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Název práce  :    „Traumata v dětství u žen užívajících návykové látky“ 

Autor: Blanka Budinská 

 

Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi traumatickými zážitky v 

dětství, deficitním, až dysfunkčním rodinným prostředím a budoucím možným 

rozvojem návykového chování u žen.  Poukazuje na to, jak prožitá traumatická 

událost v dětství může způsobit dlouhodobé a někdy zcela nezvratné potíže, které se 

mohou v souladu s řadou okolností spolupodílet na budoucím návykovém chování. 

Prostřednictvím příběhů, které jsem od žen v ústavní léčbě, či po jejím 

absolvování a na základě jejich dobrovolnosti vyslechla a díky následnému 

zpracování získaných informací a poznatků do příběhů, které slouží jako případová 

studie zjišťuji, jakou roli v jejich dalším životě a chování sehrál nebo mohl sehrát 

právě tento traumatický zážitek jejich dětství. 

Klíčová slova: rodina, dysfunkce, trauma, závislost, droga, pervitin, alkohol, 

návykové látky, léčba 

 

Title:   „ Childhood trauma in women who use addictive substances“ 

Author:  Blanka Budinská 

 

Abstract:         

This bachelor work deals with the relations between traumatic experiences in 

childhood, deficient or dysfunctional family environment and the possible future 

development of addictive behaviors in women. It turns out that the experience of 

traumatic events in childhood can cause long-term and sometimes irreversible 

problem completely. These problems may be based on the circumstances involved in 

the future addictive behaviors.  

Based on the stories I have from women in residential treatment or after treatment 

heard with their consent and also due to the processing of information which I 

received, I find role in their next life and behavior should or could have this 

traumatic experience in their childhood. 

Keywords: family, dysfunction, abuse, trauma, dependence, drug, meth, alcohol, 

addictive fabric,  treatment 
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Osobní úvaha nad zpracovaným tématem: 

 Přemýšlela jsem, nějaký čas, nad tématem své bakalářské práce. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se snažím vždy přemýšlet nad souvislostmi všeho se vším a vzhledem 

k tomu, že mám to štěstí, že se mi od dětství přátelé, známí i méně známí lidé často 

svěřují, nabyla jsem po vyslechnutí mnoha příběhů přesvědčení, že může existovat 

spojitost mezi různými prožitými traumaty v dětství a pozdějším sklonem 

k závislostnímu chování. Protože vnímám ženy jako o něco citlivější část populace se 

značnější dávkou empatie, také jako bytosti sdílnější a protože má bakalářská práce 

je spíše opřena o subjektivní stanoviska k citovému vnímání samotného dětství i 

životních mezníků dotazovaných osob, rozhodla jsem se ve svém výzkumu zabývat 

pouze ženskou populací a se zájmem nahlédnout na problematiku, která se mne 

samozřejmě dotýká.  Často jsem se zamýšlela nad různými možnostmi jiných řešení 

daných situací, zda a jak by se dalo některým životním karambolům předejít a zda ta 

či ona rozhodnutí dalších zúčastněných osob, zejména na pozici zákonných zástupců, 

blízkých příbuzných, či kompetentních úřadů, by mohla odvrátit následná zásadní 

špatná rozhodnutí zkoumaných osob, která se jim později stala život ohrožujícími, či 

nikoli. 

 

Hypotéza 

Dá se mezi závislými ženami v léčbě, či po jejím absolvování, najít spojitost, 

která by mohla poukazovat na souvislost mezi prožitím traumatického zážitku z 

dětství a pozdějším závislostním chováním? 
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Úvod: 

 Ve své práci se zabývám tématem souvislosti mezi traumaty u žen v dětství a 

jejich následnému návykovému chování. 

 Vycházím ze skutečnosti, že vývojové trauma má vliv na vývoj dětské 

osobnosti obecně (Langmeier, 2010) a že traumatických okolností v životě dítěte, je 

nespočetné množství. Snažím se toto téma rozvinout, abych více přiblížila 

problematiku, kterou se zabývám. Pro podpoření mé hypotézy a poukázání na to, jak 

by mohla zkoumaná problematika v praxi vypadat, vkomponovávám do své 

bakalářské práce kazuistiku. Poté z odeslaných a posléze vyhodnocených dotazníků 

učiním závěr, zda se má hypotéza potvrdila či nikoli.  

 Ženami se zabývám, protože mají tendenci, vzhledem ke kulturní tabulaci a 

stigmatizace, svou závislost dlouho tajit a pokud si ji dokáží přiznat, považuji jejich 

výchozí pozici za mnohem složitější. Žena, jako uživatelka drog, je považována 

společností za „dvojího devianta“ (Kalina, 2008). V očích společnosti zklamává coby 

uživatelka drog a poté, rovněž ve své ženské roli zvlášť, je-li už matkou. Tato 

skutečnost mne zaujala, v negativním slova smyslu a nabyla jsem potřeby se ženám, 

nejen ve svých myšlenkách, více věnovat a chápat. 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. VYSVĚTLENÍ POJMŮ: 

1.1.  Trauma 

 Trauma vzniká v případě, že je jedinec vystaven extrémní hrůze, v tu chvíli 

není schopen cokoli udělat, je přemožen, zranitelný a bezmocný.  

 Možných příčin, které mohou takovéto stavy způsobit je nespočet. Události 

jako přírodní jevy v podobě požárů, zemětřesení, povodeň, či časté řádění tornád na 

opačném kontinentě se dají shrnout mezi události způsobené přírodními silami. 

 Druhou skupinou jsou události způsobené člověkem, mezi které řadíme 

havárie různých typů, všechny druhy násilí, znásilnění, zneužití, politický teror, 

války, věznění, mučení, koncentrační tábory. Všechny zmíněné události jsou pro 

člověka traumatizující, tedy zraňující, nejvíce však ty, v nichž hraje roli lidský úmysl 

(Pinos, nedatováno).  

 Samozřejmě úhel pohledu a hodnocení každého takového samotného 

traumatizujícího zážitku je, člověk od člověka, různý, protože každý z nás máme 
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jinou hranici toho, co uneseme, co dokážeme zvládnout. Někdo z nás se ocitá 

v úzkostných stavech již ve chvíli, kdy dostane v zaměstnání nižší finanční 

hodnocení, protože toto považuje jako předstupeň ukončení pracovního poměru. 

Takoví dobrovolní tvůrci svých vlastních životních katastrofických scénářů většinou 

nemyslí na jiné možnosti a důvody této situace, jako například počínající finanční 

krizi podniku, či nepozornost a zbrklost nového vedoucího, která je sice méně 

pravděpodobná, ale i takové skutečnosti se mohou stát.  

 V naší společnosti se následky psychického traumatu (dále jen traumatu) 

vyskytují ponejvíce v souvislosti s  nějakou blíže nespecifikovanou nehodou, 

železničním či důlním neštěstím, požárem, povodněmi, znásilněním, týráním, 

sexuálním zneužitím, přepadením, únosem, pokusem o vraždu či jinou násilnou 

trestnou činností. V tomto případě mezi traumatizované zahrnujeme nejen oběti, ale 

rovněž náhodné svědky takových činů.  

 Psychická traumata vznikají při působení extrémně stresujícího zážitku, či při 

trvání dlouho se vlečící stresující situace, přičemž tyto mají níže uvedené 

charakteristiky: 

 příčina je pro jedince vnější 

 pro něj extrémně děsivá 

 znamená je bezprostřední ohrožení života nebo tělesné integrity 

 vytváří v jedinci pocit bezmocnosti. 

 Kořenem traumatu je, že vnější činitel působí na psychické a biologické 

adaptační mechanismy jedince a tyto poté zůstávají poničeny.  K této situaci dochází, 

když se již vnitřní a vnější zdroje nedokáží vyrovnat s ohrožením. Existuje poté jasný 

rozdíl mezi termínem stres a trauma a tento rozdíl dokáže zřetelně rozpoznat právě 

člověk traumatizovaný. Úporně děsivé zážitky, které zahlcují a paralyzují každého 

jedince a jeho systém sebeobrany, bortí pocit vnitřní kontroly i kompetence. Narušují 

i důvěru v jakýsi smysl lidského života. (Pinos, nedatováno) 

 Traumatická reakce vzniká tehdy, když se člověk ocitá tváří v tvář  nezměrné 

hrůze. Je téměř znemožněna jakákoli možnost se ze současného bolestného stavu 

vymanit a jedinec se ocitá ve stavu totální bezmoci. Je vlastně jakousi reakcí na 

bezmocnost, kterou je člověk paralyzován. (Pinos, nedatováno) Není-li možný útok 

ani útěk, potom často dochází k dezorganizaci jednotlivých dílců obvyklé odpovědi 

organismu na nebezpečí a tyto dílce ve své bezúčelnosti mají tendenci přetrvávat 
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dlouho po skončení stavu skutečného ohrožení. Traumatické události tak vyvolávají 

hluboké a trvalé změny v oblasti fyziologické, emoční i kognitivní. 

 

Jedním z dalších rysů traumatu, které nemohou zůstat opomenuty, je: 

 

1.2. Narušení mezilidských vztahů: 

 Jedinec nabývá intenzivnější potřeby vztahovat se k ostatním právě tehdy, 

kdy již sám se svými vnitřními zdroji nestačí ohrožení zvládat. Bolest, vyčerpání či 

ztráta, strach – to jsou faktory, které v nás probouzí úsilí vyvolat v druhých péči o 

nás. Stabilní sociální vazby patří mezi ty faktory, které mají bezpochyby značný vliv 

na intenzitu následků traumatu. 

 Trauma, kterým je člověk nucen projít sám, v izolaci, má na každého 

takového jedince rapidní dopad. Pokud člověk nemůže své pocity sdílet s někým 

dalším, přichází o nejdůležitější faktor, který adaptaci napomáhá. Toho se využívá k 

zesílení účinku věznění a mučení. Ti, kdo mučení přežili, někdy vypovídají o stavech 

derealizace a depersonalizace, které byly reakcí na extrémní osamělost. (Pinos, 

nedatováno) 

 Traumatická zkušenost obvykle zanechává značné následky v mezilidských 

vztazích. Pocit opuštěnosti a stav bezmoci zasahuje i později do všech budoucích 

vztahů, od těch intimních, přes rodinné, až po abstraktní, tedy ty, které charakterizují 

nějakou náboženskou víru a důvěru v určitý systém hodnot. Jestliže trauma působí 

v útlém dětství, může znehodnotit vznik bazální důvěry v blízké osoby. Ta je žádoucí 

při budování všech dalších životních vztahů a je rovněž jednou z podmínek zdravého 

vývoje osobnosti jedince.  

 Důsledek traumatu, bez ohledu na věk traumatizované osoby, je ztráta důvěry 

v sebe sama a ostatní, dále celková zranitelnost a stud z prožité situace. Společným 

rysem lidí, kteří prošli válkou, přírodní katastrofou či hromadnou havárií jsou 

přetrvávající pocity viny. Tento pocit viny je nejsilnější tehdy, když byl člověk 

svědkem utrpení a smrti druhých lidí a nemohl či nedokázal jim pomoci. Přesto se 

však může obviňovat ze slabosti a neschopnosti riskovat vlastní život pro záchranu 

druhých. Pocit viny pak může zasahovat do všech jeho mezilidských vztahů. 

Psychická zranitelnost jedince do jisté míry závidí na osobnostních a sociálních 

faktorech každého takového. Každý lidský zážitek je relativní. Sebevětší trauma 

hodnotí lidé různou škálou. Pro každého mívá potom jiný význam a samozřejmě také 
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dopad. Je hranice, za kterou se události celkově považují jako traumatické. Tak je 

uvedeno v jednom z diagnostických kritérií posttraumatické stresové poruchy. 

Značný vliv na celkové hodnocení traumatického zážitku mívá také prostředí, ze 

kterého jedinec pochází, nebo vzešel. V rozdílných kulturách se odlišně pohlíží na 

faktory, jako je například bolest, zranění, smrt. To, co je traumatické pro člověka na 

jedné straně zeměkoule, může mít mnohem menší dopad na člověka ze strany 

zeměkoule druhé. Traumatická zkušenost tedy není statická jednotka. Abychom 

mohli hodnotit, jak velký je její vliv na psychický stav každého jedince, je nutné, 

vnímat ji v souvislostech s dynamickou interakcí každého člověka a také jeho 

prostředí. 

 

1.3. Psychická traumatizace: 

 Primární traumatizace -  člověk se stává přímým cílem agrese druhého 

(druhých) -  např. zabití, mučení, zranění, vyhoštění, znásilnění, nucené 

pasivní přihlížení k fyzickému násilí, k vraždě. 

 Sekundární traumatizace - podnětem je úzká zkušenost s traumatizací druhé 

osoby, např. rodina zabitého, mučeného, pohřešovaného či jinak 

traumatizovaného jedince, apod.). 

 Terciární traumatizace -  jedinec  není v přímém vztahu k oběti traumatizace, 

ale je v kontaktu s primárně nebo sekundárně traumatizovanými jedinci, např. 

jako svědek, humanitární pracovník. 

 

Symptomy traumatu: 

 nadměrné vzrušení  - hyperarousa - je následek soustavného očekávání 

nebezpečí. Trvalým vzrušením je organismus udržován ve stavu, kdy je schopen 

bojovat nebo utéci, z jemu nějak ohrožující situace. Člověk se v tomto stavu 

snadno poleká, je podrážděný i na minimální podněty a často trpí poruchou 

spánku. Kvůli zvýšené nervové aktivaci způsobuje neschopnost se běžně 

adaptovat nějakou změnou vztahu ke stále se opakujícím podnětům. Tedy, že 

jedinec reaguje na stále stejné skutečnosti jako na zcela novou výzvu. Zvýšená 

fyziologická reaktivita je často patrná právě při působení takového specifického 

podnětu, který jedinci připomene trauma a to se posléze projeví náhlou 
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hyperventilací, tachykardií, třesem, pocením, pocitem nevolnosti či mdlobou. 

(Pinos, nedatováno). 

 Intruzivní příznaky - intrusions  

 jsou nutkavé a neodbytné pocity stále se opakujícího prožívání traumatické 

události.  Ve dne jsou zde v podobě opakujících se vzpomínek, ve kterých se 

minulost znovu stává skutečností a člověk tak opakovaně propadá děsivým 

zážitkům. Takovou vzpomínku může vyvolat zdánlivě nevýznamný podnět. Její 

emoční náboj a realita se podobají velmi původní traumatické situaci. Jsou to 

 flashbacky  (doslova zpětné záblesky) a člověk je často vnímá jako opravdovou 

realitu a také se podle toho chová. V noci ho znovu provází noční můry.  Emoce   

a tělesné pocity úzkosti se mohou náhle objevit a to i bez konkrétní vzpomínky na 

danou událost. 

 Traumatické vzpomínky se liší od obvyklých vzpomínek tím, že se nedají 

verbálně převyprávět. Je patrná strnulost v čase. Traumatické sny se často opakují 

ve stejné formě, s hrůznou živostí. Ta může ovlivňovat chování ještě dlouho po 

probuzení. Trauma se opětovně znovu prožívá a často probouzí v jedinci děs. Pro 

traumatizovaného člověka znamenají intenzivní emocionální zahlcení, které 

někdy překračuje hranice zvladatelnosti. 

 Příznaky stažení, sevření - constriction  

  jsou důsledek situace, kdy byl člověk vystaven úplné bezmocnosti. Nemohl 

utéct, ani klást odpor. Ocitl se náhle ve stavu strnulosti, paralyzace. Ze své 

bezmocnosti uniká jen vnitřně a to změnou stavu svého vědomí. Vědomí 

registruje události, ale ty jako by nebyly v souladu se svým opravdovým 

významem. Vnímání  bývá často deformované,  leckdy je provázeno částečnou 

anestezií, či  ztrátou některých vjemů.  Čas může být vnímán jako změněný, 

zkrácený. Jedinec má často pocit, že se vše odehrává mimo něj, mimo jeho tělo. 

Jakoby to byl zlý sen, ze kterého ho vysvobodí probuzení. (Pinos, nedatováno). 

 Především  traumatizované  děti mají nedůvěru ve své schopnosti a nezájem 

řešit vlastní budoucnosti. Příznaky stažení, sevření ve svém důsledku vedou k 

inhibici aktivity, impulzivity a emočního prožívání, a tím ochromují celkovou 

kvalitu lidského života. 

 

1.4. Traumata způsobená člověkem 

1.4.1. Týrání a zanedbávání 
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 Jedná se vlastně o formu domácího násilí, tedy o násilí mezi navzájem sobě 

blízkými osobami. Tyto společně žijí ve společné domácnosti. Násilí může být 

fyzické, psychické, sexuální a má s postupem času zvyšující se tendenci. Podstatné 

je, že k němu dochází zejména doma, v soukromí a je těžce identifikovatelné bez 

odhodlání oběti situaci řešit oznámením na Policii, či jakékoli jiné organizaci, která 

se domácím násilím zabývá. Jelikož se zabývám dětmi, tak právě ony samy jsou ne 

vždy ochotny v určitém věku svou situaci řešit. Protože děti své rodiče milují, mají 

spíše tendence, je do určité doby obhajovat a chránit. Proto je týrání odhaleno 

zpravidla třetí osobou, ať učitelem, pediatrem, nebo někým, kdo je v blízkém 

kontaktu s dětskou obětí a kdo si povšimne náhlé změny v chování, zakřiknutí, či 

zjevných poranění v podobě modřin a podlitin na těle dětské oběti.   

  Aktivní formou týrání je fyzické ubližování a násilí či kruté zacházení, jehož 

důsledkem jsou zlomeniny, poranění, krvácení. Pasívní formou rozumíme 

nedostatečné uspokojování životních potřeb. (Čírtková, 2007). Sem je zahrnut nejen 

nedostatek výživy, hygieny, nepřiměřeného kontaktu, neporozumění. Obojí bývá 

často provázeno citovým vydíráním, nezájmem, posměchem, šikanou od blízkých i 

vrstevníků, nadávkami i ponižováním. 

 Není bohužel výjimkou, že děti ve svých rodinách trpí nedostatkem zájmu, 

péče, pozornosti, nebo je s nimi nevlídně zacházeno, bývají poté zakřiknutí, ztrácí 

schopnost sebeprosazení a nízké sebevědomí jim brání, aby se zapojili v kolektivu a 

byli svými vrstevníky přijati. Poté nezřídka hledají útočiště jinde. Tam, kde je jim 

poklepáno na rameno, kde se dočkají trochy obdivu a poté, mnohdy i třeba jen 

z vděčnosti udělají přesně to, co jim nově získaný kamarád z ulice nabídne, ač již o 

drogách mají aspoň minimální povědomost nebo nikoli. Jsou vděčni za zájem, 

kterého se jim najednou dostává a toto jsou schopni ocenit tak, jak se kamarádem 

z ulice očekává. 

