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Abstrakt 

Východiska: Do jednoho roku od skončení léčby dochází k relapsu u 20 až 80% 

klientů. Co se týče metamfetaminu, výsledky ukazují, že po šesti měsících zrelapsovalo 

36% klientů a v rozmezí od 7 do 19 měsíců po ukončení léčby došlo k relapsu u dalších 

15% z nich. K tomu samozřejmě patří výskyt cravingu u klientů v léčbě i po jejím 

absolvování, ke kterému dochází. Craving během období abstinence 20-120 týdnů 

udává zhruba 60-70% abstinujících. Užitečnou metodou při sběru dat se v posledních 

letech stává metoda Ecological Momentary Assessment (EMA, okamžité posouzení 

v přirozeném prostředí). Jedná se o metodu, která prostřednictvím chytrého telefonu 

(smartphonu) sbírá data od klientů v reálném čase v jejich přirozeném prostředí.  

Cíl práce: Cílem práce je zkoumat možnosti a limity aplikace metody (EMA) na 

zjišťování bažení s pomocí chytrých telefonů v podmínkách rezidenční léčby u klientů 

závislých na metamfetaminu. 

Soubor: Soubor tvoří 9 aktuálních pacientů střednědobé ústavní léčby, kteří po dobu 

několika týdnů používali smartphone s aplikací (EMA) týkající se cravingu, jejich 

spolupacienti (15) a personál (8), kteří byli vybráni pomocí metody záměrného výběru. 

Metody: Polostrukturovaný rozhovor s pacienty, spolupacienty a personálem ohledně 

použití smartphonu s aplikací týkající se cravingu a jeho vliv na fungování pacientů 

v léčbě. 

Výsledky: Většina pacientů, spolupacientů a personálu neměla s přítomností 

smartphonů v léčebném zařízení problém. Fungování v léčbě tím nebylo narušeno, 

některým pacientům to přineslo i zajímavé poznatky. Výzkumníkům to přineslo důležité 

informace o technických problémech aplikace, jako např. její zasekávání.  

Závěr: Díky zpětné vazbě pacientů, se během použití metody EMA přišlo na 

nedostatky, které smartphone a aplikace vykazují. 

 

Klíčová slova: Ecological Momentary Assesment - craving - bažení - smartphone - 

prevence relapsu 



 

 

Abstract:  

Background: Within one year after the end of treatment the relapse occur in 20-80% of 

clients. In case of methamphetamine results indicate that after six months appear relapse 

in 36% of clients and from 7 to 19 months after cessation of treatment relapse occur in 

rest of 15% of them. These situations include the occurrence of craving by clients in 

therapy and after undergoing of therapy too. Craving during abstinence from 20 to 120 

weeks indicate 60-70% of abstinence clients. In recent years become useful method for 

data collection - a method of Ecological Momentary Assessment (EMA). This method 

collects data from clients in real time in their natural environment via smartphones. 

Aim: The aim of this work is to investigate the possibilities and limits of application of 

the method (EMA) with the help of smartphones in terms of residential treatment for 

clients addicted to methamphetamine. 

Sample: 12 patients in mid-term hospital treatment which use smartphone with EMA 

application focused on craving.  

Methods: Semi-structured interview with patients, other patients and staff about 

smartphones/EMA application and how influence the treatment. 

Results: Most of patients, co-patients and staff didn’t have problem with the presence 

of smartphones in the residential treatment. Functioning in the treatment was not 

affected and some of patients gain interesting findings. 

Conclusion: We obtain important feedback from patients about imperfections and 

mistakes in smartphone application. 

  

Keywords: Ecological Momentary Assessment - craving - smartphone - relapse 

prevention 
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Úvod 

V České republice požádalo v roce 2012 o léčbu celkem 8955 uživatelů drog, z toho 

ve 4313 případech se jednalo o první léčbu. Mezi prvožadateli je nejčastější užívanou 

drogou metamfetamin (70,4%) a ten dominuje i mezi zbytkem léčených klientů 

v roce 2012 (66,9%). V ambulantních službách se v roce 2012 léčilo celkem 3450 

lidí ze závislosti na stimulanciích, z toho 3150 ze závislosti na metamfetaminu. 

V psychiatrických lůžkových zařízeních se léčilo 1873 klientů závislých na 

metamfetaminu a v terapeutických komunitách bylo 303 takových klientů (Mravčík 

et al., 2013). 

Do jednoho roku od skončení léčby dochází k relapsu u 20 až 80% klientů (Marlatt, 

1985 in Millerová, 2011). Co se týče metamfetaminu, výsledky ukazují, že po šesti 

měsících zrelapsovalo 36% klientů a v rozmezí od 7 do 19 měsíců po ukončení léčby 

došlo k relapsu u dalších 15% z nich (Brecht, von Mayrhauser & Anglin, 2000). 

Existuje mnoho teorií, které se snaží identifikovat mechanismy a pochody, které 

nejlépe vystihnou závislé chování a porušování abstinence. Mezi takové mechanismy 

patří například – pozitivní posilování (hledání příjemných pocitů), negativní 

posilování (vyhýbání se bolesti), podněcující touha (craving, bažení), naučená 

impulzivní odezva (návyk), porušená funkce kontroly (impulzivita), (Newton et al., 

2009).  

V léčebných i doléčovacích zařízeních se s klienty v rámci prevence relapsu pracuje 

na zdravém řešení a zvládání výše uvedených mechanismů. Důležitou roli hraje 

identifikace spouštěčů a anticipování rizikových a ohrožujících situací. Klienti se 

snaží si tyto situace představit, modelovat možné reakce a zlepšovat dovednosti 

jejich zvládání. Dochází k vytváření vzorců a paletě řešení, které by se v dané situaci 

daly použít (Kuda, 2003 in Kalina 2003). K tomu samozřejmě patří výskyt cravingu 

u klientů v léčbě i po jejím absolvování, ke kterému dochází, ať jsou již klienti na něj 

připravení, či nikoli. Craving během období abstinence 20-120 týdnů udává zhruba 

60-70% abstinujících (Kunz a Kampe, in Kalina 2003). Z výzkumu Gallowaye et al. 

(2010) vyplývá, že craving výrazně klesá s rostoucí dobou souvislé abstinence. Jiná 

studie (Wang et al., 2013) však upozorňuje, že míra cravingu vyvolaná konkrétním 

spouštěčem („cue-induced craving“), může až do prvních třech měsíců abstinence 
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růst a až posléze začíná pomalu klesat. Naproti tomu bažení bez zjevné příčiny 

(„baseline craving“) podle téže studie klesá již od začátku abstinence. 

