou a léčbou 

po relapsu. Stanovený cíl jsem splnila vyslechnutím tří pacientů z psychiatrické léčebny 

pro léčbu závislosti na alkoholu. Ukázalo se, že rozdíly skutečně existují, vyskytlo se 

13 různých rozdílů mezi léčbami. Dva pacienti se na 5 rozdílech shodli, jsou to: větší 

zaměření na sebe v druhé léčbě, dlouhá doba učení se bodového sytému, známost 

terapeutů, doba nástupu na léčbu a jiný náhled na svou závislost.

Objevily se i jiné rozdíly, které popsal vždy jen jeden člověk, mezi ně patří: zaměření se 

na bodový systém v 1. léčbě, lepší naplánování situace po odchodu z 2. léčby, větší 

náročnost a otevřenost ve 2. léčbě, nástup v jiném ročním období, modernizace budovy, 

větší komunikace mužů s ženami na 1. léčbě, strava a naprosto jiný personál.

Pokaždé, když by byli vyslechnuti jiní pacienti, byly by výsledky zřejmě trochu odlišné, 

proto by bylo vhodné navázat na tuto práci dalším výzkumem.

Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá, že bodový systém a režim v psychiatrických 

léčebnách je natolik náročný, že se klienti nedostatečně zaměřují na sebe a svoji léčbu, 

proto by bylo vhodné zavést méně pravidel, které se musejí dodržovat a sepsat, za co jsou 

body přičítány a odčítány. Modernizace probíhá ve všech službách, jen v psychiatrických 

léčebnách se stále dodržuje téměř 70 let starý systém. 

Pokud se pacienti shodli, že známost terapeutů je pro ně natolik důležitá, aby nastoupili 

znovu do léčby, můžeme z toho usuzovat, že bychom měli pacienty posílat na opakovanou 

léčbu do stejné psychiatrické léčebny, jako byli na léčbě minulé. Možná i z toho důvodu, 

aby se nemuseli znovu učit bodový systém a režim jiné léčebny.

Práce přinesla nový pohled na efektivitu prvoléčby a opakované léčby. Literatura uvádí, 

že prvoléčby jsou efektivnější, protože pacienti jsou k léčbě více motivovaní. Podle 

výsledků této práce je tento názor v rozporu a ukazuje se, že by paradoxně mohla být 

efektivnější opakovaná léčba. 
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