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Abstrakt   
 

Rituály se dají popsat jako slavnostní úkony mající svá pravidla a svůj význam. 

Mají své místo nejen v terapeutických komunitách pro uživatele návykových látek, ale i 

v běžném životě. Obvykle se váží k tradicím určitého společenství a dávají tak jedinci 

možnost se s tímto společenstvím ztotožnit. Zprostředkovávají také silné emocionální 

zážitky a dotýkají se i spirituální stránky jedince.  

Cílem práce je poskytnout možný pohled klientů jednotlivých fází na závěrečný 

rituál v konkrétní terapeutické komunitě a zjistit, jak jej vnímají a jaký mu – ve vztahu 

k jejich postoji vůči procesu své vlastní léčby – přikládají význam. Výzkumná část 

práce se zaměřuje zejména na to, jaké emoce klienti prožívají, zda a případně jak 

vnímají osobu, které je rituál určen, jak vnímají terapeuty a rituální předměty při rituálu 

používané. 

Ve výzkumné části práce je použit kvalitativní přístup. Data byla sebrána pomocí 

individuálních semistrukturovaných interview. Výzkumný soubor byl vybrán metodou 

záměrného výběru přes instituci, tvoří jej klienti terapeutické komunity White Light I, 

kteří byli v době sběru dat v komunitě přítomni a součastně se zúčastnili odchodového 

rituálu v této komunitě.  

Výsledky práce přinesly poznatky zejména v tom, že odchodový rituál má u 

klientů terapeutických komunit převážně kladnou odezvu a může pro ně být i určitým 

motivačním prvkem. Výsledky výzkumu pak také mohou v praxi poskytnout určitou 

zpětnou vazbu terapeutickému týmu a to zejména v tom, jak vybraní klienti tento 

konkrétní rituál vnímají a jaký mu přikládají význam.   

 

Klí čová slova 

léčba závislosti, terapeutická komunita, rituál, klient 
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Abstract 

 

Rituals can be described as ceremonial acts, that have typical rules and own 

significance. They have their place not only for substance abusers within therapeutic 

communities, but in a daily life also. Usually, rituals are bonded to traditions of a 

specific community and they provide a possibility for an individual to identify with this 

community. They provide also strong emotional experience and they concern spiritual 

parts of the individual as well.  

The main objective of this study is to provide a possible view of clients of each 

stages of final ritual in specific therapeutic community and to find out how it is 

perceived and valued in a case of a given attitude on their process of own treatment.  

The elaborated work is focused on emotions which are experienced by clients, 

whether and in a case how they sense the person, to whom is the ritual addressed, and 

how they sense therapists and objects which are used during the ritual.  

In the elaborated work is used a qualitative approach. Data were collected by 

individual semi-structured interviews. The sample was chosen by a method of intended 

choice via an institution, it is consisted of therapeutic community White Light I clients, 

which were present in the community at that time and simultaneously participated on 

the leaving ritual in this community.  

Results of the work have brought a knowledge, that the leaving ritual has mostly a 

positive response from therapeutic community clients and it could be a certain 

motivational element for them. Results of the research can also provide a practical 

feedback for the therapeutic team especially in the way how chosen clients sense this 

ritual and how they evaluate it.  

 

Key words  

addiction treatment, therapeutic community, ritual, client    

   

 

 
 
 
 
 



9 
 

I. Úvod  
 

Téma práce bylo zvoleno v návaznosti na mou bakalářskou práci, která se taktéž 

věnovala ukončovacímu rituálu, avšak pouze z pohledu klienta, kterému byl rituál 

přímo určen. Toto téma mi přišlo nevyčerpané a jako zajímavý se jevil nápad rozšířit 

pohled tohoto klienta na závěrečný rituál o vnímání závěrečného rituálu klienty 

jednotlivých fází. Oproti bakalářské práci jsem se zde také zaměřila na jinou 

terapeutickou komunitu a tedy i jiný závěrečný rituál.   

V první, teoretické, části této práce jsou popsány terapeutické komunity pro 

drogově závislé klienty, stručně je zde mapován jejich vznik a vývoj, jejich pozice 

v systému péče, prostředí, pravidla, fáze pobytu či klientela. Blíže je pak dán prostor 

terapeutické komunitě White Light I. Dále jsou v této části stručně charakterizovány 

rituály, zejména v souvislosti terapeutických komunit pro drogově závislé klienty, více 

prostoru je zde dáno pak rituálu závěrečnému a především závěrečnému rituálu 

terapeutické komunity White Light I. Rituál v této terapeutické komunitě jsem měla 

možnost zažít během své stáže zde a přišel mi z výzkumného hlediska zajímavý, také 

jsem se v literatuře dosud nesetkala s jeho popisem.        

Druhá, výzkumná, část pak prezentuje cíle výzkumu, výzkumné otázky, 

metodiku, etické aspekty či výhody a nevýhody použitého postupu a roli výzkumníka. 

Také je zde popsán výzkumný soubor, který tvoří klienti terapeutické komunity White 

Light I. V neposlední řadě jsou zde také uvedeny výsledky z provedeného výzkumu, 

který probíhal v terénu (v prostředí terapeutické komunity) formou semistrukturovaných 

interview. Pro výzkumnou část práce bylo tedy použito kvalitativních metod.        

Cílem této práce je nabídnout možný pohled klientů jednotlivých fází na 

konkrétní odchodový rituál ve vybrané terapeutické komunitě (terapeutické komunitě 

White Light I) a zjistit, jak jej vnímají a jaký mu – ve vztahu k jejich postoji vůči 

procesu své vlastní léčby – přikládají význam. Zaměřím se zejména na to, jaké emoce 

klienti prožívají, zda a případně jak vnímají osobu, které je rituál určen, jak vnímají 

terapeuty a rituální předměty při rituálu používané. 

Poznatky z tohoto výzkumu mohou v praxi poskytnout určitou zpětnou vazbu 

členům terapeutickému týmu a to zejména v tom, jak vybraní klienti tento konkrétní 

rituál vnímají a jaký mu přikládají význam, s čímž mohou terapeuti dále pracovat.    
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II. Pojmy  
 

V práci jsou často používány pojmy terapeutická komunita, rituál při úspěšném 

ukončení léčby drogové závislosti (nebo též „ukončovací“ rituál), fáze léčby a klient. 

Aby bylo jasné, co se pod těmito pojmy skrývá, uvádím na tomto místě stručně jejich 

význam tak, jak je v práci chápán a používán. 

 

Terapeutická komunita (TK) – pod pojmem terapeutická komunita se rozumí 

specifické zařízení pro rezidenční (pobytovou) léčbu osob s diagnostikovanou závislostí 

na užívání návykových látek. Je to strukturované prostředí, ve kterém klienti žijí a 

absolvují program léčení či rehabilitace (Kalina, 2001). Existují i terapeutické komunity 

zaměřené na léčbu pacientů s různými psychiatrickými onemocněními (např. psychózy), 

v práci se však vzhledem k jejímu zaměření budu zabývat výhradně terapeutickými 

komunitami pro drogově závislé.  

 

Rituál při úspěšném ukončení léčby drogové závislosti (též ukončovací rituál, 

závěrečný či odchodový) – je obřad, který absolvuje klient třetí fáze při oficiálním 

odchodu z terapeutické komunity, tedy poté, kdy naplnil požadavky léčebného 

programu. Tento rituál je symbolickým vyvrcholením pobytu klienta v terapeutické 

komunitě (Kalina, 2008). 

 

Fáze léčby (či pobytu) – Pojem se vztahuje k rezidenční léčbě v terapeutických 

komunitách, případně ústavní léčbě využívající principy TK, nejčastěji je tato léčba 

rozdělena do čtyř fází (Kalina, 2001). Práci je tento pojem chápán jako etapa léčby, ve 

které se klient v terapeutické komunitě aktuálně nachází, nejčastěji se liší podle 

motivace klientů k dosažení změn ve svém chování a mírou odpovědnosti, již 

v programu léčby přebírají za sebe respektive za celou komunitu (podrobněji viz kap. 

1.6).  

 

  

Klient – Uživatel speciálních odborných služeb, které mají alespoň zčásti 

soukromý a důvěrný charakter (např. psychoterapie, poradenství či sociální služby). 

Přičemž od klienta se očekává větší podíl informovanosti, aktivity, spolupráce a 

partnerského postavení vzhledem k odborníkům, než od role pacienta. (Kalina, 2001)  
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Pod pojmem klient se tedy v práci rozumí léčící se rezident terapeutické 

komunity. Přičemž kdykoli je v práci slovo klient použito, myslí se jím i ženský 

ekvivalent tohoto slova, tedy klientka.   
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III. Teoretická část 

 

1 Terapeutické komunity pro drogově závislé 

 

1.1 Vznik a vývoj 

 

Terapeutické komunity pro závislé, se často vyvinuly jako alternativa v reakci na 

tradiční, v převážné míře v psychiatrické péči o duševně nemocné (Vanderplasschen et 

al., 2013). Nevšímal (2004) pak uvádí jako základní vzory terapeutických komunit pro 

závislé v USA i mimo ni tzv. Synanon a Daytop (v literatuře, Kalina (2008), 

Richterová-Těmínová et al. (2008), též Daytop Village či Daytop Lodge). Tato zařízení 

vycházela spíše ze zkušeností Anonymních alkoholiků (AA) než z britského modelu 

terapeutických komunit pro duševně nemocné (Nešpor, 2003). Nevšímal (2004, str. 

176) však k Synanonu podotýká, že: „Mezi hlavní ideologické změny oproti AA patřil 

odklon od ambulantního programu k ústavnímu a ústup od náboženské ideologie 

k světské orientaci.“ Richterová-Těmínová et al. (2008, str. 200) pak hovoří o Synanonu 

jako o „svépomocné abstinenční komuně“ navazující na aktivity hnutí Anonymních 

alkoholiků a za první skutečnou terapeutickou komunitu pro drogově závislé považuje 

Daytop.  

Kalina (2008) pak Synanon i Daytop řadí mezi hierarchický směr terapeutických 

komunit a coby data založení uvádí 1958 u organizace Synanon a 1963 u Daytop. 

Hierarchii v Synanonu vysvětluje Nevšímal (2004, str. 177) následovně: „člen 

Synanonu mohl, pokud jednal správně, stoupat v hierarchii organizace na čím dál 

zodpovědnější a významnější posty, spojené s celospolečenským („celo-synanonským“) 

uznáním, získávat volnost pohybu, privilegia i materiální komfort.“ O hierarchii 

v Daytopu pak Nevšímal (2004, str. 180) hovoří takto: „Klienti procházejí hierarchickou 

strukturou komunity a mohou dosáhnout až k nejvyšší funkci ředitele komunity. Tento 

evoluční proces růstu umožňuje klientovi stoupat k vyšším úrovním prestiže a umožňuje 

mu měřit v jasně rozlišitelných pojmech rozsah vývoje a vynořování jeho vlastního 

sebeobrazu.“   

Hlavní terapeutické prvky Synanonu pak popisuje Nevšímal (2004, str. 177) jako: 

„náhradní rodina, propracovaný systém odměňování i trestů, modifikace chování 

prostřednictvím konfrontace a frustrace, specifické techniky, charismatický vůdce a 
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náboženská oddanost.“ Daytop byl podle Nevšímala (2004) Synanonem inspirován, 

přesto lze mezi nimi najít zásadní rozdíly: „Na rozdíl od Synanonu, který nabízel 

závislým lidem strukturované bezdrogové společenství jako dlouhodobou životní 

alternativu, bylo cílem Daytop Village změnit život rezidentů takovým způsobem, aby 

mohli žít bez drog v normální společnosti“ Kalina (2008, str. 38). Podle Nevšímala 

(2004, str. 179) bylo pak dalším rozdílem oproti Synanonu „začlenění profesionálů do 

personálu a vytvoření nezávislé kontrolní instituce v podobě správní rady.“  

Nevšímal (2004) pak jako první terapeutické komunity pro drogově závislé 

v Evropě uvádí Alpha House v Portsmouthu a Phoenix House v Londýně, obě s rokem 

založení 1970. První terapeutickou komunitou pro drogově závislé v České republice je 

pak Terapeutická komunita SANANIM Němčice, která byla založena roku 1991 

(Richterová-Těmínová et al., 2008). O této komunitě Kalina (2008, str. 73) píše: 

„Komunitu vytvořili na nezdravotnické půdě jako zařízení sociálně rehabilitačního a 

výchovného typu s psychoterapeutickou složkou. Částečně se inspirovali poznatky o 

hierarchických TK Daytop Village a Phoenix House, vydatně však těžili rovněž 

z domácí tradice (Lobeč/Palata, Kratochvíl, SUR) a hlásili se k ní.“ A tento autor 

dodává, že: „Němčický model byl směrodatný pro řadu dalších komunit pro závislé na 

nelegálních drogách, které vznikaly během 90. let.“  

Dalšími komunitami, pro drogově závislé, založenými na našem území od 

devadesátých let 20. století byly pak: TK White Light I Verneřice (později Mukařov 

v okr. Litoměřice), TK Podcestný Mlýn, TK Čeladná, TK Nová Ves, TK Mníšek pod 

Brdy, TK SANANIM Karlov, TK Vršíček a TK Teen Challenge Šluknov, TK Krok 

Kyjov, TK Sejřek (Mravčík a Nechanská, 2013b, str. 95).  

Terapeutické komunity pro léčbu závislostí se během posledních 45 let dostaly 

z okrajového do hlavního proudu léčby závislostí (DeLeon a Wexler, 2009). 

Nejaktuálnější údaje z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 

2012 (Mravčík et al., 2013a, str. 74) mapují počet terapeutických komunit v České 

republice následovně: „V odborné sekci terapeutických komunit A.N.O. je sdruženo 11 

terapeutických komunit. Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV evidoval k 

srpnu 2013 v ČR celkem 14 programů registrovaných jako terapeutická komunita, 

jejichž primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách.“ Dle Kaliny (2013) se současné terapeutické komunity pro 

drogově závislé od sebe vždy odlišují a každá terapeutická komunita je vždy jedinečná, 

přesto je však spojuje jejich základní profil. Růžička (2011) pak uvádí, že terapeutické 
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komunity pro drogově závislé nejsou v České republice typicky „hierarchické“, ale jsou 

směsicí různých zdrojů, podnětů a zkušeností. 

 

 

1.2 Terapeutické komunity pro uživatele drog v systému péče 

 

V našem prostředí jsou terapeutické komunity součástí komplexního systému 

péče v rámci jedné organizace či existují jako samostatné instituce, které jsou napojené 

na další odborná zařízení či služby. Zřizují je většinou nestátní organizace, existují však 

i terapeutické komunity ve státním sektoru, zejména jako „samostatná oddělení 

lůžkového zdravotnického zařízení“ (Richterová-Těmínová et al., 2008, str. 205). 

Kalina (2008) pak hovoří o tom, že fungování terapeutických komunit je 

neodmyslitelné od fungování ostatních služeb.   

Terapeutické komunity patří dle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České 

republice v roce 2012 (Mravčík et al., 2013a, str. 58) k jednomu z 22 typů programů 

poskytujících služby uživatelům drog. Jako další typy programů jsou zde uvedené 

například: ambulantní zdravotnická zařízení oboru psychiatrie (kam spadají i AT 

ordinace), krizová centra, psychoterapeutické stacionáře, ambulantní (nezdravotnické) 

programy provozované neziskovými organizacemi, zdravotnická zařízení poskytující 

substituční léčbu hlásící klienty do Registru substituční léčby (NRULISL), substituční 

léčba v ordinacích psychiatrů a praktických lékařů, záchytné stanice, psychiatrické 

léčebny, kontaktní centra a terénní programy či služby pro uživatele drog ve vězení. TK 

patří – vzhledem k nákladnosti provozu na jednoho klienta a vstupním kritériím pro 

potenciální klienty ke službám s nejvyšším prahem.  

 

Dle Mravčíka a Nechanské (2013b, str. 93) spadají terapeutické komunity také 

mezi jeden z deseti typů péče definovaných v §20 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami. Také terapeutické komunity řadí mezi „jeden z devíti typů služeb, 

na které se vztahuje certifikace odborné způsobilosti v rámci systému Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)“. Jinými slovy, pro tento typ služby 

schválila vláda ČR, na návrh svého poradního orgánu - Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky, specifické standardy.    
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Obecnější řazení komunit do systému péče lze nalézt u Radimeckého (2007, str. 

16), který je řadí do skupiny služeb „léčby k abstinenci“ spadající do kategorie služeb 

sekundární prevence. Klienti mohou podle něj být do komunit referováni 

z předcházejících typů služeb pro uživatele návykových látek, jako jsou např. 

nízkoprahová kontaktní centra, ordinace lékařů nabízející ambulantní či substituční 

léčbu, nebo zařízení pro detoxifikaci.        

 

1.3  Terapeutická komunita White Light I  

 

Terapeutická komunita White Light I, je zařízení, ve kterém proběhl sběr dat pro 

praktickou část této práce. Proto uvádím alespoň jeho stručný popis, jeho specifika, 

stručnou historii, pravidla zařízení, fáze pobytu a funkce klientů.  

 

1.3.1 Popis 

Toto zařízení se nachází v obci Mukařov (u Úštěku) a je provozováno 

občanským sdružením White Light I. Je to nezdravotnické zařízení zejména pro 

střednědobou rezidenční léčbu (v délce 6 – 8 měsíců) osob závislých na návykových 

látkách. Dle webových stránek sdružení (WL1, n.d.) absolvovalo v roce 2013 v této 

komunitě léčbu celkem 41 klientů, z nichž léčbu úspěšně dokončilo 18 z 27 klientů (v 

roce 2012 to bylo 16 z 24 klientů). Přičemž z 9 zbylých klientů jich 7 odešlo 

předčasně z léčby do třech měsíců po nástupu a 2 klienti přestoupili pro porušení 

pravidel do jiné komunity. Během roku 2013 pak do léčby nastoupilo 14 klientů, 

kteří v léčbě pokračují do následujícího roku. Tým této terapeutické komunity je 

multioborový (psycholožka, pracovní terapeut, sociální pracovník, terapeuti, 

adiktologové aj.), pracují v něm absolventi různých studijních oborů (psychologie, 

speciální pedagogika apod.), kteří pokračovali dalším specializačním vzděláváním a 

výcviky v psychoterapii. V týmu není přítomný psychiatr, avšak do komunity 

pravidelně dojíždí (WL1, n.d.).  
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1.3.2 Specifika 

Oproti jiným terapeutickým komunitám přijímá toto zařízení klienty mladší 18 let, 

přičemž horní věková hranice není omezena. Také je zde velmi propracovaný systém 

práce s rodinnými příslušníky klientů (White Light I nabízí např. rodičovské skupiny, 

rodinná sezení či rodičovské víkendy). Jako další specifikum vnímám pořádání 

zážitkových (a často i zátěžových) aktivit s klienty – například v době mé praxe zde se 

komunita připravovala na sjíždění řeky spojené se stanováním. Na webových stránkách 

sdružení se o tom lze dočíst jako o zážitkové pedagogice a jako další aktivity jsou zde 

pro příklad uvedeny horolezectví, běžky či horská turistika. Další specifikum je, že 

klienti mohou do komunity nastoupit již po absolvování detoxifikačního pobytu, není 

tedy požadována předchozí léčba v psychiatrické léčebně (WL1, n.d.). Oproti jiným 

komunitám je také program terapeutické komunity White Light I kratší (6-8 měsíců), 

přičemž výsledků dosahuje srovnatelných s jinými terapeutickými komunitami, jejichž 

program léčby trvá déle (WHITE LIGHT I, 2013).  

 

1.3.3 Historie 

Ve výroční zprávě občanského sdružení White Light I (WHITE LIGHT I, 2013) 

lze nalézt důležité milníky jak celého sdružení, tak terapeutické komunity. Pro celé 

sdružení je důležitý rok 1996, kdy bylo občanské sdružení White Light I založeno. 

V roce 1997 pak byl zahájen provoz terapeutické komunity ve Verneřicích, roku 1998 

pak byla terapeutická komunita přestěhována do obce Mukařov, kde se nachází dodnes. 