Mezi vysoce rizikové podle Marlatta a Gordona (1985 in Kuda, 2003) patří tyto 

skupiny spouštěčů: 

1. Negativní emoční stavy – nalézáme je až u 35% všech relapsů. Příčiny těchto 

stavů jsou většinou intrapersonální. Mezi nejčastější patří frustrace, vztek, 

úzkost, deprese či nuda. Tyto negativní stavy jsou nečastější skupinou vysoce 

rizikových situací, jež zvyšují riziko relapsu. 

2. Interpersonální konflikty – jsou příčinou 16% všech relapsů. Patří sem 

negativní konfliktní vztahy s partnery, přáteli a členy rodiny. Další skupinou 

interpersonálních konfliktů jsou konfrontace v zaměstnání či v jiných 

sociálních situacích. 

3. Sociální tlak -  vyskytuje se u 20% všech relapsů. Sociální tlak může být 

přímý, např. setkání s „drogovým známým“, který mi nabídne drogu. Může 

však být i nepřímý, kdy závislý se nachází v blízkosti osoby či skupiny, které 

užívají drogy („cue-induced craving“) 

Kromě výše vyjmenovaných lze do vysoce rizikových situací zařadit i negativní 

fyzické stavy (dlouhodobá bolest) nebo například testování kontroly. 

Užitečnou metodou při sběru dat se v posledních letech stává metoda Ecological 

Momentary Assessment (EMA, okamžité posouzení v přirozeném prostředí) (Stone 

& Shiffman, 1994). Jedná se o metodu, která prostřednictvím chytrého telefonu 

(smartphonu) sbírá data od klientů v reálném čase v jejich přirozeném prostředí. Tato 

metoda se používá v mnoha oblastech, objevuje se například ve studiích týkajících se 

chronické bolesti (Bruehl et al., 2012), úzkosti a úzkostných poruch (Edmondson et. 

al., 2013), poruch přijmu potravy (Lavender et al., 2013), poruch spánku (Levitt et 

al., 2004), depresivních poruch (Wenze & Miller, 2010), konzumace alkoholu 

(Voogt et al., 2013) a právě i u posuzování cravingu v oblasti závislostí (Shiffman, 

2009), například při odvykání kouření (Shiffman et al., 2007). 

Klíčové funkce metody EMA jsou především to, že údaje se shromažďují v reálném 

prostředí zkoumaných subjektů, bez ovlivnění zvnějšku. Posuzování se zaměřuje na 

současný stav subjektu, na jeho aktuální pocity (nebo ty velmi nedávné), což je 

výhoda oproti jiným přístupům, které sbírají retrospektivně data za delší dobu. Cílem 
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tohoto aspektu „okamžiku“ metody EMA je, aby se zabránilo chybám a zkreslení, 

souvisejícími s retrospektivou. Subjekty hodnotí svůj stav v průběhu času několikrát, 

poskytuje to tak obraz o tom, jak se jejich stavy, nálady, pocity a chování v průběhu 

času mění v různých situacích jejich života (Shiffman, Stone & Hufford, 2008). 

V České republice tato metoda zatím použita nebyla. Cílem této diplomové práce je 

zkoumat, zda se dá tato metoda s pomocí chytrých telefonů aplikovat v rezidenční 

léčbě u klientů závislých na metamfetaminu a jaká úskalí to přináší. V širším 

kontextu by tato práce mohla přinést užitečná data pro další výzkum cravingu a 

spouštěčů užití drogy u osob závislých na metamfetaminu. 
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I. Teoretická část  

1 Craving 

Slovo „craving” se do češtiny překládá jako bažení nebo dychtění. Anglický 

výkladový slovník (online English dictionary from Macmillan Publishers Limited, 

2014) definuje craving jako „velmi silnou touhu po něčem“. Craving je v MKN 10 
1
 

popisován jako „silné přání či touha užít návykovou látku“ a je uváděn jako jeden ze 

šesti znaků syndromu závislosti. Bažení ovšem souvisí i s dalšími znaky závislosti 

jakou jsou zhoršené sebeovládání nebo to, že někdo v náruživém chování pokračuje 

navzdory škodlivým důsledkům, které jsou mu známé. „Intenzivní touhy užít drogu“ 

se objevují i u některých odvykacích stavů (Minařík, 2003 in Kalina, 2003).  

 

1.1 Craving a mozek 

Přesný mechanismus cravingu není znám, nicméně je zřejmé, že craving souvisí 

zejména s dysbalancí dopaminergního systému. Není však jasné, nakolik je 

dysbalance dopaminergního systému klíčová – craving se totiž dostavuje při 

nadměrné, ale i nedostatečné dopaminergní stimulaci. Vyskytuje se při odnětí drogy 

(tedy při útlumu dopaminergního systému) nebo během abstinence při kontaktu 

s drogou či při setkání s kontextem s potenciálem užití drogy (tedy v situacích, kdy 

naopak dochází k aktivitě dopaminu v systému odměny), (Dvořáček 2008 in Kalina 

2008). 

Dvořáček (2008 in Kalina, 2008) také uvádí, že pod pojmem craving je skryto 

několik různých stavů s odlišnou podstatou:  

 craving jako touha po odměňujících účincích drogy (s pravděpodobným 

hlavním podílem dopaminergního a opiodního systému) 

                                                 
1
 MKN 10 –Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá  

revize – 2. aktualizované vydání k  1. 1. 2012  
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 craving jako touha uniknout nepříjemným psychickým stavům, např. při již 

výše zmíněném odvykacím stavu (pravděpodobně v důsledku dysregulace 

systémů GABAergního a glutamátergního) 

 craving jako stav s dominujícím obsesivním charakterem (s pravděpodobnou 

hlavní účastí dysbalance systému serotoninergního). 

Již v 50. letech se objevilo doporučení odlišovat tělesné a psychické bažení (Isbell, 

1955 in Nešpor, 1999). Rozlišování bažení na tělesné (vznikající při odeznívání 

účinku návykové látky nebo bezprostředně po něm) a psychické (objevuje se i po 

delší abstinenci) je oprávněné i s ohledem na výsledky moderních výzkumů, které se 

zaměřovaly na aktivitu jednotlivých části mozku při bažení.  

Jak již bylo zmíněno, negativní emoční stavy a subjektivní stres jsou důležitými 

prediktory relapsu a výrazně ovlivňují motivaci. Opakovaná expozice drogám 

vytváří neurobiologické změny, které zvyšují vzrušivost při odnětí a narušují 

deklarativní (explicitní) paměť. Kontrolované studie prokázaly zvýšenou aktivaci 

limbického systému, spojenou s cravingovou reakcí po shlédnutí videa, ve kterém se 

objevoval kokain (Childress et al., 2008).  