 

1.4.2.  Zneužívání 

 Zneužívání fyzické a psychické je velice těžkým problémem společnosti. Dle 

pramenu ČTK, se loňský rok sociální pracovníci zabývali řešením 813 případů 

sexuálního zneužívání. Obětí se podle ní stalo 655 dívek, 158 chlapců. (ČTK, 2013) 

Před 15 ti lety se úředníci věnovali 520 kauzám. Rostoucí čísla nemusí znamenat to, 

že by sexuálního zneužívání přibývalo, ale je to i znamením, že okolí již není vůči 

takové problematice lhostejné a že si více všímá. 
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 Do fyzického zneužívání patří sexuální zneužívání, které je nesmírně 

traumatizující skutečností. Nejsilnějším nástrojem, který je schopen potírat tak 

společensky závažný trestný čin, je trestní zákon. (Weiss, 2005). Pohlavní zneužívání 

se týká osob mladších 15 ti let. Objektem pohlavního zneužívání bývají zpravidla 

děti, které nežijí ve standardním prostředí, postrádají řádnou výchovu, bývají 

nedostatečně citově ukotveny, nemají zábrany, když se cizí osoba pokusí narušit 

jejich intimní sféru. Situaci je nakloněna i značná zvídavost dítěte a schopnost se 

podrobovat vůli jiného člověka (Weiss, 2005). Jiná situace nastává v případě zneužití 

v domácím prostředí. Zde se zpravidla o zneužívání ví, ale matka často mlčí ve 

strachu ze ztráty manžela. 

 Předcházení pohlavnímu zneužívání je nekonečný, dlouhodobý proces, 

kterého by se měly účastnit nejen orgány státu, nestátní organizace zabývající se 

touto problematikou, ale i samotní občané, škola, atd. 

 Právě kvůli takovýmm traumatizujícím zážitkům, se kterými se děti nedokáží 

vyrovnat, viní sami sebe, nesmíří se se situací, která je postihla. Jsou často 

prvopočátkem jejich závislostního chování. 

 

1.4.3.  Znásilnění 

 Zatímco trestný čin pohlavního zneužívání dle § 242 tr. Zákona (Weiss, 2005) 

poskytuje právní ochranu osobám mladším 15 ti let, bez ohledu na jejich pohlaví - 

Trestný čin znásilnění , dle  § 241 tr. Zákona, se týká jakékoli osoby bez ohledu na 

pohlaví, věk, tělesnou či duševní sexuální vyspělost. 

 Je to zapojení nevyzrálého člověka, dítěte, nebo adolescenta do sexuálních 

aktivit, které jím nejsou a mnohdy ani nemohou být přijímány a pochopeny. Jedná se 

rozhodně rovněž o značný psychiatrický problém, protože přímo vede 

k dlouhodobým emočním dopadům na dítě (Vagnerová, 1993). Do této problematiky 

zařazujeme sexuální návrhy  a  jiné obscénnosti,  pornografii a zneužití dítěte pro 

toto a dále kontaktní sexuální chování ať nepenetrativní aktivity (dotýkání se, 

mazlení, dráždění genitálu) tak penetrativní aktivity (proniknutí pohlavním údem, 

prsty či předměty). 

 Dítě, které je traumatizováno takovým zážitkem, nebo zážitky, vykazuje 

značné projevy strachu, jsou úzkostné, straní se kolektivu, trpí nočními děsy, často 

jsou agresivní vůči mladším sourozencům, vrstevníkům i vůči hračkám. Tento druh 

traumatizace je velmi výrazný. Obzvlášť je li pachatelem blízký příbuzný, Pokud se 
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dítě nesvěří, což bývá pravidlem, protože jedinec je často zastrašován a vydírán a 

nucen k mlčenlivosti, nedá se mu pomoci a snažit se zmírnit velikost jeho bolesti a 

pomoci mu k vyrovnání se se životní situací přiměřeně jeho věku, opět je velice 

snadné pro dětskou oběť zanevřít na celý svět, propadnout pocitům marnosti, 

spadnout například do laviny sebepoškozování jako sebepotrestání za to vše, co se 

mu do poslední chvíle stalo (Čírtková, 2007). 

 

1.4.4.  Šikana 

 Šikana je svévolné psychologické, emoční nebo fyzické ohrožování jednoho 

žáka jiným, které se odehrává ve škole nebo na cestě ze školy domů. (Čírtková, 

2007). Šikana je jedním z dalších významných faktorů stresu, se kterým se dítě, 

oběť, těžko vyrovnává. Tímto chováním se z někoho oběť vytvoří. Obětí šikany se 

může stát téměř kdokoli. Může to být dítě, které je vnímavé, přemýšlivé, hloubavé i 

dítě s dobrým vztahem k některému učiteli, což může být pomyslným trnem v oku 

pro agresora. 

 

1.4.5.  Smrt blízké osoby 

 Smrt osoby blízké patří mezi vysoce zátěžovou situaci i pro dospělého 

člověka, natož pro dítě. Není snadné pro dětskou duši, vyrovnat se s tím, že někdo, 

koho měl tolik rád, už nikdy nepřijde. Že ho už nikdy neuvidí. Děti často do určitého 

věku ani nemohou pochopit pojem smrt, nevnímají smrt jako něco definitivního. 

Ptají se na toho, kdo jim schází a dožadují se jeho přítomnosti. Není snadné toto 

vysvětlit tak, aby dítě vhodnou formou bylo schopno pochopit stav věci, smířit se 

s tím a přijmout situaci takovou jaká je. Často má dospělý starosti sám se sebou i 

s tím, aby se se situací vyrovnal a tak si někdy nemusí všimnout, že se s dítětem něco 

děje. Přitom by často stačila včasná intervence, všimnout si a pro jistotu přivézt dítě 

k odborníkovi, který by mohl dítěti vysvětlit mnohem odborněji a vhodněji danému 

věku dítěte, protože ne vždy jsme toho jako laici schopni. Rovněž jako 

zainteresovaným v té samé problematice, se nám emoční odstup hůře hledá. 

 Dalšími možnými traumaty, která nebývají tolik častými v porovnání s výše 

uvedenými příklady, bývají přepadení, únos, pokus o vraždu, či válka. Ta sama o 

sobě byla vždy plná drog, protože s čistou hlavou se tanto náročný, vypjatý, 

psychický stav zřejmě ani zvládnout nedal a dlouhodobé účinky drog v krátkodobém 

měřítku válečného stavu nikdo neřešil. 
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1.4.6.  Dítě jako rukojmí. 

 V předchozích kapitolách jsem se povrchově zabývala tématy, která jsou ve 

společnosti z různých důvodů přehlíženy. Přesto jasně volají po jejím zájmu, po 

zájmu nás všech. Je odsouzení hodné a někdy jen těžko pochopitelné, že vůbec 

existují. V téhle podkapitole bych se ráda věnovala, bohužel běžné situaci v životě 

lidském, kterou my dospělí bereme většinou také stresově, ale protože je v našem 

zájmu, přijímáme ji takovou jaká je a protože ji často osnujeme, měli bychom jí na 

rozdíl od dítěte, rozumět.  

 Mluvím o rozvodu manželství a s tím spojenými životními kotrmelci, které 

jsou v učebnicové podobě na denním pořádku. Situaci, kdy se zúčastnění na úkor 

dítěte nejsou schopni domluvit a dítě tak díky jejich postojům a chování ztrácí 

pevnou půdu pod nohami, pocit zázemí, bezpečí a jistoty a najednou se mu bortí svět. 

Jeho jistoty byly máma, otec a domov, který mu rodiče poskytovali. Najednou je vše 

jinak. Rodiče spolu nejsou a navíc jsou z nich nepřátelé, kteří si své dítě přetahují 

jako hračku a používají jej k manipulaci, aby dosáhli u svého partnera, čeho chtějí. 

Dítě přichází o jistoty, stabilitu, o klid, o sny. Při stěhování rodiče, u kterého je v péči 

i o zázemí, kamarády, babičky. 

 

1.4.7.   Posttraumatická stresová porucha 

 Výše uvedená a rozepsaná traumata vyvolávají zcela logicky stres v každém 

jedinci. Důsledkem násilného chování pro oběť, je akutní reakce na stres a 

posttraumatická stresová poruchy u dětí a adolescentů (Čírtková, 2007). Tato 

porucha je odpovědí na vnější fyzickou či duševní zátěž u osoby duševně zdravé. 

Příznaky se objevují ihned v prvních minutách po ataku stresu a vymizí do 2-3 dnů, 

často během několika hodin. Obecně je platné, že dítě může na patologické 

zacházení reagovat příznaky posttraumatické stresové poruchy. Klinický obraz se liší 

ve věku předškolním, školním a u adolescentů. Nejhorší variantou je ta, kdy dětská 

oběť se chová, jako by se nic nestalo. Je potom nejvíce ohrožena, protože je pro okolí 

nečitelná a tak se jí dostává nejmenší množství podpory a zde se zpravidla může 

mimovolně leccos opominout, zameškat. Je to značně závažný problém, protože 

často právě takovýto stav jedince bývá obzvlášť vážný. 

 Děti do 6 ti let věku bývají často tiché až oněmělé. Na separaci často reagují 

návratem do předchozích vývojových stadií, trpívají nočním pomočováním, odmítají 
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potravu nebo jedí příliš. Častými jsou i noční děsy. Traumatizace, kterou jsou 

postiženy, se nezřídka objevuje ve hře, při malování. 

 Děti od 6 ti let do 12 ti let věku se většinou projevují problémy s učením 

(Čírtková, 2007) a problémy s chováním. Uzavírají se do sebe nebo jsou naopak 

často v útoku. Nezřídka se psychosomaticky projevují bolesti břicha, hlavy, bušení 

srdce. Někdy přecházejí do zlosti, nebo lhostejnosti a často se projevují pocity viny. 

Mají snížené hodnocení. 

 Dospívající reagují úzkostí a nejistotou v sebe sama. Pokud tento stav trvá 

dlouho, může přejít až v sebepoškozování jako obrácení nahromaděné agrese vůči 

sobě. Agrese proti ostatním se projevuje většinou okázalým odporem vůči 

povinnostem, škole, vůči autoritám od rodičů až po učitele, vedoucí. Často dochází 

k záškoláctví a k projevům asociálním jako jsou drobné krádeže a promiskuita 

(Čírtková, 2007). Výjimkou není ani abúzus alkoholu a drog. 

 

1.4.8.  Traumatogenní podněty v dětství 

 Traumatogenních podnětů, které mohou a v případě že nastanou, pak také 

působí na dítě, je nespočet. Pro upřesnění uvádím následující: 

 Nitroděložní a porodní trauma 

 Odkrytí tabuizované informace, jako adopce, sexuální identita 

 Ztráta rodiče, blízké osoby. 

 Nehody, fyzické zranění u her, sporty. 

 Sexuální a emoční zneužívání. 

 Týrání, zanedbávání. 

 Choroby, vysoké teploty, náhodné otravy 

 Dlouhodobé opuštění jednoho z rodičů, trestný čin rodiče, výkon trestu, 

rozchod, nevěra. 

 Přítomnost při násilném činu, únos, přepadení, vyslechnutí příběhu o násilí… 

 Některé lékařské zákroky, anestézie  

 Nehybnost, hospitalizace - operace, mandle zuby, uši, nos, doprovázeno 

vysokou horečkou 
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1.4.9.  Formy adaptace 

 disociativní obrana – odpojení se od vlastního JÁ, od svých myšlenek a 

vzpomínek. Tak je dítěti umožněno si po nějaký čas uchovat zdání normálnosti a 

umožňuje dlouhodobou traumatizaci nějak přežít. Některé děti, se jako obrana 

mohou chovat asociálně. Potom zpravidla na sebe strhávají pozornost za každých 

okolností. Rozsah svých potíží a psychických problémů se jim daří uchovat v  

rámci možností v utajení. Záleží na vnímavosti autorit z nejbližšího okolí, které by 

si mohly povšimnout a v případě potřeby intervenovat v zájmu dítěte. Často si děti 

nepovšimnuty nesou až do dospělosti svá tajemství, o kterých nikdo neví. 

(Herman, 2001) 

  depersonalizace  - odosobnění, zdání neskutečnosti sebe sama. 

  derealizace – okolí je prožíváno, jako by nebylo skutečné. 

 

1.4.10. Trauma v raném dětství   

  Výrazně ovlivňuje osobnost dítěte, je otřesena bazální důvěra. Proces zrání je 

takový, kdy se duše obaluje egem. Pokud k tomuto nedochází, směřuje se 

k receptivitě  - síle. 

 Receptivita je masivní stažení, zranitelnost a izolace jedince. Někdy může 

docházet až ke schizoidním tendencím, kdy se v dětství jedinec vyvíjí 

standardně, ale často s tendencemi utíkat do jiného světa, například k počítači a k 

hrám, ke spiritualitě, sci-fi. 

 Masivní otevření znamená, že se jedinec vzdá, jsou patrny tendence 

k sebepoškozování. Často poruchy příjmu potravy, vyzývavost, promiskuita, 

tíhnutí k partám. Často jde o následek bití, týrání, šikanování. 

 Síla je zaměřena na jedince samotného: 

Já sám - jedinec nevěří ničemu, je sám sobě oporou a sám sobě je vztahem. 

Diktátorství nebo spasitelství - jedinec má potřebu kontrolovat, ovládat, nebo 

zachraňovat, či spasit. 

 Komplexním nahlédnutím na vývojové trauma je jisté že toto ovlivňuje 

komplexně vývoj dětské osobnosti. Dochází k neurologickým a disociativním 

poruchám, nezřídka i k deficitům u kognitivních funkcí, následně k rizikovému 

projevu chování u traumatizovaných dětí. Problematické sebepojetí jde ruku v ruce 
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s vytvářením nepravdivého a pravdivého self, kdy toto vše má vliv na změnu postojů 

a životních hodnot každého jedince. 

          Některé děti se s prožitou traumatickou událostí naučí žít, přijmou falešné self. 

Toto do značné míry ovlivňuje skutečnost, jak se k nim vztahovali blízcí v jejich 

dětství, od narození. Je důležité, aby se ego postupně zase propojovalo s duší a opět 

splynulo s aktuálním self. 

 

1.5. Stres 

 Jestliže chceme vymezit pojem trauma, musíme se zabývat pojmem stres. Ten 

ve svém objemném díle poprvé vyznačil v roce 1949 Hans Selye (Pinos, 

nedatováno). Jeho fyziologická definice se opírá spíše o nespecifickou reakci 

organismu na jakoukoli zátěž, kdy se mobilizují sebeobranné mechanismy a 

energetické rezervy. 

 Generalizovanou reakcí na zátěž je adaptační syndrom, jímž se projevuje stav 

stresu. Tento probíhá v několika fázích. 

 fáze poplachová neboli  alarmová -  jedná se o náhlé narušení vnitřního prostředí 

organismu, které bývá doprovázeno velmi silnou excitací, především sympatické 

soustavy a rovněž paralelně dochází ke zvýšení sekrece hormonů dřeně 

nadledvinek. 

 fáze rezistence -  organismus si zvyká na stresující faktor a adaptace na stres je 

tudíž maximální. 

 fáze vyčerpání neboli exhausce - Získaná rezistence není dostatečná. Přílišnou 

intenzitou stresu dochází k úplnému selhání adaptační a regulační schopnosti 

organismu. Výsledkem tohoto selhání je často i vážné ohrožení zdraví i života. 

 Stresující vliv daného podnětu nebo situace na jedince má vždy specifický, 

individuální charakter. V oblasti psychosociálního stresu hrají značnou roli faktory 

jako význam události, sociální opora a také, v neposlední řadě,  osobnostní 

charakteristika jedince. Jisté osobnostní rysy mohou ovlivňovat výběr 

vyrovnávacích strategií, predisponují tak k danému specifickému stylu 

vyrovnávání se se stresem a mohou býti často vysvětlením různé míry  

zranitelnosti každé dané osoby zvlášť, vůči stresu. 

 Některé výzkumy se zabývaly shodnými rysy dětí, které vypadají býti 

odolnějšími vůči nepříznivým životním okolnostem. Takové děti charakterizoval 
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aktivní temperament, společenskost, dobrá schopnost komunikace a správná 

percepce vlastních možností k ovlivňování svého osudu. (Pinos, nedatováno). 

 S pojmem stres úzce souvisí anglický pojem coping with (zvládání). Ten 

zahrnuje racionální způsoby vyrovnávání se se zátěží psychickou a s úzkostmi a se 

schopnostmi zvládat různé překážky. Vyjadřuje tak různou míru přizpůsobivosti 

jedince, tedy míru schopnosti adaptovat se na různé změny podmínek. 

 

1.6. Rodina 

 Velký sociologický slovník vykládá termín „rodina“ jako  "původní a 

nejdůležitější společenskou skupinu a instituci" s hlavními funkcemi reprodukce, 

výchovy, socializace a přenosu kulturních vzorů“ (Petrusek, 1996). Je mnoho 

výkladů termínů rodina, které mají svůj výklad slova směřovaný tím, kdo a pro jaké 

účely se daným výkladem zabývá, ať je již tvůrcem definice Český právní řád, 

Občanský zákoník či Zákon o rodině jako takový, nebo je tento termín součástí 

jakéhosi sociologického či jiného průzkumu. Český právní řád rodinu, nebo její členy 

obecně neurčuje. Přitom ještě Všeobecný zákoník občanský, platný v této části na 

českém území až do roku 1950, tak činil a za rodinu bral rodiče se všemi jejich 

potomky, jak je psáno v § 40 císařského patentu č. 946/1811 ř. z. (občanský, 1811).  

Jozef Výrost definuje rodinu následovně: „Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším 

socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s 

předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat 

žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu praktické ověření získaných 

dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor chování jedince a poskytuje 

mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného působení se vytváří postoj k 

personálnímu okolí, k sobě samému i společnosti obecně“ (Výrost, 1998).     

 Vnímáme li význam slova rodina podobně a vyjádříme li to svými slovy, 

potom může být rodina společenstvím důvěry, jistoty, podpory, opory, soudržnosti, 

pomoci a to ve směru každý ke každému v ideální konstelaci, kdy vzorem jsme my, 

rodiče a od nás by se všechny výše uvedené hodnoty děti měly učit, aby je 

považovaly za přirozené a mohly je předávat dál z generace na generaci. Měli 

bychom považovat rodinu jako nesmírně důležitou od samého začátku jejího vzniku, 

což v nedávné době příliš nekorespondovalo s raným manželstvím kolem 20 ti let 

věku. Mladí lidé, ač to není dogma, zpravidla jsou ideálními rodiči coby do vnímání 

pouze fyzické stránky těla, kdy toto je u 20 ti leté ženy v naprosto ideálním stavu, 
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připraveno zplodit a porodit zdravého potomka. Je to však v nerovnováze 

s psychickou vybaveností, zralostí pro výchovu malého dítěte, protože 18 ti letá 

dospělost spolu s životní moudrostí, se schopností se obětovat pro malého človíčka, 

který nám „bere všechen náš volný čas, nejde vždy ruku v ruce. A to je právě to 

nepřeberné množství drobných a přitom značných nuancí, které nás každého 

ovlivňují v závislosti na tom, jak moc či málo, jsme psychicky vybaveni pro zvládání 

drobných či větších křivd, stresů, neúspěchu, odmítání, neochoty vůči nám, 

nespravedlnosti, ublížení apod. A to ať jsme rodiči nebo dětmi. 

 

1.7. Dětství jako začátek 

     Každý jsme se narodili do jakési „nejdůležitější společenské skupiny“ -  tzv. 

rodiny, která nám měla více či méně, ač míra není nikde přesně stanovena, zajistit 

zdravý vývoj, výchovu, vštěpení základních morálních hodnot, socializaci, přenos 

kulturních vzorů ((vyd.), 1996), ale také pocit jistoty, bezpečí, ty úplně první vzory, 

idoly, jaké jako děti ve svých rodičích spatřujeme, od kterých se učíme, nasáváme 

informace jako houby, ať jsou jakékoli.  Ne každý z nás měl to štěstí, aby vše, jak 

může v učebnicích zaznít, mu bylo dopřáno v takové míře a kvalitě, v podobě 

hodnotných morálních zásad, slušného vychování a to ne na úkor odebrání 

schopnosti sebeprosazení. Dále v podobě vlastní jistoty v lidi pro nás tak zásadní a 

důležité, jako je máma, otec, nejbližší příbuzní a v neposlední řadě v podobě lásky, 

která je, dle mého mínění jedním z nejdůležitějších faktorů pro zdravý duševní vývoj 

každého dítěte, člověka. Právě jako děti se poprvé setkáváme s drobnými příkořími 

ihned, jakmile vejdeme díky procesu socializace do prvního předškolního zařízení. 