V roce 1999 byl v terapeutické komunitě zahájen ucelený model práce s rodinnými 

příslušníky klientů a konal se první tzv. rodičovský víkend. Dalším důležitým bodem 

historie terapeutické komunity White Light I bylo odkoupení objektu v Mukařově 

v roce 2002, čímž došlo ke snížení provozních nákladů úsporou za dosud placený nájem 

předchozímu vlastníkovi objektu. V roce 2002 došlo také k zrekonstruování půdních 

prostor objektu komunity a vznikly tak 3 pokoje pro klienty, 1 hostinský pokoj (např. 

pro rodiče klientů nebo studenty na praxích či stážích) a rozsáhlá místnost pro 

skupinovou práci s klienty. Další rekonstrukce objektu terapeutické komunity proběhla 

v roce 2009, tentokrát se týkala oken a sociálních zařízení pro klienty.  
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Obdobné milníky z historie jak sdružení tak terapeutické komunity White Light I 

lze nalézt i na jejich webových stránkách1, kde jsou stejně jako ve Výroční zprávě 

uvedeny přehledně dle jednotlivých roků. Oproti Výroční zprávě je zde ale uvedeno i 

konkrétní datum zahájení provozu terapeutické komunity – 4. listopad 1997 a bližší 

popis tehdejšího objektu – fara ve Verneřicích. Také je zde uvedeno, že založení 

občanského sdružení White Light I předcházela „v letech 1993 - 1996 činnost 

terapeutické komunity (TK) WHITE LIGHT, jež vznikla jako 2. zařízení tohoto - v ČR 

tehdy zcela nového - specifického modelu léčby osob se závislostí. Vzhledem k tomu, 

že v roce 1993 dosud neexistovaly v ČR standardní dotační mechanismy pro 

financování podobných služeb, pracovala komunita WHITE LIGHT do roku 1996 se 

švýcarskými uživateli drog (ve Švýcarsku se zakladatelé programu v roce 1992 učili, 

jak v terapeutické komunitě pracovat). Poté, kdy se situace ve financování služeb v ČR 

změnila, bylo založeno občanské sdružení WHITE LIGHT I (I pro odlišení od původní 

komunity pro švýcarské klienty), které na podzim 1996 podalo žádost o dotaci na práci 

s českými klienty, jež měla být zahájena na počátku roku 1997“.     

O historii terapeutické komunity White Light I se lze také dočíst v občasníku 

klientů terapeutické komunity White Light I s názvem Wajtoviny (2013, str. 3-4), kde 

se nachází podrobný rozhovor se zakladatelem terapeutické komunity - PhDr. Josefem 

Radimeckým, Ph.D.,MSc. Ten zde hovoří o zrodu myšlenky založit komunitu: „Před 

rokem 1989 jsem pracoval jako vychovatel ve Výchovném ústavu pro děti a mládež 

v Boleticích. Po revoluci jsem uvažoval o možnosti zřídit alternativu takového zařízení, 

které by nabízelo více „rodinnou“ atmosféru, lidštější a důstojnější přístup ke klientům.“ 

Dále mluví o osobní zkušenosti se švýcarskou terapeutickou komunitou pro mladistvé 

uživatele drog, ve které byl v roce 1992 na čtyřměsíční stáži a která ho inspirovala 

k založení vlastní terapeutické komunity pro uživatele drog. Vysvětluje zde i význam 

názvu komunity – White Light, coby bílého světla jako paprsku naděje v „tunelu 

závislosti“ a uvádí, že anglický název byl zvolen z důvodu nezájmu českých úřadů o 

komunitu a její financování a služby byly v letech 1993-1996 poskytovány švýcarským 

klientům, o čemž se lze dočíst i na webových stránkách sdružení. V rozhovoru se lze 

dočíst i o začátcích práce pro české klienty, kterou odstartovalo v roce 1996 financování 

těchto služeb českými úřady dotacemi. V terapeutické komunitě White Light došlo 

k ukončení služeb pro švýcarské klienty a od roku 1997 započala práce s českými. 

                                                 
1 http://www.wl1.cz/oswhite/historie.html Navštíveno: 12.4.2014 
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Důvod ponechání anglického názvu je v rozhovoru vysvětlen následovně: „Protože však 

bylo mezi odbornou veřejností naše jméno již zaběhnuté, ponechali jsme si anglický 

název, ale pro odlišení jsme za White Light přidali ještě jedničku. Proto se naše 

organizace jmenuje White Light I.“ Dále se zde lze dočíst o nelehkých začátcích práce 

s českými klienty: „V prosinci 1996 jsme ukončili provoz pro švýcarské klienty a již 

v říjnu 1996 jsme požádali ministerstva o dotaci na provoz s českými klienty pro rok 

1997. Už nevím proč, ale dotace přišla až koncem srpna (roku 1997). Takže se mezitím 

původní terapeutický tým rozpadl a já jsem musel najít nové spolupracovníky, musel 

jsem je zaučit, jak v terapeutické komunitě pracovat, společně jsme upravili program, 

rozeslali nabídku pro zájemce o naši službu a řadu dalších věcí. Konečně 4. listopadu 

1997 nastoupili první klienti a do konce roku jsme postupně doplnili skupinu tuším na 

osm členů.“  A jako zajímavost je v rozhovoru uvedeno, že: „z prvních Vánoc 

v komunitě pro české klienty tehdy ČT 1 vysílala ve svém zpravodajství reportáž“ 

(Wajtoviny, 2013, str. 3-4). 

 

1.4 Klientela 

 

Cílovou populací terapeutických komunit pro drogově závislé jsou osoby závislé 

na návykových látkách (obvykle nealkoholových), se středním až těžkým stupněm 

závislosti, mnohdy s kriminální anamnézou a těžším psychosociálním, případně i 

somatickým poškozením (např. hepatitidy typu B a C). Věk klientů se pak ve většině 

komunit pohybuje v intervalu 18-35 let. Existují ale i komunity, které se specializují na 

mladistvé klienty či komunity, které se zaměřují na klientelu starší (Richterová-

Těmínová et al., 2008).   

Údaje týkající se klientů terapeutických komunit mapovali také Mravčík a 

Nechanská (2013) v průzkumu Sčítání adiktologických služeb 2012. Z celkového počtu 

255 zkoumaných programů se 15 programů poskytujících služby definovalo jako 

terapeutické komunity. V nich bylo v okamžiku sčítání služeb celkem 319 klientů, 

nejčastěji ve věkovém intervalu 15-44 let (85 % případů) a převážně muže (60 %). 

Jejich cílovou skupinou byly pak nejčastěji uživatelé nelegálních drog, alkoholu, 

psychoaktivních léků či patologičtí hráči, našly se i komunity zaměřené na specifické 

cílové skupiny jako jsou klienti s psychiatrickou komorbiditou nebo těhotné ženy a 

matky (Mravčík a Nechanská, 2013).   
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Cílovou skupinou terapeutické komunity White Light I jsou „muži i ženy s 

diagnostikovanou závislostí na užívání návykových látek od 15 let věku z celé České 

republiky po absolvování detoxifikace ve specializovaném zdravotnickém zařízení“ 

(WHITE LIGHT I., 2013, str. 7).   

Dle výroční zprávy občanského sdružení White Light I byla v roce 2012 služba 

v terapeutické komunitě poskytnuta 37 klientům závislým na návykových látkách, a 123 

osobám z řad rodinných příslušníků či osob blízkých. Průměrný věk klientů v témže 

roce byl 25,8 let, pouze 4 klienti byli mladší 18 let. Klienty terapeutické komunity pak 

byli problémoví a/nebo injekční uživatelé, zejména pervitinu (v 80% případů) a často 

s kombinovanými problémy (např. problémové užívání alkoholu nebo patologické 

hráčství), 20% klientů pak uvádělo jako primární problém opioidy (se závislostí na 

užívání heroinu či Subutexu). Poměr mužů a žen byl pak v této službě 3:2. Dle místa 

bydliště využívalo službu nejvíce klientů z Ústeckého kraje (10) a z Prahy (taktéž 10), 

druhý nejčetněji zastoupený kraj byl Středočeský (6 klientů) a třetí kraj Liberecký (5 

klientů). Klienti byli také často trestně stíháni a/nebo měli podmíněné či alternativní 

tresty (WHITE LIGHT I., 2013). 

 
Indikační kritéria k přijetí klienta do terapeutické komunity White Light I jsou pak 

následující: 

• „muž či žena ve věku od 15 let; 

• byl/a u něj/ní diagnostikovaná závislost na OPL dle MKN-10 (DMS IV); 

• byl/a doporučen/a do pobytové služby jiným odborným zařízením; 

• absolvoval/a detoxifikaci ve specializovaném zařízení; 

• absolvoval/a požadovaná zdravotní vyšetření.“ 

(WHITE LIGHT I., 2012, str.9)  

 

Služba nepřijímá osoby, které vyžadují specifickou péči a přístup (např. mající 

tělesné, smyslové, duševní nebo kombinované postižení či trpící akutní infekční 

chorobou) a to zejména z důvodu nemožnosti uzpůsobení objektu komunity a jejího 

programu potřebám klientů s výše uvedenými problémy (WHITE LIGHT I., 2012). 
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1.5 Pravidla a sankce  

 

Pravidla v terapeutické komunitě by měla být jasně a jednoznačně formulovaná a 

srozumitelná. Také by jich nemělo být velké množství. Členům komunity by měla 

zajišťovat ochranu a bezpečí a také impulsy pro sociální učení a změnu chování 

(Richterová-Těmínová et al., 2008). Jejich dodržování je také jedním ze základních 

předpokladů zvládnutí léčby v terapeutické komunitě. Broža (2007, str. 83) také dodává, 

že: „každé definované pravidlo by mělo mít svůj jasný důvod, záměr a smysl“. U 

Kaliny (2008, str. 99) lze nalézt obsáhlé dělení systému pravidel v terapeutické 

komunitě a jejich stručný popis: 

• „Metapravidla – Zajišťují přežití, stabilitu, pružnost a sebekontrolu TK. 

• Pravidla o bezpečí 

o Kardinální pravidla – Zakazují ohrožující chování: drogy, násilí, sex. 

o Další pravidla o ochraně jednotlivce a společenství – Zajišťují osobní a 

skupinové hranice a integritu v terapeutickém procesu (právo říci „ne“, 

důvěrnost osobních údajů, skupinové/komunitní tajemství).  

• Pravidla o uspořádání času – Určují rozvrh dne a týdne, kalendář komunity a 

strukturu pobytu klienta. 

• Pravidla o zapojení – Stanoví zásady žádoucího chování, které přináší prospěch 

z léčby. 

• Pravidla o moci a odpovědnosti – Stanoví principy kolektivního rozhodování, 

právo veta personálu, delegování odpovědnosti a pravomoci, zásadu 

„jednotlivec přijímá rozhodnutí komunity“ a systém sankcí.  

• Provozní pravidla – Stanoví operační zásady pro jednotlivé aktivity („jak se co 

dělá v TK“).  

• Zvyklosti – Uchovávají ústní tradice, zahrnují nepsané normy „jak se co dělá v 

TK“.“  

 

V terapeutické komunitě White Light I patří mezi základní (kardinální) pravidla: 

 

• „žádné drogy, léky či alkohol; 

• žádné partnerské a sexuální vztahy; 

• žádné násilí; 
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• žádné krádeže a podvody.“ (WHITE LIGHT I, 2012, str.8)   

 

Další okruhy pravidel terapeutické komunity White Light I jsou: příjem do TK, 

ukončení terapie, opakovaný pobyt, pravidla přestupů do fází, program dne/týdne, 

funkce klientů TK, požití drogy, kouření v TK, kapesné a zacházení s penězi, práce 

v TK, hygiena, oblečení, hudba v TK, literatura v TK, osobní volno, hodnocení klientů, 

samostatné výjezdy mimo TK, písemné a telefonické kontakty, vyřizování stížností 

klientů, nemoc a léky v domě, řešení nouzových událostí  (WHITE LIGHT I., 2012).  

Jak je vidět, tyto okruhy pravidel upravují širokou škálu chování v komunitě a 

částečně se shodují s výše zmíněnými okruhy pravidel dle Kaliny (2008).  

    

V případě nedodržení některého z pravidel hrozí klientovi sankce neboli trest. Jak 

píše Kalina (2008, str 190): „nejzávažnější sankcí, vyhrazenou pro porušení 

kardinálních pravidel, je vyloučení z komunity. Přestoupí-li klient jednorázově či 

opakovaně méně závažnou normu chování, má TK k dispozici soustavu jiných, 

odstupňovaných sankcí.“ V poznámce operačního manuálu terapeutické komunity 

White Light I (WHITE LIGHT I., 2012, str. 8) se píše: „Porušení základních pravidel je 

vždy individuálně posuzováno a diskutováno jak mezi členy terapeutického týmu, tak i 

se skupinou klientů, přičemž je zejména zohledňována otázka zajištění bezpečného a 

bezdrogového prostředí TK. Vyloučení klienta v případě prvního porušení základních 

pravidel je používáno jen jako nejkrajnější způsob řešení.“ Tedy i v terapeutické 

komunitě White Light I hrozí za porušení jednoho či více základních pravidel vyloučení 

z komunity.  

Za porušení méně závažných pravidel bývají obvykle mírnější sankce typu: 

podmínečného vyloučení, sestupu v hierarchii skupiny, kontraktu o chování, nutnost 

opakování pracovní funkce, dočasná ztráta privilegií a statutu či úkol navíc ve prospěch 

komunity či vlastního rozvoje (Kalina, 2008). O konkrétních pravidlech sankcí za 

porušení méně závažných pravidel v terapeutické komunitě White Light I se pak lze 

v operačním manuálu komunity (WHITE LIGHT I., 2012, str. 20) dočíst toto: „Sankce 

navrhuje kterýkoli člen TK a jsou projednány na skupině.“ A dále že: 

• „Sankce je hodinová či úkolová práce v osobním volnu klientů, je udělována při 

porušování pravidel a/nebo opakovaném neplnění úkolů. 
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• Náplň sankce určuje šéf dílny po domluvě s terapeutickým týmem a šéfem 

domu. Začátek a konec sankce se hlásí šéfovi dílny. Klient ohlásí splnění sankce 

šéfovi domu a na ranní komunitě. 

• Za 2 sankce u rajónu typu kuchyň, zvířata, kotelník – je klientovi udělena sankce 

(tzv. opakovačka) = následující týden si daný rajón zopakuje. 

• Ze závažných důvodů je možné se domluvit se skupinou a terapeutickým týmem 

na prodloužení termínu pro splnění sankce. 

• Za kontrolu plnění sankcí zodpovídá šéf dílny (případně jmenovaný zástupce). 

• Klientům v 0. fázi se sankce udělují od počátku bodování (tj. po 7 dnech po 

nástupu do programu) – to neplatí pro sesazené klienty.“ 

    

1.6 Fáze pobytu 

 

V terapeutických komunitách bývá pobyt zpravidla rozdělen do několika stádií či 

fází. Kalina (2008) uvádí, že tyto fáze jsou hierarchickými stupni, od nichž se odvíjí 

postavení a role jednotlivých klientů. Dle Richterové-Těmínové et al. (2008) se 

jednotlivé fáze liší množstvím přijímané odpovědnosti a také značí to, že klient jde 

v léčbě kupředu a pracuje na své změně. Adameček (2007) pak uvádí, že smyslem 

rozdělení programu terapeutické komunity do těchto fází je podpoření a strukturování 

procesu změny a také možnost průběžného sledování a hodnocení tohoto procesu u 

jednotlivých klientů. Zim (2013, str. 21) mapuje názvy fází ve vybraných 

terapeutických komunitách, mezi nimiž je i terapeutická komunita White Light I, u které 

udává pro 0. fázi název rozhodovací, pro 1. fázi název adaptační, pro 2. fázi označení 

nácviková a pro 3. fázi termín odpoutávací. Tyto názvy bezesporu vyjadřují náplň 

daných fází lépe než číselné označení a lze se s nimi setkat i v operačním manuálu této 

terapeutické komunity (WHITE LIGHT I., 2012).     

 

 

V terapeutické komunitě White Light I je tedy pobyt rozvržen do 4 fází, které se 

od sebe liší především rozsahem odpovědnosti, kterou klient v rámci skupiny postupně 

přebírá a také nároky na klienta: 

 •  Nultá fáze: doba trvání je 2 až 4 týdny, je to vstupní fáze klienta do 

terapeutické komunity. Klient si v této fázi zvyká na režim a povinnosti a na skupinu. Je 
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to také období podpory a akceptování. Na klienta jsou v tomto období kladeny nižší 

nároky, pracuje se s motivací k léčbě a na konci tohoto stadia se klient rozhoduje, jestli 

setrvá v programu. 

•  První fáze: trvá 1 až 2 měsíce. V této etapě se pracuje zejména na vytvoření 

prostředí vzájemné důvěry, společně se určují a formulují klientovy problémy a 

naznačují kroky k jejich řešení.  

•  Druhá fáze: Je obvykle nejdelším obdobím pobytu klienta v této komunitě, doba 

trvání je 2 až 3 měsíce. Hlavním cílem této fáze je systematická práce na klientově 

problému. Klient se také učí novým sociálním rolím a způsobům komunikace, snahou je 

také docílení pozitivních změn v jeho chování. Dále klient přebírá odpovědnost za sebe 

i jiné členy skupiny a spolupodílí se aktivně na organizování a vedení života komunity. 

•  Třetí fáze: tato fáze probíhá v rozpětí 1 až 2 měsíce a je fází poslední. Je 

charakteristická pozvolným odpoutáváním klienta od komunity. Klientovi v této fázi je 

umožněno chodit do zaměstnání mimo terapeutickou komunitu. Klient se však nadále 

účastní některých komunitních aktivit a je zodpovědný za určité oblasti života skupiny. 

Obvykle se také pracuje na plánu následné péče (doléčovací programy, sociální pomoc, 

hledání zaměstnání či dokončení studia) (WL1, n.d.).  

 

Pro zajímavost bych zde ráda uvedla i fáze vývoje skupiny dle Tuckmana (in 

Výrost and Slaměník (Eds.), 2008, str. 327), které jsou následující: 

„Formování (Forming) – Charakterizuje ji závislost a orientace. Lidé se seznamují 

navzájem a s úlohou. Převládá úzkost členů a jejich nejistota z hlediska spolupatřičnosti 

ke skupině. 

Bouření (Storming) – Typickým znakem je konflikt a emocionalita. Členové 

skupiny se snaží prosadit a docílit toho, aby skupina uspokojovala jejich osobní potřeby. 

Vznikají konflikty a dochází k nepřátelskému chování mezi členy s různými potřebami. 

Normování (Norming) – Charakterizuje jej soudržnost a výměna. Každý se snaží 

překonat konflikty, často dohodnutím jasnějších pravidel skupinového chování. 

Vytvářejí se společně sdílené postoje, hodnoty, rolová očekávání, způsoby konání. 

Optimální výkon (Performing) – Charakterizuje jej rolové chování členů skupiny 

a produktivní řešení problémů a vykonávání skupinových úloh. Členové pracují 

kooperativně na dosažení společných cílů. Vztahy jsou stabilizované, stejně jako 

efektivní chování v prospěch celku. 
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Ukončení (Adjourning) – Je to fáze rozchodu. Členové se uvolňují ze sociálně 

emocionálních vazeb a aktivit zaměřených na plnění úloh skupiny.“ 

V tomto popisu lze nalézt určité podobnosti s výše uvedenými fázemi pobytu v 

terapeutické komunitě White Light I - Zejména fáze „formování“ a „ukončení“ mají 

jasnou paralelu ve fázi 0. a 3. Pro tuto práci je důležitá zejména fáze ukončení 

(adjouring), jejímž vyvrcholením je v terapeutické komunitě právě odchodový rituál. 

Zajímavé je, že právě tato fáze byla do Tuckmanova modelu zahrnuta dodatečně, coby 

reflexe poznatků z výzkumů jiných autorů (Tuckman and Jensen, 2010).  

 

1.7 Strukturovaný program 

 

Důležitou složkou terapeutické komunity je bezesporu strukturovaný program, ten 

určuje, co, kdy a za jakých podmínek mají členové komunity dělat. Ve všedních dnech 

připadá na jednotlivé činnosti (včetně pracovní terapie), na spánek a na volný čas 

zhruba stejný díl (8 hodin). O víkendech je volného času více. Ve strukturovaném 

programu se uplatňují psychoterapeutické i výchovné prvky (Kalina, 2008). Richterová-

Těmínová et al. (2008) pak poukazují na to, že rozdělení času v terapeutické komunitě 

je podobné běžnému životu.      

Strukturovaný program dává členům komunity jistotu a obecně přijímanou 

představu o tom, co právě probíhá a co bude následovat. Strukturovaný program přesně 

rozděluje den do jednotlivých časových úseků a přiřazuje těmto úsekům jasný obsah. 