V jiné studii skupina výzkumníků (Jing-Jing et al., 2012) porovnávala aktivitu 

jednotlivých mozkových částí zdravých jedinců a jedinců, kteří prošli léčbou 

závislosti na metamfetaminu při pozorování obrazů různého charakteru. Aktivita 

mozku byla zaznamenávána pomocí magnetické rezonance. Jednotlivcům byly 

promítány obrázky, které vyvolávaly pocity štěstí nebo smutku a obrázky 

s tematikou drog, konkrétně s metamfetaminem. Výsledky ukazují, že u vyléčených 

jedinců sledujících obrazy s metamfetaminem, se projevovala výrazná aktivace 

v oblasti předního gyru cinguli, která u zdravých jedinců pozorována nebyla. A 

naopak, u závislých na metamfetaminu ukázala magnetická rezonance při sledování 

obrázků, které evokovaly pocity štěstí či smutku menší aktivaci čelního laloku než u 

zdravých jedinců pozorujících tytéž obrázky.  

Emoce jsou řízeny mozkovým obvodem, který tvoří prefrontální kortex, amygdala, 

hippokampus, přední gyrus, corpus striatum atd. Tyto oblasti integrují a rozvíjí 

informace o emocích a následně vyvolávají emocionální chování (Ma & Guo, 2003 
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in Jing-Jing et al., 2012). Přední gyrus cinguli hraje důležitou roli při monitoringu 

emočních konfliktů. Proto může být přední gyrus cinguli aktivován v přímé reakci na 

podnět související metamfetaminem - dochází k rozporu v emocích (Devinsky, 

Morrell & Vogt, 1995). Obrazy s drogovou tematikou vzbuzují u léčených závislých 

touhu po droze (bažení), ale zároveň si přejí se droze vyvarovat. U zdravých jedinců 

k žádným takovým konfliktům nedochází, tím pádem u nich nedochází ani k aktivaci 

předního gyru cinguli. Bažení po droze je spojeno s poruchou schopnosti posoudit 

pozitivní a negativní aspekty u obrazů, které vyvolávají emoce. Vzhledem k tomu, že 

emoce jsou základní spouštěč, může mít taková porucha vliv na reakci při bažení 

v závislosti na pozitivní nebo negativní stimuly a vést k obtížnějšímu posouzení mezi 

zisky a ztrátami a tím se celkově narušuje motivační systém při bažení. 

 

1.2 Kognitivní a fyzické projevy cravingu 

Během bažení dochází k dalším změnám (Nešpor, 1999), například k oslabení 

paměti, dochází k prodlužování reakčního času, neboli zhoršuje se postřeh a rychlost 

zpracování informací. S tím souvisí i pomalejší rozhodování a řešení problémů. 

Uživatelé metamfetaminu mají v rané fázi abstinence problém s pozorností – při 

plnění úkolů, které jim byly diktovány (tzn. vnímali je pouze sluchem) měli problém 

udržet pozornost po delší dobu (Tolliver et al., 2012). Zároveň u nich byla 

zaznamenána snížená schopnost ignorovat rušivé elementy z okolí a tím i nižší 

výkonnost při plnění úkolů. V porovnání s kontrolní skupinou závislí jedinci více 

chybovali, oproti tomu v oblasti „přepnutí“ na jiný úkol, žádné rozdíly shledány 

nebyly (Salo et al., 2005). 

Z fyzických projevů se během bažení může objevovat zvýšení tepové frekvence 

systolického krevního tlaku a zvýšení srdeční frekvence (Weinstein et al., 1997). 

Snížení kožního galvanického odporu (Greeley et al., 1993 in Nešpor, 1999), při 

expozici spouštěčům také může dojít k vyšší aktivitě potních žláz a snížení kožní 

teploty (Carter a Tiffany, 1999). U závislých na alkoholu může docházet i k vyšší 

salivaci (slinění) (Monti et al., 1993). 
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Dle Nešpora (1999) pacienti uvádějí následující tři okruhy subjektivních pocitů, které 

je provází během bažení: 

 Vzpomínky na příjemné pocity pod vlivem návykové látky (např. uvolnění) 

nebo fantazie na toto téma často nutkavého charakteru.  

 Nepříjemné tělesné pocity: Svírání na hrudi, bušení srdce, svírání žaludku, 

sucho v ústech, třesy, bolesti hlavy a v různých částech těla, pocení. 

 Nepříjemné duševní pocity: Silná touha po návykové látce nebo hazardní hře, 

úzkosti, stísněnost, únava, slabost, zhoršené vnímání okolí, neklid, vzrušení, 

podrážděnost. 

 

1.3 Vývoj cravingu v čase 

Craving během období abstinence 20-120 týdnů udává zhruba 60-70% abstinujících 

(Kunz a Kampe, in Kalina 2003). Z výzkumu Gallowaye et al. (2010) vyplývá, že 

craving výrazně klesá s rostoucí dobou souvislé abstinence. V této práci ambulantní 

pacienti subjektivně posuzovali míru cravingu pomocí škály, v rozmezí 0-100 bodů, 

od „žádného cravingu“ - po „největší craving, který jsem kdy zažil/a“ a byli 

sledování po dobu 16 týdnů.  

Průměrné číselné vyjádření cravingu bylo na počátku abstinování 23,8 bodů a každý 

týden hodnota průměrně klesala o 2,1 bodu za týden. V porovnání mužů a žen vyšlo 

najevo, že subjektivní hodnocení cravingu u žen dosahovalo nižších hodnot, než jak 

craving hodnotili muži. Bez ohledu na pohlaví nebyly shledány žádné rozdíly mezi 

uživateli, co se týče frekvence užívání ve vztahu k hodnocení míry cravingu.  

V porovnání způsobu podání drogy a souvislosti mezi cravingem, se ukázalo, že 

intravenózní uživatelé na začátku vykazovali větší skór při subjektivním hodnocení 

cravingu než uživatelé, kteří jako způsob podání návykové látky volili kouření nebo 

intranasální, či orální formu administrace. Paradoxně u intravenózních uživatelů 

následně docházelo k rychlejšímu poklesu subjektivního hodnocení cravingu než u 

uživatelů, kteří volili jiný způsob podání drogy.   

Jiná studie (Wang et al., 2013) však upozorňuje, že míra cravingu vyvolaná 

konkrétním spouštěčem („cue-induced craving“), může až do prvních třech měsíců 

abstinence růst a až posléze (zhruba od šestého měsíce) začíná pomalu klesat. 
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Naproti tomu bažení bez zjevné příčiny („baseline craving“) podle téže studie klesá 

již od začátku abstinence. Tato studie sledovala kromě cravingu i poruchu kontroly 

impulzivity a emoce u uživatelů metamfetaminu. Ti závislí, kteří abstinovali již delší 

dobu, vykazovali lepší výsledky ohledně rozhodování a v oblasti emocí, než ti, kteří 

abstinovali teprve krátce.  S délkou souvislé abstinence se mohou zlepšovat některé 

kognitivní funkce, některé poruchy kognitivních funkcí však mohou být nevratné 

(Wang et al., 2004).  