     Období dětství a dospívání nelze vnímat jako jednu životní etapu (Kalina, 2008), 

ale jde o celou škálu na sebe navazujících období, z nichž každé má své specifické 

úkoly a postupné mety, které mohou být a jsou, odlišné. 

     Právě v dětství často dochází k prvním křivdám a bolístkám, které se nezřídka 

stávají mezníky života budoucího a často nás poté odkazují na životních 

křižovatkách do období tápání, stagnace, životně špatných rozhodnutí a s tím 

souvisejícího pozdějšího návykového chování. Hovoříme zde o dětských traumatech, 

která nás svazují, blokují v rozhodnutích, bičují naše sny a činí je 

nepravděpodobnými, ničí nás fyzicky i psychicky a nedovolují nám osobnostně růst, 

činí nás neprůbojnými, mnohdy slabými. 

 



- 23 - 

 

1.8. Definice závislosti 

 Závislost je stav, který vyplývá z opakovaného užívání drogy – návykové látky. 

Projevuje se změnami v prožívání a v chování. Z těchto změn je velice typické 

neodolatelné nutkání užívat návykovou látku stále, či periodicky, pro její účinky 

na psychiku. 

 Závislost psychická je tam, kde si jednotlivec myslí, že musí pokračovat v 

užívání drogy, aby se vypořádal se svým životem. 

 Závislost fyzická je v případě, kdy si tělo přivykne na přítomnost drogy natolik, 

že osoba musí dodržovat její braní proto, aby zabránila abstinenčnímu syndromu 

(Nešpor, 2005). 

 Definice závislosti dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí:   

 Podle DSM-IV se závislost na návykových látkách popisuje jako 

maladaptivní model užívání návykové látky, prokázaný výskytem minimálně tří z 

následujících příznaků během jednoho dvanáctiměsíčního období. 

a) Tolerance, projevující se jedním z následujících ukase: 

 potřeba nápadně zvýšených dávek dosažení intoxikace nebo žádaného účinku, 

 nápadně snížený účinek při užívání stejného množství návykové látky. 

b) Příznaky z vysazení druggy, projevující se jedním z následujících úkazů: 

 abstinenční příznaky typické pro danou návykovou látku, 

 užití stejné nebo velmi podobné látky pro potlačení nebo prevenci 

abstinenčních příznaků. 

c) Návyková látka je často užita ve větším množství, než bylo zamýšleno. 

d) Je přítomna trvalá touha nebo neúspěšná snaha o snížení nebo kontrolu užívání. 

e) Mnoho času je stráveno při aktivitách nutných k získání nebo užívání návykové 

látky nebo ke vzpamatování se z jejích účinků. 

f) Důležité společenské, profesní nebo rekreační aktivity nejsou vůbec provozovány 

nebo jsou omezeny kvůli užívání návykové látky. 

g) Užívání návykové látky nepřestává, přestože je známa existence trvalých nebo 

vracejících se fyzických či psychologických problémů, pravděpodobně 

působených nebo eskalovaných užitou návykovou látkou. 
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1.9.  Znaky závislosti 

 Je vhodné zmínit základní znaky závislosti. O závislosti hovoříme tehdy, 

pokud během jednoho roku dojde k minimálně třem těmto znakům závislosti. 

 craving (bažení) -  

 Dle různých studií, craving lze považovat za běžnou překážku abstinence 

(Kalina, 2008). Craving je silná touha po užívání návykové látky. Nejčastěji se 

vyskytuje v závislosti na alkoholu, návykových látkách, pří patologickém hráčství 

nebo chorobném nakupování. Craving při abstinenci slábne, ale může se objevit i po 

několika letech abstinence. Symptomy, které mohou craving doprovázet jsou 

například poruchy pozornosti, paměti, zvýšený tep a pocení, svírání žaludku, bolesti 

hlavy, únava, podrážděnost, poruchy spánku a jiné. 

 problémy se sebeovládáním pří užití návykové látky 

 Sebeovládání je zhoršeno, pokud dochází ke cravingu. Aby ke zhoršování 

nedocházelo,  je třeba se vyhýbat spouštěčům, které bažení vyvolává. Důležité je, 

aby si klient uvědomoval sám sebe a chápal své emoce, kdy má k bažení blízko. Na 

místě je také změna životního stylu, předcházení únavě a vyčerpání. Nutné je 

vyhýbat se jiným návykovým látkám, které by mohly nahradit ty, na kterých je 

jedinec závislý. Nejvíce důležitým prvkem je vyhýbat se rizikovému prostředí, v 

kterém k užívání docházelo (herny). 

 somatický odvykací stav 

 Návyková látka je užita s úmyslem zmenšit příznaky, které byly vyvolány 

předešlým užitím návykové látky 

 rostoucí tolerance   

 Člověk závislý na droze snese, případně k odstranění abstinenčních příznaků 

potřebuje, stále větší a větší množství drogy 

 nezájem o jiné aktivity   

 Volný čas zabírá získávání nebo užívání návykové látky 

  i přes prokazatelně škodlivé následky dochází k pokračování užívání 

návykové látky,  

 Pro platnost tohoto příznaku je třeba, aby byl jedinec seznámen se škodlivostí 

užívání dané látky. Pokud i potom s užíváním pokračuje, jedná se o znak závislosti 

(Nešpor, 2005)  
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Pro možné srovnání bych zde uvedla znaky dle P. Kachlíka: 

 „Růst tolerance, odvykací příznaky po vysazení, potíže s kontrolou na 

začátku a konci užívání, dávek, dále dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů o 

kontrolu užívání. Trávení velkého množství času obstaráváním a užíváním látky nebo 

zotavováním se z jejích účinků, zanedbávání pracovních, sociálních a rekreačních 

aktivit, pokračující užívání látky navzdory povědomosti o její škodlivosti (tělesné, 

psychické, sociální)“ (Kachlík, 2004). 

 

1.10.  Stadia užívání 

 experiment   

 jedinec bere drogy, pouze pokud mu jsou nabídnuty. Zpravidla se nechává 

ovlivňovat svou zvědavostí 

 stadium aktivního vyhledávání  

 jedinec vyhledává jiné uživatele a druží se s nimi. Straní se původního okruhu 

svých známých   

 stadium zaujetí drogou  

 Jedinec je ovlivněn natolik, že mění své životní postoje, zhoršuje se pracovní 

výkonnost, smysl pro zodpovědnost postupně ztrácí a vše podmiňuje myšlenkám na 

drogu a na to, jak si ji sehnat 

  stádium závislosti  

 jedinec zná jen ty, kteří užívají stejnou drogu jako on sám. Drogu užívá i 

v osamění, dochází k duševním a fyzickým problémům, je drogou zcela zaujat 

(Nešpor, 2005). 

 

 Vzhledem k tomu, že hlavními drogami klientek v bakalářské práci jsou 

pervitin a alkohol, jsou tyto níže popsány detailněji. U ostatních látek, jako extáze, 

LSD, marihuana, které se uváděných žen týkají pouze okrajově, popíši pouze 

neurobiologii účinku: 

 

1.10.1. Pervitin 

 Perdition se řadí mezi amfetaminová stimulancia. Je to metamfetamin, který 

v ČR zdomácněl pod názvem Pervitin. Mezi metamfetaminem a amfetaminem není 

pro uživatele téměř žádný rozdíl, ačkoli metamfetamin je silnější stimulant 



- 26 - 

 

centrálního nervového systemu. Jedná se zřejmě o nejrozšířenější stimulant na světě. 

Působí budivě na centrální nervový systém. Metamfitaminovou bází je prchavý a 

bezbarvý olej, který nelze rozpustit ve vodě. Nejužívanější solí je hydrochlorid v 

podobě bílého prášku nebo krystalků, které se rozpouští ve vodě. Metamfetamin se 

polyká, šňupe, méně často se aplikuje injekčně nebo kouří. Tak se častěji vyvolává 

závislost, či zdravotní potíže, jelikož se látka dostane do mozku rychleji. Jeho 

injekční užívání nese značné riziko v šíření virových onemocnění jako HIV, 

žloutenka. 

 V prvopočátcích se jednalo o legální pokusnou látku, která se používala jako 

lék. Za války jako stimulant pro vojáky, jenž zvyšoval jejich výkon. Ve 40. letech 

minulého století se masově předepisoval jako lék. Až od 70. tých let jsou jeho 

užívání a nelegální výroba zakázány (adiktologie, 2010). Metamfetamin podléhá 

mezinárodní kontrole. S-enantiomer je na seznamu II. Úmluvy OSN o 

psychotropních látkách (1971). Racemát (směs shodného množství pravo a 

levotočivých stereoisomerů) se zde nachází také. R- enantiomer však v Úmluvě sám 

o sobě není. (adiktologie, 2010). 

 Jedná se tedy o psychostimulancia. Mechanismus účinku vzniká zvýšením 

hladiny biogenních aminů  (Kalina, 2008) – dopaminu, noradrenalinu, některá i 

serotoninu na synapsích  v CNS. Působením látky dochází zvyšováním různých 

mechanismů ke koncentraci mediátoru v synaptické štěrbině, což zvyšuje přenos 

signálu na postsynaptický neuron. 

 Mezi evropskými zeměmi je nejvíce rozšířen v České a Slovenské republice 

(adiktologie, 2010). Průměrná cena metamfetaminu byla v roce 2007 od 8,6 eur do 

36,5 eur za gram. Průměrná čistota je rovněž ve značném rozpětí a to od 3 do 79 

procent. 

1.10.2. Alkohol 

 Chemicky ethylakohol, etanol, vzniká kvašením cukrů (Kalina, 2008). 

Společně s nikotinem jej řadíme mezi legální drogy. Je látkou, která má velkou 

orgánovou toxicitu, včetně neurotoxicity. 

 Alkohol je dnes rozšířen po celé planetě. V České republice konzumuje 

alkohol v nadměrném množství asi 1/4 mužů a 1/10 žen. V případě konzumace piva 

jsme dlouhá léta na předních příčkách v rámci celého světa. 
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 Alkohol je aplikován do těla způsobem per os, poté prochází biologickými 

membránami (Kalina, 2008), vstřebává se do trávicího traktu a prochází 

hematoencefalickou bariérou do mozku. Jsou možné i jiné aplikace, ale ty nebývají 

tak obvyklé. Stanovení koncentrace alkoholu se provádí v toxikologické laboratoři a 

orientačně dechovou zkouškou. Účinky alkoholu závisí především na na jeho dávce a 

poté rovněž na dalších faktorech jako jsouosobní dispozice a  vliv prostředí. 

 Bezprostředně na začátku po požití alkoholu se dostavuje zlepšení nálady, 

sebevědomí. Malá dávka totiž organismus stimuluje, velká naopak tlumí. Později 

dochází ke ztrátě zábran, postupně, únava a přes útlum může dojít až ke spánku.  

Alkoholová intoxikace má čtyři stadia ( Kalina, 2008). 

a) lehká opilost – excitační stadium ( alkolémie do 1,5 g /kg) 

b) opilost středního stupně – hypnotické stadium ( alkolémie  1,6-2,0 g/kg) 

c) těžká opilost - narkotické stadium (alkolémie nad 2g /kg) 

d) těžká intoxikace se ztrátou vědomí, kdy hrozí zástava dechu a oběhu = 

asfyktické stadium  (alkolémie nad 3g/Kg). 

 Krátkodobými nežádoucími účinky konzumace alkoholu jsou somatické 

příznaky, které závisí na výši dávky. Jsou jimi porucha rovnováhy, zpomalení 

reakčního času, nevolnost, zvracení (Kalina, 2008). Může docházet k poruchám 

chování spojeným s agresivitou. Patická opilost (ebrieta) se neopakuje tak často. 

Vzniká po požití menšího množství alkoholu, v dávce, která je pro běžnou populaci 

relativně bezpečnou a nezpůsobující intoxikaci. Nadchází bludy, halucinace, poruchy 

vědomí.  

 Mezi dlouhodobé nežádoucí účinky konzumace alkoholu řadíme poruchy 

gastrointestinálního traktu, mezi které patří poruchy trávení, průjmy. Poškození jater 

může vést až k cirhóze jater a jícnovým varixům (Kalina, 2008). V případě 

chronického poškození může vést až k nádorovým onemocněním hrtanu, jícnu, 

žaludku, střeva, rekta. Ohrožen je rovněž pankreas. Nezřídka dochází k poruše 

krvetvorby, k avitaminóze, depresivním a úzkostným stavům i poruchám spánku. U 

těhotných  může dojít v případě dlouhodobé konzumace alkoholu k poškození plodu. 

 Odvykací stav -  dochází k němu již po několika hodinách po vysazení dávky. 

Krizový je zpravidla první den a do týdne hlavní příznaky odeznívají. Těmito jsou 

především třes, psychomotorický neklid, nevolnost, zvracení, úzkost, hypertenze, 

tachykardie, poruchy spánku. 
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 Nejtěžší formou odvykacího stavu na alkoholu je delirium tremens, které se 

vyznačuje vysokou mortalitou. Zde dochází k poruše vědomí, halucinacím, 

záchvatům, křečím, pocení, tachykardiím. Nejčastěji obtíže přicházejí v noci. Po 

odeznění těch hlavních příznaků odvykacího stavu, dlouhodobě zůstávají poruchy 

spánku. Tyto setrvávají až několik měsíců od zahájení abstinence.  

 Je velice rizikové, že alkohol a jeho nadměrné užívání způsobuje tělesnou i 

psychickou závislost. 

 Pro rozdělení závislosti dosud platí Jellinekova typologie z roku 1940 

(Kalina, 2008): 

a. typ alfa  - problémové pití - časté je pití o samotě 

b. typ beta - příležitostný abúzus - časté pití ve společnosti, následkem bývá 

somatické poškození 

c. typ gama = anglosaský typ – závislost na alkoholu vyznačující se preferencí 

piva a destilátů s postupným nárůstem tolerance k alkoholu se značnou 

progresí psychické závislosti. 

d. typ delta = románský typ – závislost vyznačující se preferencí vína. Typická je 

chronická denní konzumace, trvalá „hladinka“ bez zjevnějších známek 

opilosti. Somatická závislost a poškození. 

e. Typ epsilon = kvartální pijáctví, epizodický abúzus, občas úplná abstinence, 

neprojevuje se často. Někdy je tento typ provázen afektivními poruchami. 

          Značná toxicita alkoholu může vést k vážným poraněním organismu s život 

ohrožujícími komplikacemi jako intoxikační delirium, které je podobné deliriu 

tremens a Wernickeova encefalopatie, kterou způsobuje nedostatek thiaminu a 

projevuje se  poruchami okohybných nervů, ataxií a psychickými poruchami (Kalina, 

2008). Stav by mohla ještě zhoršit konzumace glukózy, která vyčerpá poslední 

zbytky thiaminu. 

 V léčbě alkoholismu je nutná detoxifikace. Pomoc přináší Antabus, který 

blokuje degradaci alkoholu (Kalina, 2008). V lehčích stadiích pomohou 

benzodiazepiny, nebo neuroleptika. Velký význam mají multivitaminové preparáty, 

thiamin, kyselina listová. V případě Avitaminózy je třeba nejdříve aplikovat glukózu 

a potom thiamin. Na úzkostné stavy se aplikují antidepresiva, která by zvládala i 

craving.  
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1.10.3. Opioidy 

 Nejznámějším přírodním zástupcem jsou alkaloidy morfium a kodein, 

z polysyntetických a syntetických látek je nejznámějšími heroin, metadon, 

buprenorfin (Kalina, 2008). Jejich účinek se zprostředkovává tak, že se váže na 

specifické receptory pro endogenní opioidy. Podle poměru síly a efektivity vazby na 

receptor, rozdělujeme látky do několika skupin: 

 agonisté – váží se na receptor a plně jej aktivují (morfin, heroin, metadon), 

(Kalina, 2008) 

 částeční antagonisté – váží se na receptor, ale aktivují jej jen částečně 

(buprenorfin) 

 antagonisté – váží se, ale neaktivují, blokují receptor, tj. Zabrání účinku 

jiného opioidu a užívají se tedy jako antidotum (naloxon), (Kalina, 2008) 

 V ČR jsou nejrozšířenější v Praze a na severu Čech. Nejrozšířenější je heroin. 

Braun je typický český opioid, jehož hlavní látkou je kodein. 

1.10.4. Konopné drogy  

 Vyrábí se z konopí, mají halucinogenní účinky. Konopí pochází z Himalájí a 

také se hodně vyskytuje v Indii. Jedná se o jednoletou rostlinu, která je dvoudomá a 

vyroste až do výše 2m. Mezi nejznámější patří Cannabis sattiva a Cannabis indica 

(Kalina, 2008). Rostliny samičí jsou obsahem významnějšími. Nejvyšší obsah 

účinných látek se nachází v samičích květech. Technické konopí zpravidla 

neobsahuje psychotropní látky (Kalina, 2008). 

 Účinnou látkou jsou kanabinoidy, z nichž nejvíce aktivní látkou psychotropní, 

je delta-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC). V pryskyřici je obsaženo mnoho 

dalších látek, které jsou málo anebo nejsou psychotropní. Účinek je zprostředkován 

vazbou na specifické receptory pro endogenní kanabinoidy, které způsobují euforii a 

uvolnění (Kalina, 2008). Vnějším přívodem THC dochází k vytěsňování 

endogenních látek z vazby na kanabinoidní receptory a při jejich dlouhodobém 

užívání může vést až k útlumu jejich produkce (Kalina, 2008). 

1.10.5. Halucinogeny  

 Skupina přírodních a syntetických látek, které způsobují změny vnímání od 

rozostření vidění až po halucinace. Mechanismus účinku ovlivňuje agonismus a 

antagonismus serotoninergního neurotransmiterového systému (Kalina, 2008). Pro 
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halucinogeny je charakteristická variabilita účinku a ta je závislá na užité látce a také 

na psychickém rozpoložení uživatele. Stavu dominují změny vnímání, vizuální a 

sluchové iluze, barevné vzory při zavření očí. Myšlení není racionální. Mezi 

nežádoucí účinky krátkodobého charakteru patří nevolnost, zvracení, flashbacky, 

stavy depersonalizace, derealizace, paniky a paranoiy. Z dlouhodobého hlediska 

může dojít až ke změně osobnosti, k organickým poškozením (Kalina, 2008). Mezi 

zástupce patří LSD - diethylamid kyseliny lysergové-LSD-25, obvykle ve formě tripů 

nebo krystalů, s účinkem do 30 min a vrchol asi po 3h a s odezněním za 6-

12h.Způsobuje tachykardii. Dalším zástupcem je Psylocybin, což je látka obsažená v 

houbách rodu Psilocybe – lysohlávky. Jeho účinnost je již v dávce 0,5 mg. 