Tyto úseky jsou jasně ohraničeny a hranice jsou důsledně dodržovány. Klienti tak mají 

možnost pohybovat se v pevně stanovených hranicích a učit se je dodržovat (Mahrová, 

2007a). 

 

Kalina (2008) dělí program v terapeutické komunitě do čtyř základních bodů:  

• Komunitní setkání 

• Skupiny v terapeutické komunitě 

• Práce (jako součást léčby) 

• Volnočasové aktivity 

 

Mezi komunitní setkání patří každodenní setkání komunity, které je zejména 

organizační a interakční. Pod pojmem skupiny v terapeutické komunitě si lze pak 
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představit skupiny psychoterapeutické, genderové, hodnotící, nácvikové či vzdělávací. 

Pod prací se pak skrývá pracovní terapie, která slouží zejména k osvojení nebo 

obnovení pracovních návyků a dovedností. Volnočasové aktivity pak obsahují zejména 

„aktivní“ odpočinek a to buď s ostatními členy komunity či individuální (Kalina, 2008). 

V terapeutické komunitě White Light I mají klienti ve volném čase k dispozici 

například posilovnu, sportovní náčiní, společenské hry, hudební nástroje, osobní počítač 

s on-line připojením, keramickou dílnu či knihovnu (WHITE LIGHT I., 2012, str. 18). 

Během mé stáže také klienti ve svém volném čase organizovali tzv. filmový klub 

s promítáním skupinou zvoleného filmu.  

 

Program terapeutické komunity White Light I je určen obsáhlým harmonogramem 

(podrobně viz Příloha č. 1). I zde je klientům přesně určeno co, a kdy mají dělat. Ve 

všední dny se v harmonogramu nacházejí bloky pracovní terapie, která trvá každý den 

zhruba 5 hodin. O víkendech pak pracovní terapii z části nahrazují volnočasové aktivity. 

Dalším výrazným rozdílem mezi všedním dnem a víkendem je v tomto harmonogramu 

čas budíčku, kdy ve všední dny je psaný na 6:30, o víkendech pak v 8:00. O víkendech 

také klienti neabsolvují ranní rozcvičku. Oproti tomu se pak klienti každý den účastní 

tzv. ranní komunity, což je skupinové setkání, jehož cílem je zhodnocení uplynulého 

dne a příprava na den následující (WHITE LIGHT I., 2012, str. 25).  

Dle tohoto harmonogramu také klienti absolvují skupiny psychoterapeutické, 

mezi nimiž je nejčastější skupina „dynamická“ (5x týdně). Dynamická skupina 

umožňuje klientům zpracovávat svá individuální témata (jako jsou rodina, vztahy, 

závislost, aktuální problém atd.) v diskusi s ostatními členy komunity. Cílem tohoto 

typu je získání náhledu na daný problém, otevření se skupině a sdílení či předávání 

zkušeností či názorů (WHITE LIGHT I., 2012, str. 25).    

 

1.8 Prostředí 

 

Důležitým prvkem terapeutické komunity je její prostředí. Prostředí je také jednou 

ze složek, která odlišuje terapeutickou komunitu od běžné ústavní léčby 

v psychiatrických nemocnicích. Sobotka (2007) udává jako základní důležité prvky 

terapeutických komunit: bezpečné prostředí bez drog; příjemnou neústavní atmosféru; 

klidné místo s jasným rozlišením „světa“ komunity a „světa“ venku; koedukovanost a 

alespoň minimální rozdělení bydlení mužů a žen. Bezpečné prostředí bez drog bývá 
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zpravidla zajištěno kardinálními pravidly. Na vytvoření příjemné a neústavní atmosféry 

se pak podílí jednak přístup personálu komunity a pak také prostředí komunity jako 

takové. Klidné místo většinou řeší situování komunity na venkov a rozlišení hranic na 

svět „venku“ a „uvnitř“ pak zajišťuje buď oplocení anebo velká odlehlost komunity od 

okolního světa. Rozdělení bydlení pak zajišťuje samotné rozdělení pokojů na „mužské“ 

a „ženské“.  

V určité izolovanosti vidí Sobotka (2007) výhodu v tom, že klient přeruší vazbu 

s původním „nemocným“ prostředím, ve kterém se jeho závislost rozvinula a ocitne se 

v novém prostředí, které podporuje jeho osobnostní růst a změny postojů.      

 

1.9 Funkce  

 

Klienti se během pobytu v terapeutické komunitě podílejí na jejím chodu. Jak píše 

Kalina (str. 105, 2008): „Klientům může (volbou či jiným čitelným mechanismem) 

připadnout řada pozic v TK, které poskytují zkušenosti v různých typech 

odpovědnosti.“  

Díky funkcím klient získává pravomoc a důvěru a má zde také možnost přebírat 

rostoucí míru zodpovědnosti za sebe i za ostatní. Funkce zajišťují fungování komunity a 

jsou obvykle svěřovány členům komunity ve vyšších fázích. Klienti nižších fází 

zastávají méně zodpovědné práce či práce pomocné (běžný úklid, pomocné práce 

v kuchyni, na zahradě, u zvířat a jiné). Velký význam má rozdělení kompetencí v rámci 

komunitní hierarchie. Klienti v nižších fázích mohou přebírat zkušenosti od klientů, 

kteří jsou v léčbě již déle a klienti vyšších fází mohou být vzorem pro ostatní. Funkcemi 

je v klientovi pěstováno poselství, že je pro komunitu prospěšný a důležitý. Každý 

klient postupně prochází všemi funkcemi v komunitě a učí se ve svěřených funkcích 

sounáležitosti, schopnosti udělat něco pro druhé a plánovat budoucnost (Mahrová,  

2007b). Funkce mu navíc poskytují možnost osobního prožitku autority ve vztahu 

k ostatním členům skupiny, jejích výhod i nevýhod.   

V terapeutické komunitě White Light I, jsou klientskými funkcemi: šéf domu 

(nejvýznamnější funkce, jeho povinností jsou například rozdělování a kontrola rajonů, 

příprava samořídících skupin, navrhování sankcí a odměn na ranní komunitě či účast na 

poradě týmu před velkou komunitou), šéfkuchař a myč (během 2 týdnů službu 

vykonávají 2 klienti, kteří se po 1 týdnu mezi sebou vystřídají, na starosti pak mají 

například sestavení jídelníčku, objednávku potravin, přípravu jídel a následný úklid po 
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stolování), šéf dílny (ten např. během pracovní terapie dohlíží na včasný nástup do 

práce a rozděluje práci, jinak má zodpovědnost za dílnu, kontroluje splnění sankcí a 

kontrolu péče o hospodářská zvířata), zdravotník (vede záznam o nemocných klientech, 

zodpovídá za zdravotnický materiál a nosí nemocnému klientovi v izolaci stravu) a 

výkon rajonů zvířata (stará se o psa a ostatní zvířata) (WHITE LIGHT I., 2012, str. 13-

15).     

Další funkce klientů, které jsem během své praxe v této komunitě zaznamenala, 

byly například služba v kotelně, služba v prádelně nebo v souvislosti s tématem rituálů 

funkce tzv. rituálníka, který zodpovídal za přípravu rituálů, tedy konkrétněji za přípravu 

rituálního svícnu a svícnů klientů či dalších rituálních pomůcek, až po přípravu rituální 

hudby, jež se liší podle typu rituálů. Zajímavé je, že funkce rituálníka není v Operačním 

manuálu této terapeutické komunity přímo definována, je zmíněna pouze u popisu 

přípravy rituálu.  

  

2 Rituály 

 

Rituály představují konstantní způsob jednání, který si zachovává určitou formu. 

Rituály posilují identitu člověka a společnosti, dodávají jistotu a strukturují život či 

průběh dne. Mohou také pomáhat při učení či při překonávání krizí.  (Kunze a 

Salamander, 2011) Jejich praktikování přináší dva základní výstupy – víru a 

sounáležitost, přičemž tato „víra“ je vyjádřením jistoty, důvěry a spolehlivosti 

(Marshall, 2002).  

Čtrnáctá (2007, str. 106) pak definuje rituály jako „standardizované chování, které 

má hlubší smysl nebo smysly (někdy odlišné pro jednotlivé účastníky), které probíhá 

v určitých neměnných podmínkách – rituálním prostředí (místo, situace, čas) za účasti 

určitých osob – rituální osoby, eventuálně za použití rituálních předmětů.“  

S proměnou společnosti mohou některé rituály ztrácet svůj smysl a nejsou-li 

naplněny novým významem, tak zanikají anebo se stávají formou bez obsahu 

(Kaufmannová-Huberová, 1998). Proto je změna rituálu legitimní a osvědčenou 

strategií, která posiluje dynamiku a životaschopnost společnosti, jež se zaplétá do sítě 

vlastních stereotypů (Hájková, 2006). Rituál může být také považován za pojítko 

k hlubším duševním vrstvám, které nedokážeme vědomě řídit (Kaufmannová-
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Huberová, 1998, str. 10). Gardner a Grillo (2002) pak zmiňují, že rituály jsou flexibilní 

v závislosti na tom, kdo je provádí, kdo pozoruje a co se jimi chce sdělit.   

Rituál, respektive jeho provádění, nás coby jedince či příslušníky různých skupin 

spojuje s našimi základními mýty a předky, dokáže nám zajistit přístup k vlastní či 

společné minulosti, k mytickým i historickým základům naší identity (Hájková, 2006).  

Kratochvíl (1979) udává, že rituály obsahují často silný emocionální náboj, 

odpovídají potřebě citových zážitků a sentimentalitě a i díky své symbolice zůstávají 

dlouho v paměti.    

Čtrnáctá (2007) pak hovoří o tom, že rituály svým posvátným charakterem dávají 

událostem hlubší smysl a svou daností a opakováním poskytují bezpečí a zbavují 

nejistoty, jsou také symbolickým vyjádřením určitých potřeb člověka a současně 

prostředkem jejich naplnění.   

 

Kunze a Salamander (2011, str. 9) přehledně v bodech definují to, co mají rituály 

obnášet:  

• „Rituály mají svůj pevně daný průběh. 

• Podléhají určitým pravidlům anebo schématu. 

• Určité způsoby chování se v jistých situacích opakují. 

• Rituály lze provádět jako naučené, nebo naopak jako nevědomé. 

• Průběh rituálu je (s výjimkou počáteční fáze praktikování) dobře známou 

záležitostí. 

• Smysl rituálů není uchopitelný logicky, nýbrž spočívá ve faktu, že rituály jsou 

uznávány a zachovávány.“ 

  

Vztáhneme-li výše vypsané body na závěrečný rituál v terapeutické komunitě, 

zjistíme, že všechny tyto body lze pozorovat i u něj. Má pevně daný průběh a podléhá 

určitému schématu, obojí je dokonce popsáno v Operačním manuálu TK. Je opakován 

při každém úspěšném dokončení léčby klienta. Je naučený a mezi klienty obvykle dobře 

známý. A v neposlední řadě je v komunitě uznáván a zachováván již po nějaký čas. 

Svoji roli v něm hrají i citové zážitky, které klientům terapeutické komunity 

zprostředkovávají a na ty se zaměřuji ve výzkumné části své práce.    
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2.1 Rituály v TK  pro uživatele drog  

 

Rituály lze nalézt nejen v komunitách pro léčbu závislostí (například Kratochvíl 

(1998) hovoří o rituálech v kroměřížské komunitě pro neurotiky, kde tyto rituály měly 

dle autora značný emoční náboj a podporovaly skupinovou kohezi). Vzhledem 

k zaměření této práce zde však budou podrobněji zmíněny zejména rituály 

v terapeutických komunitách pro uživatele drog.        

Kromě prvků týkajících se chodu terapeutické komunity obsahuje její režim i 

prvky vzácné, sváteční, které zpestřují pobyt v komunitě. Tyto prvky jsou zpravidla 

emocionálně zabarvené a nejčastěji se vyskytují v podobě rituálů (Broža, 2007). 

Terapeutické komunity jsou jedním z nemnoha typů novodobých společenství, která si 

vytvářejí rituály v původním smyslu a ne pouze jejich sociální imitace či metafory 

(Růžička, 2011). Dle Kaliny (2008) jsou rituály v terapeutické komunitě všudypřítomné 

a souvisejí i se spirituálním a sebepřekračujícím rozměrem komunity. Dle operačního 

manuálu terapeutické komunity White Light I (WHITE LIGHT I., 2012, str. 34) jsou 

rituály „nedílnou součástí programu léčby a resocializace klientů“ a slouží k „udržení 

semknutosti a předávání tradic terapeutické komunity.“  

 

U Kaliny (2008) lze nalézt přehledné rozdělení rituálů v terapeutické komunitě na 

několik typů: 

• Přijímací rituály – ceremoniální přivítání nového klienta, spojené často 

s připomenutím hodnot, zásad či tradic určité terapeutické komunity. 

• Etapové rituály – tyto rituály jsou zpravidla u přestupů z první fáze do druhé a 

z druhé fáze do třetí. 

• Rituály očištění a smíření – používají se, když se komunita potřebuje vypořádat 

s obtížnou situací (jako je např. porušení základních pravidel, norem či hodnot). 

• Ukončovací rituály – bývají vyvrcholením pobytu a léčby klienta v terapeutické 

komunitě.  

 

Další dělení rituálů v terapeutické komunitě lze nalézt u Čtrnácté (2007), která je 

dělí na rituály přechodu a rituály ceremoniální. Rituály přechodu dle této autorky 

usnadňují přechod z jednoho stavu do druhého (např. rituál, kterým klient vstupuje do 

léčby). Ceremoniální rituály pak slouží zejména k upevnění nastolených změn a jsou 
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sem řazeny rituály oslavné a obřady spojené s postupem a úspěchem klienta v léčbě 

(jedná se tedy o rituály přestupu klienta do další fáze, ukončovací rituály či 

absolventské rituály oceňující klienty po dokončené léčbě), dále sem autorka řadí oslavy 

výročí vzniku komunity, obřady spojené s církevním rokem (Vánoce, Velikonoce atd.) 

a oslavy narozenin jednotlivých členů komunity. 

Rituály se v terapeutické komunitě zjevně konají při zvláštních příležitostech a lze 

je členit podle příležitostí, kterých se týkají.   

 

2.2 Rituály v terapeutické komunitě White Light I 

 

V terapeutické komunitě White Light I jsou rituály rozděleny na: 

• rituály konané při rituálních setkáních (sem patří rituální příjem do TK a rituály 

odchodu) 

• rituály přechodu do fází (sem patří přechod z 0. fáze do 1., přechod z 1. fáze do 

2. a přechod z 2. fáze do 3.) 

• rituál sestupu do nižší fáze 

• zahájení a ukončení skupin, komunit a velké komunity 

• hlasování 

• „pohřbívání“  

• a další rituály (zde je uvedeno společné stolování).  

(WHITE LIGHT I., 2012, str. 34-41)  

 

Zajímavý je zejména rituál „pohřbívání“, který je používaný výjimečně při 

dlouhodobě velmi nevhodném chování klienta ke skupině či při nedodržování režimu. 

V operačním manuálu (WHITE LIGHT I., 2012, str. 41) je tento rituál popsán 

následovně: „Dotyčný klient se zády postaví ke zbytku skupiny, ta si stoupne do dvou 

řad za něj, uchopí ho a pozvolna ho položí na zem. Po dobu pohřbení se dotyčný 

neúčastní skupinového dění. Na skupinách sedí mimo kruh. Výjimkou jsou ranní 

komunity, kdy se sám boduje a má reflexe. Jinak nesmí mluvit, nikdo z klientů s ním 

nemluví na skupinách ani mimo ně. Doba „pohřbení“ se pohybuje podle závažnosti od 3 

do 7 dnů. Po oficiálním „znovuzrození“ vypracuje klient písemnou práci o důvodech a 

průběhu „pohřbení“. Při nejbližší příležitosti s ní seznámí skupinu.“  
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Jako nezvyklé lze pak vnímat zařazení stolování mezi rituály. Nicméně i společné 

stolování v terapeutické komunitě má jasně daná pravidla průběhu, místa a času a 

upravuje také chování členů komunity, lze ho tedy za určitý druh rituálu právem 

považovat. O významu stolování coby součásti příjemné atmosféry v komunitním 

prostředí hovoří Sobotka (2007, str. 61) „členové komunity – klienti i zaměstnanci sedí 

u jednoho stolu, dobře na sebe vidí, mohou komunikovat. Situace u jídla je významným 

rituálem. Klienti zde sdílí s pracovníky velmi neformální situaci – jídlo, příjem potravy 

a rituály s tím spojené – to jsou intimní, důvěrné záležitosti.“ Jak je vidět, i tento autor 

zahrnul společné komunitní stolování mezi rituály a vidí v něm určitý význam. Kalina 

(2008) pak za společným stolováním vidí symbol společenství a sounáležitosti a dále 

uvádí, že jíst ve společné jídelně a u společného stolu (klienti i personál) je tradiční 

tendencí terapeutických komunit.      

   

2.3 Ukončovací rituál v TK pro uživatele drog 

 

Ukončovací rituál je vyvrcholením léčby klienta v terapeutické komunitě. Tomuto 

klientovi, ale i celému společenství, poskytuje silný a pravděpodobně nejintenzivnější 

zážitek. Některé komunity pracují v ukončovacích rituálech se symbolikou smrti a 

znovuzrození za podpory společenství (klientovo staré já zaniká a rodí se nové). Jinde 

se lze setkat s rituály iniciačního typu, při kterých je absolvent léčby symbolicky 

uveden do nového života. Rituál posvěcuje první krok klienta do života mimo komunitu 

a také stvrzuje význam ukončené léčby, často jako první důležité „věci“, kterou klient 

v životě dokončil (Kalina, 2008).  

Pokud bychom chtěli závěrečný rituál terapeutické komunity White Light I zařadit 

dle výše vypsaného, spadal by pravděpodobně mezi rituály „iniciačního typu“, tedy 

mezi rituály, které uvádí klienta do „nového“ života mimo komunitu.   

V operačním manuálu terapeutické komunity White Light I (WHITE LIGHT I., 

2012) lze nalézt dělení rituálů odchodu z terapeutické komunity na odchodový rituál 

(který se koná při oficiálním ukončení terapie), dále na rituál předčasného ukončení po 

vzájemné dohodě (při plánovaném odchodu klienta) a jako poslední je uveden 

odchodový rituál v případě náhlého odchodu, vyloučení či útěku (ten se dále dělí podle 

toho, zda je, či není odcházející v komunitě přítomen).  

Vzhledem k zaměření praktické části se dále bude blíže hovořit o rituálu 

odchodovém, tedy o rituálu konaném při oficiálním – tj. úspěšném – ukončení léčby.    
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Důležitou roli (nejen) při závěrečném rituálu v terapeutické komunitě hraje 

komunitní kruh. Například členové terapeutické komunity White Light I se do kruhu 

staví během posledního loučení s odcházejícím klientem, do kruhu jsou stavěny i svíčky 

klientů po zapálení o velkou komunitní svíci. Dle Beckera (2002) je kruh symbolem 

jednoty, absolutna a dokonalosti a také je symbolem času a nekonečnosti. Kruh coby 

obraz dokonalého a v sobě shodného vidí i Heinz-Mohr (1999).    

 

V literatuře (Kalina, 2008, str. 124) se lze setkat s popisem rituálu z nejstarší 

terapeutické komunity pro závislé v České republice, tedy z TK SANANIM Němčice: 

„Při slavnostním shromáždění komunity se odcházejícímu klientovi zapaluje na 

obřadním svícnu sedm plamenů: 1. abstinence, 2. odpovědnost, 3. pokora, 4. důvěra a 

sebedůvěra, 5. moudrost, 6. životní energie, 7. láska a štěstí. Tyto plameny zapaluje šéf 

komunity s terapeutkou a zároveň vystupujícímu klientovi sdělují význam a sílu těchto 

plamenů. Pozoruhodný je výklad prvního plamenu jako „abstinence od všeho, co škodí 

životu“, nikoli (pouze) od drog. Klient se poté u rituálního svícnu nahřívá a tím 

vstřebává energii těchto plamenů, kterou bude v následujícím životě tolik potřebovat.“ 

Závěrečný rituál s použitím sedmi plamenů používá i terapeutická komunita Karlov 

(podrobný popis tohoto rituálu uvádí Černá, 2011), tuto komunitu, stejně jako TK 

Němčice, provozuje o.s. SANANIM.  

Stručný popis závěrečného rituálu z TK Fénix, pak uvádí Kotasová (2011, str. 