S tímto tvrzením korespondují i výsledky výzkumu, který prováděli Salo a kolektiv 

(2009), ze kterých vychází najevo, že jedinci, kteří se nacházeli v rané fázi 

abstinence (v rozmezí tří týdnů až šesti měsíců) projevovali větší deficit v oblasti 

rychlosti reagování a kognitivní kontroly, než obě kontrolní skupiny – zdraví jedinci 

a jednici abstinující déle než rok před zahájením této studie. Ke zjišťování 

komplexních kognitivních operací byl využit Stroopův test interference. Test mimo 

zjišťování selektivity a koncentrace pozornosti také zjišťuje schopnost inhibice 

interference, kognitivní flexibilitu, a schopnosti pojmenování. Test odráží odolnost 

vůči percepční zátěži, případně odolnost vůči krátkodobé psychické zátěži. Zajímavé 

zjištění je, že v otázce reakčního času se příliš nelišila skupina zdravých jedinců a 

skupina dlouhodobě abstinujících. Toto zjištění naznačuje, že souvislá drogová 

abstinence může přispět ke zlepšení kognitivních funkcí při plnění různých úkolů. 

Čím delší abstinence, tím jsou kognitivní funkce srovnatelné s úrovní funkcí 

kontrolní skupiny. 
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1.4 Craving a negativní emoční stavy a nálady 

Mezi cravingem a emocemi existují jasné souvislosti. Zejména negativní emoce, jako 

např. úzkost, prokazatelně zvyšují sílu cravingu. Podobně jako emoce bývá i craving 

provázen tělesnými změnami. Craving někdy vzniká nezávisle na jiné emoci (typicky 

po setkání se silným spouštěčem), často ale bezprostředně navazuje na nějaký jiný 

emoční stav. Depresivním a úzkostným stavům se u závislých věnovala značná 

pozornost, mnohem menší zájem vzbudil ale hněv a ještě mnohem menší nuda a 

pocity radosti, i když se jedná o emoční stavy vyvolávající často craving a recidivy.  

Údaje nám říkají (Wenwen et al., 2012), že negativní emoční stavy a nálady mají vliv 

na úroveň cravingu. Všech pět složek negativní nálady, které v této studii sledovali, 

jako je odpor, deprese, úzkost, vyvedení z míry nebo únava, prokázaly negativní 

dopad na míru cravingu. Některé výzkumy ukazují, že u žen závislých na alkoholu 

vzniká craving častěji v souvislosti s negativními náladami než u mužů, i když 

setkání s alkoholickým nápojem vyvolává craving u závislých na alkoholu obou 

pohlaví (Rubonis et al., 1994). 

Nakama a kol. (2008) zkoumali korelaci mezi depresivními stavy a dalšími 

psychiatrickými symptomy a cravingem. Studie ukazuje, že uživatelé 

metamfetaminu, kteří měli více symptomů deprese v dotazníku CES-D
2
, měli 

subjektivní větší intenzitu cravingu (dotazník VAS
3
), bez ohledu na délce abstinence 

nebo délce, množství, či frekvenci užívání. Kromě toho se vyšší korelace ukázala i 

mezi testem SCL-90
4
, který zjišťuje psychiatrické symptomy, a vyšší intenzitou chuti 

na metamfetamin. Tím se jen potvrzuje již v minulosti objevená spojitost mezi 

negativními emočními stavy a zvýšenou chutí užít drogu. To se potvrdilo jak 

v souvislosti se stimulancii, tak i opiáty (Childress et al., 1994), alkoholem 

(Andersohn & Kiefer, 2004) nebo s chutí na cigarety (Berndt, et al., 2013). Kromě 

toho bylo u deprese prokázáno, že zvyšuje i jiné chutě, například chuť na sladké 

(Willner, 1998).  

V opačném duchu by bažení mohlo být příčinou negativních emocí, uživatel se cítí 

špatně, protože dochází k nechtěnému pocitu bažení. Také bylo zjištěno, že uživatelé 

                                                 
2
 CES-D = Center for Epidemiological Studies Depression scale (Škála deprese Centra pro 

epidemiologické studie) 
3
 VAS = Visual Analog Scale for Craving 

4
 SCL-90 = Symptom Checklist-90 
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metamfetaminu měli více depresivních příznaků (podle CES-D), než kontrolní 

skupina neuživatelů, stejně jako se u nich projevilo více symptomů psychózy, než 

v kontrolní skupině. Tato zjištění jsou nezávislá na vzorci užívání, zdá se, že roli 

hraje už jen samotné užívání metamfetaminu. Nicméně jiná studie předkládá (James 

et al., 2005), že u uživatelů, kteří prošli behaviorální léčbou, došlo po 16 týdnech 

k postupnému snížení závažnosti depresivních příznaků. V každém případě je nutné 

uvažovat o tom, zda je například deprese důsledkem užívání drog, nebo zda se u 

jedinců objevovala ještě před začátkem jejich užívání návykových látek.  

Další emocí, která může hrát roli ve vztahu ke cravingu je hněv. Obecně vzato je 

hněv původně vrozenou reakcí na překážku, která se staví do cesty při dosahování 

nějakého cíle a brání rozvíjení jednání. Vývojově spočívá hněv především v 

mobilizaci tělesných sil a k útoku na faktor, který stojí mezi organismem a 

uspokojením nějaké jeho potřeby (Nakonečný, 2000). Ve studii Tivise a spol. (1998) 

koreloval hněv u závislých na alkoholu s depresí a u žen také abúzem alkoholu. De 

Moja a Spielberger (1997) zjistili u závislých na drogách vyšší míru hněvu a jeho 

horší kontrolu. Hněv se u lidí často obrací vůči vlastní osobě, typicky např. v situaci, 

kdy člověk nemůže nebo nechce hněv zaměřit vůči tomu, kdo ho vyvolal. V této 

souvislosti je zajímavé, že craving (a recidiva návykového chování) může být za 

určitých okolností také formou agrese nebo autoagrese. Opilost, přejedení se, 

recidiva hazardní hry apod. někdy bývá ve svých důsledcích formou „trestu” vůči 

sobě nebo vůči okolí. Zajímavé zjištění nabízí studie „Project MATCH” (1997), ze 

které vyplývá, že u pacientů léčených ambulantně pro závislost na alkoholu s 

vysokým skórem hněvu může být účinnější posilování motivace než kognitivně 

behaviorální terapie.  