1.10.6.  MDMA a taneční drogy   

 3,4methylen dioxymetamfetamin (extáze). Mechanismus účinku spočívá v 

ovlivnění serotoninergního, dopaminergního a noradrenergního 

neurotransmiterového systému. MDMA uvolňuje serotonin, který je uložený v 

zásobních synaptických váčcích synaptického zakončení neuronu do synaptické 

štěrbiny. Po odeznění účinku MDMA dochází k vyrovnání hladiny serotoninu a k 

následnému poklesu, jež dlouhodobě přetrvává (Kalina, 2008). Jedná se o 

nejrozšířenější drogou užívanou mladými lidmi na tanečních akcích. Aplikace per os 

nebo výjimečně injekčně. Krátkodobými nežádoucími účinky jsou nevolnost, 

zvracení, snížená potřeba spánku, u mužů může dojít ke snížené schopnosti erekce, 

pocení, sucho v ústech, bolesti svalů a kloubů 2.-3.den po užití. Z dlouhodobého 

hlediska, droga poškozuje imunitní systém a serotoninergní nervová zakončení. 

 

PRAKTICKÁ   ČÁST : 

2. KAZUISTIKY 

2.1.  Kazuistika klientky Ireny 

 Irena byla první klientkou, se kterou jsem se v Terapeutické komunitě (dále 

jen TK) osobně setkala. Když jsem ji viděla poprvé, hleděla na mne nedůvěřivě, 

pokradmu a působila velice ostýchavě a pokorně. Na otázky odpovídala pohotově. 

Nastoupila na základě vlastního rozhodnutí léčbu v TK, kam přešla z PL 

(Psychiatrická léčebna). Má dvě dcery - 5 a 3 léta. Jedna je dočasně v péči u Iviných 

rodičů a druhá u bývalého přítele, otce mladší dcery. Irena se potýká se závislostí na 
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pervitinu, který je pro ni hlavní drogou. Narodila se běžným porodem. V prvních 

třech letech života byla Ireně aplikována očkovací vakcína, která měla po 

doporučeném datu spotřeby a z tohoto důvodu byla Iva hospitalizována na rok v 

nemocnici. Irena trpěla běžnými dětskými nemocemi. Zarděnky, plané neštovice, 

opakovaně se u ní objevovaly anginy. Prodělala akutní zánět slepého střeva. Jednou 

se opařila, aby na sebe strhla pozornost a jedenkrát se pokusila o sebevraždu. 

     Co se týká Ireniných nejbližších příbuzných, je třeba samozřejmě zmínit její 

rodiče. Rodiče Ivy dosud žijí ve společné domácnosti. Matka je v invalidním 

důchodu a otec chodí do zaměstnání. Irena má dvě sestry. Starší, 26 ti letou Lindu a 

mladší, 10 ti letou Zoru, která navštěvuje 5. třídu ZŠ. Otci je 50 let. Je vyučený 

elektrikář, je zaměstnán jako trolejář v DP. Je přísný a  když se rozzlobí, neoblomný. 

Dnes je velmi zklamaný z Ireny a dává jí to najevo svým nezájmem. Irenině matce je 

53 let. Je vysokoškolsky vzdělaná žena, ekonomka, v současné době v invalidním 

důchodu. Nikdy si nerozuměly. Mladší sestra Zora je žákyní  5. třídy ZŠ, je jí 10 let a 

je jedničkářkou. Starší sestra Linda absolvovala VOŠ sociálně právní a je zaměstnána 

v reklamní agentuře v Žatci. Je jí 27 let. Babička z matčny strany se jmenuje 

Jaroslava, je jí 68 let, je již ve starobním důchodu, byla asistentkou ředitele a pije 

alkohol od smrti dědy. Většinou už od rána, po obědě i večer. Vždy lok. Sestřenice 

z máminy strany, se jmenuje Pavla, je poslední důležitou osobou v rodině Ireny. Je jí 

28 let, podniká a nemá problémy s alkoholem ani drogami. 

 Irena se svěřuje, že rodina z matčiny strany je velice vstřícná, dbá na tradice a 

je rodinně založená. Vždy si užívali krásné společné Vánoce, lpěli na tradicích a 

v rodičích cítili oporu, pokud rodiče právě nebyli rozhádaní. Každý rok se společně 

scházeli na chalupě a často tam, i dnes, tráví víkendy. Přesto není neobvyklé, že se 

mezi sebou hádají. Stále se v rodině někdo s někým nebaví a podporuje svým 

chováním negativitu v rodině.  Irena se snaží být neutrální, objektivní a příliš se 

nepouštět do hlubokých vod. Ráda by byla za dobře s každým, projevuje značnou 

míru diplomacie. Vypráví, že pokud to může zpětně hodnotit, jako děti měly vždy, co 

potřebovaly. Každý rok s rodiči jezdili na dovolenou a tito se snažili dětem dát, co 

mohli. Když bylo Ireně asi 10 let, otec se odstěhoval ke své milence. Matka to velice 

těžce nesla a pokusila se po jeho odchodu o manifestační suicidium. Tohoto aktu byla 

Irena a přítomna a ještě dnes, když o tom mluví, se jí oči zalévají slzami.  V tomto 

období, byli u nich doma vykradeni. Když jim byl otec namontovat do okna mříž, 

řekl matce, že mu rodina schází a nemůže bez ní žít a ta ho znovu přijala zpět. Ze 
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sceleného svazku vzešla nejmladší sestra, Zora. O tu se Irena velice starala. 

Pomáhala ani ne proto, že by tolik chtěla, spíše poslušně plnila své povinnosti a vše, 

o co ji matka požádala, protože matka měla nemocné obě kyčle, chodila o berlích a 

nemohla se o malé dítě starat tak, jak by bylo potřeba. Irena byla odmala citlivá, 

někdy až úzkostná. Nezřídka se stalo, že plakala do polštáře kvůli hádkám svých 

rodičů. Více inklinovala k otci, který později rodinu na čas opět opustil. V té době si 

připadala velmi raněná a opuštěná. Nevěděla, komu se svěřit. Často chodila za svou 

babičkou z matčiny strany. Se sestrou, když byly malé, moc rodinné záležitosti 

neprobíraly. Babička napekla buchty, nebo koupila zákusky. Sedla si s Ivou na 

zahrádku k ohništi a tam si dlouze povídaly. Ivě se vždycky ulevilo. Uvolnila trochu 

ze svého napětí a zase se vrátila domů, kde matka brečela zavřená v koupelně, nebo 

apaticky hleděla ven z okna. Irena si nesmírně přála, aby se její otec vrátil. Byl pro ní 

velkým vzorem. Vnímala ho jako velmi spolehlivého, upřímného, pracovitého, 

zodpovědného, přímého a rovného člověka se smyslem pro pořádek a svým 

odchodem k milence, jakoby zbortil celý její dosavadní svět. Nemohla vědět, co se 

mezi rodiči stalo a možná to ani tak vědět nechtěla. Přistihuje se, že se často zmítala 

mezi výčitkami směrem k matce, že křičela na tátu a proto její otec odešel a také 

výčitkami k otci, který jí opustil, zklamal ji, jako dceru. Měla dojem, že ji nechal 

napospas osudu, i když věděl, jako moc ho má Irena ráda. Najednou , jí začalo být 

všechno ostatní jedno. 

 V této době, začaly být intenzivnější zdravotní potíže matky. Tato měla 

problém s klouby a ty se jí začaly více a více projevovat a byla čím dál více citlivější 

a zranitelnější. Někdy se velice těžce zvedala a velice záhy zůstala z důvodu 

zdravotních potíží v plném invalidním důchodu. Do té doby byla jen v částečném. 

Irena ze zdravotních důvodů matky, tuto v péči o sestru ráda zastoupila. Postupem 

času měla ale pocit, že je doma důležitá jen proto, aby se postarala o sourozence a 

jinak, jako by byla neviditelná. Právě v této době se souběžně zvyšovaly ataky na ní, 

ze strany spolužáků. Docházelo k různému zesměšňování a urážkám. Irena byla 

neustále v popředí, ale jen terčem posměchu. Buď na adresu toho, že je hloupá, 

jelikož z důvodu dyslexie a dysgrafie v českém jazyce příliš nevynikala anebo proto, 

že byla obézní, protože na svou standardní výšku 170 cm vážila na základní škole až 

90 kg, což se v době vnímané pubertální mládeží především kráskami z časopisů a 

oblečením ze značkových kolekcí, ve škole příliš neodpouštělo. Také byla velice 

tichá a to tím víc, čím se prohlubovala její nedůvěra v okolí, i v sebe samu. 
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 Tehdy, vrátím li se do Ireniných 15 ti let, jí přestalo jí záležet na všem. Iva 

navštěvovala Zvláštní školu, protože byla dyslektička a dysgrafička. Děti se jí 

pošklebovaly. Svůj stud a trému začala nevědomky zajídat sladkostmi, ale to si 

uvědomuje až nyní. Nebyla se  sebou vůbec spokojena. Ztratila veškerou sebedůvěru. 

Nebyla si jista vůbec ničím. Jakoukoli narážku, která se jí ani nemusela týkat, si brala 

osobně. Ke všem svým starostem, které měla sama se sebou zažila kyberšikanu ze 

strany vrstevníků. Nechtěla chodit do školy, pomalu začala s chozením za školu, až 

tam přestala chodit úplně. Přestala se učit. Už si přestala kupovat i spolužáky 

sladkostmi, přitom v tomto byla v touze po spřízněné duši celkem vytrvalá. Venku 

bylo s takovou tíhou na duši snadné najít někoho, kdo jí podal pomocnou ruku a už 

ani nerozlišovala, jaké má opravdu úmysly. Velice záhy, narazila na prvního dealera 

drog, který jí nabízel úlevu potom, co si posteskla, že život nestojí za nic  a že nikoho 

nemá a je, v podstatě, sama. Experimentovala několikrát s hašišem, extází. 

Marihuana nebyla ničím neznámým. Ta se řadila spíše k dennímu pořádku. 

Potloukala se po ulicích a do svého drogového repertoáru záhy zařadila pervitin, 

který se pro ni stal hlavní drogou. Začala brát drogy, protože jí to pomáhalo zvedat 

sebevědomí. Přesto ještě nastoupila do školy. Na jiný obor.  Nakonec otěhotněla a 

vedení školy jí doporučilo, že když odejde dobrovolně, aby za ni nemusela škola 

platit, umožní jí, aby se do školy po mateřské dovolené ještě vrátila. Když byla 

hodně na dně a nevěděla, kde sehnat peníze na svou dávku, která se neustále 

zvyšovala, chodila žádat o peníze k babičce i k rodičům. Kde nepomohly prosby, 

použila pláč, jako manipulační prostředek k tomu, aby získala co chtěla. Když nebyly 

peníze, snížila se k drobným krádežím v obchodních domech. Většinou byla při činu 

přistižena a Policie věc vyřešila blokovou pokutou. Na tu získala peníze opět od 

babičky, nebo rodičů. Po dobu těhotenství se potulovala venku. Otcem jejího 

prvorozeného dítěte byl jak říká, muž bez významu. Iva vzpomíná, že se měli rádi, 

ale vázla komunikace. Neuměli si říct, jak jednomu na druhém záleží a jejich vztah 

byl potom jen o sexu. S ním se seznámila již na drogách. Nežili spolu. Jako otce 

dcery jej neuvedla. Ireny se babičce zželelo a nabídla se jí, že jí zaplatí kauci na byt 

1+kk. Tam byla jen krátkou dobu po porodu. Našla si poté jiného partnera, ke 

kterému se záhy nastěhovala. Ten se stal později otcem její druhé dcery. Ze začátku 

vzpomíná na vztah s Jardou, jako na krásné období naplněné štěstím. Vše začalo 

povadávat po sestěhování se do společného bytu. On neustále toužil po svém dítěti. 

Ivy prvorozená dcerka byla Jardou obletovaná. Hrál si s ní a plánoval výlety. 
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Kupoval dárky, což bylo vlastně celkem zásadní pro Jardu i Irenu, protože pokud to 

šlo, měli snahu Sofinku zahrnout pozornostmi ,aby si tak vykompenzovali to, že se jí 

nevěnovali dostatečně, když zrovna byli “sjetí”. Jarda naléhal na Irenu, že bude 

krásné, když budou mít ještě společné miminko a Iva souhlasila. Když byly starší 

dceři dva roky, narodila se Amálka. Iva se během těhotenství docela ovládala, ale 

přece jen si občas pervitin dala. Kouřit nepřestala nikdy. Během Ivina pobytu v 

porodnici, si Jarda vodil domů na sex Ivinu kamarádku a ani to netajil před Sofinkou.  

Ivě to po návratu z porodnice sdělila sousedka a později sama Irena v bytě našla ještě 

pár jejích věcí v šuplíku. Irena, hormonálně rozkolísaná křičela a násilně se 

dožadovala u Jardy jeho doznání. Docílila pouze fyzického násilí a hrubostí z jeho 

strany, završenými opovrhováním Ivou samotnou. Vstoupením Amálky do jejich 

společného života se převrátilo úplně vše, co dosud nějak leželo. Mimo dění, které 

probíhalo během pobytu Ivy v nemocnici se Jaroslav otočil proti Sofince a 

protěžoval jen Amálku. Najednou neměl čas na Sofinku a odmítal jí tím, že přestože 

mu ona sama říkala tati, on jí začal zvědomovat, že jejím otcem vlastně vůbec není a 

proto si vezme na procházku jenom Amálku a Sofinka s nimi už nemůže. Irena 

trpěla. Mimo starosti osobní, se bála o Amálku, která za nic nemohla a nevěděla, jak 

docílit jakési domácí pohody. Neutuchající a nenaplňující se touhou po klidu, se 

stupňovaly její požadavky na druggy a potřebovala jich čím dál víc. Jarda chtěl sex 

už jenom na drogách a Irenu to odpuzovalo. Věděla přesně, kdy přišel domů už pod 

vlivem a bylo jí jasné, co bude následovat. Zlobila se, že nemyslí i na ní..a nedonese 

jí “něco”.Aby se jí vše snášelo líp. Žila s ním z povinnosti.  Jaroslav nepřestával 

dělat rozdíly mezi děvčaty a Irenu šikanoval, psychicky týral. Když přišel domů, 

musel mít připravené bačkory, nachystané jídlo, kávu a celý byt musel být precizně 

uklizený. Nezajímalo ho, že jsou doma dvě malé holčičky a tím pádem, když na 

jedné straně bytu začne, na druhé jí děti vysypou vše co vysypat jde a může začít 

znovu. Irena byla tak vystresovaná každým jeho příchodem domů že si začala 

zvyšovat dávky pervitinu do doby, pokud na to měla. Zatímco Jarda vyžadoval sex 

kdykoli a jednou jí dokonce přiměl násilím k sexu před dcerami, Irena se svým 

studem začala mít tendence naopak spíše si nechat pohlídat děti a někam za intimní 

příležitostí poodejít. To vědomí, že měla sex s Jardou před holčičkami a to, že  každý 

druhý den u nich docházelo k různým násilnostem, kdy i sklo Jarda všechno rozbil  

ve vzteku a pod vlivem drog a holčičky v těch střepech poté chodily bosky, protože 

Irena byla v tu dobu zrovna mimo, přimělo Irenu po jednom z vystřízlivění poprvé  k 
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myšlenkám na léčbu. Otec vnímal, že Irena není v psychické pohodě. Myslel, že je to 

starostmi oděti. Snažil se jí pomoci tím, že jim předělal kuchyňskou linku a vše co v 

bytě šlo dovybavil. Především proto, aby mladí mohli žít spořádaně v bytě, bez 

větších těžkostí, Jakmile se zvýšily Ireniny nároky na množství Pervitinu a začaly 

scházet peníze, Irena z bytu odnesla  a prodala vše, co šlo. Tím svého otce definitivně 

zklamala. Několikrát byla zadržena hlídací agenturou a předána Policii. Kradla 

čokolády a drogerii, aby měla na druggy. Vždy se vše vyřešilo blokovou pokutou, 

kterou za Ivu zaplatili rodiče, nebo babička. Irena nikdy nebyla trestně stíhána. 

Zdrojem její obživy byly zpravidla nárazové brigády v kioscích na pláži či ve 

stáncích s rychlým občerstvením během prázdnin. Takto se živila asi 2 měsíce před 

svým otěhotněním. Později, po porodu, vypomáhala své sestře v restauraci, což jí 

bylo později uznáno jako praxe. Na Úřad práce se přihlásila až v době působení v 

PL. 

 V PL získala jakousi první povědomost o tom, jak asi taková léčba vypadá. 

Hodně tam řešila sebe a děti, ale vypadalo to, že se vyhýbá kontaktu s nimi. Léčebnu 

pro matky s dětmi v Karlově  si ze svých možností zcela vyloučila a kladla si do 

cesty pouze důvody, proč je to v Karlově s dětmi  horší varianta, než kdekoli jinde, 

bez dětí. Bylo jasné, že se obává, že děvčátka za střízliva nemůže zvládnout. Po třech 

měsících  v PL, přestoupila do TK. 

 V současné době  zdůrazňuje, že se cítí docela dobře. Že je jí v TK dokonce 

lépe než doma. Její rozhodnutí se pro léčbu odstartovalo především uvědomění si své 

pozice matky a způsob, jakým se  nyní tato její poloha ubírá a nemalá touha po 

nápravě. Irena chce být dobrou matkou, vrátit  dcerám vše, co jim, dle jejího úsudku, 

dosud vzala či nedala a stát stabilně na svých nohou bez pomoci rodičů a blízkých 

osob. Irena se zapojila v režimu TK rychle. Ačkoli je citlivá a tichá, zpočátku se 

příliš neprojevující, tak možná, i pro tyto své charakterové vlastnosti si záhy získává 

přízeň ostatních členů komunity. Ale na skupinách reflektuje  odvážně a trefně. Pro 

svůj přístup k povinnostem, pro svou pečlivost, pokoru, odhodlání a upřímnost 

potom, co poprvé promluvila na své bolestivé téma rodina a děti, získává obdiv a 

další náklonnost ostatních. Co vnímá jako problematické, je neschopnost 

komunikace s někým, na kom jí záleží, nebo k němu vzhlíží. Jakmile jde ještě k tomu 

o osobu druhého pohlaví, Irena se dostává do spirály bezmoci a mlčení a nejde jí se z 

ní vymanit. Je to jedna z met, které si dává k překonání  a jejíž dosažení jí nejde tak 

hladce. 
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 Mimo jiné se Irena snaží komunikovat s Odborem péče o dítě a zajišťuje si 

následné znovupřidělení dětí do péče. V tuto chvíli má za sebou několik výjezdů za 

dcerami, které zvládla dobře. Nahlédla, jak budou vypadat její všední i nevšední dny 

s holčičkami, až se po léčbě vrátí domů. V terapeutické komunitě má pevnou pozici a 

raduje se z ní. Je rovná, přímá, ochotná a přitom se zároveň úspěšně učí stanovovat si 

hranice v komunikaci s ostatními. Chtěla by si najít známost z bezdrogového okruhu 

známých. Jednou z jejích dalších tužeb je otevřít si vlastní cukrárnu. Uvědomuje si, 

že je to zpočátku výdělek nejistý, ale stale to zmiňuje. Zajímá se rovněž o 

rekvalifikační kurzy nabízené úřadem práce. Hodně se změnila ve svém 

sebehodnocení, což bylo jedním z cílů na začátku léčby, kdy uváděla, že druggy 

začala brát proto, že jí zvedaly sebevědomí. Dnes se dokáže bez problémů pochválit 

a ocenit za spoustu pokroků, které dokázala sama pro sebe a pro svůj budoucí život 

udělat. 