36): „Rituál ukončovací obsahuje přečtení závěrečného dopisu komunitě, předání daru 

komunitě a vrácení klíče. Klient v určité fázi rituálu odejme svůj kámen z kruhu a dává jej 

mimo kruh před sebe. V závěru rituálu odchází z komunity v doprovodu ostatních členů 

před dům, kde svůj kámen symbolicky zazdí do „zdi Nezávislosti “ Po tomto rituálu ještě 

následuje večerní pohoštění a rozloučení u stolu, společné zpívání.“  

Jak je vidět, rituály jsou značně odlišné, lze tedy předpokládat, že každá 

terapeutická komunita má svůj vlastní osobitý závěrečný rituál, který si pravděpodobně 

postupem času vytvořila. I závěrečný rituál terapeutické komunity White Light I je od 

výše uvedených odlišný, jeho podrobný popis a vývoj je uveden v kapitole níže.  
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2.4 Ukončovací rituál v TK White Light I - vlastní pozorování 

 

Na tomto místě je popsán rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti 

v terapeutické komunitě White Light I, kterého jsem byla svědkem během své praxe 

v roce 2012.   

Rituál začíná svoláním celé komunity a hostů (rodičů/příbuzných klienta/ky, 

který/á ukončuje) do tzv. „kulturky“ (kulturní místnost) – skupinu svolává úderem na 

zvon odcházející klient/-ka. Zde (kulturka) mají klienti pověšené erby, které mají 

symbolizovat to, co chtějí v komunitě zanechat (špatné vlastnosti aj.) a u kterých je také 

napsáno jméno klienta a datum nástupu a odchodu z komunity. Odcházející klient svůj 

erb umístí mezi ostatní a krátce o něm hovoří, ostatní klienti si mezitím/ potom 

rozeberou své svícny se svíčkami, svůj svícen si vezme i odcházející klient. Po 

představení erbu se klienti odeberou do jídelny, kde je slavnostně prostřeno a uprostřed 

neuzavřeného čtverce stolů stojí rituální stolek s velkou rituální svící. V jídelně hraje 

rituální hudba. Jeden ze členů terapeutického týmu odcházejícímu zapálí velkou svíci 

komunity, poté odcházející klient přistoupí se svým svícnem a od velké svíce v něm 

zapálí svíčku a položí jej na rituální stolek. Poté ostatní klienti jeden po druhém chodí 

zapalovat svíčky svých svícnů od velké rituální svíce a tyto svícny pak pokládají na 

stolek vedle svícnu odcházejícího tak, aby kolem rituálního svícnu všechny svíce 

vytvořily kruh.  

Hudba se vypne. Poté se všichni posadí ke stolu a společně obědvají jídlo, které 

bylo připraveno na přání odcházejícího (oblíbené jídlo). Odcházející klienti si 

k závěrečnému rituálu mohou pozvat své blízké – např. rodiče či jiné, pro ně významné 

osoby. Po jídle odcházející vstane od stolu a stručně zhodnotí průběh své léčby, děkuje 

komunitě. Poté od stolu vstane jeden ze členů terapeutického týmu a předá 

odcházejícímu certifikát o absolvování pobytu s poselstvím „na cestu“ mimo TK a 

připne mu na památku stříbrný řetízek, který je dárkem od komunity. Poté vstane od 

stolu šéf domu a předá odcházejícímu „strom“, který má odcházejícího nějakým 

způsobem charakterizovat. Na zadní straně „stromu“ jsou poselství, která odcházejícímu 

klientovi v předstihu napsali zbylí členové skupiny. Odcházející klient postupně všem 

členům komunity (včetně personálu) odevzdá jím psaná poselství (reflexe) pro ně, které 

si mohou přečíst až v okamžiku, kdy klient TK opustí.  

Posléze se všichni odeberou před budovu TK, kde odcházející dostane lampion 

přání, na který napíše to, co by si přál do budoucna a s pomocí komunity lampion 
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vypustí. Poté se komunita (i hosté) rozestoupí venku po obvodu kruhu, uprostřed 

kterého jsou postaveny 3 kameny připomínající malý Stonehenge a jednotlivě přejí 

odcházejícímu do budoucna či nějak komentují, jak ho vnímají. Poté co každý dostane 

slovo, z kruhu odstoupí odcházející klient, zbývající členové komunity se chytí za ruce, 

zvednou spojené dlaně cca do výše ramen a řeknou „ahoj“, tím se komunita rozloučí.  

 

2.5 Ukončovací rituál v TK White Light I dle opera čního manuálu komunity – 

popis a vývoj 

 

Ráda bych zde uvedla i popis závěrečného rituálu tak, jak je uvedený v operačním 

manuálu terapeutické komunity. A pro zajímavost a srovnání uvedu i popis rituálu ze 

starších verzí tohoto manuálu.    

V operačním manuálu terapeutické komunity White Light I z roku 2012 (WHITE 

LIGHT I., 2012, str. 36) je rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti popsán 

následovně:  

„Komunita se na znamení zvonu sejde v 1. patře v kulturní místnosti. Odcházející 

klient/-ka zde pověsí svůj erb, který představil/-a komunitě při přestupu do 3. fáze. 

Potom se všichni společně přesunou do jídelny. Uprostřed jídelny stojí rituální stůl, na 

němž zástupce týmu/osobní terapeut zapálí komunitní oheň. Klienti, kteří mají své 

svíčky u sebe, projdou v zástupu vnitřním prostorem k rituálnímu stolu, zapálí svíčky a 

umístí je na rituální stůl. Potom se vrátí na své místo za stolem jídelny. Nejdříve 

proběhne poslední oběd odcházející/-ho klienta/-ky. Potom přednese klient/-ka 

závěrečnou řeč s využitím řeky pobytu (pro ilustraci), v níž zhodnotí svůj pobyt 

v komunitě. Zaměří se na to, s čím do programu přišel, co si odsud odnáší (co nového o 

sobě zjistil, co se naučil, co zde zanechal apod., jaký sem přišel a jaký odsud odchází). 

Komunita mu může dávat doplňující otázky. Součástí závěrečné řeči je zpětná vazba 

skupině a týmu. Od šéfa domu dostává klient/-ka strom poselství komunity a dárek od 

komunity (řetízek na znamení úspěšného ukončení programu), jednotliví klienti mu/jí 

mohou předat osobní dárky, osobní terapeut mu/jí předá certifikát o absolvování pobytu 

a zástupce týmu mu předá poselství do dalšího života. Potom všichni, kromě 

odcházejícího klienta, zhasnou své svíčky a přesunou se před budovu. Klient dostane od 

zástupců týmu balón, na který umístí své přání (napsat fixem na balon nebo napsat na 

lístek a připojit k balonu). Skupina kolem klienta utvoří kruh. Klient zapálí knot pod 

balonem od své svíčky, sterou sfoukne. Počká, až se vzduch v balonu ohřeje na 
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potřebnou míru a vypustí ho do vzduchu. Ostatní tleskají. Komunita utvoří kruh a 

naposledy se s klientem/-kou rozloučí tradičním pozdravem v rituálním kruhu.“ 

Jak je vidět, tento popis se od mnou popsaného rituálu liší jen v detailech a 

terminologii. Například z tohoto popisu vyznívá, že po vypuštění balonu (v mém popisu 

lampionu), se komunita s klientem v kruhu jen loučí, dle mého popisu mu právě v tomto 

okamžiku přejí do budoucího života či mu sdělují reflexe. Další významnější rozdíl je 

v představování erbu, v tomto popisu ho klient představuje při přechodu do 3. fáze, 

v mém pozorování je však erb představen na samotném začátku rituálu, poté co je 

umístěn na zeď.    

 

Dále bych chtěla uvést popis staršího závěrečného rituálu z operačního manuálu 

z roku 2009. Zde je rituál popsán o poznání stručněji a rozdílněji (WHITE LIGHT I., 

2009): 

„Před odchodem klienta skupina utvoří kruh, ze kterého se oddělí odcházející 

klient a vstoupí do kruhu. Postupně se obrací na jednotlivé členy komunity. Členové 

komunity si předávají mezi sebou svíčku a každý mu řekne své osobní poselství (přání) 

na rozloučenou.  Poslední v kruhu stojí osobní terapeut klienta, který mu předá svíčku, 

certifikát a připne řetízek. Klient přesvědčuje skupinu o tom, že je připraven odejít. 

Skupina se rozestoupí a nechá klienta vystoupit z kruhu a klient sfoukne svíčku. 

Součástí odchodového rituálu je předání stromu života od skupiny, do kterého 

jsou zaznamenána osobní poselství (přání) členů komunity (pouze 3. fáze). Odchodový 

rituál probíhá při velké komunitě.“     

Jedním z rozdílů je samotný den konání. Zde je uvedeno, že se rituál koná během 

velké komunity, přičemž v operačním manuálu z roku 2012 (WHITE LIGHT I., 2012, 

str. 36) je uveden den konání následovně: „odchodový rituál bude probíhat v pondělí 

mimo termín velké komunity“. Další zásadní rozdíly oproti novějšímu odchodovému 

rituálu z roku 2012 jsou, že v té době nebyl součástí slavnostního rituálu společný oběd 

a vypuštění balonu (lampionu). Obě verze se však shodují v předávání certifikátu, 

řetízku i tzv. stromu odcházejícímu klientovi.    

 

Podíváme-li se ještě na popis tohoto rituálu z operačního manuálu z roku 2006 

(WHITE LIGHT I., 2006), zjistíme, že se podobá verzi z roku 2009, ale i zde lze nalézt 

určité rozdíly:  
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„Před odchodem klienta skupina utvoří kruh, ze kterého se oddělí odcházející 

klient a vstoupí do kruhu. Postupně se obrací na jednotlivé členy komunity a každý mu 

řekne své osobní poselství (přání) na rozloučenou. Poté klient sfoukne svou svíčku a 

ponechá si jí. Skupina se rozestoupí a nechá klienta vystoupit z kruhu. Součástí 

odchodového rituálu je předání certifikátu (osobní terapeut), stromu života (skupina), do 

kterého jsou zaznamenána osobní poselství (přání) členů komunity a stříbrný řetízek od 

terapeutického týmu (pouze 3. fáze). Odchodový rituál proběhne při velké komunitě.“ 

V této verzi oproti verzi z roku 2009 chybí předávání svíčky v kruhu mezi 

jednotlivými členy komunity, nicméně sdělování poselství odcházejícímu klientovi je i 

zde. Shodné je i předání certifikátu, stromu života a řetízku a také konání v den velké 

komunity. V této verzi však oproti roku 2009 chybí přesvědčování skupiny o tom, že je 

klient připraven odejít.   

 

Jak je z uvedených popisů patrné, rituál v této terapeutické komunitě prošel od 

roku 2009 výraznou změnou. Přesto však lze nalézt určité prvky společné všem třem 

zmiňovaným verzím rituálu – jsou to předávání certifikátu o absolvování léčby, 

předávání řetízku a stromu odcházejícímu klientovi, kruhová formace skupiny a 

sdělování poselství odcházejícímu.  

 

2.6 Rituální předměty  

 

Během rituálů jsou používány tzv. rituální předměty (předměty důležité pro 

určitou komunitu a její klienty – např. svíčky, keramické dlaždice, otisky klientů apod.), 

jinde se lze také setkat s použitím symboliky čtyř živlů (oheň, voda, země vzduch). 

Rituální předměty jsou tedy předměty pro komunitu nějak důležité a to svou historií, 

symbolikou či jinak (Čtrnáctá, 2007). 

V této části se blíže zaměřím na předměty používané při závěrečném rituálu 

terapeutické komunity White Light I (erb, svíčky, strom a lampion).  

 

2.6.1 Erb 

Erb není v operačním manuálu terapeutické komunity White Light I blíže 

specifikován, je však zmíněn u přestupu z 2. do 3. fáze. A to následovně: „představí 
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svůj erb, pošle jej po kruhu, aby si ho každý člen komunity mohl prohlédnout, a vysvětlí 

skupině jeho význam, tj. co erb vyjadřuje“ (WHITE LIGHT I., 2012, str. 40). 

V klientském občasníku Wajtoviny (2013) je uvedeno, že erb vyjadřuje osobu, 

přání či vizi do budoucna odcházejícího klienta. Z rozhovorů však často vyplývalo, že 

klienti chápou tento předmět spíše jako negativní vlastnost, činnost či zážitek, kterou 

mohou v komunitě zanechat. Tato nejasnost byla prostřednictvím e-mailu řešena se 

zakladatelem komunity, PhDr. Josefem Radimeckým, Ph.D.,MSc, který se k tomu 

vyjádřil následovně: „Klienti si to skutečně postupem času zinterpretovali tak, že 

prostřednictvím erbu v komunitě nechávají něco, čeho se chtějí zbavit - ale neplatí to ve 

všech případech. v operačním manuálu není erb blíže specifikován - klient má při 

přestupu do 3. fáze představit skupině “svůj erb”, který ho má nějakým způsobem 

charakterizovat, ale význam je ponechán na klientovi.“  

V občasníku Wajtoviny (2013, str. 6) lze nalézt také fotografie některých erbů, jež 

bych zde pro konkrétní představu ráda uvedla:  

 

     

 

Obr. 1 – Fotografie erbů TK White Light I 
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Jak je vidět, každý erb je originál, každý má jiný tvar, barvu, materiál, každý 

představuje něco jiného. Je to osobitý výtvor odcházejícího klienta a bez vysvětlení či 

popisu není význam erbů mnohdy zřejmý.     

 

2.6.2 Svíčky 

 

Svíce symbolizuje světlo, dále individuální duši a vztah ducha a hmoty (plamen 

stravující vosk). V křesťanství (zejména při bohoslužbě, pohřbech či procesích) pak 

hrály roli coby symboly světla a víry (Becker, 2002).  

Dle Kaliny (2008) se v komunitách při rituálech často předává ústřední plamen 

jednotlivcům na jejich vlastní pochodně či svíce, což značí sounáležitost s komunitou a 

předávání hodnot, energie a pozitivních emocí.  

Při odchodovém rituálu terapeutické komunity White Light I hrají svíce 

významnou roli. V počátku rituálu si klienti postupně zapalují své svíce o komunitní 

oheň (velkou svíci) a staví je pak do kruhu kolem velké svíce. Za tím lze tedy také 

hledat určitou příslušnost k dané komunitě a sounáležitost s ní. Bez významu v této 

souvislosti pravděpodobně není ani význam názvu TK WHITE LIGHT – bílé světlo, jež 

bylo zakladatelem TK (viz výše) interpretováno jako paprsek naděje v „tunelu 

závislosti“, již může plamen svíčky rovněž znázorňovat.       

 

2.6.3 Strom 

 

Dle Beckera (2002) je strom obecně jedním z nejvýznamnějších symbolů a může 

symbolizovat vzestup, ale také může přebírat úlohu strážce či představovat posvátné 

místo. Přičemž dle tohoto autora lze kult stromu sledovat po celém světě a ve všech 

dobách. 

Strom coby rituální předmět terapeutické komunity White Light I není 

pochopitelně stromem v pravém slova smyslu, nicméně i u něj by se dala pozorovat 

určitá symbolika vzestupu. Dle operačního manuálu komunity (WHITE LIGHT I., 2012) 

má tento předmět pro odcházejícího klienta nést určité poselství do jeho života mimo 

komunitu. Z odpovědí klientů také často vyplývalo, že strom určitým způsobem 

charakterizuje odcházející osobu.  
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Pro ilustraci níže uvádím fotografii stromu, který klienti terapeutické komunity 

vyrobili ku příležitosti návštěvy Rowdy Yatese, člena výboru Evropské federace 

terapeutických komunit a senior výzkumníka na University of Stirling ve Skotsku 

(převzato ze stránky občanského sdružení White Light I na facebooku2) Jak je vidět, i 

v tomto případě se strom snaží osobu nějak charakterizovat (například kilt bezesporu 

značí skotskou příslušnost). Také je v pozadí vidět větvička, která symbolizuje strom 

samotný.   

 

Obr. 2 – Strom od klientů TK White Light I 

 

2.6.4 Lampion (balon) 

 

Má dle operačního manuálu terapeutické komunity White Light I (WHITE LIGHT 

I, 2012)  obsahovat přání odcházejícího klienta. Lze ho tedy vnímat jako symbol tužeb 

či přání do budoucna. Za vypuštěním do vzduchu lze pak hledat symbol přenechání 

tohoto přání „vyšší moci“ či použití dalšího ze čtyř elementů.  

                                                 
2 
https://www.facebook.com/whitelight1os/photos/a.375589612467564.106064.3630148
27058376/597818636911326/?type=1&theater Navštíveno: 29.4.2014   
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2.6.5 Arteterapie  

 

V souvislosti s rituálními předměty erb a strom, tedy předměty vyráběnými 

klientem či klienty, je zde podle mého názoru na místě, krátce pohovořeno o arteterapii. 

Tu lze definovat jako využívání výtvarného umění coby prostředku k osobnímu 

vyjádření v rámci komunikace (Liebmann, 2005).  

Erb pojatý jako vyjádření negativní vlastnosti, činnosti či zážitku, které 

odcházející klient chce v komunitě zanechat je výtvarným zpracováním, díky němuž dle 

mého názoru dochází k lepšímu zvědomění – nebo náhledu – tohoto negativa 

odcházejícím klientem. Přípravu erbu lze též vnímat jako klientovu pozvolnou přípravu 

na odchod. Také je to něco, co si klient například při příjezdu na výroční komunitu 

může připomínat a co mu může do jisté míry reflektovat to, jak si od dané negativní 

věci drží odstup.   

Strom coby výsledek práce skupiny, lze do jisté míry považovat za skupinovou 

arteterapii. V souvislosti se skupinovou arteterapií, uvádí Liebmann (Liebmann in 

Dalley, 1984 in Liebmann, 2005) následující aspekty skupinová práce:  

„1. Každý se může zapojit ve stejnou dobu, svou vlastní měrou. Důležitý je 

proces činnosti, črtání může být stejně hodnotným příspěvkem jako dokončený 

obraz. 

2. Výtvarné umění je důležitým způsobem komunikace a vyjádření, zvláště když 

slova selžou. Prostorový charakter obrázků může souběžně vyjádřit mnoho 

aspektů zkušenosti. 

3. Výtvarné umění usnadňuje tvořivost. 

4. Výtvarné umění je užitečné při práci s fantazií a nevědomím. 

5. Umělecký produkt je hmatatelný a může být zkoumán později.  

6. Výtvarné umění může být zábavné a ve skupině může vést ke společné 

radosti.“ 

Jako velmi důležité v souvislosti se stromem vnímám body 2., 5. a 6. Bod 2 proto, 

že stromem se snaží komunita vyjádřit určité poselství odcházejícímu klientovi, a toto 

poselství by mohlo být těžké vyjádřit slovy, obzvlášť přímo během tak emotivního 

okamžiku jakým je odchodový rituál. Navíc toto poselství ve formě předmětu přetrvá a 

odcházející klient si ho může kdykoli připomenout, což se vztahuje již k bodu 5. 

Vytvářením a následným předáním může mít také skupina dobrý pocit, že po sobě 

odcházejícímu klientovi něco zanechala a že pro něj něco udělala, což by se dalo 
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vztáhnout k bodu 6. Dalším arteterapeutickým faktorem stromu by dle mého mohla být 

také jakási příprava komunity na odchod klienta, tedy určité zvědomování toho, že 

komunitu opustí jeden z jejích členů.           

 

 

 

 



42 
 

IV. Výzkumná část 

 

3 Metodologie 

 

3.1 Cíl výzkumu  

Nabídnout možný pohled klientů jednotlivých fází na konkrétní rituál v konkrétní 

terapeutické komunitě a zjistit, jak jej vnímají a jaký mu – ve vztahu k jejich postoji 

vůči procesu své vlastní léčby – přikládají význam. Zaměřím se zejména na to, jaké 

emoce klienti prožívají, zda a případně jak vnímají osobu, které je rituál určen, jak 

vnímají terapeuty a rituální předměty při rituálu používané. 

 

3.2 Výzkumné otázky 

 

• Hlavní výzkumné otázky:  

 

Jak klienti jednotlivých fází vnímají a prožívají rituál při úspěšném ukončení 

léčby závislosti v terapeutické komunitě? Ovlivňuje rituál postoje ostatních 

klientů k procesu jejich vlastní léčby? 

 

• Dílčí výzkumné otázky:  

 

1)    Jaké emoce – ve vztahu k sobě a/nebo ve vztahu k osobě, které je rituál 

určen –  klienti během rituálu prožívají? 

 

2)    Jak vnímají osobu, které je rituál určen? 

 

3)    Jak klienti během rituálu vnímají terapeuty?  