 

 

1.5 Craving a sebedůvěra 

Autoři Chen, Ye & Zhou (2013) ve svém výzkumu hledali souvislost mezi 

sebedůvěrou a mírou cravingu. Jak craving, tak i sebedůvěra byly hodnoceny pomocí 

sebeposuzovacích škál. Sebedůvěra byla rozlišena na dvě složky, zaprvé na osobní 

sebeúctu a víru ve vlastní sebehodnotu. Zde se objevují výroku typu „Myslím si, že 
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jsem osoba, která má hodnotu a jsem stejně dobrý jako ostatní“ nebo „ke své osobě 

zaujímám pozitivní postoj“. K tomuto účelu byla použita Rosenbergova škála 

sebehodnocení, škála je tvořena deseti položkami, na které respondent odpovídá na 

čtyřbodové stupnici souhlasu-nesouhlasu. Zadruhé byla hodnocena kontingentní 

sebedůvěra v 15 položkovém dotazníku s rozptylem pěti možných ne/souhlasných 

odpovědích, kde byly aspekty jako „žít dle očekávání ostatních“, „přijetí od 

ostatních“, „dobré vystupování“. Výsledky říkají, že ti uživatelé, kteří mají nízkou 

míru sebeúcty, ale vysokou kontingentní sebedůvěru se potýkají s cravingem na 

nejvyšší úrovni. Naopak ti, kteří mají hodně sebeúcty, ale nízké kontingenční 

sebevědomí, mají nejnižší skóre cravingu. Nízké sebehodnocení a nedůvěra v sebe 

má tedy negativní vliv na míru bažení po droze. Dalo by se to popsat jako snaha 

uniknout před vlastním nízkém sebevědomí, za pomoci drog, alkoholu nebo i 

prostřednictvím jiného destruktivního chování. 

 

1.6 Craving a jeho posuzování 

K posuzování stupně cravingu se používají různé sebeposuzovací škály a dotazníky. 

Některé jsou určené pro konkrétní závislostní chování nebo konkrétní návykovou 

látku, kterým daný jedinec trpí, jiné se po drobných modifikacích staly 

„univerzálními“, bez ohledu na to, čeho se závislost týká.  

V oblasti posuzování cravingu se vedou debaty o tom, co je vlastně nutné pozorovat 

při snaze zjistit míru prožívaného cravingu (Rosenberg, 2009). Zda by takové měření 

mělo kromě samotného bažení, zahrnovat komponenty z různých oblastí, jako 

například emocionálního prožívání (např. touha, úzkost, podráždění, vzrušení), 

kognitivní prožitky (např. dotěrné myšlenky, obrazové představy, drogové sny), 

zjevné chování (např. vynaložené úsilí pro získání drogy, rychlá nebo nadměrná 

spotřeba, volba konzumace drog před jinými možnostmi odměny) a 

psychofyziologické prožívání (např. pocení, slinění, změny v dýchání a krevním 

tlaku, aktivace specifických oblastí mozku). Podle Merikle (1999 in Rosenberg, 

2009) drogově závislí často uvádí prožitky z více než jedné ze zmiňovaných oblastí. 

Je to však velice individuální, stejně jako jiné emocionální prožitky, které lidé 

v běžném životě zažívají (strach, deprese, bolest, hlad – rozdílné reakce každého 
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jednotlivce v jednotlivých oblastech). Díky této nejednotnosti existuje celá řada 

posuzujících dotazníků, které buď nahlíží na craving jako takový (jednopoložkové 

dotazníky) nebo se na něj dívají s ohledem na jednotlivé komponenty, které craving 

mohou ovlivňovat (vícepoložkové/multidimenzionální dotazníky). 

Mezi nejčastější typy určení míry cravingu, především ty jednopoložkové, patří 

hodnotící stupnice. Původně byly stupnice (například Likertova stupnice), vytvořeny 

pro posuzování postoje pomocí slovních výroků, které například byly na stupnici od 

slovního spojení „rozhodně nesouhlasím“ po „rozhodně souhlasím“. Při hodnocení 

cravingu se vyžaduje, aby účastníci posoudili své reakce v oblasti bažení, nutkání 

(přeloženo z anglického „urge“) a touhy (v angličtině „desire“). Koncové body 

stupnic jsou obvykle pojmenovány výroky typu „vůbec ne“ nebo „rozhodně ano“, 

nebo jako již zmiňované výroky „rozhodně nesouhlasím“ či „zcela souhlasím“ nebo 

prosté „ano“ a „ne“. V celkovém pojetí se dá říci, že mezi jednotlivými výrazy na 

koncových bodech stupnic, jsou rozdíly a tudíž i celkové hodnocení míry cravingu 

může být různé. Například klient si je absolutně jistý, že pociťuje „mírné“ nutkání, 

ale kvůli nutnosti výběru koncového bodu zvolí možnost „silné“ nutkání. S rozdílem 

mezi jednotlivými škálami se však musí počítat, stejně jako se subjektivním 

náhledem klientů, kteří dotazník vyplňují a co je pro jednoho klienta „mírné“ bažení, 

může být pro druhého velmi „silné“ (Sayette et al., 2000). I proto jsou některé 

hodnotící stupnice opatřeny číselnou osou a klienti vyjadřují své bažení pomocí 

číselné hodnoty, obvykle je osa dlouhá 1 – 100 mm (Rosenberg, 2009).  

Brán v úvahu by mohl být i fakt, jak je výrok formulován, zda pozitivně, či 

negativně, například lépe než „momentálně nechci užít drogu“ může klientům znít 

pozitivní formulace typu „chci se vyhnout užití drogy“. Co se týče oblasti cravingu, 

nejsou zjištěna data, zda pozitivní nebo negativní formulace klienty ovlivňuje, 

nicméně v oblasti osobnostních dotazníků se ukázalo, že negativně laděné odpovědi 

vykazovaly menší validitu nežli pozitivně formulované položky (Schreisman & Hill, 

1981 in Sayette et al., 2000). 

Tyto jedno-položkové dotazníky pro zjišťování míry cravingu přináší spoustu výhod, 

jako je snadná správa a vyhodnocování, vhodnost pro časté a opakované měření a 

zjevná citlivost na rychlé změny v oblasti psychického stavu (McCormack, Horne & 

Sheather, 1988). Nicméně jsou kritizovány za nedostatek multidimenzionálního 
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pohledu na povahu cravingu, který se zejména za posledních 20 let tímto směrem 

posunuje (Rosenberg, 2009). 

Multidimenzionálních dotazníků ohledně cravingu existuje celá řada. Některé 

dotazníky hledají analogii například s obsedantně-kompulzivní poruchou (např. 

OCDS - Obsessive Compulsive Drinking Scale (Anton, Moak & Latham, 1995), 

který vychází z Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS; Goodman, 

Price, Rasmussen, Mazure, Delgado, et al., 1989). Dotazník hodnotí četnost, dobu 

trvání, úzkost, odolnost a sociálně-profesní problémy způsobené vtíravými 

myšlenkami, impulzy a představami o pití a do jaké míry to ovlivňuje každodenní 

fungování a pokusy bránit se a kontrolovat pití alkoholu. Pozměněním dotazníku 

OCDS vytvořil Franken, Hendriks & Van den Brink (2002) dotazník zjišťující míru 

cravingu u závislosti na heroinu – Obsessive Compulsive Drug Use Scale (OCDUS), 

kde došlo pouze k nahrazení slova alkohol za heroin.  