 Výhled do budoucna sama vidí nadějně. Irena je motivována sebou a 

dcerami. Za dobu léčby se jí mnoho podařilo a to si uvědomuje. Těší se kladným 

reflexím ze strany ostatních klientů v léčbě i ze strany terapeutů. Působí svědomitě a 

vyrovnaně. Těžké chvíle a boj s chutěmi v sobě nenechává, o všem se snaží mluvit a 

tak se snadněji vyrovnává se situacemi. Naučila se mapovat své chutě a spouštěče. 

Má jasnou vizi ,elán a chuť. Dcery jsou pro ni hnacím motorem.  

 

2.2.  Kazuistika  klientky Petry. 

 Petra sedí poklidně naproti mně a vypráví odhodlaně svůj příběh. Narodila se, 

dle jejího názoru, z lásky svých rodičů. Protože ale časem zažívali častější neshody, 

jejich vztah nevydržel a asi ve čtyřech letech Petry, se rozvedli. Matka pracovala jako 

sekretářka a otec byl živnostník. Matka měla problémy s alkoholem, v mládí i s 

pervitinem a s prášky. Otec byl bez závislosti, ale děd z otcovy strany byl alkoholik, 

který zemřel na následky mozkové mrtvice. Petra má ještě bratra z matčiny strany, 

který je žákem 8.tř. ZŠ a bratra z otcovy strany, kterému je 9 let.   

 Petra byla od dětství vychovávaná zejména babičkou, protože po rozovodu 

rodičů se matka odstěhovala do Německa, kde se živila prostitucí a otec si našel 

novou partnerku a s ní založil rodinu. Když už babička nebyla schopna se o Petru 

postarat, z Německa jí byly poslány peníze na „chůvu“. To byly dvě slečny, z nichž 

jedna Petru obtěžovala a líbala a druhá ji naučila kouřit cigarety. To o mámě a její 
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prostituci je tajná informace, kterou se otec nesmí dozvědět. Petra také prostituovala 

a otci by to nikdy neřekla, protože ví, že ji má stále za svou malou princeznu a 

nechce mu ten obrázek zničit. Navíc by se velmi rozezlil na Petřinu matku za to,  jak 

jde své dceři hrozným příkladem. 

 Petra v dětství prodělala běžné dětské nemoci, trpěla anginami, měla vodu v 

koleni následkem sportu. Ve 12 ti letech jí rodiče vyhledali psychologickou pomoc 

kvůli bulimii. Byla léčena medikací. Nejdříve si u ní změn nikdo nevšímal. Babička 

měla Petru na očích stále a protože se Petra halila do oděvů, aby nebylo vidět, jak je 

vychrtlá, ale před otcovou novou ženou svůj problém již ukrýt nedokázala.  Irena, jak 

se Petřina otce současná žena jmenuje, je velice empatická a pozorná a podivné 

Petřiny manýry během dne ji nenechaly v poklidu. Upozornila na to, že se s Petrou 

něco děje a že to rozhodně není k jejímu prospěchu. Objednala ji ke své kamarádce, 

psycholožce do místního střediska psychosomatiky a ta poukázala na problém s 

bulimií. Bohužel, ten kdo si měl především všimnout a kdo Petře nesmírně scházel,  

byla Petřina matka, ale ta, jakoby pro ni dcera neexistovala. Petra záhy uskutečnila 

několik sebevražedných manifestačních pokusů, aby si matka všimla, ale jak říká 

sama Petra: „ Bez úspěchu. Já jsem přežila a máma si ničeho nevšimla“. 

 Petra byla na základní škole premiantkou třídy. V 1. třídě se jí děti smály, ale 

později byla obdivována, byla dokonce zvolena miss třídy. V 7.tř. přestoupila na 

gymnázium a ve 3.r tam skončila. Až později ukončila studium na soukromém 

gymnáziu. Už od mala měla mnoho zájmů, byla velmi aktivní. Hrála basket, hokej, 

ping pong, kreslila, hrála na flétnu. Její zálibou byly a jsou jazyky. 

 V 11 ti letech měla svou první zkušenost s alkoholem.  Od té doby si 

příležitostně dala i dost velké dávky alkoholu. Ve 12 ti letech začala kouřit 

marihuanu a to především s kamarády. Přesně ti, kteří později přešli na pervitin a 

Petru vyhnali. V 18 ti letech začala brát s nejlepší kamarádkou pervitin denně a 

potom nastoupila svou první léčbu do PL. Střídavě cestovala mezi Čechami a 

Německem a tam získala první zkušenosti v oblasti sexuálních služeb. Byla go-go 

tanečnice, tanečnice, provozovala erotické masáže, modeling. Hodně jí to vynášelo, 

ale své naladění často musela posilovat drogou. V Čechách byla víc na pervitinu, v 

zahraničí preferovala kokain. Nemusela si nikde nic složitě shánět, nechávala si 

drogy vozit domů a hostila ostatní. Později se uchýlila i k lékům. 

 Jejím prvním sexuálním partnerem byl její přítel. Sex byl dobrovolný. Od té 

doby měla Petra velké množství sexuálních partnerů. Od těch, takzvaně na úrovni, 
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jakým byl fotbalový reprezentant, se kterým si dopřávali luxusu života, až po 

drogového dealera, který ji pod vlivem drog fyzicky týral. Stala se  obětí domácího 

násilí. Vždy šla ze vztahu do vztahu. Bála se být sama. Raději byla s někým, kdo 

úplně nebo skoro nevyhovoval jejím potřebám, než aby byla sama. Posledním jejím 

partnerem byl Petr, se kterým byla zasnoubená a svou drogovou minulost před ním 

úspěšně tajila. Nakonec mu pod vlivem drog zdemolovala byt a on na ní podal trestní 

oznámení. Toto by mělo být překvalifikováno na přestupek proti občanskému soužití.

 Petra léčbu v TK zvládla bez větších kázeňských pochybení. Zapojovala se 

aktivně ve všech aktivitách a záhy se stala tahounem tehdejší skupiny.  Dnes je Petra 

relativně stabilizovaná. Je ve vztahu s mužem, který pracuje ve stejné firmě jako je 

zaměstnaná ona. Je to člověk o několik let starší a bez drogové minulosti.  Petra má 

za sebou jeden relaps po odchodu z TK do reálného života, ale od té doby se stále 

drží. Jeji partner je jí v tom dostatečnou motivací ihned po vlastní touze po  životě 

bez „berliček“. Její rodina je jí velkou oporou. Nakonec se dokázala, v zájmu Petřině 

pomoci, dát dohromady i její rodina, její matka s přítelem i s jejím otcem a novou 

ženou. 

2.3.  Kazuistika klientky Vlaďky. 

 Vlaďka je 26 ti letá klientka, která je ve své třetí léčbě. Narodila se dnes již 

48 leté matce, která je nyní v invalidním důchodu, ale jinak pracovala jako pracovní 

terapeut v Domově důchodců. Jejím otcem je 50 ti letý zámečník, t.č. bez 

zaměstnání. Otec je alkoholik, který se nikdy neléčil a byla mu diagnostikována 

cirhóza jater. Vydělává si pouze příležitostnými brigádami. Vlaďky sestra  Monika 

absolvovala střední školu obchodního směru. Denně pije víno. Používá ho k řešení 

svých problémů. Vlaďka říká, že jsou velice rozvětvená rodina. Kromě jejího otce a 

bratrance, se kterým není vůbec v kontaktu a který je ve výkonu trestu odnětí 

svobody za vaření pervitinu, nemá  nikdo problémy se závislostí. 

 Vlaďka se  narodila  císařským řezem. Prodělala běžné dětské nemoci. Nikdy 

v dětství nebyla hospitalizovaná. Dětství měla, jak říká, jako každý druhý. Její 

kamarádky ze školy také řešily problémy s rodiči a tak si Vlaďka nemyslela, že by 

byla nějaký exemplární případ. Měla na ZŠ dobrý prospěch. Ten se jí zhoršil až v 9. 

tř. V souvislosti s braním drog. Navštěvovala základní školu s výukou anglického a 

německého jazyka, ale jazyky a matematika ji nebavily. Po základní škole nastoupila 
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do učiliště a vyučila se aranžerkou. V oboru nikdy nepracovala. Měla hodně koníčků. 

Především sport, balet, tanec, aerobic, výtvarnou výchovu. 

 Říká o sobě, že byla hodně přizpůsobivá situacím, se kterými se v životě 

setkávala a to už odmala. Někdy to, co se doma dělo vnímala jako nějaké 

představení. Jako hru. A když to skončilo, jako by spadla opona a mohla zatleskat a 

bylo po všem. Její otec se často opíjel a pod vlivem alkoholu ji bil. Byl cholerický. 

Matka jeho chováním hodně trpěla. Zastávala se dětí a hodně se s ním hádala. Bylo 

na ní vidět, jak situací trpí a nejspíš i proto, říká Vlaďka, se snažila před matkou hrát  

ty svoje hry, aby si nemyslela, že se Vlaďka trápí. 

 První zkušenost s alkoholem, jak jsem už napsala, měla ve 12 ti letech. 2-3x 

týdně pila tvrdý alkohol doma. Mamka byla většinou v práci a před opilým otcem 

bylo lepší se neukazovat, takže se jí to v tu chvíli hodilo. Alkohol jí pomáhal měnit 

náladu.  2 roky pila denně. S opiáty začala ve 14 ti letech. 6 let užívala  s partnery a 

střídala opiáty s pervitinem či subutexem, který získávala na předpis a s 

benzodiazepiny.  Marihuanu si dávala příležitostně , tak 4x za rok.  Kouří od 12 ti let. 

     Vlaďka měla první sex pod vlivem alkoholu na táboře ve 12 ti letech. Nepovažuje 

se být promiskuitní. Měla celkem 4 sexuální partnery a z toho všichni měli co do 

činění s drogami. Její poslední přítel nastoupil výkon trestu.  Vlaďka ve své první 

léčbě porušila jedno z takzvaných kardinálních pravidel a  navázala se spoluklientem 

úzký vztah. Musela opustit léčebnu. Úspěšně absolvovala léčbu v TK. Během léčby 

se dozvěděla o  tom, že její matka vážně onemocněla rakovinou prsu. Vlaďka se o 

mamku začala nesmírně  bát. Měla sklony k sebeobviňování, že když už její otec 

mamku trápil, tak se mohla alespoň ona chovat tak, aby mamce nepřidělávala 

starosti. Navíc když věděla, že až na otcovo pití jako rodina fungovali tím víc, čím 

byli rodiče starší. Dodržovali rodinné tradice, rituály a to vše, jak se smutkem v hlase 

Vlaďka říká, tmelila mamka.  Když po úspěšně absolvované  léčbě i se závěrečným 

rituálem  v TK, nastoupila na doléčovací program, byla  na chráněném bydlení, kde 

pobývala,  znásilněna dvěma spolubydlícími. Tento zážitek jí způsobil velké trauma a 

říká, že se s tím dosud zcela nesmířila, přestože  si myslela, že když už je velká 

holka, nebude se jí to třeba tak dotýkat. Je to pro ni nesmírně bolestné řešit.V 

současné době  je 2 roky po léčbě a úspěšně abstinuje. Bydlí v domě s rodiči, na nějž 

si vzali hypotéku, ale má v něm svůj vlastní byt 2+1 a rodičům za něj platí a tím jim 

na hypotéku přidává. Stále však nemá partnera. Po znásilnění na DC se jí nedaří najít 

důvěru v muže, ale ráda by měla někdy v budoucnu rodinu a děti. Protože bude mít 
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za chvíli nejvyšší čas na to, aby porodila své první dítě, začala kvůli svému problému 

docházet na terapie k psycholožce , kterou jí doporučili  terapeuti z poslední léčby. 

2.4. Kazuistika klientky Anežky. 

 Anežka se ve svých 24 letech dostala do TK pevně rozhodnutá konečně 

dokončit léčbu a skoncovat se závislostí na pervitinu a hracích automatech. 

 Narodila se v rodině taxikáře a bývalé asistentky ředitele s výtvarnou školou, 

v současné době dlouhodobé alkoholičky, která má rok po své první léčbě. Její otec 

své vzdělání nedokončil, ale po revoluci si založil vlastní firmu. Anežka ho obdivuje  

pro jeho charisma, proto, jak ji miluje a jak je hodný.  Dříve střídal ženy, ale nyní má 

již 5 let přítelkyni a pije jen příležitostně. V rodině jsou ještě dvě její sestry, obě 

alkoholičky.  Děda z matčiny strany se upil a praděda spáchal sebevraždu. Poslední 

přítel je ve vězení kvůli distribuci drog. 

 Anežka vyrůstala až do 15 ti let s matkou. Když jí byly dva roky, rodiče se 

rozvedli. Údajně si její otec našel o 10 let starší milenku, ale Anežky otec říká, že 

odešel potom, co mu byla žena nevěrná s jeho švagrem. Doteď  si není jista, kde je 

pravda. Anežka od 2 do 8 let žila jen s matkou, která hodně pila. Někdy se v noci 

probudila, zjistila, že je sama doma a šla matku hledat do hospody. Když bylo 

Anežce 8 let, otec jí koupil koně. Dopřával jí dětské tábory, jezdil s ní na dovolené. 

Měl a má ji nesmírně rád. V jejích 8 letech si  matka našla přítele. Ten Anežku 

psychicky týral a vyhrožoval jí. Matku bil. Ta se před ním schovávala a občas mu v 

sebeobraně ublížila. Bodla ho nožem a dokonce po něm vystřelila. Vždy to probíhalo 

stejně. Po tom, co k takovému násilí došlo, jeli otčím a matka k tetě a pak se vrátili a 

začalo vše nanovo. On se snažil rozeštvat Anežku s mámou. Izoloval mámu od 

všech. Zakazoval jí i chodit do práce. Anežka často přespávala u kamarádek, utíkala 

z domova. Bála se spát doma, usnout. Neustále žila ve strachu, že TO zase přijde. V 

dětství Anežka trpěla na zánět dutin, prodělala mononukleózu, zápal plic a také 

spadla z koně. V 16 ti a ve 20 ti letech byla na mininterrupci. Ve škole hodně zlobila. 

Měla dvojky a trojky z chování.  Když jí bylo 15 roků, máma ji poslala k tátovi. 

Anežka to vůbec nechápala proč to udělala, když jí ten chlap dělal co jí dělal. Hrály v 

tom jistou roli i peníze. Máma je s ním dosud a dokonce si ho vzala. Anežka až do 

současnosti slaví s otcem Vánoce a na narozeniny s ním chodí na oběd. Rodiče se 

navzájem obviňují, kdo může za Anežčin stav víc. Zda otec, že odešel, nebo matka, 

která nedokázala opustit násilníka. Anežku bavily zejména jazyky a i proto šla po 
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základní škole na střední školu, obor cestovní ruch. Tu dokončila. Přijali ji i na 

vysokou školu, ale tu navštěvovala pouze půl roku. Nezískal však stabilní 

zaměstnání. Pracovala na recepci,  ve směnárně,  za barem či v soláriu. Chvíli také v 

cizině. 

     Svou drogovou kariéru začíná popisovat už od svých 12 ti let a to alkohol a 

cigarety, marihuanu. Od 15 ti let měla zkušenosti s pervitinem. Poprvé se k němu 

dostala, když ji máma odvezla k tátovi. V této době si dala i poprvé nitrožilně. O 

víkendech svůj drogový jídelníček obohacovala o extázi, LSD, speed a kokain.  V 16 

ti letech přidala hrací automaty a začala prodávat drogy . Ve 4.r. školy si kvůli příteli 

přestala pervitin píchat, ale po maturitě opět začala. V 18 ti, když byla na 2 měsíce v 

zahraničí, začala s kokainem a od 20 ti let kombinovala heroin s pervitinem. Ve 22 

letech po aplikaci pervitinu zkolabovala. Chtěla už jen prodávat, ale už to bez užívání 

nešlo. Problém s automaty vnímá jako velký. Byla schopna utratit ihned vše co 

zrovna měla. Nešlo jí o výhru, ale o to hraní. Zapomínala tím na vše, co jí trápilo a 

na lidi, kteří jí ubližovali. Nakonec skončila v léčbě bez sebevědomí, s bolestmi 

žaludku a se zkaženými zuby a s podmínkou pro řízení automobilu pod vlivem 

alkoholu. Mezi jejími partnery, které udává je jeden, který je bez závislosti a jinak 

samý dealer a vařič, který si buď svůj trest odpykává, nebo na něj čeká. Uvědomuje 

si, že svým chováním přišla o všechny své kamarády a nástupem do TK si chtěla  

vrátit svůj život znovu do vlastních rukou. Chtěla, aby byl na ní otec zase pyšný. S 

matkou v kontaktu není a řešení vlastních témat s ní, například na rodinných 

terapiích,  se upřímně obává, protože se jí nepodařilo přimět k návštěvě TK například 

v době, kdy tam probíhala rodinná terapie. Matka nikdy nepřijela. Anežka je 

zaměstnaná ve vegetariánské restauraci. V současnosti je bez přítele, protože s tím, 

který byl ve výkonu trestu, se rozešla. Tvrdí, že abstinuje. Vypadá upraveně a čistě, 

vyrovnaně. Za svůj největší úspěch, hned po svém úspěšném absolvování léčby 

považuje, že přiměla jednu ze svých sester k tomu, aby se nad sebou zamyslela, 

vyhodnotila svůj stav a nastoupila alespoň ambulantní léčbu. 

2.5.  Kazuistika klientky Petry 

     Petra nastoupila do léčby v TK  ve svých 26. letech. Měla za sebou nasčítaně 

téměř 7 let vězení za krádeže a za distribuci drog. Když jsem ji poprvé uviděla, 

napadlo mne, že jako typická narkomanka vůbec nevypadá. Petra je velice pohledná, 
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opálená, na první pohled zdravě vypadající. Přichází se závislostí na pervitinu a na 

alkoholu. Svůj příběh  vypráví jako příběh někoho úplně jiného. Je odosobněná. 

 Její otec je vrah odsouzený ke 13 ti letům odnětí svobody. Přestože byl 

recidivista a násilník, matka si jej po několika letech divokého partnerského soužití 

dokonce vzala. Hodně pil a opilý Petřinu matku bil. Petra se sourozenci se vždy 

schovali do pokoje a dělali, že tam nejsou. Petra má  starší sestru a mladšího bratra. 

Jejich matka je alkoholička a v tento čas Petra vůbec neví, kde se jejich matka  

nachází. 

 Petra si nepamatuje žádné dětské nemoci, protože se o tom s matkou nikdy 

nebavily.  Když byla malá, otec je posílal krást. Když byl opilý a to většinou byl, po 

jejich příchodu domů kontroloval, kdo co a kolik ukradl. Ten sourozenec, který měl 

nakradeno nejméně, dostal výprask. Petra byla chytrá, jak o sobě říká, takže se uměla 

v obchodech pohybovat tak, aby si jí nikdo nevšiml. Nejhůř na tom byl nejmladší  

bratr, kterého čas od času ostraha chytila a o to víc potom dostal za to, že je 

neschopný. Nakonec se sourozenci domluvili a vždy když byly před domem, 

rozdělili si spravedlivě vše co nakradli, aby nikoho z nich otec nezbil a toho se jim 

také tímto způsobem podařilo docílit. Často k nim chodil na návštěvu tátův bratr se 

synem přibližně vě věku Petry a jejích sourozenců. Nezřídka se stávalo, že se Petry 

otec pod vlivem alkoholu vsázel se svým bratrem, kdo z dětí vyhraje souboj ve 

rvačce. Vsadili se a nutili děti, aby se před nimi rvali. Matka se kvůli tomu zlobila, 

ale vydržela tento způsob života trpět docela dlouho.  Když bylo Petře asi 9 let, 

utekla matka spolu s dětmi do jižních Čech. Tam si pronajala byt v hospodě, kde 

dostala i práci. Často se takhle stěhovali po republice a Petře to přišlo zpočátku 

docela zajímavé dobrodružství. Do školy děti nechodily a je to zřejmě i jeden z 

důvodů, proč matce byly děti odebrány a Petra se sourozenci se asi ve 12 ti letech 

dostala do dětského domova. Život tam považuje za nejlepší za celý její život. 

