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Abstrakt diplomové práce: 

Východiska: Terapeutické komunity pro uživatele drog formulují v zájmu zajištění 

bezpečného prostředí pro své klienty tzv. kardinální pravidla. Následkem porušení těchto 

pravidel bývá vyloučení člena komunity. Mezi kardinální pravidla je řazeno i pravidlo 

zakazující sex či partnerský vztah mezi členy komunity. O pojetí tohoto pravidla a jeho 

konkrétním obsahu se v odborných kruzích stále aktivně diskutuje. Východiskem diplomové 

práce jsou nejasnosti ve formulaci daného pravidla, v jeho obsahu, klasifikaci a způsobu 

využití. 

Cíl: Cílem práce je posouzení a hodnocení podstaty pravidla zakazujícího sex a vztah v 

komunitě z pohledu terapeutů českých komunit pro uživatele drog. Zmapování současného 

stavu interpretace daného pravidla a způsobu jeho využití v českých terapeutických 

komunitách. 

Použité metody: V teoretické části práce je využívána analýza dokumentů. Výzkumnou část 

tvoří kvalitativní studie. Data byla získána ohniskovými skupinami s terapeuty českých 

komunit. Následně byla analyzována za použití paradigmatického modelu. 

Výzkumný soubor: Výzkumný soubor tvořilo 5 terapeutických komunit a celkem 15 

terapeutů. 

Výsledky: Za nejzásadnější zjištění lze považovat rozpor ve formulaci pravidla a následné 

aplikaci. Postoje terapeutů k pravidlu jsou jasně pozitivní, avšak k samotnému sexu či vztahu 

v komunitě ambivalentní či negativní. Klíčové jsou předpokládané kontraindikace sexu a 

vztahu v komunitní léčbě, které ovlivňují a značně omezují terapeutické intervence.   

Diskuze a závěry: Většina zjištěných výsledků je v souladu s dostupnou literaturou 

uváděnou v teoretické části práce. Pravidlo v komunitách není příliš jasně formulováno a 

jeho aplikace bývá zpravidla směřována k prohibici sexu a vztahu v komunitě, až na jedinou 

výjimku z participujících komunit. V té je pravidlo pojato regulační formou s jasně 

vymezenými podpůrnými intervencemi a upřesňujícími pravidly. Srovnání efektivity 

pravidla v komunitách s takto odlišným přístupem by mohlo být námětem k dalšímu 

zkoumání.   
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