Další dotazníky: TRI (Temptation and Restraint Inventory; Collins & Lapp, 1992) a 

AAAQ (Approach and Avoidance of Alcohol Questionnaire; McEvoy et al. 2004) 

uvažují o chápání cravingu a konzumaci drog jako o přístupu vyhýbání se takovému 

chování. Tento přístup zastává názor, že chuť/touha (z anglického desire) je pouze 

částí prožívání cravingu. Z tohoto pohledu je craving vnímán jako výsledek 

soupeření mezi sklonem nebo záměrem k užití drogy proti překážce v okolí nebo 

osobní připravenosti potlačit užití. Oba dotazníky měří snahu regulovat nebo se 

vyvarovat konzumaci alkoholu a sílu zaujetí vůči alkoholu a náchylnosti k pití. 

Nejrozšířenější skupinou dotazníků ohledně přístupu ke cravingu (Rosenberg, 2009), 

jsou takové, které se v rámci měření míry bažení zabývají elementy, jako jsou a) 

nutkání/ touha užít drogu, b) úmysl užít drogu, c) pozitivní očekávání ohledně užití, 

d) očekávání úlevy v oblasti psychického nebo fyzického stavu, e) obavy ohledně 

zhoršení kontroly nad konzumací užité látky. Do skupiny těchto dotazníků patří 

například Desires for Alcohol Questionnaire (DAQ; Love, James & Willner, 1998), 

Cocaine Craving Questionnaire (CCQ; Tiffany, Singleton, Haertzen & Henningfield, 

1993), Questionnaire of Smoking Urges (QSU; Tiffany & Drobes, 1991). 

Poslední skupinou jsou krátké dotazníky, které obsahují 6 a méně položek a byly 

vytvořeny k měření intenzity, doby trvání a/nebo četnosti výskytu cravingu a to buď 

v současné chvíli, anebo během uplynulých 24 hodin. Některé z těchto dotazníků 
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obsahují položky k posouzení cravingu v konkrétních kontextech (např. bažení po 

kokainu, pokud byl na místě, kde v minulosti kokain užil atd.). Patří mezi ně 

například Pennsylvania Alcohol Craving Scale (PACS; Flannery, Volpicelli & 

Pettinati, 1999), Minnesota Cocaine Craving Scale (MCCS; Halikas, Kuhn, Crosby, 

Carlson & Crea,1991), Voris Cocaine Craving Scale (VCCS; Voris, Elder & 

Sebastian, 1991), Weiss Cocaine Questionnaire (WCQ; Weiss, Griffin & Hufford, 

1995). 

Většina výše zmíněných dotazníků sbírá informace ohledně cravingu retrospektivně, 

někdy je to v řádech dnů, jindy i týdnů. Tím může docházet ke zkreslení popisu a 

intenzity pocitů a stavů při prožívání cravingu u klientů. Původně silné bažení se po 

měsíci klientovi „vyrojí“ v paměti jako ne zas tak silné. Částečně to může být vlivem 

dlouhého časového odstupu a tím pádem špatné výbavnosti této paměťové stopy 

nebo také například bagatelizací situace samotným klientem. Také okolnosti, které 

v době cravingu mohly hrát určitou roli, jsou nyní upozaděny, klient si je již hůře 

vybaví a vzpomenout si na (možná důležité) detaily celé situace pro něj také bude 

těžší. Užitečnou metodou se proto při sběru dat v posledních letech stává metoda 

Ecological Momentary Assessment (EMA, okamžité posouzení v přirozeném 

prostředí) (Stone & Shiffman, 1994), o které se více zmíním v jedné z následujících 

kapitol. 

2 Prevence a zvládání cravingu 
 

Jak již bylo zmíněno výše, craving se u klientů objevuje, jak v době léčby, tak i 

dlouho po jejím absolvování a jeho intenzita se mění v čase a nelze opomenout ani 

to, že u každého pacienta se objevuje v různé míře. Také co se týče spouštěčů je tato 

problematika velice různorodá. Mezi nejčastější nebezpečí, při kterých se objevuje 

craving jsou následující situace (National Institute on Drug Abuse, 1994 in 

Millerová, 2011), kterým jsou klienti vystaveni: 

1) ocitnou se v blízkosti známých drog, uživatelů drog nebo míst spojených 

s užíváním drog 

2) zažívají negativní pocity 

3) oddávají se pozitivním pocitům 
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4) nudí se 

5) dopřávají si jakékoli látky ovlivňující psychiku 

6) pociťují fyzickou bolest 

7) myslí na to, jak se dostat do „rauše“ 

8) náhle získají větší finanční obnos 

9) užívají léky na předpis, jež mají psychotropní účinek 

10) domnívají se, že je možné drogy příležitostně (bez problémů) užívat  

Tento výčet představuje z hlediska relapsu obecná rizika pro závislé osoby. Důležité 

je zjistit, které z nich představují specifické nebezpečí pro konkrétního klienta. Pro 

některé klienty například nemusí být ohrožujícím problémem pozitivní nebo 

negativní pocity, ale může mimořádně špatně snášet pocity samoty. 

Americký národní institut pro užívání drog (1994, in Millerová, 2011) přišel 

s několika užitečnými akronymy, které mají závislým osobám připomínat, jak 

zvládat obtížné situace. Jedním z nich je zkratka TIPS:  

True – pravda, znamená to, že závislý se musí druhým svěřovat se svými vnitřními 

zápasy, kterými prochází. 

Information – informace jsou důležité proto, aby se snažil shromažďovat fakta o 

aktuální situaci, než aby byly jeho reakce vedeny domněnkami a emocemi. 

Priorities – priorita je abstinence a zaměření se na důležité věci. 

Support – podpora má závislému připomínat, že v těžké situaci může hledat podporu 

u druhých lidí. 

Další užitečnou zkratkou je HALT (hungry, angry, lonely, tired) – tento akronym 

varuje před relapsem tím, že připomíná závislému, aby se vyhýbal přílišnému hladu, 

hněvu, samotě a únavě. Vede klienty k zamyšlení o vnímání vlastního těla, pocitů a 

projevů v různých situacích. „Nutí“ je k sebereflexi a následným změnám v chování 

k sobě i ostatním. 

Někdy se uvádí, že craving je hlavním důvodem lapsu, či relapsu. Dá se říci, že u 

většiny relapsů je craving skutečně přítomen, nicméně těch okolností bývá zpravidla 

více, respektive se navzájem ovlivňují. Craving, jeho spouštěče, porozumění sobě 

samému a svým pocitům, identifikace rizikových situací, se v rámci léčby 

v adiktologických službách vyskytuje pod pojmem prevence relapsu.  