Užívala si tam všeho, i moře. Jezdili na prázdniny spolu s ostatními dětmi. Vlastně, 

jak říká:„nikdy jsem neměla strach, že bych neměla kde spát, nebo co jíst, vždycky 

jsem byla někde umístěná, ať to byl Dětský domov nebo diagnosťák“. V dětském 

domově zkusila poprvé marihuanu a ve 12 ti letech přišla o panenství se stejně 

starým hochem. V pubertě začala zlobit, především ve škole, dělala naschvály 

učitelům, měla tendence šikanovat děti a tak jí umístili do diagnostického ústavu. 

 Zde začala s pervitinem a někdy kombinovala s čímkoli, co se jí zrovna 

dostalo pod ruku. Seznámila se na ulici s dealerem drog, se kterým provozovala sex 
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za drogy. Ten jí často posílal na různá místa s tím, že jí jako protislužbu zajistí to 

nejkvalitnější zboží. Jednou jí u toho chytili a dostala se poprvé do výkonu trestu 

odnětí svobody, protože dealer jí v celé záležitosti nechal bez pomoci.  Později byla 

ve vězení kvůli řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, napadení veřejného 

činitele, ublížení na zdraví a drobné krádeže. Tak se jí nakonec její život za mřížemi 

sečetl na 7 let. 

 Petra se 2x předávkovala pervitinem, pokaždé to bylo „kvalitním“ zbožím od 

dealera a začala mít velký problém i s alkoholem. Když se dostala do komunity, byla 

to její první léčba. Žádnou předešlou intervenci neuvedla, protože prý neměla 

potřebu někam chodit. Nyní ale dospěla do fáze, kdy ji dosavadní život 

neuspokojuje. Když je mimo zařízení, neumí se o sebe postarat, protože polovinu 

života byla někde umístěná,  Dětský domov, diagnostický ústav, vězení. Cítí, že je 

toho už na ní moc a že svůj život není schopna řídit a začíná jí v tomto pocitu být 

nedobře. Chce zažít, co je to normální rodina, láska,vztahy, chce nebýt nedůvěřivá 

vůči okolí. 

 Říká, že jí dojímá a překvapuje to, co cítí v komunitě například při průběhu 

rodinné terapie. Tolik lásky, jako například při závěrečné komunitě během terapie,  

prý nikdy kolem sebe necítila. Stále má potřebu pozorovat lidi kolem se, zda se 

usmívají doopravdy nebo ne. Zda za rohem, když svůj obličej odvrátí se nějak 

nezašklíbí.   

2.6. Kazuistika klientky Jany. 

 Jana přichází do TK a je odhodlaná naplno se položit do své první léčby. 

Přichází ve svých 30 ti letech a má doma pětiletou holčičku. Občas se o ní zmíní, ale 

působí to dojmem, jakoby se o ní bavila spíš proto, že se to tak sluší, ne proto, že by 

to chtěla. Jana přichází se závislostí na alkoholu a na pervitinu . 

 V dětství prodělala dětské nemoci běžného charakteru. Chodila do jesliček. 

Počůrávala se do svých 11 let. Měla tendence trápit slabší, především zvířata. Ve 

škole byla průměrná, měla ráda, basketbal, tanec, výtvarnou výchovu. Vyučila se 

švadlenou. Její matka je dojičkou krav. Večer si matka dá ráda víno nebo pivo. Jany 

otec je řemeslník, neléčený alkoholik. V rodině je ještě otčím, protože s Jany otcem 

se matka rozvedla. Otčím má problém s alkoholem a s morálkou. 

 Jana vyrůstala s bratrem, který se svého času věnoval úspěšně sportu, skokům 

na lyžích. Byl všemi opěvovaný a Jana žila v jeho stínu. Matka chodila brzy ráno do 
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práce, protože pracovala v kravíně a děti se o sebe většinou staraly samy, protože 

otec stejně pil, takže nebyl vždy použitelný. Možná i proto začala matka chodit za 

mužem, který bydlel o několik pater výš a děti nakonec opustila, nechala je u otce a 

sama žila s novým mužem. Janě bylo asi 8 let a tuto novou situaci nemohla pochopit. 

Dlouho si myslela, že něco provedla, mámu nazlobila a ta proto odešla a nechala je 

oba u otce. Vlastní otec se o děti starat neuměl a vzhledem k tomu, že byl neustále 

pod vlivem alkoholu, ani nemohl.  Nakonec z bytu utekl. Děti se o sebe staraly samy. 

Máma jim tam občas něco donesla. Bratr odjížděl na soustředění, hodně se mu 

věnoval strýc, který děti neměl a tak o něj bylo postaráno v době, kdy se věnoval 

sportu. Veronika v rodině zastávala funkci manželky, prala, vařila, bylo li z čeho. 

Když jí ve 14 letech otec nedovolil, aby si domů nastěhovala přítele, odešla na truc k 

matce. Tehdy začaly její problémy s drogami. Kouřila už od 10 let, ale od lidí, kteří 

chodili za matčiným přítelem dostala marihuanu a využila všech svých ženských 

zbraní, aby si alespoň z jednoho vytvořila „kamaráda“, který vždy zboží doručí. Z 

kamaráda se nakonec stal  dealer a Janu zasvětil do všech praktik drogového světa. 

 Přítel Janiny matky si brzy všiml, jak Jana dospívá v ženu a netrvalo dlouho a 

začal jí dělat nemravné návrhy. Jana nevěděla co má dělat, byla ráda, že má střechu 

nad hlavou a věděla, že k otci zpět nemůže a tak se chovala ve smyslu úsloví: „aby se 

vlk nažral a koza zůstala celá“. Otčíma udržovala v naději, občas ho nechala, ať si 

sáhne na intimní partie a matce nic neřekla, aby ji neranila a aby ji nevyhodila, 

Nevěřila, že by matka věřila Janině verzi příběhu. Brzy si našla kluka ze zámožné 

rodiny. Tajila před ním, že bere drogy a přestala si i píchat, aby vše nebylo tak 

nápadné. Ten však, když po seznámení s rodiči zjistil, z jaké sociální vrstvy pochází, 

chtěl se s Janou rozejít. To už ale byla těhotná. Obvinil ji, že je zlatokopka a přestal 

se s ní stýkat. Narodila se dcerka a jemu se Jany zželelo a vzal je obě k sobě domů, 

aby obě žily v solidních podmínkách. Do té doby, těžko abstinující Jana, začala zase 

brát, protože nezvládala rodičovskou péči o novorozeně, nedostatek spánku a stres 

spojený s životem v domě a po boku partnera, kterého měla ráda, ale který ji dával 

stále najevo, že je jen trpěná. Nakonec se rozhodla, že uteče ke svému starému 

známému dealerovi. Následně ji  našli v parku s otravou alkoholem. Postupně se 

vzpamatovávala, ale nacházela si stále násilnické typy mužů, kteří ji chtěli ovládat a 

vlastnit a po každém jejím sebrání se, jí další takový znovu srazil k zemi. Sama říká, 

že se chovala jako prostitutka, protože věděla, co na muže platí a byl to jediný 

způsob, jakým dokázala odvrátit „údery“. Potom, co jí otec její dcery řekl, že podá 
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žádost k soudu, aby se Jana nemohla k dceři přiblížit, protože hrozně vypadá a on se 

bojí o to, aby neměla na již pětiletou dceru špatný vliv, rozhodla se Jana nastoupit do 

své první léčby s tím, že změní své myšlení, posílí sebevědomí a dá si do pořádku 

svůj  život. 

2.7.  Kazuistika klientky Gity. 

 Gita je pohledná 33 letá žena. Je ve své třetí  léčbě. Po psychiatrické léčebně, 

kterou absolvovala před 5 ti lety a také v letošním roce, nastoupila do terapeutické 

komunity. Její hlavní motivací je sedmiletý syn Jiříček. Vzpomínky na něj ji často 

zúzkostňují, ale dokáže se ovládnout a opřít do léčby. 

 Gita pochází z rodiny, kde drogy nejsou velkou neznámou. V rodině každého 

ze sourozenců je aspoň jedno dítě, které je závislé na alkoholu nebo pervitinu. Gita je 

upravená, slušná, působí moudře. Teta Gity je policistka bez problému se závislostí a 

její dcera, právě nastupuje do léčby někde na druhém konci republiky. Samá má 

dojem, že vlastně ani nemá moc důvod drogu brát a její sestřenice taky ne. 

 Matka Gity je mzdová účetní a otec inženýr. Ani jeden nepije alkohol jinak, 

než příležitostně. Matka kouří, otec ne. S drogami neměli, dle slov Gity, zkušenost 

nikdy. Gita má mladšího bratra a ten chodí na VŠ. Pokud ví, experimentuje pouze s 

marihuanou tak, jak to studenti dělávají, ale že by měl za sebou nějakou pestřejší 

drogovou kariéru, o tom Gita neví. Dětství proběhlo spořádaně, chodili do školy, 

jezdili na tábory, na prázdniny k babičce.  Na nic negativního si Gita nevzpomíná a o 

to víc, jak říká, jí to teď mrzí, že se dostala do takových problémů. Pro nic za nic. 

Jako dítě prodělala běžné dětské choroby. Více trpěla na zlomeniny kostí a jinak si 

nic podstatného nepamatuje. Ve škole se jí docela líbilo, mezi spolužáky byla 

oblíbená. Patřila mezi lepší průměr a tak se s přehledem dostala na průmyslovku. V 

15 ti letech má první zkušenost s marihuanou a zároveň s pervitinem. Jediné co, jak 

sama uvádí, vždy řešila, je její vzhled a to, že má sklony inklinovat k nadváze. To je 

téma, které řešila denně a zvlášť když zaslechla nějakou poznámku na adresu svého 

vzhledu. Dnes říká, že ta poznámka třeba nemusela být ani na ni, ale že si tak vše 

vykládala. Na „technopárty“ se seznámila s partou lidí a ti jí nabídli extázi. Přišlo jí 

to zajímavé a obohacující, takže byla vděčna za nové kamarády a nové zkušenosti a 

začala se s nimi stýkat pravidelně. Holky jí řekly, že mají něco skvělého, po čem 

nebude mít takový hlad. Tak se nechala nalákat na pervitin. Seznámila se se svým 

prvním dlouhodobějším partnerem. Také bral drogy, ale přitom ještě chodil do školy 
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a zatím to zvládal. Hodně si na Gitě vybíjel svou agresivitu. Zpočátku byl milý a 

pozorný. Ve chvíli, kdy spolu začali bydlet a Gita se mu pokusila dávat své vlastní 

rady, což vypadalo, jakože názory partnera vůbec nebere, začal ji shazovat:„co mi 

tady budeš povídat, podívej se na sebe, ty inteligentko a na tu tvou prdel a pak mi 

raď“. Ani si ze začátku neuvědomovala, jakou sprchu bolestivých slov musela snést. 

Toto vše jí dochází až nyní, zpětně. Když se vzepřela, že si to nenechá líbit, tak jí  

shazoval ještě víc a nakonec s ní smýkal po bytě a nejednou skončila v nemocnici na 

ošetření. Nikdy však napadení neoznámila. Brala čím dál víc, možná i proto, že to co 

zažívala pod vlivem bylo lepší, než realita všedních dnů a za střízliva by stejně 

nebyla schopna od něj odejít. Začaly jí docházet peníze a tak čím dál víc 

navštěvovala rodiče a aby to nepoznali, snažila se sem tam něco sebrat, prodat v 

zastavárně , aby měla na drogy. Jednou přišla k rodičům a tam byl vyměněný zámek. 

To už ale byla i vyloučená ze školy pro absence a nespolupráci  a dá se říci, že 

skončila na ulici. V tu dobu zjistila, že je těhotná. Během svého těhotenství se 

chodila léčit ambulantně. Nepodařilo se jí abstinovat zcela, ale snížila dávky na 

minimum. Narodil se syn a rodiče si k ní začali zase hledat cestu. Miminko je 

pomalu dávalo znovu dohromady a Gita slíbila, že se půjde léčit. Byla v léčbě  9 

měsíců. Navzdory všem radám, které v léčbě zaslechla, dala se po návratu domů 

dohromady s jedním známým ze staré party. Byl také ve fázi abstinence 5 let vedle 

něj dokázala abstinovat a jak sama říká: „musím se vyvarovat drogových známých a 

partnerů, protože po 5 ti letech jsem se jím zase nechala stáhnout dolů tím, že jsem 

mu z drog chtěla pomoci a nezvládla jsem to“. Gita je v léčbě, je motivovaná a říká, 

že si uvědomuje, co vše v předchozí léčbě neřešila a chce řešit teď, protože jí to 

přišlo tenkrát malicherné, nebo pro ostatní zbytečné Později ji neřešené téma opět 

zaskočilo. 

2.8.  Kazuistika klientky Žanety. 

 Žaneta je 28 ti letá upravená dáma. Je patrné, že si potrpí na vše, co má punc 

luxusu. Vypadá nedostupně, ale velice záhy se pozná, že je to jen ochranný obal, 

který ne zcela dobře ochrání  jádro, které se pod ní schovává. 

 Žaneta trpěla v dětství anginami, prodělala akutní zánět slepého střeva již v 

předškolním věku a mononukleózu. Jinak si na nic nevzpomíná. Pochází z rozvedené 

rodiny. Její otec je zámožný podnikatel a alkohol užívá denně. Nikdy ho ale neviděla 

nějak hodně opilého, takže se domnívá, že to má otec pod kontrolou. Matka je 
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učitelka, která se vždy snažila dbát na to, aby byly v rodině dodržovány dobré mravy. 

Ne tak její otec, který často nebyl doma a Žaneta slyšela, jak se rodiče kvůli tomu 

hádají, sice ne tak nahlas, protože zjevně nechtěli, aby to děti slyšely. Přesto se to 

nedalo utajit.  Žaneta se dovtípila, že má zřejmě otec nějakou jinou ženu nebo ženy. 

Pokud to byla pravda, matka jí něco takového nikdy nepotvrdila, ale rozhodně v 

takovém svazku nechtěla setrvat a tak se v Žanetině 8 letech přestěhovaly s matkou 

do jiného bytu. Matka učila na gymnáziu. Peněz tolik neměla a těžko snášela, že se 

otec snaží po rozchodu Žanetu okouzlovat drahými dárky a dovolenými u moře. Na 

Žanetu to působilo a otci se jeho plán dařil a dodnes na svého otce Žaneta nedá 

dopustit. Uznává, že se jí na něm líbí, jak dokáže zajistit rodině komfort a přepych. 

Matka je spíš skromnější. Nemůže na ní nic říci. Ale nějak si k sobě nenašly vztah. 

Žaneta vyrůstala jako jedináček a svým způsobem, v rámci možností ženy 

samoživitelky, se i Žanetě matka snažila dopřát co uznala za vhodné či potřebné a 

otec, který neměl o finance nouzi to neřešil. Žaneta se učila dobře, na 2. stupni ZŠ 

měla vyznamenání a pro své výstřední oblečení, na které si potrpěla, se těšila velké 

oblibě. Všichni s ní chtěli kamarádit, protože byla jiná, zajímavá. V 1.r střední školy, 

vznikl vztah s klukem, který vypadal, jako z podobných „kruhů“. Byli považováni za 

pár snů. Holky ho Žanetě záviděly. Studoval místní VŠ, jmenoval se Robert a  Žaneta 

jím byla okouzlená. Do  školy jezdil  luxusním vozem a bydlel s rodiči v nádherném 

domě. Žaneta ve vztahu s ním, protože, jak sama říká, tehdy ještě neřešila, zda bude s 

někým na celý život, cítila satisfakci, návrat do svých poměrů. Zase dům snů, 

přepych a to vše, co k životu potřebovala. S Robertem ale přišly i párty a hned na 

první z nich jí Robert zasvětil do toho, jaký ještě umí být. Byla z toho  překvapená, 

ale milovala ho a jeho argumenty jí přišly docela pádné:„copak vidíš na mě něco 

divnýho?? Beru pravidelně a není na mě nic poznat, to nic není, uvidíš, jak nám 

spolu bude fajn“. Žaneta nechtěla a tak jí Robert nechal být. Žili spolu dvojí život. Z 

venku vypadal velmi ukázkový a požitkový a zevnitř se Žaneta začala čím dál víc 

trápit, protože Robertovi zřejmě přestalo stačit to, že s Žanetou své drogové stavy 

nesdílí. Žaneta měla pocit, že si našel někoho jiného a někdo z jejich party jí to 

nepřímo potvrdil. Bohužel, v té době zjistila, že je ve 3. měsíci těhotenství .  K otci 

se bála jít, protože by se styděla a u matky, jak říká, by si nepomohla a její byt byl 

malý. Neměla by jak se o dítě postarat anebo se v tom spíše utvrzovala. Tak zůstala u 

Roberta. Ten nejdříve nemohl strávit to, že je těhotná a začal ji obviňovat, že kdoví s 

kým to má. Kvůli nadšení svých rodičů z Žanetina těhotenství, se ale nakonec stáhl a 
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začali spolu žít. Narodila se zdravá holčička a Žaneta s ní žila v luxusním domě, 

který jim nechal postavit  Robertův otec, protože si Žanetu velmi oblíbil, byl ze 

zprávy, že bude dědeček byl přímo nadšený. Žaneta byla nešťastná, život matky na 

mateřské dovolené jí frustroval, chtěla žít jinak, bavit se, být milována, ale byla ve 

zlaté kleci s dítětem, čekající, až se partner dostaví domů. Nechyběly jí peníze, ale ty 

v tu chvíli, potřebovala nejméně. Začala tedy pít. Nejdříve lahev vína denně, na 

zlepšení nálady. Časem 1-2 litry a nakonec byla pod vlivem alkoholu od rána do 

večera. Následkem toho neuhlídala dceru, která spadla ze schodů. Vztah byl v 

troskách už dlouho a jediné co měla mimo zlaté klece, byla malá Sofinka, kterou tak 

moc ohrozila. Rozhodla se, že nastoupí do léčby v psychiatrické léčebně. V tuto dobu 

léčbu končí a rozhoduje se, zda nastoupí ještě do terapeutické komunity. Je 

odhodlaná se k Robertovi už nevrátit. Otec jí koupil byt v luxusní vile blízko od něj a 

slíbil jí, že když bude abstinovat, najde pro ni práci, aby se pomalu začala stavět na 

vlastní nohy. 

2.9.  Kazuistika klientky Lindy 

 Linda je 30 ti letá žena s jiskrou v oku, kterou, jak sama říká, se jí podařilo 

znovu rozžehnout až v léčebně a následné léčbě v komunitě.  