 

4)    Jak klienti vnímají jednotlivé rituální předměty a jaký jim dávají význam? 

 

5) Ovlivňuje rituál jejich postoj k procesu své vlastní léčby závislosti? 
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3.3 Metodika 

 

V této kapitole jsou uvedeny a vysvětleny postupy a metody, jimiž byly získány 

data pro praktickou část této práce. Prostor je zde věnován zejména 

semistrukturovanému rozhovoru (interview), kterým byly zjišťovány od klientů 

odpovědi na výzkumné otázky. Vzhledem k charakteru práce byly tedy zvoleny metody 

kvalitativního výzkumu.  

 

Miovský (2006, str. 18) charakterizuje kvalitativní přístup v psychologii takto: 

„Kvalitativní přístup je v psychologických vědách přístupem využívajícím principů 

jedinečnosti a neopakovatelnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti a dynamiky a v jeho 

rámci cíleně pracujeme s reflexivní povahou jakéhokoli psychologického zkoumání. Pro 

popis, analýzu a interpretaci nekvantifikovaných či nekvantifikovatelných vlastností 

zkoumaných psychologických fenoménů naší vnitřní a vnější reality využívá 

kvalitativních metod.“ Kvalitativní výzkum tedy pracuje s daty, která nejdou pro svou 

jedinečnost zobecnit, ale zato je lze zkoumat do větších podrobností než ve výzkumu 

kvantitativním. Kvalitativní metody je tedy vhodné použít, chceme-li zkoumat určitý 

jev z pohledu jeho účastníka, či v našem případě z pohledu několika účastníků.  

 

 

Rozhovor neboli interview patří dle Miovského (2006) mezi nejvýhodnější, ale 

současně i mezi nejobtížnější metody k získání kvalitativních dat. Nejvýhodnější, dle 

mého mínění proto, že je možné klást respondentům doplňující otázky a získat případně 

data doplněná i o neverbální projev, a nejobtížnější zejména díky vysokým nárokům na 

výzkumníka (v praxi se ukázalo jako náročné zejména udržení tématu či srozumitelnost 

kladených otázek pro respondenty). Ferjenčík (2000) pak mluví o rozhovoru jako o 

nenahraditelné metodě, je-li naším záměrem získat data typu: informace o názorech, 

postojích, záměrech, přáních nebo zjišťujeme-li, jak daný jedinec porozuměl určité 

situaci. Ferjenčík (2000, str. 171) se také zmiňuje, že: „informace, které chce 

výzkumník získat rozhovorem, jsou vždy zprostředkované“. Jsou tedy vždy do jisté 

míry ovlivněné vnímáním daného jevu respondentem ale také vyjadřovacími 

schopnostmi (mluvou) respondenta. Tento autor pak také uvádí přehlednou typologii 

rozhovorů, kdy je dělí z hlediska počtu komunikujících osob (na monolog, dyadický, 

triadický a skupinový rozhovor) a dále z hlediska formalizování řečové výměny 
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informací (na strukturovaný a nestrukturovaný, formální a neformální a dále výzkumný, 

terapeutický, poradenský či zaměstnanecký rozhovor). Miovský (2006) pak dělí 

interview dle míry strukturace na nestrukturovaná, polostrukturovaná 

(semistrukturovaná) a strukturovaná.   

 

Polostrukturovaný rozhovor má dle Ferjenčíka (2000) oproti nestrukturovanému 

rozhovoru větší podíl aktivity tazatele. Tazatel zde má také připravený seznam 

základních otázek, přičemž způsob a forma odpovědí na tyto otázky zůstávají volné a 

respondent si sám může vybrat styl odpovědi. O určité přípravě základních otázek 

hovoří i Miovský (2006, str. 160): „U polostrukturovaného interview tedy máme 

definované tzv. jádro interview, tj. minimum témat a otázek, které má tazatel povinnost 

probrat. Máme tak určitý stupeň jistoty, že všechna tato témata probrána skutečně 

budou. Liší se tak obvykle pořadí, drobné nuance ve znění a stylu pokládání otázek 

apod. Na toto jádro se pak nabaluje množství různých doplňujících témat a otázek, které 

se tazateli jevily jako smysluplné či vhodně rozšiřující původní zadání (případně je 

tazatel použil pro motivaci účastníka nebo rozpuštění jeho tenze atd.).“ Pro získání dat 

v praktické části této práce byla použita právě metoda semistrukturovaného rozhovoru 

(interview), kdy byl po konzultaci s vedoucím práce sestaven seznam primárních a 

většinou otevřených otázek (tedy jádro interview, tyto otázky uvádím v příloze č. 2), 

které byly pak během rozhovoru doplněny o otázky sekundární (doplňující). Otázky 

byly pak kladeny jednotlivým klientům, každému zvlášť, a bez přítomnosti jiných osob.   

 

Jak píše Ferjenčík (2000, str. 182): „Informace získané z rozhovoru jsou 

nezpracovanou surovinou, kterou je třeba utřídit, analyzovat a pečlivě vyhodnotit.“ 

Obdobně tomu bylo i v případě tohoto výzkumu. Informace z rozhovorů byly 

zaznamenány, poté přepsány, setříděny dle jednotlivých kódů (kategorií sestavených na 

základě výzkumných otázek) a následně analyzovány a vyhodnoceny. K analýze byla 

pak použita metoda vytváření trsů, o které se u Miovského (2006, str. 221) lze dočíst 

toto: „Metoda vytváření trsů slouží obvykle k tomu, abychom seskupili a 

konceptualizovali určité výroky do skupin, např. dle rozlišení určitých jevů, místa, 

případů atd. tyto skupiny (trsy) by měly vznikat na základě vzájemného překryvu 

(podobnosti) mezi identifikovanými jednotkami. Tímto procesem vznikají obecnější, 

induktivně zformované kategorie, jejichž zařazení do dané skupiny (trsu) je asociováno 

s určitými opakujícími se znaky, určitým charakteristickým uspořádáním atd.“   
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3.4 Výzkumný vzorek 

 

Základní soubor tvoří klienti všech fází (tedy 0. až 3. fáze) vybrané terapeutické 

komunity, kteří byli přítomni rituálu při úspěšném ukončení léčby závislosti jiného 

klienta a byli v komunitě během sběru dat přítomni a ochotni se do výzkumu zapojit. 

Jedním z hlavních parametrů je tedy účast na „ukončovacím“ rituálu. Dalším 

parametrem je místní a časová přítomnost ve vybrané terapeutické komunitě. A 

v neposlední řadě je parametrem i příslušnost k jedné z výše jmenovaných fází 

programu terapeutické komunity.     

 

Výzkumný vzorek byl vybrán metodou „záměrného (účelového) výběru přes 

instituci“ (Miovský, 2006, s. 138) – data tedy byla získávána od klientů konkrétní 

terapeutické komunity, tedy v jednom konkrétním zařízení – Terapeutické komunitě 

White Light I. Tato komunita byla vybrána na základě vlastní zkušenosti 

s „ukončovacím“ rituálem v ní a vyhodnocení tohoto rituálu jako obsáhlého a 

z výzkumného hlediska zajímavého. Také jsem se dosud nesetkala s tím, že by byl tento 

rituál z této komunity v literatuře popsán a analyzován, výzkum by tedy mohl přinést 

popis a pohled na ne tolik známý rituál.  

Do výzkumu byli zařazeni klienti všech fází, kteří byli přítomni rituálu při 

úspěšném ukončení léčby závislosti v této terapeutické komunitě. Do výzkumu nebyli 

zařazeni klienti, kteří neposkytli souhlas se zařazením do studie a ti, kteří se neúčastnili 

zkoumaného rituálu. Výběr souboru proběhl tak, že klienti daného zařízení splňující 

hlavní parametr (tedy účast na daném rituálu), byli přímo osloveni s nabídkou účasti na 

výzkumu.  

Výzkumný vzorek tvoří 10 klientů, 5 žen a 5 mužů. Nejmladšímu klientovi je 17 

let, nejstaršímu 39 let. Průměrný věk klientů je pak 25,6 let, medián, neboli střední 

hodnota věku respondentů je 23,5 let. Počet klientů nacházejících se v jednotlivých 

fázích je následující: 0. fáze 1 klient, 1. fáze 4 klienti, 2. fáze 5 klientů, 3. fáze 0 klientů. 

Většinu klientů tedy tvoří klienti druhé fáze, druhá nejčastější fáze je fáze první.    

Data byla sebrána v druhém pololetí roku 2013.  
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3.5 Etika 

 

Byly použity standardní postupy k ošetření etických aspektů práce, tedy například 

klienti byli seznámeni s účelem výzkumu, nebyla použita jejich pravá jména (klientům 

byla v práci přiřazena čísla), údaje klientů jsou pozměněny tak, aby nemohlo dojít k 

přesné identifikaci klienta, rozhovory nebudou poskytovány dalším osobám ani 

institucím. Pro zachování anonymity nebyl po klientech vyžadován podpis ke stvrzení 

účasti ve výzkumu, ale jejich souhlas byl zvukově zaznamenán před samotným 

začátkem rozhovoru, stejně tak byl zaznamenán souhlas se samotným nahráváním 

rozhovoru. V diplomové práci je sice použit název zařízení, ale přesto není možné 

přesně identifikovat klienty, kteří se rozhovoru zúčastnili. U klienta mladšího 18 let 

bylo po konzultaci s vedoucím práce považováno za dostačující, že poskytl souhlas sám 

za sebe, neboť výzkum nebyl tak náročný či osobní, aby byl potřeba souhlas zákonného 

zástupce, který by se sháněl těžko, protože rodiče klientů jezdí do komunity nejvýše 1x 

měsíčně. V práci také není přesně uveden termín sběru dat, ale pouze období, a to 

z důvodu, aby byla znesnadněna přesná identifikace respondentů.   

Pokud jde o dodržení anonymity odcházejícího klienta, jehož jméno 

v rozhovorech zaznívalo, tak v přepisech rozhovorů i v práci samotné je toto jméno 

nahrazeno iniciálou. V rozhovorech také zaznívalo jméno terapeutky, i to bylo pro 

zachování anonymity nahrazeno iniciálou.  

  

3.6 Pozice výzkumníka 

 

V terapeutické komunitě White Light I, jsem absolvovala povinnou školní stáž 

během léta 2012, díky čemuž jsem se částečně seznámila s prostředím komunity, což 

mohlo mít následně vliv na sestavování výzkumných otázek, na přípravu výzkumu i 

moje očekávání jeho výstupů či výsledků. Během sběru interview (druhé pololetí roku 

2013), zde však již nikdo z klientů, se kterými jsem se během stáže setkala, nebyl.  

Výhodu pro realizovaný výzkum lze tedy spatřovat v tom, že mně nikdo 

z dotazovaných klientů neznal a nebyl tedy vůči mně nějakým způsobem předpojatý. 

Nicméně moje předchozí absolvování stáže v komunitě mi pomohlo pozorovat chování 

klientů v různých situacích, pochopit jejich vnímání procesu léčby a snáze navazovat 

atmosféru vzájemné důvěry v okamžiku sběru informací pro realizovaný výzkum. To 

mohlo přispět k získání bohatší škály informací během realizovaných rozhovorů. 
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Kvalitativní přístup ve výzkumu nezbytně nevyžaduje odstup výzkumníka, ale 

umožňuje mu být součástí zkoumaného jevu, což jsem mimo jiné i díky absolvované 

stáži v komunitě naplnila.   

 

3.7 Výhody a nevýhody použitého postupu 

 

Výhodou rozhovoru je získání informací od respondentů doplněných o neverbální 

projev a také možnost se klientů doptávat či jim vysvětlit otázku v případě nepochopení. 

Nevýhodou pak může být malý výzkumný vzorek (v mém případě 10 osob) a tedy 

nevelké množství získaných dat. Další nevýhodou může být nezkušenost výzkumníka 

(špatné kladení a sestavení otázek, návodnost otázek a obecně chyby ve vedení 

rozhovoru) či faktory na straně respondentů (nepochopení otázky, zabíhavost, nervozita, 

nedostatek času na rozhovor). Jako nevýhodu vidím i čtyřdenní časový odstup sběru dat 

po proběhlém rituálu, neboť někteří respondenti si své prožívání dotazované události 

vybavovali již těžko.         

 

4 Výstupy 

 

4.1 Analýza rozhovorů 

 

Na tomto místě jsou uvedeny výstupy z analýzy rozhovorů s klienty, kteří se 

zúčastnili rituálu při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě White 

Light I. Rozhovory byly nahrány, poté doslovně přepsány, poté byly redukovány do 

plynulejší podoby (byla odstraněna zejména parazitní slova) a následně byly na základě 

výzkumných otázek vytvořeny jednotlivé kódy (kategorie). Soustředila jsem se zejména 

na zodpovězení dílčích výzkumných otázek, které jsou: Jaké emoce – ve vztahu k sobě 

a/nebo ve vztahu k osobě, které je rituál určen –  klienti během rituálu prožívají? Jak 

vnímají osobu, které je rituál určen? Jak klienti během rituálu vnímají terapeuty? Jak 

klienti vnímají jednotlivé rituální předměty a jaký jim dávají význam? Ovlivňuje rituál 

jejich postoj k procesu své vlastní léčby závislosti? Zodpovězení těchto otázek pak 

pomohlo k zodpovězení hlavních výzkumných otázek, které jsou následující: Jak klienti 

jednotlivých fází vnímají a prožívají rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v 
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terapeutické komunitě? Ovlivňuje rituál postoje ostatních klientů k procesu jejich 

vlastní léčby? 

 

4.2 Emoce prožívané během ukončovacího rituálu 

 

Z rozhovorů vyplývá, že klienti vnímají odchodový rituál emotivně. Prožívají 

emoce, jež jsou uvedeny v této části textu a ilustrovány na vybraných citacích 

z uskutečněných rozhovorů. 

 „Ty lidi jak odcházej tak je to takový emotivní hodně.“ (K08)  

„Je to takový dojemný, člověk odchází, jde vlastně do nechráněnýho prostředí, začíná 

svůj život, prostě je to zajímavý.“(K07)  

Není výjimkou, že klienti při závěrečném rituálu prožívají emoce často ambivalentní 

povahy. 

 „Já jsem na jednu stranu byla ráda, že odchází, protože se na to těšil. Byly to takový 

prazvláštní pocity. Byla jsem na jednu stranu smutná, že jde, i jsem mu to přála, takže 

nějakej pocit stěstí tam byl určitě taky.“ (K01) 

„Prožívala jsem smutek a lítost a pak když jsme seděli u toho oběda tak to bylo takový 

jakože oslava. Takže nějaký slavnostní pocity přiměřený tý slavnosti. Jako vážnost a 

zároveň aby to bylo trošku veselý.“ (K02) 

Objevuje se radost, že dotyčný léčbu zvládl, a současně i smutek, že klient odchází a 

opouští komunitu. 

„Smutek, radost, nadšení. Měl jsem z něho radost prostě, že tadyto dal.“ (K05)  

„Smutek protože klient odcházel a radost z toho, že to tady klient vlastně dotáh, jakoby 

dal.“  (K07)  

U jedné klientky (K06) se dostavila pouze radost a úleva, že dotyčný odchází: 

„prožívala jsem radost, že odchází“ a „docela se mi ulevilo, že odcházel ten konkrétní 

člověk“ . Tato klientka také prožívala vnitřní dilema „jestli mu mám říct pravdu, co si o 

něm myslím, a nebo jestli bejt milá.“ Nutno dodat, že tato klientka vnímala 

odcházejícího klienta velmi negativně.   

Klientům při rituálu také naplno dochází, že je opouští jeden ze členů komunity. 

„Už nám v hlavě jedou věci jako že prostě tady M. nebude, no, až dojíme.“ (K01) 

Nebo „ Člověku dochází, že už tady nebude ten člověk.“ (K10)    

Zmiňována je v souvislosti s odchodovým rituálem i závist, která se pojí k samotnému 

dokončení léčby jiným klientem. 
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„A záviděla jsem mu, hodně. Záviděla jsem mu, že odchází, že to tady ukončil ve třetí 

fázi.“ (K02)  

„Jsem záviděla hodně tomu dotyčnýmu, že to zvládnul.“ (K03)  

Tato závist může také vyjadřovat touhu či přání být již na místě odcházejícího klienta.  

„Trošku i závist, nebo ne závist, ale jako že už se sám těším, jsem si představoval to, až 

budu mít ten rituál já.“ (K10) 

Klienti popisují také slzy v očích či pláč. 

„M ěl jsem v očích slzy“(K04) 

„Brečela jsem, byla jsem smutná. Ale to asi jakoby sama ze sebe, celkově. Smutek, pláč, 

brek, takový vnitřní napětí.“  (K03) 

Klient (08) se také zmiňuje, že z rituálu čerpá pozitivní energii a naznačuje, že pro něj 

tento rituál může být motivací v procesu jeho léčby ze závislosti. 

„ Čerpám v tom pozitivní energii proč dál třeba tady“  

Jedna klientka (09), která měla v době rituálu službu v kuchyni, popisuje ve spojitosti s 

rituálem i nervozitu, která pravděpodobně pramení z toho, aby zvládla obsloužit 

slavnostně prostřenou tabuli a všechny přítomné účastníky závěrečného slavnostního 

oběda.  

 

Shrnutí: Klienti během závěrečného rituálu prožívali řadu emocí, není výjimkou, 

že tyto emoce byly ambivalentní povahy. Často byla zmíněna radost ať už v kombinaci 

se smutkem či sama o sobě, dalšími emocemi byla závist, a určitá nervozita. 

V ojedinělých případech byl pak závěrečný rituál také zdrojem pozitivní energie a tenze 

způsobené vnitřním dilematem („jestli mu mám říct pravdu, co si o něm myslím, a nebo 

jestli bejt milá.“).     

V praxi by bylo, myslím, dobré zaměřit se alespoň krátce na emoce prožívané 

během závěrečného rituálu na skupinovém sezení komunity. Tím by mohlo dojít ke 

sdílení pocitů s ostatními a pravděpodobně i k zjištění, že tyto pocity nejsou výjimečné 

a že ostatní členové komunity závěrečný rituál prožívají obdobně. Také by mohlo dojít 

k bližšímu analyzování a „ošetření“ klientky, která na rituálu prožívala tenzi 

způsobenou vnitřním dilematem. Rovněž se nabízí možnost dodávání podpory a naděje 

klientům, jejichž motivace k pokračování v léčbě může (nejenom) v souvislosti 

s odchodem jiného klienta kolísat (např. „i ty to můžeš dokázat a léčbu úspěšně 

zvládnout“).      
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4.3 Vnímání osoby, které byl rituál určen  

 

Klienti byli dotazováni, jak vnímají osobu, které byl rituál určen. Tato otázka mě 

zajímá, neboť lze předpokládat, že vnímání rituálu samotného může být ovlivněno 

vnímáním osoby, které je rituál určen. Očekávala jsem, že tato osoba bude pro ostatní 

spíše vzorem a motivací, což se potvrdilo jen u některých respondentů. Odpovědi 

respondentů mohly být ovlivněny tím, jakou roli odcházející klient ve skupině zastával.  

Z rozhovorů vyplynulo, že osoba odcházejícího byla rozporuplná a zřejmě díky 

tomu během rozhovorů zaznělo o této osobě tolik rozdílných názorů. 

„Než odešel tak to tak bylo, že se skupina rozdělila na dvě části.“ (K01) 

„byla skupina, která se s ni moc nebavila, do který šil, a ostatní do něj, a pak skupina 

s kterou se bavil.“ (K01)  

Díky této rozdělenosti, která není v podobném typu skupiny klientů patrně ničím 

výjimečným, lze najít klienty, kteří odcházejícího vnímali pozitivně, rozuměli si s ním a 

měli ho rádi. 

“Sympatickej kluk, měla jsem ho ráda“ (K09)  

„N ěco měl za sebou, tak nějak jsme si rozuměli, chápal.“ (K04) 

Na druhé straně byli ve skupině klienti, kteří měli k dotyčnému spíše negativní vztah. 

„My jsme se neměli vůbec rádi tady poslední měsíc, jak měl vlastně tenhle rituál tak se 

mi to uplně změnilo, jak ten člověk odchází.“ (K02) 

Velmi negativně vnímala pak odcházejícího klientka (K06): „jako takovýho omezenýho 

člověka, neonacistu, rasistu.“  

Klientka (K01) k této rozdělenosti postojů k danému klientovi členy skupiny ještě 

dodává: „na jednu stranu jsem si říkala, že je škoda, že odchází, ale čekala jsem na to, 

až odejde, že se ta skupina zas dá dohromady.“   

Odcházející klient byl také vnímán jako silná či důležitá osobnost. 