 

24 

 

2.1 Prevence relapsu 

Prevence relapsu je kognitivně behaviorální přístup, který se zaměřuje na zvyšování 

kontroly kombinováním nácviku dovedností zvládání, kognitivní restrukturalizace a 

intervencí zaměřených na stabilizaci životního stylu. Nejde jen o to, naučit klienta 

vyhýbat se rizikovým situacím, ale tyto situace anticipovat a efektivně je zvládat. 

Cílem je tedy vybavit klienta dovednostmi snižujícími riziko relapsu. Souhrnně se dá 

prevence relapsu popsat jako program sebekontroly, který kombinuje nácvik 

behaviorálních dovedností, kognitivní intervence a postupy změny životního stylu 

(Kuda, 2003). 

Vedle termínu relaps se také někdy používá termín laps nebo slip (uklouznutí). Laps 

(či slip) znamená, že závislý člověk porušil svůj závazek abstinence, ale nevrací se 

k původnímu vzorci užívání. Relapsem se pak rozumí aktivace procesu závislosti, 

kdy závislý začne znovu užívat drogy ve stejné míře jako předtím. V češtině se ještě 

objevuje termín recidiva, který se významově rovná americkému termínu relaps 

(Millerová, 2011). Další termíny, které autorka v knize zmiňuje, jsou jump (skok), 

jenž charakterizuje spíše záměrné, předem naplánované užívání, a binge (tah), kdy 

jde o časově omezenou epizodu (Margolis & Zweben, 1998 in Millerová, 2011).  

Vzhledem k absenci jednoznačně definovaného rozdílu mezi lapsem a relapsem je 

lepší na relaps pohlížet jako na kontinuum tří stupňů: abstinence, laps a relaps. 

Závislý, který epizodicky užil drogu, má za sebou určité období abstinence – z toho 

důvodu k užití dochází v jiné konstelaci set/setting než dříve. Má pozitivní zkušenost 

s abstinencí. Prevence relapsu nahlíží na uklouznutí jako na křižovatku se dvěma 

směry, jeden je přímou cestou k původnímu závislému chování, ale druhý míří 

k pozitivním změnám chování (Marlatt a Barrett, 1994 in Kalina, 2008). Rizikové 

situace, o kterých byla v práci již několikrát zmínka, jsou těmi pomyslnými 

křižovatkami. 

Na uklouznutí se můžeme dívat více optimisticky než jen jako na indikátor selhání, 

tedy jako na nějakou příležitost k novému učení. Zabránit tomu, se z lapsu stal 

kompletní relaps, je jedním z hlavních cílů prevence relapsu. Přístup k chybám a 

uklouznutím v rámci prevence relapsu se dá přirovnat k „požárnímu cvičení“, jde o 

to, poskytnout klientovi plán, co dělat, „v případě, že…“ (Wanigaratne, 1990 in 

Kalina, 2008). 
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2.2 Modely prevence relapsu 

Existuje celá řada modelů prevence relapsu, Millerová (2011) se ve své knize 

zmiňuje o devíti z nich. Za stěžejní dva, které se často používají, považuje Model 

Gorskeho Centra aplikovaných věd (1989) a Model prevence relapsu Marlatta a 

Gordonové (1985). 

2.2.1 Model Gorskeho Centra aplikovaných věd 

Gorskeho vývojový model úzdravy se využívá v zařízeních poskytujících léčbu 

závislosti na chemických látkách (ve své práci se zaměřuje na alkohol a kokain). 

Jedná se o kognitivně-behaviorální náhled na problematiku relapsu. Model řeší 

klientovu odpovědnost ve vztahu k jeho povědomí o spouštěčích relapsu, procesu 

relapsu a o chováních, jež při zvládání zátěžových situací představují alternativu 

k užívání alkoholu/drog. Gorski byl jedním z prvních adiktologických odborníků, 

který vypracoval materiály pro oblast prevence relapsu, jež prosazovaly pohled na 

relaps jako stav mysli předcházející vlastnímu užití, který se vyznačuje varovnými 

signály interní a behaviorální povahy (Margolis & Zweben, 1998 in Millerová, 

2011). Úzdrava je nahlížena jako postupný vývoj a prevence relapsu je vnímána 

z bio-psycho-sociálního hlediska. Model Gorskeho (1989, in Millerová, 2011) 

sestává ze šesti fází: 

1. Přechodná fáze. Dochází k popírání problému s návykovou látkou, kdy se 

jedinci domnívají, že jsou schopni své užívání kontrolovat. Toto stadium 

opouštějí, jakmile si uvědomí, že tomu tak není. 

2. Fáze stabilizace. Jedinci si uvědomují, že mají problém, ale s užíváním 

nemohou přestat. 

3. Raná fáze úzdravy. Jedinci si uvědomují, že musejí uskutečnit vnitřní změnu 

a naučit se fungovat bez drogy. 

4. Střední fáze úzdravy. Začínají si uvědomovat, že si v životě musejí nalézt 

určitou pevnou pozici a začít obnovovat své vztahy a řešit profesní 

záležitosti. 

5. Pozdní fáze úzdravy. Osvojují si maladaptivní životní vzorce, které si 

osvojovali jako děti (učí se uvědomovat si, překonávat a řešit problémy). 
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6. Fáze udržování. Jedinci vnímají závislost jako problém, jenž je bude provázet 

celý život, z čehož plyne potřeba každodenní rekonvalescence a práce na 

sobě samém. 

Prevence relapsu pak vychází z toho, v jaké fázi modelu změny se daná osoba 

nachází. Popisuje devět zásad, kterými je třeba se při práci s prevencí relapsu řídit: 

1. Autoregulace. Dochází ke stabilizaci činností každodenního života. 

2. Integrace. Rizika relapsu se zkoumají z hlediska sebe-podrývajícího chování, 

budování vztahů, nižší míry bolesti a vytváření anamnézy relapsu. 

3. Obeznámenost s problémem. Daná osoba je přesně informována o faktorech, 

které obecně přispívají k relapsu. 

4. Sebepoznání. Je schopna zaregistrovat varovné signály relapsu. 

5. Dovednosti a zvládání. Učí se předcházet vysoce rizikovým situacím, 

pracovat s vnitřní mluvou a zvládat zakořeněná přesvědčení, na něž se nelze 

spolehnout.  

6. Změna. Sem patří každodenní inventura varovných signálů prostřednictvím 

stanovování cílů na konkrétní den a řešení jakýchkoli souvisejících problémů 

na konci dne. 