 Byla obyčejná holka, která toužila po princi na bílém koni a když se nad tím 

tak zamyslí, celý svůj život si stavěla vzdušné zámky. Když byla malá, skoro nebyla 

nemocná. Často byla u babičky na venkově a tam jí život prospíval. Doma to bylo 

jiné. Její rodiče se rozvedli, když jí bylo 8 let. Linda tím obdobím trpěla, protože 

měla pocit, že veškerý zájem rodičů je investován jinam, než do ní.  Otec hodně pil a 

s matkou se hádali. To byl hlavní důvod jejich rozvodu. Máma pila vždy jen 

příležitostně. Babičky z obou stran také. Jinak s drogami v rodině nikdo problém 

neměl. Babička Lindě povídala, že když se rodiče Lindy rozváděli, že v tu dobu 

Linda přestala malovat a přitom do té doby tak krásně malovala. Matka si našla 

jiného přítele a s ním porodila syna. Na bratra Linda dost žárlila, ale snažila se to 

skrývat. Vlastně to dlouho nepřiznávala ani sama sobě, jak sama říká. Ve škole 

procházela průměrně. Čím více rebelovala, tím hůře prospívala. Asi v 11 ti letech se 

poprvé opila. Na rodinné oslavě upíjela ze skleniček alkohol a máma jí našla ležící 

bezvládně u psího kotce. Protože ji nemohla probrat, zavolala záchranku. Lindě po 

převozu do nemocnice vypumpovali žaludek s tím, že má otravu alkoholem. Od té 

doby Linda s velkou hrdostí sháněla alespoň krabicová vína pokaždé, když šly 
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s kamarádkami někam ven. Odůvodňovala si, proč by měly spát ve stanu, když je 

léto a tam se vždycky opíjely. Bylo to především u babičky. Ta už byla stará a na 

spaní ve stanu nepovažovala nic divného a holky se během dopoledne poté do domu 

vždy nějak dopravily. Postupně, ve 13 letech, přidala ke svým požitkům i zálibu v 

kouření marihuany. Byla ve škole hodně odstrkovaná, šikanovaná a měla nízké 

sebevědomí.  Nepatřila mezi modelky a protože měla nadváhu, vrstevníci se jí hodně 

posmívali. Na střední škole procházela  s průměrným hodnocením,  které bylo přímo 

úměrné snaze, kterou výuce a učení věnovala. Zde začala experimentovat 

s pervitinem. Na hudebních akcích také s extází. S matkou se neustále hádala. Matka 

se jí snažila stále ochraňovat, vysvětlovat a Linda jí dokázala říct, dle jejího názoru, 

hrozné věci. Žárlila a chtěla mámu trestat za to, že si dovolila porodit ještě jedno 

dítě, když se dle jejího názoru nevěnuje pořádně Lindě. Linda nebyla příliš žádaná 

jako žena a to jí zřejmě přimělo k tomu, aby si alkoholem zvedala sebevědomí a pod 

jeho vlivem hledala partnery. Často se až perverzně nabízela. Byla na sebe pyšná, 

kolik mužů o ní projevuje zájem. V tu dobu jí nedocházelo, o čem ten zájem je. Takto 

žila asi rok. Střídala alkohol s pervitinem. Odešla ze školy, která jí nebavila a dostala 

práci v prodejně s elektronikou. Tam manipulovala se všemi prodavači i s vedoucím. 

Měla sex se všemi, jen aby dosáhla v daný moment toho, čeho chtěla dosáhnout a  

doma na to, co se děje zapomínala vlivem drog. Postupem času musela chodit i do 

práce zfetovaná, protože by jinak tu práci už nezvládla vykonávat. Když neměla 

peníze, snížila se ke krádežím, ale nakonec vyhodnotila situaci tak, že nejpohodlnější 

bude na drogách prodávat své tělo. Tehdy pod nátlakem rodiny nastoupila svou první 

léčbu, kdy sama říká, že to dlouho nevydržela, že nebyla rozhodnutá. Odešla po 3 

měsících a šla rovnou na ulici, kde potkala  partnera, jednoho z osudových, ač ne v 

dobrém slova smyslu. Byl to drogový dealer a Linda byla nadšená, že se díky němu 

dostane ke zdroji. Dělala pro něj vše, jak říká:“Ve jménu lásky“. Sama sebe 

přesvědčovala, že je vše v pořádku. Nechala se natáčet na video a on to umísťoval na 

internetové stránky. Úchýlila se k mnoha perverznostem, aby dostala to, co 

potřebovala.  Tím jak sama sebe „překonávala“, šla níž a níž i proti svému 

morálnímu cítění. On postupoval stejně a měl čím dál nechutnější návrhy a 

podmínky. Pod vlivem drog se mu upsala jako ručitelka na půlmilionovou půjčku a 

nakonec po nějaké hádce ji zbil a vyhodil z auta v noci v lese, téměř nahou a 

zuboženou. V tu dobu se s rodinou vůbec nestýkala, protože je zklamala, dlouhodobě 

jim všem nadávala, rozkradla vše, co bylo cenné  a tak jí znemožnili přístup domů. 
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Když skončila v lese polonahá, bez sebeúcty, zneuctěná, pokořená, tehdy měla pocit, 

že bez léčby brzy umře a rozhodla se, že nastoupí do léčebny. Po 5 měsících 

přestoupila do komunity. Nyní je téměř u konce a má zařízeno doléčovací centrum. 

Během léčby v komunitě se snažila zabývat všemi těžkými událostmi, které ji během 

jejího života provázely a ví, že dobrý konec záleží jen a jen na ní. 

2.10. Kazuistika klientky Pavly. 

 Pavla je 35 letá žena sportovního a permanentně zasmušilého vzhledu. Pokud 

jí něco přiměje výjimečně k úsměvu, je až překvapivé, jak je pohledná. 

 Řadí se ve svých 35 letech a na konci své první léčby mezi starší klientky. Je 

závislá na heroinu 15 let.    

 Pavla je dcerou vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Otec je profesor a matka 

lékařka. Pavla je vytoužené dítě, jedináček, ve kterém se zřejmě oba rodiče viděli. 

Porod proběhl běžným způsobem, bez komplikací. V dětství netrpěla žádnými 

chorobami, vyjma běžných dětských nemocí. Od mala byla vedena ke sportu. 

Závodně běhala, zabývala se atletikou, jezdila na lyžích a šlo jí vše, na co se jen 

podívala. Ve škole byla premiantkou od základní školy až po gymnázium. Od 

prvního ročníku gymnázia měla individuální plán výuky. Otec byl velmi důsledný v 

jejím vedení a moc jí neodpouštěl. Vozil ji na tréninky, na závody. Jako učitel měl 

více času než matka, lékařka, otevírající soukromou praxi. Pavla se snažila a říkala, 

že vše bylo v pořádku.  Jen neměla ráda dusno, které doma působil otec. Matka se 

mu bála oponovat a nechávala ho vždy při jeho názoru, i když to podle Pavly byl 

nesmysl. V období puberty se jí to dařilo snášet mnohem hůř. Začala být hodně 

vzdorovitá a jak sama říká, měla pocit, že musí mámě ukázat, že se to musí dělat 

jinak. Až nyní si uvědomuje, že jí otec za nic nepochválil, ať vyhrála nebo prohrála, 

tvářil a choval se stejně nepřístupně, nebo spíše, že si stále zachovával tvář hráče 

pockeru.  Dnes říká, že toužila po uznání. Byla ve své kategorii mistryně republiky a 

stálo jí to mnoho odpírání, nebyla se svými vrstevník, nebyla ani ve třídě, protože 

měla individuální plán, dodržovala speciální jídelníček a nakonec měla pocit, že jí 

ani ty výhry už neuspokojují tak, jako dříve. Neměla kluka, kamarády. Celý její 

život, měla pocit, nestál v tu chvíli za nic. Když slavila 17 té narozeniny a rodiče se 

při oslavě pohádali kvůli tomu, co je pro Pavlu nejlepší, sebrala batoh a vydala se 

směrem k babičce. Bylo to 100 km, chtěla si chytit „stopa“. Zastavili jí, jak 

říká:„týpci“, kteří se chystali na hudebníé festival a pozvali jí, ať jde s nimi. Do té 
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doby Pavla neměla zkušenost vůbec s žádnými návykovými látky. Příležitostně si 

zakouřila. Na festivalu se seznámila s několika lidmi. Někdo jí dal extázi, kouřila 

marihuanu a byla úplně nadšena tou svobodou a volností, jakou pociťovala. To léto 

začala její drogová kariéra. Ve 4.r. gymnázia měla co dělat, aby odmaturovala, 

protože už šňupala pervitin a koketovala s nitrožilním podáváním. S rodiči byla 

neustále ve při, protože skončila se sportem, byla vzdorovitá, odmlouvala a na vše 

měla svůj názor, který si nechtěla nechat vzít. Rodičům se během léta změnila před 

očima. Ztrácela své bývalé kamarády, sportovce, neměla partnera. Byla přijata na VŠ 

technického směru. Na škole ale zůstala necelý rok. Další 3 roky tam nechodila a 

peníze, které jí rodiče posílali na kolej a na jídlo utratila za drogy. Když se Pavla 

zdála být rodičům divná a s jejím chováním přestávali být v souladu čím dál víc, 

angažoval se její otec a zavolal na studijní, kde mu řekli, že ve škole byla zapsána 

před 3 lety a od té doby ji tam nikdo neviděl. Tehdy Pavly otec dostal infarkt 

myokardu a postupně vyplavaly na povrch drobné detaily, kterých si dříve rodiče 

nevšímali i pro svou zaneprázdněnost. Až nyní jim vše začalo dávat smysl.  Pavla si 

svůj drogový život udržela 15 let. Partnery nestřídala, nikde fakticky nepracovala, 

spíše si sháněla brigády. Jezdila hodně do zahraničí, například česat ovoce. Byla 

sportovkyně a tak jí taková zátěž  nebyla na obtíž. Vždy, co vydělala, to utratila. V 

posledních letech, v touze po penězích,  začala hrát automaty. Když bylo Pavle 34, 

dostavila se na sraz třídy. 15 let po ukončení gymnázia. V té době byla zrovna v lepší 

formě, než obvykle a tak si to dovolila. Protože v ní přece jen zůstalo něco ze 

ctižádostivosti, vnímala se jako outsider a bolelo jí, když viděla, kam to spolužáci 

dotáhli. V souběhu s tímto zážitkem zemřela její milovaná babička z matčiny strany, 

se kterou jedinou své starosti probírala a která jí tolik kladla na srdce, že neví co se s 

ní děje, ač možná tušila, ale ať je to co je to, ať se Pavla sebere a začne žít normální 

život. To Pavlu přimělo k rekapitulaci svého dosavadního života a poprvé k touze 

svůj život změnit. Dokud je ještě čas. Je po léčbě v komunitě, dochází na doléčovací 

zařízení. Pracuje v továrně. Schází se s partnerem, kterého potkala v při léčbě a který 

má dítě z 1. manželství, což jí ukazuje dosud nepoznanou stránku života ženy, tu 

mateřskou. Pavla si myslí, že má na víc, ale začíná pochybovat, že by, jak sama říká: 

“s tím zdevastovaným mozkem“, ještě dostudovala školu. Vztah s rodiči se 

napravuje, s matkou snáz než s otcem, ale nedůvěra a zklamání tam jsou značné. 

Pořád je ale  jejich jediná dcera. Dcera, která se rozhodla nabrat druhý dech. 
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2.11. Kazuistika klientky Jany II 

 Jana je 28 letá Romka, pohledná, čistě  a upraveně vypadající. V léčbě v 

komunitě je kvůli závislosti na marihuaně a na pervitinu. Jana se narodila rodičům, o 

kterých nic neví, vyjma toho, že jim byla odebrána. Byla umístěna do dětského 

domova, kde se dlouho pomočovala. O svém zdravotním stavu v dětství neví nic 

výjimečného, takže předpokládá, že prodělala běžné dětské choroby. Když jí bylo 6 

let, z dětského domova si ji vzali do pěstounské péče jiní romští rodiče. Jana má na 

toto období strašné vzpomínky. Vypráví, jak v té rodině to bylo vše velmi zanedbané 

a že ti lidé si brali děti z domovů nejspíš jen kvůli penězům. Nebylo tam skoro kde 

spát. Jana se bála, v noci plakala a chodila za novými rodiči pro útěchu. Ty však 

zastihla, jak provozují soulož v obývacím pokoji, před zraky vlastních starších dětí, 

které měly v obýváku také postele. Jana brečela a přistižení “rodiče„ jí vynadali a 

nechali jí klečet na hrachu a ostatním sourozencům řekli, ať se Janě posmívají. Jana 

se začala zase pomočovat. Nakonec na kolenou prosila náhradní „rodiče“, aby ji 

vrátili zpět do dětského domova. Ti, rozezlení, jak složité a nevyhovující mají dítě, jí 

nakonec opravdu do domova vrátili. Po té době, co se tam Jana vrátila, došlo k 

částečné proměně osazenstva dětí v domově a mezi těmi novými byli problémoví 

kluci, kteří šikanovali ostatní, i Janu. Když jí bylo 10 let a pomalu se začala měnit 

v ženu, nutili jí lehat si pod deku s jinými dětmi a naváděli je k osahávání. Tehdy 

poprvé Jana pomýšlela na sebevraždu. Když na to vzpomíná, nemůže si vybavit, jak 

je možné, že to vychovatelky nevěděly, nebo že jim to někdo neřekl. Nejspíš se báli 

všichni. Když bylo Janě 12 let, jela s domovem na nějaký tábor, kde jako pomocný 

dozor byly ještě jiné ženy než vychovatelky a jednou z nich byla patronka jakéhosi 

sdružení na pomoc dětem. Hodně se s Janou bavila a Jana si k ní našla brzy cestu. Tu 

paní oslovil Jany příběh a to, jak plakala, když se měly loučit jí natolik odzbrojilo, že 

požádala ředitelství domova, aby si Janu mohla nechat u sebe na návštěvě ještě asi 

dva dny, že ji pak doveze zpátky. Janě se tam moc líbilo. Ta paní jí nakoupila spoustu 

dobrot, byli spolu v ZOO v kině a zažívala to, co dosud nikdy. Tehdy jí ta paní 

seznámila se svou kamarádkou, starší dámou, která byla bezdětná, velmi věřící a 

toužící po někom, o koho by se mohla starat. Nakonec si tato starší dáma vzala Janu 

do pěstounské péče a stala se její druhou maminkou. Zpočátku si všeho Jana velmi 

považovala. Co se týká domácího zázemí, již Jana byla v teple, bezpečí, klidu a 

pohodě a cítila, že ji má někdo rád. Na iternátu 1. ročníku zdravotnické školy, kam 

byla přijata, protože se u náhradní matky významně zlepšil její prospěch ve škole,  se 
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seznámila s romským dorostem z internátu učiliště, které mělo působiště v témže 

městě. Zde ji lákal nejspíš jejich temperament, který nepochybně i v ní samotné 

dřímal, ale to se domnívá. Zde, mezi svými, se okamžitě naučila zacházet s 

marihuanou a později poznala pervitin, který se jí stal téměř osudným. 

Prostřednictvím jednoho distributora se dostala až do konfliktu s pražským 

podsvětím. Několikrát se předávkovala a skončila na JIPu. Na drogách byla 

nesčetněkrát zneužita, byla  fyzicky přítomna vraždě a z tohoto hrůzného zážitku se 

dosud  nevzpamatovala.  Vzdalovala své náhradní matce, která se o ní neskutečně 

bála. Jana byla pro ni vším. Modlila se za ni a za její návrat do „světla“. Jana 

vypráví, že vlastně ve svém věku nikdy neměla přítele. Nezažila, co je to mít pravý 

vztah. Sex, ten technicky probíhal spíše proto, aby dostala co potřebovala, ale nikdy 

nenechala žádného muže, aby se k ní dostal blíž. Popisuje to skoro jako panickou 

hrůzu, když si představí, že by se měla někomu svěřit, oddat své myšlenky, dát kus 

svého srdce, pomyslně. Před ostatními ve skupině vypráví o tom, co kde s kým zažila 

a jak tak barvitě, že by fakt, že nikdy s nikým opravdu nechodila, nežila, by jí, jak 

říká , nikdo nevěřil.  K dnešnímu dni má za sebou Jana 14 ti měsíční léčbu, kdy 

intenzivně v rodinné terapii zapracovala na vztazích nejen s náhradní matkou, ale  i 

na případných vztazích partnerských. Bylo potřeba a také to udělala, dotknout se 

tématu přijetí svého romství a Jana je přesvědčená, že konečně ví, kam patří. 

Rozhodla se, že bude hledat zaměstnání ve svém zdravotnickém oboru. Zpočátku 

brala jako handicap, že je romka a že jí jistě nikdo práci nedá a dostalo se jí i v tomto 

maximální podpory. Získala zaměstnání zanedlouho potom, co jej začala hledat a to 

jako ošetřovatelka v domově důchodců. Dochází na doléčovací centrum  a zatím, je 

bez partnera. 

3. Metodika práce 

 Ve své práci se zabývám tématem možné souvislosti mezi prožitými traumaty 

v dětství a následnou zvýšenou inklinací k návykovému chování. Rozhodla jsem se 

svou praktickou část práce pojmout jako soubor srovnávacích kazuistik, ve kterých 

jsem popsala příběh jedenácti žen, které byly ochotny se se svými zkušenostmi se 

mnou podělit a se kterými jsem jejich příběhy konzultovala formou narativního 

rozhovoru. Oslovila jsem pouze ženy prokazatelně v léčbě v terapeutické komunitě 

anebo ty, které již léčbu absolvovaly.   
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 Kazuistika je účinnou metodou kvalitativního výzkumu. Jejím 

prostřednictvím lze nahlédnout hlouběji a podrobněji do „příběhu“ jednotlivce. 

Srovnáním těchto příběhů a studiem každého v počtu, který je zde uveden sice nelze 

hodnověrně danou hypotézu vyvrátit, ani potvrdit, ale s jistotou lze upozornit na 

význam zjištěných souvislostí a na potřebu dalšího zkoumání. 

3.1. Výzkumný problém 

 Souvislost mezi dětskými traumaty a pozdějším rozvojem závislostního 

chování u žen. 

3.2. Cíle 

 Cílem je, prostřednictvím příběhů závislých žen vytvořit prostor pro to, aby 

bylo možné poukázat na nápadnou podobnost prožívání jejich dětství a dospívání a 

na hypotetickou možnost, která se zabývá myšlenkou, že trauma prožité v dětství či v 

době dospívání může mít konkrétní souvislost s budoucím možným závislostním 

chováním. 

3.3. Výzkumné otázky 

 Zažily klientky TK ve svém dětství traumatizující zážitek? 

 Co vnímají jako příčinu své závislosti? 

 Lze určit nějaké opakující se rizikové faktory u žen, které trpěly nebo mohly 

trpět v dětství traumatizací? 

3.4. Výzkumný soubor 

 I když dětská traumatizace neupřednostňuje jedno pohlaví před druhým a je 

problémem děvčat i chlapců, ve své práci se zabývám otázkou souvislostí dětských 

traumat a pozdějším sklonem k návykovému chování pouze u žen. O ženy se 

zajímám proto, že v jejich závislostních obdobích a v následných léčbách, vzhledem 

k dvojí stigmatizaci, je jejich pozice nelehká a dle mého mínění, mají se svým 

závislostním chováním těžší postavení ve společnosti než muži. Dalším faktorem, 

proč do své práce muže nezahrnuji je fakt, že by to bylo nad rámec možností mé 

práce. 