„Vnímala jsem ho jako takovej styčnej bod“ (K01) 

„Byl silnou osobností tady“(K01) 

Další klient (K07) ho označil za: „d ůležitej článek naší skupiny, protože tady měl fakt 

zmáklý pravidla, měl dobrý reflexe k druhejm, byl všímavej, byl to gentleman 

k holkám.“  

Z některých rozhovorů také vyplynulo, že se odcházející klient choval negativně 

k ostatním členům skupiny:  

„On byl takovej dost konfliktní člověk.“  (K01)  
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„N ěkterý lidi nemá rád a dost to dával znát.“ (K01)  

Klientka K03 si jeho negativitu vůči komunitě vysvětluje jeho nervozitou před 

odchodem z terapeutické komunity a obavami z života v podmínkách mimo ni: „když už 

odcházel, byl hodně negativní a kopal, ale asi to bylo způsobeno tím, že byl nervózní 

z toho venku“ 

O nervozitě i obavách odcházejícího klienta hovoří i následující respondent:  

„Ten poslední měsíc měl dost o sebe obavy a vůbec obavy o to aby to dal, aby do 

něčeho neskočil, byl dost na vážkách, nervózní, kolikrát i nepříjemnej na lidi, no ale jak 

už to probíhalo jako by to z něho spadlo.“(K04) 

I několik dalších respondentů vnímalo u odcházejícího klienta smutek, strach a obavy 

z odchodu. 

„T ěšil se, ale přitom měl obavy z toho, co ho čeká“ (K05) Nebo „Byl smutný že 

odchází, asi si to tu hodně oblíbil.“  (K05) 

„Jeho léčba už to byla několikátá, tak docela měl strach z toho jít ven, moc si 

nevěřil.“ (K04) 

„Byl vždycky takovej jako že všechno ví, všechno zná a teď když odcházel, tak jsem na 

něm viděla pocit, že má trochu strach.“ (K09) 

„Že si moc nevěřil, že šel docela jako s obavou ven.“ (K08)  

„P ři tom rituálu na něm bylo vidět, že má strach a byl takovej na druhou stranu hodně 

nostalgickej až přehnaně sentimentální.“ (K10)  

O určité sentimentálnosti během rituálu hovořila i klientka (K02): „b ěhem toho rituálu 

jsem ho vnímala strašně citlivýho, takovej on tady vůbec nebyl. On byl ten drsňák, kterej 

se s ničim nepáral, všechno naplno, od plic. A u toho rituálu za citlivku, kterýmu se 

odsud nechce“ Oproti tomu klientka (K03) na něm viděla bojovnost jít do normálního 

života a vnímala ho „že si až moc věří, protože jde ven.“ 

Také bylo několikrát zmíněno, že odcházející klient do léčby v komunitě nešel naplno. 

 „Do toho 100% nedával, jako do sebe.“ (K02) 

„Ten člověk do toho tady moh dát víc, jako do tý terapie.“ (K10) 

Tyto názory výše citovaných klientů potvrzuje i klient (K08): „už tomu nedával tolik to, 

co měl a už prostě potřeboval vypadnout“.  

Také zazněl názor, že odcházející léčbu nezvládl na 100%. 

„Spoustu věcí co říkal, tak mi trošku drnkalo do uší. Že si myslim, že až tak uplně tu 

léčbu tady nedal, tak nějak z něj nemam ten pocit, jak by měl bejt“  (K03)  
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„Tady si hrál na frajera, jak to má všechno pod palcem. A nebylo to tak, moc to tady 

pod palcem neměl.“  (K02)  

Obdobně se vyjádřil i klient (K08): „moc jsem ho nepoznal, ale i přesto jsem k němu 

mohl něco říct a byl jsem rád, že jde ten člověk pryč. Jako svým způsobem, protože už 

jak se těšil ven, tak to tady měl svým způsobem na háku a tím prostě demotivoval 

ostatní.“  

Klientka (K06) pak doplňuje předchozí postřehy o vlastní vnímání odcházejícího a jeho 

zacházení s pravidly: „člověka, který to tady nebral na sto procent, a kterej obcházel 

pravidla, i když ne uplně ty zásadní pravidla.“ 

Jeden klient také hovoří o změně v chování, kterou u odcházejícího zaznamenal:“byl 

člověk, který se tu prakticky přišel schovat na začátku. Byl tu z nějakého důvodu a ten 

důvod přehodnotil a dopadl tak, že chce abstinovat, doufam, že bude abstinovat 

a...prostě obrovská změna v jeho chování a v jeho pohledu na svět a abstinenci.“(K05)  

K pohledu na udržení abstinence odcházejícího klienta po léčbě se vyjádřil i klient 

(K08): „neni naivní, že si nedává cíle, že bude abstinovat 20 let, ale že říkal, že chce 

abstinovat ze dne na den.“ 

 

Shrnutí: V této výzkumné otázce bylo zjištěno, že odcházející klient byl vnímán 

značně různorodě v závislosti na tom, jak ho jednotliví respondenti vnímali během 

léčby a jakou pozici ve skupině zastával. Lidé, kteří s ním měli dobrý vztah, ho většinou 

vnímali kladně a naopak lidé, se kterými měl vztah špatný, ho vnímali spíše negativně. 

Dalo by se tedy říci, že odcházející klient může hrát roli jak pozitivního, tak i 

negativního vzoru v přístupu k vlastní léčbě (jeho nasazení v programu léčby, zacházení 

s pravidly), ve vývoji motivace (od vnější – „přišel se do TK schovat“ – k vnitřní), 

v nastavování laťky pro přístup v léčbě („nešel do toho na 100 %“) ve stanovování cílů 

po léčbě (realistické anebo naivní), ale i ukazatel toho, že „ven“ z léčby se člověk může 

těšit, ale se i obávat. 

V praxi by se s tímto zjištěním dalo pracovat například v individuální či 

skupinové terapii s odcházejícím klientem, tím, že by se mapovaly jeho obavy 

z odchodu a vhodně by se mu dodávalo podpory a sebedůvěry a zvyšovalo vědomí self-

efficacy. Také by bylo možná dobré diskutovat se skupinou role jednotlivých členů a 

jejich vnímání.   
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4.4 Emoce prožívané k osobě, které byl rituál ur čen 

 

Další otázka byla, co klienti prožívali během rituálu ve vztahu k osobě, které byl 

určen. Ukázalo se, že odpovědi na tuto otázku se částečně překrývají s odpověďmi na 

předchozí dvě otázky. I zde je do jisté míry patrná rozdělenost skupiny v pohledu na 

odcházejícího.   

Také zde lze pozorovat ambivalentní pocity k odcházejícímu. 

„Prostě jsem byla šťastná, že jde, že se ta skupina zacelí, ale trošku smutná z toho, že 

odchází, no. Protože tady jako tak uplně blízko k nikomu nemam, jako jsem měla 

k němu.“ (K01) 

„Radost, smutek, to se nějak tak prostě kloubilo…a takovou jako lítost, ale zároveň jsem 

byla jako šťastná, že prostě jde, taky jsem mu záviděla, že jde ven.“ (K02) 

„V tu chvíli mi odcházel někdo mě blízký, takže je to těžké. Nebo ne těžké, hodně 

emocí.“ (K05) Tyto emoce pak klient K05 dále rozvedl následovně: „smutek, radost…i 

nějaká prosba, jak bych to popsal…z toho aby abstinoval, aby se držel. A držel jsem 

prostě palce.“  

Ambivalentní pocity ve vztahu k odcházejícímu klientovi líčí i následující respondenti. 

„M ěl jsem smíšený pocity. Byl jsem rád a prostě bylo to pro mě jako takový aj docela 

smutný jako každej rituál.“(K08)    

„Smutek, na druhou stranu radost jako že mu to přeju“  (K10)  

Od respondentů zaznívalo také to, že je jim líto, že dotyčný odchází. 

„Bylo mi líto, že jde pryč.“  (K08)  

„M ěla jsem ho ráda, takže mě mrzelo, že odchází. Že jsme ho poznala jen na chvilku.“  

(K09) 

Zaznívalo také to, že odcházející klient bude v komunitě chybět.  

„ Člověk, ke kterýmu jsem měl nejblíž, docela jako dost emotivně, chybí mi tady ten 

člověk.“  (K04) 

 I klientku K03, která byla v komunitě teprve krátce, do jisté míry mrzelo, že komunitu 

opouští jeden z jejích členů: “jelikož jsem k tomu dotyčnýmu neměla tak blízko, tak mě 

ani nějak jako uplně, ne že by mě nemrzel, ale neměla jsem k němu blízko tak jako kdyby 

třeba odcházel někdo bližší tak mě to bude mrzet víc.“ Tato klientka pak také zmínila, 

že odcházejícímu závidí, že úspěšně dokončil léčbu v komunitě. 

Několik respondentů přemýšlelo, zda se s odcházejícím klinetem uvidí i po odchodu 

z komunity. 
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„Byla jsem smutná z toho, že jde, na jednu stranu jsem si řikala, že se uvidíme na 

doléčováku, jenomže jeho přijali vlastně na jinej, takže mám obavy, že se už tak často 

potkávat nebudem.“ (K01) Tato klientka (K01) pak dále dodává: „jsem z toho taková 

špatná, že se prostě neuvidíme“ 

I klient (K05) cítil během rituálu smutek z odchodu člena komunity, ale současně měl 

v plánu se s ním znovu vidět:  „Vim že se s nim uvidim pokud bude čistý.“  

Oproti tomu klient (K10) byl více skeptický „takový to vědomí toho, že se už třeba 

neuvidíme.“   

Respondenti se také o odcházejícího báli, zejména v souvislosti s tím, aby zvládl život 

mimo zdi komunity. 

 „Trošku i strach, protože jsem se do něj vžila, že jde ven, a tam ty lidi, všechno ho tam 

čeká novýho.“ (K02) 

„Obava aby to dal venku, taková všestranná emoce, že mi bude chybět a pak, aby byl 

tak nějak v bezpečí.“  (K04), tento klient (K04) dále upřesňuje: „strach tak nějak aby to 

ustál všechno.“  

O strachu mluví i klienti (K07): „mám fakt o něj strach, takovej zdravej strach jako 

jestli to vlastně zvládne, protože to byla několikátá jeho léčba, takže taková menší 

nedůvěra.“   

a (K10): „smutek, obava o něj, trošku, jako jestli to dá venku.“  

Z řady opět výrazně vybočuje odpověď klientky (K06), která během rituálu řešila ve 

vztahu k odcházejícímu vnitřní dilema: „p řemáhala jsem se, jestli mu mám říct, co jsem 

k němu cejtila celou dobu, a nebo jestli mu jenom popřát hodně štěstí.“  Tato klientka 

pak s ohledem na přítomnost rodičů odcházejícího zvolila druhou variantu, tedy 

nesdělila odcházejícímu, co k němu doopravdy cítí.     

 

Shrnutí: Touto výzkumnou otázkou se do jisté míry opět ukázala rozdělenost 

skupiny v pohledu na odcházejícího klienta. I zde se vyskytovaly ambivalentní pocity 

radosti a smutku ve vztahu k odcházejícímu klientovi, dále pocity lítosti ale i radost, že 

dotyčný odchází, a objevily se i obavy o odcházejícího klienta, aby zvládl život po léčbě 

v komunitě. Ojedinělá pak byla tenze respondentky, která ve vztahu k odcházejícímu 

klientovi řešila vnitřní dilema.   V praxi by se s tímto zjištěním dalo opět pracovat 

v individuální či skupinové terapii s odcházejícím klientem, tím, že by se odcházejícímu 

klientovi vhodně dodávalo podpory a sebedůvěry a zvyšovalo vědomí self-efficacy, aby 
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se v očích skupiny zvýšila důvěra v to, že odcházející klient pobyt venku zvládne. A 

dále by bylo, myslím, dobré, zaměřit se i na klientku s tenzí.  

 

4.5 Vnímání terapeutů během rituálu  

 

Další otázka se věnovala tomu, jak klienti během závěrečného rituálu vnímali 

terapeuty.  

Tato otázka mě zajímala, protože si myslím, že i terapeuti do jisté míry ovlivňují 

celkový dojem z odchodového rituálu, neboť se ho sami aktivně účastní. Touto otázkou 

by také mohli terapeuti získat zpětnou vazbu o tom, jak je klienti zejména během 

odchodového rituálu vnímají, k čemuž by následně mohli přihlédnout v praxi.  

Několik klientů je během rituálu vnímalo velmi pozitivně. 

„Já je vnímám všechny hrozně fajn. Že to jsou fajn lidi, že tady dělaj pro nás a i během 

toho rituálu vždycky řeknou věci, který jsou pro nás jako feťáky asi nejtěžší když to 

chceš zvládnout venku a vždycky si z toho rituálu hodně odnášim ze slov terapeutů a je 

vidět, že opravdu maj o tu danou osobu zájem, že ji znaj a že celou tu léčbu mu 

naslouchali a pomáhali.“ (K03) 

„Hezky. Vnímala jsem je tak, že když šli k M., jakože mu šli popřát, jeho garant, tak 

vnímala jsem to moc dobře.“  (K09)  

„Pozitivní to bylo.“ (K07) 

 Jako pozitivní vnímání by se dalo označit i připodobnění vztahu klient-terapeut 

k rodičovskému vztahu. 

„Je to něco jako kdyby to byli naši rodiče.“  (K03) 

„P řišlo mi to hodně rodinný, blízký ten vztah terapeutů k těm klientům. Jakože když se 

třeba objímali, tak jeho osobní garantka mu řekla, že jí bude chybět a prostě mi to 

přišlo blízký.“ (K07) 

Reakcí garantky (osobní terapeutky) odcházejícího klienta si všimla také další klientka 

(K01):  

„F. (osobní garantka odcházejícího klienta) byla smutná a říkala, že k němu si našla 

jako fakt zvláštní vztah, takže jsem na ní viděla smutek, jako co oni prožívali nevim, ale 

bylo na ní vidět že je smutná že M. jde.“ 

Klientka (K02) pak byla mile překvapená chováním a otevřeností garantky během 

rituálu: „no a pak u toho kruhu, jak vlastně jdeme do toho kolečka a říkáme tomu M. 

něco, tak mě překvapila F., protože takovou jí vůbec neznám. Ta mu říkala něco, že jí 



56 
 

tady bude chybět a to jsem jako koukala, že byla taková najednou citlivá, to ona jako 

nebejvá vůbec. Takže se jako i otevřela na tom rituálu.“ 

 I klientka (K09) vnímala roli garantky, ale oproti ostatním trochu odlišněji, spíše 

deskriptivně: „je to prostě člověk, kterej tě provází celou tady léčbou, nebo seš s nim a 

radí ti a bavíš se s nim, svěřuješ se mu a pak prostě ti řekne, že tě má ráda že se mu 

dobře s tebou pracovalo, tak to jsem vnímala.“  

Garantku zmiňuje i klient (K10): „No tak třeba toho osobního terapeuta, to měl F., tak 

na ní bylo vidět, že se mu snaží jako dát ještě nějaký rady na závěr a tak nějak celkově 

mu říct co si tady na sobě udělal, jako ho namotivovat ještě.“ Tento klient (K10) pak 

dále mluví obecně o vnímání terapeutů během rituálu: „Jinak celkově to je vlastně 

trošku stejný, ty terapeuti se snaží tomu člověku na závěr říct ještě nějaký věci a popřát 

mu prostě štěstí“ a vnímá je jako podporu.  

Jako podpůrný prvek vnímal terapeuty i klient (K08): „že vlastně zhodnotili taky toho 

člověka, jak sem přišel, kolik práce udělal a co ještě může dosáhnout. A vlastně takovou 

tu podporu mu dali, že kdykoli by se něco dělo, takže tady má vždycky dveře otevřený.“ 

Klient (K10) pak ještě na stranu terapeutů dodává: „ty terapeuti mi přijdou takový, že 

tomu člověku vždycky přejou.“  

O přejícnosti terapeutů ve vztahu k odcházejícímu klientovi hovoří i klientka (K02): 

„jinak jsem je vnímala tak, že se snažili M. popřát hodně síly“.  

V přáních terapeutů cítil klient (K04) určitý podtext: „když mu přáli všechno nej a aby 

to dal, viděl jsem v nich něco takovýho, jako kdyby říkali, že se ještě uvidí, jako by se 

s ním neloučili na věky, jako kdyby věděli, že zase někde uklouzne, že se vrátí, za rok 

nebo to.“  

Pár klientů podotýkalo, že pro terapeuty je rituál již běžnou záležitostí či součástí práce. 

„Já si myslim, že oni to taky berou tak suverénně, že tady už takových klientů bylo, co 

odcházeli, že to berou taky jako nějakej normální den.“ (K01) 

„Když si vzpomenu na to, jak jsme seděli u toho oběda, tak mi přišlo, jako kdyby to byl 

uplně normální den, protože se bavili mezi sebou o normálních věcech, takže mi přišlo, 

když jsme se tak na ně koukala, jakoby se nic nedělo, prostě takový jakože se jdou najíst. 

Takže jsem je vnímala, jakože to neberou nějak moc vážně“  (K02) 

„Pro ně je to práce, tak chtěj, aby ta práce měla nějakej výsledek.“ (K10) 

Také zaznělo, že během rituálu se terapeuti chovají spíše racionálně. 

„Terapeuty jsem vnímal tak, že měli racionální názor a racionální pohled na osoby“ 

(K08)  
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„Oni byli zase hodně na zemi, oni nebyli zase nějaký přecitlivělý.“  (K02) 

Oproti tomu klientka (K03) během rituálu vnímala i emoční stránku terapeutů: „smutek 

z jejich strany jsem cejtila“ a „prostě tamten člověk jim přirost k srdci a asi je to těžký 

ho pustit zase ven. Maj třeba o něj strach, taky strach jsem cítila. Třeba mu ještě tolik 

nevěřej, že, samozřejmě jako každýmu z nás tady nevěřej.“  

O určitých obavách o odcházejícího klienta ze strany terapeutů hovoří i klient (K05), ten 

ale na straně terapeutů vnímal i radost: „měli z něho radost a asi taky trošku obavy 

z toho, jak to bude venku…ale myslim, že měli radost z toho, že odchází ze třetí fáze a 

s rituálem, že udělal takový pokrok“  

Klient (K08) pak hovoří o tom, že odcházející klient bude terapeutům chybět a dodává:  

„Já si myslim, že každej klient, co tady dokončí, tak tady něco prostě ze sebe zanechává 

a ty terapeuti to vnímaj, to vidim. Že ta práce s náma je dobrá.“ 

Pár klientů se soustředí i na to, co terapeuti odcházejícímu klientovi sdělují. 

 „V ěděj co v tu danou chvíli říct a vždycky si z toho něco odnášim.“ (K03)  

„Já vždycky hodně vnímam, co ti terapeuti řikaj tomu člověku, takže jsem to brala na 

vědomí, co mu řikali.“  (K06)  

Jeden klient (K05) také uvedl, že terapeuty během rituálu v tu chvíli nevnímá.   

 

Shrnutí: Touto výzkumnou otázkou bylo zjištěno, že respondenti vnímají 

terapeuty obecně kladně a mají s nimi pravděpodobně velmi blízký vztah („Je to něco 

jako kdyby to byli naši rodiče.“). Během rituálu je pak až na jeden případ vnímali a 

vnímali zejména okamžik, kdy terapeuti přáli odcházejícímu klientovi. Dále respondenti 

na terapeutech vnímali radost, že odcházející klient dokončil léčbu, ale současně i obavy 

o něj. Poměrně často si respondenti také všímali osoby garantky odcházejícího klienta, 

cítili na ní smutek, snahu namotivovat odcházejícího a v jenom případě bylo zmíněno, 

že působila otevřeněji a citlivěji než jindy. Několikrát bylo také zmíněno, že rituál je pro 

terapeuty již běžnou a pracovní záležitostí a že se na něm chovají spíše racionálně.     

Odpověď na tuto otázku by mohla v praxi terapeutům poskytnout zpětnou vazbu 

na to, jak je klienti vnímají nejen během závěrečného rituálu. Terapeuti by mohli 

přihlédnout k tomu, co klienti vnímají pozitivně anebo naopak redukovat to, co je 

vnímáno negativně. Jako důležité mi pak přijde, aby terapeuti působili i nadále během 

rituálu autenticky a nebáli se projevovat prožívané emoce.    
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4.6 Vnímání rituálních předmětů 

 

V této kapitole jsem se snažila zjistit odpovědi na výzkumnou otázku týkající se 

toho, jak klienti vnímají jednotlivé rituální předměty a jaký jim dávají význam. Tato 

otázka mě zajímá zejména proto, že rituální předměty hrají během rituálu v této 

terapeutické komunitě poměrně významnou roli a tedy lze předpokládat, že jejich 

vnímání může hrát roli na celkovém vnímání závěrečného rituálu. 

Rituální předměty, které daná terapeutická komunita při závěrečném rituálu 

používá, jsou svíčky, erb, který si vyrobí odcházející klient a zanechává jej v komunitě, 

strom, který pro odcházejícího klienta vyrábějí ostatní klienti a v němž je zakódováno 

nějaké poselství pro něj a lampion štěstí, na nějž odcházející klient napíše své hlavní 

cíle a společně se skupinou jej vypustí do vzduchu (viz kap. 2.6).  

Klient (K04) zmínil při dotazu na tyto předměty i rituální hudbu, která je součástí 

rituálu: „tadyto já dost prožívám. Ta rituální muzika k tomu dodá ještě…“ .  

Souhrnně se o rituálních předmětech vyjádřila klientka (K06) následovně: „Beru 

všechny ty rituální předměty vážně“ .  

Z řady pak poněkud vybočují odpovědi klientky (K09), která uvedla, že pro ni rituální 

předměty žádný význam nemají a hodnotí je všechny pouze takto: „hezký, mě se to 

líbilo, všechny ty rituální ty…takový ty hezčí.“  

Klient (K10) si všechny rituální předměty spojuje zejména se symbolikou a vyjadřuje se 

následovně: „no tak že jo, ta symbolika, já tu symboliku mam celkem rád, myslim, že 

pro člověka je důležitá, má efekt jakože psychologickej, že ty určitý věci maj nějakej 

jako už svůj význam samy o sobě a když jsou použitý při tom rituálu tak symbolizujou 

jasně daný věci.“  

Ostatní klienti pak hovořili o jednotlivých rituálních předmětech zvlášť, pro větší 

přehlednost se dále bude práce věnovat taktéž každému předmětu zvlášť, proto je tato 

kapitola rozdělena do čtyř podkapitol, jejichž názvy nesou názvy oněch předmětů. 

 

Shrnutí: Až na rituální předmět svíčky, byly rituální předměty vnímány převážně 

kladně. Ukázala se terminologická nejednotnost u rituálního předmětu lampion. Dále se 

u tohoto předmětu ukázalo, jaký má na klienty dopad jeho nevydařený průběh. Také se 

ukázal posun ve výkladu rituálního předmětu erb, který respondenti vnímali jako 

negativum, které mohou v komunitě zanechat, přičemž dle původního záměru měl 

vyjadřovat osobu, přání či vizi do budoucna odcházejícího klienta. Jako rozporuplný se 
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pak ukázal rituální předmět svíčky, na který se názory respondentů nejvíce rozcházely. 

Oproti tomu největší shoda názorů byla u rituálního předmětu strom, který respondenti 

vnímali kladně a často jako památku na komunitu či její členy.  

Tyto poznatky mohou v praxi sloužit jako určitá zpětná vazba pro terapeutický 

tým dané komunity. V potaz by měli terapeuti vzít zejména nevzlétnutí lampionu a 

rozbor této situace s klienty na skupinovém sezení, dále by se mohli zaměřit na 

názorovou různorodost ve vnímání rituálního předmětu svíčky, a také zpřesnit význam 

rituálního předmětu erb. Zdá se, že tým terapeutické komunity by se měl v pravidelných 

intervalech vracet k diskusi s klienty o významech jednotlivých rituálních předmětů, 

aby zamezil vzniku nedorozumění, jež mohou být způsobena ztrátou části informace 

v důsledku jejího předávání z klientů na klienty (efekt známý ze hry „tichá pošta“).            

 

4.6.1 Erb 

 

Většina klientů vnímala erb jako věc pojící se k minulosti, kterou má 

odcházející klient po sobě zanechat a nebrat si ji do „nového“ života po léčbě.  

Klientka K01 konstatovala, že si dal odcházející na erbu záležet a komentovala ho 

následovně: „M. byl vařič, měl velmi promakanej erb, byla tam jako ruka, že 

vždycky jenom bral…měl fakt moc pěknej erb“ a „takže si myslim, že ten erb to je 

jako zásadní věc, kterou tady člověk nechává, je s tim prostě spojená celá jeho 

minulost. Tady vlastně člověk na sobě pracuje, aby se změnil, a tenhleten erb 

symbolizuje právě to starý chování, ty starý vzorce co prostě dělal v životě. Takže já 

si myslim, že ten erb je právě hrozně dobrá věc, jakože si člověk vzpomene, když 

odchází, na to všechno, co byl, co dělal a že to tady prostě nechá.“  

V obdobném duchu se k erbu, coby věci vyjadřující negativní vlastnost, činnost či 

zážitek, kterou mohou odcházející klienti v komunitě zanechat, vyjádřili i 

následující respondenti.  

„To je to, co tady ten člověk nechává, s čim se tady tu celou dobu pral, s čim tady 

zápasil… a co by tady chtěl prostě zanechat po sobě. S čim by už nechtěl vyjít ven. 

Nějakou tu jakoby svojí minulost.“ (K03)  

 „Mn ě se to hodně líbí ty erby, to co tady necháváme, s čím se chceme rozloučit a 

nejít s tím ven, tak taky hodně přemýšlím nad tim, jaký bych chtěla mít já, beru to 

vážně.“  (K06) 
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„To je hrozně hezký. Pro mě to má význam takovej, že když tady nějakej ten erb svůj 

nechám, ať se vlastně týká čehokoli, jakože když odejdu odsud z tý komunity, tak to 

tady vlastně nechávám v tom baráku a jdu ven bez toho, takovej zvyk to je. Že to 

tady prostě nechám tu danou věc, ať se to týká drog, čehokoli…“ (K07) 

„V t ěch erbech je prostě kus toho člověka a on si to s sebou ven nechce odnášet a 

nechává to vlastně tady.“ (K08) 

„Ten erb, tak to je něco co tady člověk chce zanechat, tak to tady prostě nechá“ a 

„prostě se toho chce zbavit, byla to jeho součást v tom životě“ (K10)  

Klient K10 si také myslí, že díky znázornění pomocí erbu si odcházející danou věc 

lépe uvědomí: „já to vnímám tak, že si to ten člověk víc uvědomí, že to znázorní.“  

Z odpovědí lehce vybočuje odpověď klienta (K05), který vnímá erb spíše jako 

motivaci pro ostatní: „n ěco co tu člověk může po sobě nechat, zanechat, aby ostatní 

viděli co sem potom přídou, že to prostě jde.“  

Z výše uvedeného také vyplývá, že klienti erb povětšinou vnímají kladně, líbí se 

jim, berou ho vážně či už přemýšlejí, jaký erb si sami vytvoří. Erb se vyloženě 

nelíbil pouze klientce (K02): „mě se teda M. erb vůbec nelíbil, ale zase máme ho 

udělat takovej, že tady máme něco nechat. On tam má jako varnu. Takže jsem to 

vnímala tak, že doufám, že se tím nechtěl chlubit, ale doufám, že to tady fakt chce 

nechat“  

Naopak to, co erb představoval (varnu), zhodnotil klient  

(K07) jako velmi se hodící na osobu odcházejícího: „ten erb, ten byl zajímavej, ten 

jsem vnímal uplně přesně na jeho osobu, jakože pasoval. Takže to bylo chytře 

vymyšlený a šlo na tom vidět kus sebe, jako když bych mluvil za něj. Uplně ideální 

věc co bych tady chtěl nechat, na jeho místě.“   

Pro klienta (K08) má erb také význam odpoutání se od komunity a blížícího se 

konce léčby: „a hlavně ten význam to má, že už opravdu končim. Že už když dělám 

erb, dělám tady tohle, tak už prostě se od té komunity odpoutávám.“  

Mezi odpověďmi lehce vybočuje odpověď klienta (K04), která značí i určité obavy 

o odcházejícího: „jeho erb vnímám tak, že už dostal rozum. Prostě že když se mu 

poštěstí, najde si ženskou, a lepší by bylo možná s děckem, protože on má rád děti 

dost, to už bude v pohodě, jak zůstane sám, tak mám o něj obavy.“ 

 

Shrnutí: Z odpovědí vyplynulo, že je erb vnímám jako negativní vlastnost, 

činnost či zážitek, kterou mohou odcházející klienti v komunitě zanechat a kterou si 
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nechtějí již brát do normálního života. Obecně byl tento předmět vnímán pozitivně, 

dále jako určitý symbol odpoutání se od komunity a v ojedinělých případech jako 

motivace pro ostatní klienty („aby ostatní viděli co sem potom přídou, že to prostě 

jde“ ) a také jako důležitý objekt. V případě konkrétního erbu odcházejícího klienta 

M., byl tento předmět vnímán kladně a hodící se na jeho osobu, pouze jedna 

respondentka ho vnímala spíše negativně a nelíbil se jí.  

Odpověď na tyto otázky může opět poskytnout určitou zpětnou vazbu 

terapeutickému týmu a to zejména v tom, jak klienti erb vnímají a jaký mu 

přikládají význam. S tím pak mohou terapeuti dále pracovat například přesnějším 

definováním významu erbu v operačním manuálu komunity či úpravou role erbu 

během rituálu a/nebo opakovanými diskusemi o významu erbu s klienty.    

 

4.6.2 Strom 

 

Strom, tedy předmět, který odcházející dostává od ostatních členů komunity, 

byl veskrze vnímán pozitivně. Poměrně často byl vnímán jako památka na pobyt 

v komunitě pro odcházejícího klienta či určitá vzpomínka na členy komunity. 

„Ten strom jako, prostě ta památka na tady tohleto, protože každej si prochází tady 

obdobím, kdy to tu má rád, kdy to tu nenávidí a všecko a přece jenom si myslím, že 

vyjdeme ven, tak když se na to podívá a vzpomene si na ty lidi, s kterýma tu byl, tak 

je to přece jenom trošičku povzbuzující, aby nezapomínal na to, proč tu byl.“ (K05) 

 „Ten strom, to beru tak, že vždycky když se podívá, tak je to něco od nás, pro něho. 

Vždycky když se na to podívá, tak si na nás vzpomene. A to co jsme mu tím chtěli 

vyjádřit, ten hokej a sport, tu jeho lásku k tomu, tak ať se toho drží. Takže nějakou 

podporu co bude mít venku a vzpomínky na nás. Tomu přikládám velkej význam.“  

(K02)  

„Dárek, aby si na nás vzpomněl, jak my jsme ho viděli.“  (K03) 

Jako vzpomínku na klienty vnímá strom i klient (K04), pro něj však větší význam 

mají vzkazy, které jsou na spodní straně stromu napsány: „to mě přijde takový jako 

jenom že to je, že bude mít vzpomínku na nás. Pro mě bylo spíš důležitý to, co jsme 

mu každej napsali zespoda, svůj vzkaz, to je myslím podstatný, že když si vzpomene, 

bude nejhůř, tak že to otočí a podívá se na to.“  
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Jako důležité hodnotí vzkazy i klientka K02:  „A ještě se mu tam všichni 

podepíšeme, zezadu na to dřevo. Každej mu tam vlastně dáváme nějakou vzpomínku 

na sebe jemu. Takže to je pro mě nejdůležitější.“   

Tyto vzkazy hodnotí kladně i klientka K06: „hodně se mi tam líběj ty vzkazy na 

spodní straně, že může člověk napsat, co tomu druhýmu přeje, nebo kontakt na 

sebe.“  

Dále byl strom vnímán jako symbol toho, co klienti přejí odcházejícímu do 

budoucího života: „tady závěrem, vždycky když někdo odchází a má rituál, tak mu 

celá skupina připravuje strom, strom života, kterym chceme symbolizovat něco, co 

mu přejeme do života. Ten se nám povedl.“  (K01) 

A dále jako předmět, který odcházejícího klienta charakterizuje, anebo odráží to, jak 

odcházejícího skupina vidí.  

„Ten strom mi symbolizuje něco, co člověk má rád, vždycky se dělá něco, co ho 

nějak charakterizuje. Takžě mě by udělalo nebo udělá radost, udělá mi to velkou 

radost, když tak uvidim vlastně to jak mě ty lidi viděj a to co mi přejou.“ (K10) 

„To byla taková hezká chvilka, kdy dostal nějakou napodobeninu toho, co mu bylo 

nejblíž, a to byl hokej. A to bylo prostě výstižný, to mluvilo za všechno.“  (K07)  

„Vnímám tak, že ty lidi toho člověka nějak viděj, on se tady nějak charakterizoval a 

oni mu vlastně dávaj s sebou to jakej ten člověk je.“ (K08)    

Klientka (K01) oceňuje, že se na výrobě tohoto předmětu podílí více členů skupiny: 

„byla jsem ráda, že se na tom podílela vlastně většina skupiny, že se mu to líbilo, že 

brečel skoro až“.  

Účast ostatních členů skupiny při výrobě hodnotí kladně i klient (K08): „takže to 

prostě je pěkný od těch klientů. A taky je to pro mě takový emoční. Že i přesto, že 

tady po sobě kolikrát skáčeme jak psi, když tady není furt dobře, jak normálně ve 

světě, tak i přesto ty lidi se maj rádi a něco pro toho druhýho obětují. Nějaký ten 

čas, ve svým volným čase.“  

Klientka (K02) pak zmiňuje aspekt překvapení pro odcházejícího klienta od 

skupiny: „je to takový překvapení pro něj. Je to od nás a vlastně vidí to až na tom 

rituálu. Tajíme to.“  

Zcela odlišně oproti zbytku respondentů strom vnímala klientka K06: „vlastně to 

mělo vystihovat to, že byl tady hráč a to se mi docela líbilo a já jsem to slovo 

„hrá č“ vnímala, jakože zkoušel prostě, co může, a co ne.“  
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Shrnutí: Tento rituální předmět byl obecně vnímán kladně, často jako památka 

na komunitu či její členy. Dále byl strom vnímán jako důležitý předmět (jako 

důležité byly hodnoceny zejména vzkazy od ostatních klientů, které se na stromu 

nacházejí), a jako předmět odrážející to, jak odcházejícího člena komunity ostatní 

členové vidí či jak ho charakterizují. Dále byl v souvislosti s tímto rituálním 

předmětem zmíněn aspekt překvapení a skupinové práce.     

Odpověď na tuto otázku může terapeutickému týmu opět poskytnout určitou 

zpětnou vazbu a to zejména v tom, jak klienti vnímají tento rituální předmět a jaký 

mu přikládají význam. 

 

4.6.3 Svíčky 

 

Asi největší rozdílnost v názorech na rituální předměty byla právě u svíček. 

Našli se klienti, kteří je vnímali pozitivně a jako důležitou součást rituálu. 

„Svíčky ty se mi líběj hodně.“  (K06)  

„To považuju za důležitý, ty svíčky.“ (K02) 

Přes klienta s neutrálním vnímáním: „já ty svíčky beru prostě jako normálně, já 

jsem se nad tím fakt jako nějak nezamýšlel.“  (K07)  

Až po klienta se spíše negativním názorem na tento rituální předmět: „upřímně, mě 

to přijde trošku jako šaškárna to se svíčkama, ale asi to tu je zaběhlé…už to beru 

jako prostě součást toho rituálu, takže už to nějak neřešim.“ (K05) 

O svíčkách coby součásti rituálu se zmiňuje i klientka K02: „myslim, že to k tomu 

hodně patří.“   

Několika klientům svíčky během rituálu symbolizují život či pobyt v komunitě. 

„Svíčka symbolizuje, myslim život tady v komunitě. Když ten plamínek hoří, tak tady 

prostě žijeme dál.“ (K01) a tato klientka (K01) dále upřesňuje: „já si myslim, že 

prostě ta svíčka symbolizuje chod tady v komunitě, nic víc do sebe asi nemá.“  

I klientka (K03) vidí ve velké svíci podobnou symboliku: „ta velká svíčka, která 

tam uprostřed je zapálená, tak vnímám jako tu komunitu. A potom ty svíčky, který 

my si o tu svíčku velikánkou zapalujeme, tak to je ta síla tý svíčky, která je prostě 

pro nás zapálená, takže ta svíčka je za každýho jedince a velká svíčka jako za celou 

komunitu.“  
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O tom, že každý člen komunity má svojí svíčku hovořila i klientka (K02): „To je 

určitě nějakej symbol bych řekla, každej máme svojí. Takže to považuju za to naše 

zahřátí, že si zapálíme, to se vždycky ve mně něco zahřeje.“  

Klientka (K06) pak za svíčkami vidí sjednocující prvek všech členů komunity: „ty 

svíčky vlastně nás dost spojujou, vždycky když se děje něco důležitého, tak se 

zapalujou svíčky a prostě je to fakt takový rituální, takový že patříme do jedný 

rodiny.“   

Emotivně svíčky vnímá klient (K08): „Smutně, u toho jsem brečel. Já u toho prostě 

brečim, prostě to je takovej rituál kdy u toho brečim…“ a dále dodává: „Nevim ani, 

jak bych to popsal. A beru to vážně, strašně.“   

Oproti tomu klient (K07) svíčky nijak zvláštně nevnímá: „takový příjemný to je, 

k těm svíčkám to je příjemný, něco zapalovat a něco sfoukávat, ale jako že by to bylo 

něco zvláštního to fakt ne.“ 

Klient (K10) pak hovoří v souvislosti se svíčkami o vůli člověka: „svíčka může 

symbolizovat vůli toho člověka, nebo nějaký poslání“ a poté rozvíjí myšlenku až do 

transcendentní roviny: „u tý svíčky mi to jakoby symbolizuje tu vůli ten oheň, něco 

jako vyššího, nebo ducha nebo něco takovýho“.  

Jako jediná pak klientka K01 zmínila, že svíčky byly špatně připravené a dodala 

k tomu: „že tam je jedna svíčka navíc, to se stává dost často.“     

  

Shrnutí: U tohoto předmětu byla zjištěna značná rozdílnost v názorech na jeho 

vnímání. Našli se klienti, kteří svíčky coby rituální předmět vnímali kladně, a líbil 

se jim, přes klienta s neutrálním pohledem na ně až po klienta se spíše negativním 

vnímáním tohoto předmětu či klienta, který tento předmět nijak zvláštně nevnímal. 

Poměrně často zazníval názor, že svíčky k tomuto rituálu patří, a že symbolizují 

pobyt v komunitě či její členy. Ojedinělá pak byla odpověď klientky, která si 

všimla, že svíčky byly špatně připravené.   

Také vnímání tohoto rituálního předmětu může terapeutickému týmu opět 

poskytnout určitou zpětnou vazbu pro další práci s ním.    
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4.6.4 Lampion 

 

Lampion štěstí, nebo též balonek, mělo několik klientů spojený s přáním a 

hodnotili ho obecně pozitivně. 

„Lampion to je něco, co si ten člověk přeje. Něco, co si přeje dál, až odsud odejde.“ 

(K01) 

„Vždycky se tam píše to co by chtěl si do budoucna přát, třeba hodně lidí tam píše 

rodina, zázemí, sťastnej život, abstinence. Tak tohle hodně vnímám jakoby silně. Že 

si to ten člověk může přát, že se mu to snad splní.“ (K03) 

„Je to dobrý nápad. Tohle se mi třeba líbí, jako vypustit něco, něco co člověk…jeho 

přání…teď je otázka, jestli to vyjde, jestli se mu to splní nebo ne, to je na něm, ale 

jako vypustit to co chce to je tak fajn.“ (K05) 

 O lampionu, coby symbolu přání hovořil i klient (K08) a použil také trefné 

přirovnání: „P řání, že to, čeho chci dosáhnout, tak bych prostě pustil do vzduchu. 

Něco jako hvězdy když padaj.“ 

Našlo se i pár respondentů, kteří ho vnímali jen jako součást rituálu, bez hlubšího 

významu. 