 Jako autorka práce jsem se věnovala jedenácti ženám, které byly v léčbě v 

terapeutické komunitě anebo již nějaký čas po léčbě. Jejich příběhy ve své práci 

popisuji a snažím se prostřednictvím těchto kazuistik odpovědět na své otázky. 
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3.5. Průběh získání a zpracování kvalitativních dat 

 Data jsem získávala prostřednictvím hovorů s klientkami, namátkou 

vybranými a oslovenými. S jejich souhlasem došlo s každou zvlášť k několika 

setkáním, při kterých mi bylo umožněno vyslechnout jejich příběh, důležité 

momenty zaznamenat a později vše zakomponovat do bakalářské práce. 

3.5.1. Sběr informací 

 S  některými ženami jsem byla a s některými stále jsem, v kontaktu i v rámci 

mého zaměstnání, nebo jsem je poznala během praxí absolvovaných v rámci studia 

na UK. Všechny se se mnou ochotně podělily o svůj životní příběh tak, abych jej 

mohla zakomponovat do své bakalářské práce. Všechny konzultace s klientkami byly 

v různých časových úsecích organizovány v horizontu 9 ti měsíců. 

3.6. Etická hlediska výzkumu 

 Ve své práci jsem dodržovala taková pravidla, aby nemohlo dojít k 

identifikaci respondentek a byla zachována jejich anonymita. Jsou změněna jména 

žen a nejsou uváděny žádné pravdivé demografické údaje, které by sloužily k 

identifikaci konkrétní osoby.  Rovněž bylo v průběhu výzkumu dbáno na citlivý 

přístup ke každé z žen, aby nedošlo k jejich retraumatizaci. Informovaný souhlas je 

uveden v příloze č. 1. 

Z dalších etických norem byly použity: 

▪  mlčenlivost výzkumného pracovníka 

▪  ochrana osobních údajů a anonymní zpracování získaných dat 

▪  empatická neutralita (Miovský, 2006) 

3.6.1.  Etická klausule 

 Čestně prohlašuji, že v práci nejsou použita skutečná jména osob a mírně 

posunuty jsou i další uvedené údaje z důvodu znemožnění identifikace uvedených 

osob vystupujících v této práci. 

 Respondentky byly seznámeny s cíli mé práce a souhlasily s použitím 

vlastního příběhu pro účely této bakalářské práce. 

3.7. Problematická místa ve výzkumu 

 Problematickým místem ve výzkumu bylo domluvit se na dalším setkání, 

vzhledem ke vzdálenosti od některých klientek a vzhledem k časové tísni, v 
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souvislosti se zaměstnáním a také s rodinou. Později se situace zlepšila možností 

používání Skypu a využitím elektroniky v případě potřeby si některé informace 

dovyjasnit. 

4. Výsledky výzkumu 

 V níže uvedené tabulce jsou v řádku jména klientek a ve sloupci  výzkumná  

otázka č. 1.  ANO je znázorněno písmenem ANO, NE je znázorněno písmenem N. 

  Tabulka č.1 k otázce č. 1 : „Zažily klientky v dětství traumatizující zážitek?“ 

 Irena Petra Vlaďka Anežka Petra II Jana Gita Žaneta Linda Pavla Jana II 

Otázka A A A A A A N A A A A 

 Výsledkem je, že pouze jedna z jedenácti žen, dle svého subjektivního 

pocitu, neprožila v dětství žádný traumatizující zážitek. 

Tabulka č. 2 k otázce č. 2: „Co vnímají jako příčinu své závislosti?“ 

Ženy Příčina 

1. Irena Absence emoční blízkosti, sdílení prožitků, posměch spolužáků 

2. Petra Absence matky, emoční blízkosti, pohlazení, objetí a sdílení prožitků 

3. Vlaďka 
Život s otcem alkoholikem, rozbroje rodičů, psychický nátlak, nestabilita v 
rodině, postrádání bezpečí a klidu. 

4. Anežka 
Psychické týrání, zastrašování otčímem, postrádání bezpečí a klidu v 
rodině 

5. Petra II. 
Otec alkoholik, recidivistou. Absence bezpečí a klidu v rodině. Násilí. 
Absence režimu, lásky.  Absence zájmu ze strany rodičů.  

6. Jana 
Otec alkoholik. Absence lásky ze strany matky, která odešla od rodiny. 
Násilí v rodině.Postrádání bezpečí. 

7. Gita Běžné starosti pubescenta, příčina není zjevná. 

8. Žaneta Rozvod rodičů. 

9. Linda 
Otec alkoholik. Matka a babička popíjejí denně. Hádky v rodině, rozvod 
rodičů. Absence emoční blízkosti po narození sourozenců, žárlivost,   

10. Pavla 
Hyperprotektivní otec. Absence porozumění, sdílení. Velký tlak na úspěch 
dítěte. Žádné ocenění. 

11. Jana II. 
Absence otce i matky. Absence lásky, porozumění. Dětství prožité po 
ústavech. Násilí, týrání, zesměšňování. Postrádání bezpečí. 
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 Z tabulky č.2 je patrné, že nejvíce opakovanými příčinami závislosti, na 

základě subjektivního pocitu žen, vnímají nezvládnutí situací, do které se 

ženy, coby děti, dostaly prostřednictvím svých rodičů. 

 Zejména absence matky a emoční blízkosti v 6 ti případech (č. 1, 2, 5, 6, 9, a 

11), ať fyzické nebo psychické, kdy necítily emoční blízkost, nepamatují si 

společné prožitky, sdílení, objetí, hlazení. 

 Násilí opakující se v rodině, či jejím okolí a s tím pocit strachu a ztráty 

bezpečí a to v 6 ti případech (č. 3, 4, 5, 6, 9 a 11).  

 V jednom případě přílišný tlak na dítě ze strany úspěšných rodičů, č.10. 

 Rozvod rodičů a s tím související prožitky uvádí ve svých vyprávěních žena 

č. 8. 

 Jedna žena nevidí ve svém dětství žádný problém, který by mohl souviset s 

jejím závislostním chováním. 

Tabulka č. 3 k otázce č. 3: „Lze určit nějaké opakující se rizikové faktory u žen, 

které trpěly nebo mohly trpět v dětství traumatizací?“ 

Ženy: Opakující se faktor 

Irena   
Petra 
Petra II. 
Jana 
Linda  
Jana II. 

 
Absence matky, emoční blízkosti, kontaktu, sdílení, hlazení. 

 

Ženy: Opakující se faktor 

Vlaďka 
Anežka 
Petra II. 
Jana 
Linda 
Jana II. 

 
 

Násilí v rodině a s tím související strach a ztráta pocitu bezpečí 

 

Opakujícím se faktorem dle výsledku případových kazuistik je: 

 Absence matky, emoční blízkosti, kontaktu, sdílení a hlazení. 

 Násilí v rodině a s tím související strach a ztráta pocitu bezpečí. 
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Slovní hodnocení výsledků: 

Klientka č. 1 Irena měla na první pohled spořádaný běžný život dcery svých rodičů.  

Rodiče se jí a sestře snažili dopřát vše, co považovali za důležité. Jezdili na 

dovolenou, na chatu. Děvčata měla, co potřebovala. Z hovorů, ale vyplývalo, že jim 

scházela jakási emocionální blízkost, popovídat si a sdílet prožitky, povídat si o nich.  

Jednou ze zásadních faktických bolestí, dle Irenina vyprávění, je její přítomnost v 

případě matčina pokusu o sebevraždu, dále v dětství posměch spolužáků na adresu 

jejího vzhledu a pocit samoty, izolace, outsidera ve škole. 

Klientka č. 2, Petra považuje za své trauma to, že vyrůstala bez matky, když ji 

nejvíce potřebovala. Dodnes je citlivější na toto téma. Vnímá, jak moc potřebovala 

obejmout a pohladit právě od mámy, která prostě nebyla. Toužila po porozumění. 

Babička se jí sice snažila v rámci svých možností vynahrazovat pocity marnosti a 

nelásky, ale to nebylo dostačující. 

 

Klientka č. 3 Vlaďka jako dítě trpěla soužitím s otcem alkoholikem, který ji často 

bil, a byla často svědkem toho, jak tento napadal i její matku. Byla svědkem jejich 

hádek a vzájemného napadání se. Vlaďka se snažila vytěsňovat zážitky, které 

prožívala a hrála před matkou, že si ničeho nevšímá proto, aby se matka netrápila 

víc, než je nutné. Toto vše muselo být značně vyčerpávající. 

 

Klientka č. 4, Anežka.  Anežčino dětství bylo velmi traumatické. Vyrůstala 

s násilnickým otčímem. Situace byly tak vyhrocené, že se Anežka bála doma usnout, 

protože se obávala, kdy násilnické chování, zase přijde. Byla svědkem toho, jak 

v sebeobraně matka otčíma napadala fyzicky a působila mu zranění. Byla otčímem 

vydíraná a zastrašovaná. Pro nervová vypětí, která její matka prožívala denně 

s nevlastním otcem, neměla matka ani dost času a energie, síly na Anežku, aby se jí 

mohla věnovat, aby si s ní mohla popovídat, podílet s ní, co se stalo. Proto ani 

nerozebíraly co se dělo a vše bylo pro Anežku opředeno tajemnem a strachem. 

 

Klientka č. 5, Petra II byla týrané dítě. Její otec byl tyran, který si ze svých dětí 

pořádal domácí gladiátorské zápasy, na které vsázel. Byla často svědkem násilností 

v rodině. Otec je posílal krást, učil je a nutil do konání trestné činnosti. Když 

nakradli málo, bil je. V rodině zcela scházely pozitivní vzory. Matka je neposílala do 

školy a nakonec byly děti matce odebrány do ústavní péče.  
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Klientka č. 6 Jana vyrůstala v nemajetné rodině. Otec alkoholik. Strádala 

nedostatkem zájmu, protože byl upřednostňován její bratr, který vrcholově sportoval. 

Jana toužila po kontaktu s matkou čím dál víc. Tím víc, čím se jí matka pro únavu a 

hádky s otcem ztrácela. Matka byla unavená a strhaná. Nakonec dokonce odešla od 

dětí, z jejich společného bytu k jinému partnerovi. Tento dělal později Janě neslušné 

návrhy. Jana vše tajila před matkou. Přestala si sebe vážit. Začala se zaprodávat, když 

potřebovala cokoli získat.  

 

Klientka č.7, Gita vyrůstala ve spořádané rodině. Nikde nebyl větší problém, který 

by se dal považovat za prožitou traumatizaci. Úskalí, kterým si prošla, přišla až 

v období puberty v souvislosti s nízkým sebevědomím, s přílišnou kritikou sebe 

samé, pocitem vlastní nedokonalosti, ale to v období dospívání řeší většina 

pubescentů. Rovněž touha zapadnout do nějaké party a někam patřit, je v tomto věku 

silnější.  

 

Klientka č.8, Žaneta ze svého dětství a původní rodiny popisuje jako traumatizující 

rozvod pouze rodičů v tom smyslu, že jako dítě nechtěla, aby se rodiče rozvedli a 

nechtěla být přítomna negativismu, který po rozvodu rodičů mezi nimi panoval. Byla 

typickým příkladem dítěte, o které otec bojuje drahými dary. Těžko se jí v tom 

orientovalo, ale rychle přivykla luxusu. Co se dělo, mohlo ovlivnit i její výběr 

budoucího partnera. 

 

Klientka č.9, Linda pochází z rozvedené rodiny, kdy hádkám rodičů a rozvodu byla 

sama účastna. Otec byl alkoholik s agresívními sklony. Babička s mamkou holdují 

alkoholu rovněž. Linda v tomto prostředí vyrůstala. 

 

 

 

Klientka č. 10, Pavla vyrůstala ve spořádané, dobře situované rodině nejen z 

hlediska materiálního, ale i z hlediska postavení rodičů ve společnosti, kdy oba byli 

VŠ vzdělaní a měli společností uznávaná zaměstnání. Velký vliv a zřejmě nepříliš 

pozitivní, měl na Pavlu hyperprotektivní otec, který na ní kladl veliké nároky a 

nenechal ji prostor k vlastní seberealizaci. Byl pedantský a nekompromisní a do 

jistého věku z něho měla Pavla respekt. Necítila být se oceňovanou, přestože byla 

fakticky úspěšná, což v ní mohlo vyvolávat pocity marnosti, zbytečnosti. 
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Klientka č. 11, Jana byla v dětství těžce traumatizována. Absence otce i matky. 

Život v Dětském domově, poté odchod do pěstounské rodiny, která se k ní chovala 

zle. Týrání, zneužívání. Jana byla stresována, následkem toho se pomočovala a 

v dětském domově tím byla terčem posměchu. Stále si musela vydobývat nebo bránit 

svou pozici. 

5. Diskuse a závěr: 

 V naprosté většině případů je z vyprávění žen patrné, že jim scházela láska a 

zájem ze strany matky, či obou rodičů. Pocit lásky, hlazení, objímání. To mohlo 

způsobovat růst zárodků méněcennosti, odstrčenosti a vyvolání touhy v sobě samé, 

zapadnout do jakéhokoli kolektivu v nejužším okolí, především mimo kruh rodiny. 

To často, bez schopnosti rozumného úsudku, zvlášť v období puberty. Značná je 

touha někam patřit, náležet, být oblíbenou, žádanou, oceňovanou a nebýt 

neviditelnou.  

 Dalším z faktorů byl příliš velký tlak ze strany rodičů na výkon a úspěch 

dítěte – ženy. Absolutní absence jakéhokoli volna, zbavení dítěte vlastního dětství v 

honbě za úspěchem. To nakonec mohlo zapůsobit spíše kontraproduktivně. 

 Zajímavým, při sledování jedenácti osudů, díky vypracování případových 

studií je pohled na samotný rozvod rodičů. Ten ve většině případů působí jako faktor, 

který zapříčiňuje nepohodu a neklid dítěte, až pocit ztráty bezpečí a jistoty. V případě 

klientek, kde rozvodu předcházelo násilnické až tyranské chování otce, či obou 

rodičů, je potom rozvod klientkou vnímán vlastně pozitivně, úlevně. 

 Rovněž se mi v souvislostech s mou prací nabízí myšlenka, že zvýšená 

hladina napětí, která se objevuje při prožívání agrese, zlosti v rodině a také z obavy, 

že by už tak mizivá míra komunikace mezi dítětem a rodičem byla zneužita, mohla 

vést k nepříznivým důsledkům u dětí, i všech členů rodiny.   

 Často se, jak je z výsledků patrné, také závislost objevuje v době, kdy se 

„dítě“ již od své původní rodiny odpoutává. V tom případě poskytuje dítěti určitou 

svobodu. Navzdory tomu by takový stav mohl paradoxně vyvolávat ještě větší fixaci 

na rodičích. 

 Nezřídka se opakující problematika násilí v rodině ze strany závislého otce 

nabízí myšlenku, že otec, který se měl stát dítěti vzorem, může svým nevyrovnaným 

a agresivním chováním dítě znejišťovat. Dítě, které by se mělo identifikovat s 

rodičem a mělo by v něm spatřovat svůj ideál, se potom nemá o koho opřít. Schází 
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mu příkladný vzor. To vše, myslím si, přispívá až k rezignaci dítěte, k pocitům 

beznaděje a k neukotvenosti a rozhodně k narušení důvěry dítěte v rodiče. 

     V neposlední řadě se zamýšlím nad termínem spoluzávislosti – co dependence, 

kdy rodič, snad ve snaze zakrýt nějaký vážnější a dlouhodobě neřešený problém, či 

otázku, jakoby zakrývá závislostní problém dítěte a svým způsobem se tak neřešením 

toho, co vidět nechce – počínající závislostní problém dítěte, na jeho závislosti 

spolupodílí.  

 

       Pokud se mám zamyslet nad touto bakalářskou prací a nad smyslem případného 

výzkumu, který by se zabýval v mé práci zkoumanou problematikou, pak bych ráda 

uvedla následující: 

 

 

 Význam této bakalářské práce není ani tak v tom, zda existuje přímá 

souvislost mezi traumatem v dětství a budoucím závislostním chování. Toto 

nejde na základě několika málo případů s jistotou tvrdit. Smyslem této práce je 

poukázat na velkou hypotetickou pravděpodobnost, že taková souvislost 

existuje. Vyprávění klientek a jádra jejich příběhů nejsou samoúčelným 

nástrojem. Výsledky, kterých bylo v této práci dosaženo, mají navodit 

oprávněný dojem, že existuje souvislost mezi zkoumanými jevy. Je více než 

oprávněné se domnívat, že zde nehraje významnou roli jen náhoda. Ilustrací 

těchto životních příběhů se otevírá prostor pro další rozsáhlejší výzkum, 

vyžadující jiné výzkumné nástroje a také dostatek času. Takový výzkum, který 

by mohl pracovat s původní hypotézou a dle zjištěných předpokladů by ji mohl i 

potvrdit. 
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7. Seznam použitých zkratek: 

 

UK  -  Univerita Karlova 

TK    -          Terapeutická komunita 

OSPOD  -  Odbor péče o dítě 

PL   -           Psychiatrická léčebna 

DC  - Doléčovací centrum 

MDMA - Extáze – 3,4 – methylen dioxymetamfetamin 
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8. Přílohy : 

Příloha č. 1  –  Informace o výzkumu a informovaný souhlas 

Příloha k bakalářské práci s názvem:  Traumata v dětství u žen užívajících návykové 

látky“ 

Autorkou práce je Blanka Budinská, studentka oboru adiktologie na 1. LF UK v 

Praze. 

Vedoucí práce je PaedDr. Martina Těmínová - Richterová. 

 Cílem práce je nahlédnutí na problematiku dětských traumat v souvislosti s 

následným závislostním chováním a zmapování skutečnosti, ač na nevelkém 

zkoumaném vzorku žen, zda je reálná úvaha, že v případě, že by vyrůstaly ve stabilní 

rodině bez absence péče a lásky,  za vštěpování morálních hodnot,  by  měly šanci se  

ve svém životě vyhnout závislostnímu chování. 

 Autorka práce hledá zejména odpovědi na otázky, které se týkají především 

samotné existence dětských traumat v životě respondentek a také zmapování 

možných  příčin jejich závislostního chování . 

 Informace jsou zpracovány anonymně. 

 Použitou výzkumá metoda je strukturované interview. 

 Interview mohou být nahrávána. Nahrávka neposlouží k žádným jiným 

účelům a bude objektivně zpracována, k čemuž se autorka zavazuje. Po 

zpracování bakalářské práce bude nahrávka smazána. 

 Účastnicím výzkumu nehrozí žádné bezpečnostní , či jiné riziko. 

 Účastnice potvrzuje svým podpisem, že se rozhodly zúčastnit výzkumu, který 

je součástí bakalářské práce „Traumata v dětství u žen užívajících návykové 

látky“ a to svobodně, po zralém uvážení a řádném poučení. 

 

 Prohlašuji a vlastnoručním podpisem stvrzuji, že autorka práce mě poučila, 

osobně mi vysvětlila vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu. 

 Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a souhlasím s 

účastí na výzkumu. 
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 Tento informovaný souhlas se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nich každá 

zestran obdrží po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

stranami. 

 

Datum: 

 

Vyjádření souhlasu s účastí na výzkumu: 

Jméno a příjmení účastnice výzkumu: 

Podpis účastnice výzkumu: 

Jméno a příjmení vedoucí výzkumu: 

Podpis vedoucí výzkumu: 