„Já to vnímám jenom jako rituál, jako součást.“ (K04) 

„Vypustí se do vzduchu a kouká se na něj, vždycky se říká, jako jakym směrem letí, 

jestli na Prahu, na Ústí, na Děčín a takhle, ale jako nijak zvlášť jsem to 

nevnímal.“(K07)  

„Je to prostě součást nějakého rituálu, nějaký zpestření a všeho, ale že by to byla 

podstatná důležitá věc pro mě…“  (K07) 

Klient (K08) pak v souvislosti s lampionem uvádí smíšené pocity: „Lampion jsem 

vnímal taky, strašně takový smíšený pocity, že prostě ten člověk si tam napíše, co by 

chtěl dosáhnout, co chce, rodinu, práci a tady tyhle věci. A vlastně ho pouští do toho 

vzduchu a to je prostě, já nevim. Já to vnímám, jak když dítě dostane 

balónek...Taková radost, no.“  

Ojedinělou symboliku lampionu pak uvedl klient (K10): „může symbolizovat třeba 

nějakou naději, nějakou víru, nebo něco vyššího, co míří prostě nahoru, co míří 

někam dál“ a uvedl v souvislosti s lampionem také následující: „n ějak na tom 

nelpim, ale líbí se mi to, ten význam to má“   
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Většina klientů pak zmínila to, že odcházejícímu M. lampion nevzlétl či že se mu 

zastavil o strom a shořel.  

Klientka (K01) za tím viděla špatné znamení: „Má prostě někam odlítnout, na 

nějakou světovou stranu. Takže když neletěl, tak zrovna u M. to bylo takový, že to 

byla jeho asi desátá léčba už, že to bylo jako kdyby mu to nebylo přáno, že tady ten 

lampion zustal. Něco jako kdyby měl venku zrecnout nebo něco, tak jako jsem z toho 

neměla dobrej pocit.“  

Klientce (K02) pak kvůli tomu bylo odcházejícího líto: „Vypustil ten balonek a tady 

se škrtnul o strom a tam zůstal. Takže to se mi vůbec nelíbilo, i mi to vadilo. Uplně 

se mi z toho chtělo i brečet. Protože vim, že to pro něj hodně znamenalo. On tam 

napsal jako rodina, hodná žena, přátelé a takový ty věci. Máme to vyslat nahoru a 

jemu se to tady hnedka asi po dvou minutách zatrhne za ten strom, takže to mě 

docela mrzelo, no.“  

Lítost ke klientovi cítila i klientka (K06): „tam se stalo, že vlastně mu nevyletěl do 

vzduchu, ale trefil ten strom, takže mi to bylo líto, že mu nevyletěl, že se vlastně 

zaseknul. To se asi nedá takhle říct, že by to byla taková předzvěst toho, co bude, ale 

měla jsem to taky v hlavě. Bylo mi líto, že si to určitě myslí, že to je špatně, že 

nevyletěl ten lampion a on měl hodně strach, jako jít ven ten kluk, takže mi to bylo 

líto, že se mu to nepovedlo“. Klient (K04) viděl pak lítost na samotném 

odcházejícím: „bylo vidět, že ho to trochu mrzelo“.  

Respondent (K08) pak tento okamžik vnímal jako smutný: „Ale třeba ten M. to měl 

takový, že jemu ten lampion nevzlít. Jemu vzlít, kroužil tady nad barákem, nikam se 

mu nechtělo, potom se zastavil o strom. Tak to jsem vnímal takový jako smutný, 

z pohledu toho člověka druhýho.“ a dodal k tomu svojí myšlenku: „tak jsem si říkal, 

že asi by tady měl ještě zůstat. Že ho to tak zastavilo, ale v tom si mohl říct každej 

svoje asi.“  

Klient (K05) také zmiňuje nevydařený let lampionu, ale přesto hodnotí lampiony 

kladně: „mně se líbí ty lampiony, jako škoda že mu shořel na stromě, ale prostě je to 

něco pěkného. Nikde jsem tohle neviděl ani nezažil, jako z mého pohledu.“  

Klient (K10) pak za tím viděl určitou překážku: „lampion to je takový…nějaká 

překážka, prostě že to zas tak jednoduchý není a že ne každýmu ten lampion vzlítne. 

Ne každej to prostě dá, mě už se to taky párkrát nepovedlo.“ 
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Shrnutí: Lampion štěstí coby rituální předmět byl obecně hodnocen spíše 

kladně, jako u jediného z předmětů v něm však panovala terminologická 

nejednotnost (klienti ho také nazývali balonkem). Významově však pro většinu 

respondentů představoval symbol přání do budoucna. Našlo se i pár klientů, kteří 

tento předmět vnímali pouze jako součást rituálu a bez hlubšího významu. Pokud 

jde o konkrétní lampion odcházejícího klienta M., tak většina respondentů zmínila, 

že odcházejícímu se vypuštění lampionu nepovedlo, vnímali tento okamžik 

negativně, viděli za tím špatné znamení nebo překážku a také jim to bylo líto.    

Odpověď na tuto výzkumnou otázku může opět poskytnout určitou zpětnou 

vazbu terapeutickému týmu a to zejména v tom, jak klienti lampion vnímají a jaký 

mu přikládají význam. V praxi by bylo, myslím, dobré v případě nepodařeného 

vypuštění lampionu věnovat se tomuto okamžiku na skupinovém sezení a také 

sjednotit název tohoto předmětu.  

 

 

4.7 Význam rituálu pro jednotlivé klienty 

 

To, jaký má závěrečný rituál význam pro jednotlivé klienty, jsem se snažila zjistit 

otázkou „Jak vnímáte rituál ve vztahu k Vaší léčbě ze závislosti?“ Tato otázka mě 

zajímala, protože lze předpokládat, že pokud má závěrečný rituál pro respondenty 

nějaký význam, pak může mít vliv jak na samotné vnímání rituálu tak pravděpodobně i 

na léčbu samotnou a to zejména ve smyslu motivace.  

Pro několik klientů má rituál význam coby potvrzení dokončení a zvládnutí léčby. 

„Ur čitě chci dojít do konce už jenom kvůli tomu a vim, že to je strašně potřebný mít ten 

rituál. Já jako za sebe říkám, že jsem v životě nic nedokázala. A chtěla bych dojít do 

konce a zažít ten rituál už jako kvůli tomu a myslim si, že je to strašně důležitý pro nás. 

Jako hlavně pro mě důležitý to dojít do konce a konečně mít pocit, že jsem něco 

zvládla.“ (K03) 

„Já to vnímám, že by to bylo hezký, že jsem něco udělal do konce, bylo by to pěkný, i 

jako uspokojivý, ale podstatný to není, neprahnu po tom.“ (K04) 

Podobně vnímají závěrečný rituál i tyto klientky 

„Je to nějaký správný ukončení, tak jak to má bejt, s rituálem, vlastně chci odejít 

s rituálem a je to jak složení zkoušky, prostě, beru to jako hru, celou tu léčbu beru jako 

hru a tohle je jenom potvrzení toho, že jsem to dala.“  (K06) 
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„To je pocit pro mě takovej, že hrozně silnej pocit, že ten člověk něco dokázal a že to je 

prostě dobrej pocit.“ (K09) 

O pocitu dokončenosti a určitém způsobu motivace hovoří klient (K05): „Že jsem to 

dokončil a prostě celkově, abych tu mohl nechat ten erb…chci něco dokončit prostě, 

v životě jsem skoro nic nedokončil až do konce, takže je to taková motivace zase. Je to 

pro mě mnohem příjemnější odcházet jako s něčim dokončenym na 100%, než odcházet 

jako z druhé fáze s tim, že mam řádně ukončenou léčbu ale není to prostě uplně tak jak 

by to mělo být.“  

Motivaci zmiňuje i klient (K07): „Je to motivace pokaždé když vidím klienta, který 

odchází se závěrečným rituálem. Tak jak jsem si říkal na začátku, že prostě ať se 

nevzdávám…taková motivace ať se děje co se děje, tak dostat se do tý trojky, do toho 

rituálu. Pro mě to je motivace.“  

Určitý způsob motivace, lze vidět i za odpovědí klienta (K10): „Že je to taková jakoby 

podpora, nebo že to prostě jde timhle způsobem dokončit.“ , tento klient závěrečný rituál 

dále vnímá jako další krok do života: „že to probíhá, ale že to taky končí, a že mě pustí 

ven a tam to teprve začne, takže to vnímám jako další krok nějakej. Prostě další krok na 

tý cestě.“   

Klientka (K02) pak vnímá závěrečný rituál jako ocenění za úspěšně absolvovanou 

léčbu: „Když se nad tim hodně zamyslim, tak je to pro mě hodně důležitý. Hodně, je to 

takový jako moje ocenění. Nebo nějaká odměna, za to že jsem to prostě zvládla do tý 

trojky bez nějakých těch průserů.“   

Další ojedinělé vnímání rituálu má klientka (K08), pro kterou má závěrečný rituál 

význam zejména coby vzpomínka: „je to to, že si člověk s sebou nese vzpomínku prostě. 

Vzpomínku na něco, kdy se opravdu loučil a vnímal ty všechny terapeuty, co mu řeknou 

a má to pro mě význam v tom, že mě daj takovou tu sílu. Že v tom je síla, když ty lidi vás 

povzbudí a řeknou: „Jdi a buď dobře, máš na to.“, než když člověk odejde jako třeba 

v té druhé fázi a loučí se s ním jenom terapeut. To je takový o ničem. Ty vzpomínky 

dělaj hodně. Člověk si na to může vzpomenout, když je mu smutno třeba po večerech.“ 

Nicméně i tato klientka v podstatě zmiňuje faktor dokončenosti a určité motivace.  

O rituálu coby rozloučení s komunitou pak mluví klientka (K01): „No, tak hlavně to je 

tak, že se tady naposledy se všema vidim. Naposledy s nima prostě poobědvám. 

Naposledy prostě všechny obejmu a tak. Celkově ten rituál je jako takový rozloučení 

s tim životem tady. Je to takový smutný jako.“  
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Shrnutí: Touto otázkou bylo zjištěno, že pro většinu klientů závěrečný rituál ve 

vztahu k vlastní léčbě význam má, a to zejména coby motivace k setrvání v léčbě a 

jejím dokončení, je to také určitý symbol toho, že léčbu tímto způsobem zvládnout lze. 

Dále chtějí respondenti závěrečný rituál absolvovat kvůli pocitu určité dokončenosti, a 

kvůli pocitu že „něco dokázali“ či „dokončili“ (nezřídka poprvé v životě), také je to pro 

ně určitá podpora a odměna. V ojedinělých případech má pro respondenty závěrečný 

rituál význam coby vzpomínka a loučení s životem v komunitě.  

Toto zjištění může poskytnout určitou zpětnou vazbu terapeutickému týmu a to 

zejména v tom, zda a jaký význam má závěrečný rituál pro respondenty ve vztahu 

k jejich léčbě ze závislosti. V praxi by bylo, myslím, zajímavé, tuto otázku pravidelně 

klást a zjišťovat, zda nedošlo k posunu ve významu rituálu pro klienty a případně s tím 

dále pracovat.   
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V. Diskuse a závěr   

 

Rituály jsou (nejen) z výzkumného hlediska zajímavou složkou terapeutických 

komunit, proto jsem se rozhodla v jejich zkoumání pokračovat i ve své diplomové práci. 

Oproti mé bakalářské práci jsem se je tentokrát snažila zkoumat z pohledu klientů 

jednotlivých fází a ne pouze z pohledu odcházejícího klienta.  

V teoretické části se zaměřuji zejména na terapeutické komunity pro uživatele 

drog a na rituály jak obecně, tak v terapeutických komunitách pro uživatele drog.  

V praktické části pak prezentuji metody, etické aspekty a poznatky získané 

prostřednictvím realizovaného výzkumu. Můj výzkumný vzorek čítá 10 klientů, což 

nepochybně není vzorek, na základě kterého by se daly vyvozovat obecnější závěry. To 

ani nebylo mým cílem už vzhledem k tomu, že jsem použila kvalitativní výzkumný 

přístup. Ale přesto se zdá, že má práce nabízí alespoň možný pohled klientů vybrané 

terapeutické komunity na odchodový rituál, mimo jiné i ve vztahu k jejich motivaci 

k vlastní léčbě závislého chování.  

V práci byly kladeny následující dílčí výzkumné otázky:   

 

1)    Jaké emoce – ve vztahu k sobě a/nebo ve vztahu k osobě, které je rituál 

určen –  klienti během rituálu prožívají? 

 

2)    Jak vnímají osobu, které je rituál určen? 

 

3)    Jak klienti během rituálu vnímají terapeuty?  

 

4)    Jak klienti vnímají jednotlivé rituální předměty a jaký jim dávají význam? 

 

5)    Ovlivňuje rituál jejich postoj k procesu své vlastní léčby závislosti?  

 

Na tyto otázky pak byly zjištěny následující odpovědi: 

 

1) Klienti během závěrečného rituálu prožívali řadu emocí, není výjimkou, že 

tyto emoce byly ambivalentní povahy. Často byla zmíněna radost ať už 

v kombinaci se smutkem či sama o sobě, dalšími emocemi byla závist, a 
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určitá nervozita. V ojedinělých případech byl pak závěrečný rituál také 

zdrojem pozitivní energie a tenze způsobené vnitřním dilematem („jestli mu 

mám říct pravdu, co si o něm myslím, a nebo jestli bejt milá.“). Pokud jde o 

emoce prožívané ve vztahu k osobě, které je rituál určen, tak i zde se 

vyskytovaly ambivalentní pocity radosti a smutku a dále pocity lítosti ale i 

radost, že dotyčný odchází, a objevily se i obavy o odcházejícího klienta, aby 

zvládl život po léčbě v komunitě. Ojedinělá pak byla také tenze 

respondentky, která ve vztahu k odcházejícímu klientovi řešila vnitřní 

dilema.       

2) Z odpovědí na tuto výzkumnou otázku bylo zjištěno, že odcházející klient 

byl vnímán značně různorodě v závislosti na tom, jak ho jednotliví 

respondenti vnímali během léčby a jakou pozici ve skupině zastával. Lidé, 

kteří s ním měli dobrý vztah, ho většinou vnímali kladně a naopak lidé, se 

kterými měl vztah špatný, ho vnímali spíše negativně. Dalo by se tedy říci, 

že odcházející klient může hrát roli jak pozitivního, tak i negativního vzoru 

v přístupu k vlastní léčbě (jeho nasazení v programu léčby, zacházení s 

pravidly), ve vývoji motivace (od vnější – „přišel se do TK schovat“ – 

k vnitřní), v nastavování laťky pro přístup v léčbě („nešel do toho na 100 

%“) ve stanovování cílů po léčbě (realistické anebo naivní), ale i ukazatel 

toho, že „ven“ z léčby se člověk může těšit, ale se i obávat, jak se mu bude 

dařit po opuštění chráněného prostředí komunity. 

3) Realizovaný výzkum naznačuje, že respondenti vnímají terapeuty obecně 

kladně a mají s nimi pravděpodobně velmi blízký vztah („Je to něco jako 

kdyby to byli naši rodiče.“). Během rituálu je pak až na jeden případ vnímali 

a zejména pak okamžik, kdy terapeuti přáli odcházejícímu klientovi. Dále 

respondenti na terapeutech vnímali radost, že odcházející klient dokončil 

léčbu, ale současně i obavy o něj. Poměrně často si respondenti také všímali 

osoby osobní terapeutky odcházejícího klienta. Cítili u ní smutek, snahu 

namotivovat odcházejícího a v jenom případě bylo zmíněno, že při rituálu 

působila otevřeněji a citlivěji než jindy. Několikrát bylo také zmíněno, že se 

respondentům zdá být rituál pro terapeuty již běžnou pracovní záležitostí a 

že se při něm chovají spíše racionálně.     

4) Až na rituální předmět svíčky, byly rituální předměty vnímány respondenty 

převážně kladně. Najevo vyšla se terminologická nejednotnost u rituálního 
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předmětu lampion. Dále se u tohoto předmětu ukázalo, jaký má na klienty 

dopad nevydařený průběh jeho vypuštění. Také se ukázal posun ve výkladu 

rituálního předmětu erb, který respondenti vnímali jako negativum, které 

mohou v komunitě zanechat, přičemž dle původního záměru měl 

charakterizovat odcházejícího klienta, přání či jeho vizi do budoucna 

odcházejícího klienta. Jako rozporuplný se pak ukázal rituální předmět 

svíčky, na který se názory respondentů nejvíce rozcházely. Oproti tomu 

největší shoda názorů byla u rituálního předmětu strom, který respondenti 

vnímali kladně a často jako památku pro odcházejícího klienta na komunitu 

či její členy.  

5) Ze získaných odpovědí vyplývá, že pro většinu klientů závěrečný rituál ve 

vztahu k jejich vlastní léčbě význam má, a to zejména coby motivační prvek 

k setrvání v léčbě a jejím dokončení. Může pro ně být také určitým 

symbolem či zdrojem naděje, že léčbu úspěšně zvládnout lze. Dále chtějí 

respondenti závěrečný rituál absolvovat kvůli pocitu určité dokončenosti, a 

kvůli pocitu že „něco dokázali“ či „dokončili“ (nezřídka poprvé v životě), 

také je to pro ně určitá forma podpory a/nebo odměny. V ojedinělých 

případech má pro respondenty závěrečný rituál význam coby vzpomínka a 

obřad loučení se s životem v komunitě.    

 

Odpovědi na tyto dílčí výzkumné otázky pak měly přinést odpověď na hlavní 

výzkumné otázky:  

 

Jak klienti jednotlivých fází vnímají a prožívají rituál při úspěšném ukončení 

léčby závislosti v terapeutické komunitě?  

 

Zdá se, že klienti jednotlivých fází vnímají rituál při úspěšném ukončení léčby 

závislosti v terapeutické komunitě vesměs kladně a prožívají při něm řadu 

emocí, přičemž není zřejmě neobvyklé, že tyto emoce jsou ambivalentní povahy.  

 

Ovlivňuje rituál postoje ostatních klientů k procesu jejich vlastní léčby? 

 

Získané poznatky naznačují, že rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v 

terapeutické komunitě může pozitivně ovlivňovat postoje klientů k procesu 
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jejich vlastní léčby zejména coby prvek motivace k setrvání v léčbě a k jejímu 

dokončení. Dále je pro tyto klienty patrně symbolem či zdrojem naděje, že léčbu 

lze úspěšně zvládnout a dokončit.  

 

Výše prezentované poznatky vedou k závěru, že závěrečný rituál v této 

terapeutické komunitě význam má, protože se jeví jako jeden z možných motivačních 

prvků pro klienty v léčbě. Současně nabízí odcházejícím klientům možnost oficiálního a 

důstojného rozloučení s pobytem v terapeutické komunitě a je možné, že pomáhá 

posilovat i jejich pocit sounáležitosti s komunitou a tím jejich motivaci udržet změny 

chování, kterých v procesu léčby dosáhli i mimo komunitu.  

V praxi by bylo, myslím, dobré dále tento rituál udržovat a případně oživovat tak, 

aby neztratil svůj význam. Poznatky z výzkumu pak také mohou v praxi nabídnout 

určitou zpětnou vazbu terapeutickému týmu a to zejména v tom, jak klienti daný rituál 

vnímají a jaký mu přikládají význam. S tím pak mohou terapeuti dále pracovat 

například přesnějším definováním či aktualizováním rituálu v operačním manuálu 

komunity či jeho úpravou a/nebo opakovanými rozhovory o jeho významu s klienty. 

 

Pro odborníky pracující v terapeutických komunitách prezentované závěry 

pravděpodobně nepřinesly nové poznatky, přesto si myslím, že by tato práce mohla 

sloužit jako podnět k bližšímu zkoumání tohoto tématu a to i přesto, že její výsledky 

nelze generalizovat. Pro budoucí výzkum podobného typu by bylo, myslím, dobré, 

provést ho na větším vzorku klientů ale i terapeutických komunit a to i přesto, že rituály 

v terapeutických komunitách nejsou shodné.        
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Přílohy 
 
Příloha 1  
Harmonogram TK White Light I (WL1, n.d.)  
Zdroj: http://www.wl1.cz/images/stories/obrazky_do_textu/harmonogramtk.jpg  
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Příloha 2  
Otázky ze semistrukturovaného interview s klienty TK White Light I  
 

1. Pohlaví? 

2. Věk? 

3. V jaké fázi pobytu se nacházíte? 

4. Jak na Vás rituál zapůsobil? 

5. Co jste během rituálu prožíval/a? 

6. Co Vás během rituálu nejvíce oslovilo? Proč? 

7. Bylo něco, co se vám na rituálu nelíbilo? Proč? 

8. Jak vnímáte osobu, které byl rituál určen? 

9. Co jste prožíval/a během rituálu ve vztahu k osobě, které byl rituál určen? 

10. Jak jste během rituálu vnímal/a terapeuty? 

11. Jak jste vnímal/a jednotlivé rituální předměty? 

12. Jaký význam pro Vás rituální předměty mají? 

13. Jak vnímáte rituál ve vztahu k Vaší léčbě ze závislosti?  
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