7. Přehled. Daná osoba si vede evidenci jednotlivých změn. 

8. Podpora ze strany blízkých osob. Tato podpora napomáhá prevenci relapsu. 

9. Udržování. Plán prevence relapsu se průběžně aktualizuje. 

 

2.2.2 Model prevence relapsu Marlatta a Gordonové 

Tento model prevence relapsu bývá charakterizován jako program, v jehož rámci 

klient řídí sám sebe ve snaze zvýšit pravděpodobnost udržení změny chování. Cílem 

je naučit klienty předvídat skutečný i potenciální relaps tím, že posiluje jejich 

povědomí o vlastním chování a o volbě mezi různými typy chování, jejich schopnost 

zvládat zátěžové situace, sebeovládání a sebedůvěra/kontrola nad 

situací/sebeúčinnost. Uplatňuje se ve snaze udržení nějaké specifické změny nebo 

celkové změny životního stylu. 

Pokud jde o specifický návyk, cíl je rozdělen do dvou částí: (a) předvídání a 

prevence relapsu po dosažení změny návykového chování a (b) překonání lapsu před 

nástupem plného relapsu. Autoři tohoto modelu (Marlatt & Gordon, 1985 in 
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Millerová, 2011) se domnívají, že je možné jej použít pro jakékoli návykové 

chování, které je tvořeno vzorcem kompulzivního návyku, kdy se jedinec snaží 

dosáhnout okamžitého uspokojení. 

Tento model založený na teorii sociálního učení vychází ze čtyř předpokladů: 

1. Závislost je zažitý maladaptivní návykový vzorec chování. 

2. Na chování mají vliv behaviorální determinanty a důsledky. 

3. Lidé nemohou za rozvoj návyku nebo za to, že se jej nemohou jednoduše 

zbavit. 

4. Únik z koloběhu závislosti není možný bez změny návyků prostřednictvím 

spoluúčasti a odpovědného přístupu. 

Proces změny chování má tři fáze: (1) předsevzetí a motivace, (2) uskutečnění 

konkrétní behaviorální změny a (3) dlouhodobé udržování behaviorální změny. 

Velký význam v procesu úzdravy, má to, jak se jedinec staví právě k fázi udržování. 

Relaps je vnímán jako proces o dvou krocích. Prvním z nich je laps, kdy osoba 

poruší svůj stanovený cíl. Druhým krokem je relaps, čili návrat k původnímu chování 

před léčbou, u něj závisí na tom, jak jedinec pohlíží na příčinu prvotního lapsu. 

Model prevence relapsu má lidem pomoci, aby laps vnímali spíše jako pochybení, 

z něhož se mohou poučit, než jako chování, za něž mají být odsouzeni nebo 

potrestáni (Millerová, 2011). 

Relaps je rozhodovací proces, záleží na tom, co se stane před prvotním lapsem a po 

něm. Okolností, které mohou zvýšit nebo snížit riziko relapsu, je mnoho. Úspěšná 

úzdrava z návykového chování stojí na silné motivaci ke změně a na vysoké míře 

vlastní účinnosti, „sebe-účinnosti“ (self-efficacy). Tento pojem vyjadřuje subjektivní 

očekávání jedince, zda zvládne danou situaci (v případě závislosti – vysoce rizikovou 

situaci). Každá takto úspěšně zvládnutá riziková situace zvyšuje u jedince pocit 

vlastní účinnosti. Tento pocit pozitivně ovlivňuje další úspěšné zvládnutí rizikové 

situace, protože má vliv na chování, vzorce myšlení a emocionální vzrušení. Pokud 

závislý nemá dovednosti potřebné pro zvládnutí vysoce rizikové situace, popřípadě 

není schopen tuto situaci rozpoznat, není schopen ji efektivně zvládnout. To má za 

následek snížení pocitu vlastní účinnosti a logicky to vede ke zvýšení rizika relapsu. 

(Kuda, 2003 in Kalina, 2008). Důležitá je motivace, protože podtrhuje předsevzetí 

učiněné k dosažení cíle. Sebe-účinnost doplňuje motivaci v tom, že nastiňuje, jakým 
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způsobem mohou jedinci dosáhnout cíle a do jaké míry věří, že jsou schopni tohoto 

cíle dosáhnout.  

Většina modelů návykového chování obnáší motivační konflikt: touha po okamžitém 

uspokojení se střetává s touhou vyhnout se pozdějším negativním důsledkům. 

Závislost může pomáhat zvládat nepříjemné nebo averzivní emocionální reakce tím, 

že si je lidé pod vlivem návykové látky méně uvědomují. Jak již bylo řečeno, 

k relapsu často dochází tehdy, když se jedinec ocitne ve vysoce rizikové situaci. 

Součástí řetězce klientova rozhodovacího procesu jsou často zdánlivě nepodstatná 

rozhodnutí, která následně vedou k tomu, že je vystaven drogám a tím pádem i riziku 

relapsu. To úzce souvisí s nerovnováhou životního stylu, který je považován za 

základní faktor v procesu relapsu. Tato nerovnováha se dá chápat jako rozdíl mezi 

tím, co se od jedince očekává, tedy tlakem zvenčí a tím, co pro sebe dělá on sám. 

Pokud je tento rozpor velký, jedinec pociťuje stres nebo pocity sebe-deprivace. A tak 

si často klient sám pro sebe zdůvodňuje, že si dopřeje závislé chování (odmění se). 

Situace, kdy klient prožívá silnou potřebu dopřát si závislé chování je spojena 

s pocity viny. A tak nastupují obranné mechanismy, kterými se jedinec snaží tyto 

nepříjemné pocity redukovat. Klíčovými obrannými mechanismy jsou racionalizace 

a popření, to vede k plánování relapsu. Jedná se o jakýsi kognitivní vzorec 

nenápadných, zdánlivě bezvýznamných rozhodnutí, která však jedince přivádějí do 

vysoce rizikových situací (Kuda, 2003 in Kalina, 2008; Millerová, 2011). 

Po prvotním užití se u jedince dostavuje efekt porušení abstinence, psychologický 

účinek porušení pravidel na úrovni myšlení a prožívání. Podstatou efektu porušení 

abstinence je kognitivní disonance a efekt sebeobviňování. Tento disonanční konflikt 

je rozdíl mezí tím, co od sebe jedinec očekává (abstinence) a tím, jak se ve 

skutečnosti chová (laps). Čím větší rozdíl mezi očekáváním a chováním, tím větší 

konflikt. Přirozenou potřebou je pak tento konflikt redukovat. U závislého klienta je 

velká pravděpodobnost, že tyto nepříjemné pocity, které ho provází, bude chtít 

redukovat způsobem pro něj známým, tedy dalším užití drogy a v takovém případě 

potom hrozí riziko plného relapsu.  

Aby k takovým situacím nedocházelo, přišel Marlatt a Gordonová (1985 in 

Millerová, 2011) s popisem specifického cílového chování, které by si měli klienti 

s pomocí terapeuta osvojovat: 
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1. Identifikovat situace, jež jsou pro ně vysoce rizikové. 

2. Osvojovat si dovednosti potřebné k zvládání vysoce rizikových situací. 

3. Osvojovat si relaxační dovednosti a dovednosti zvládání stresu. 

4. Zamýšlet se nad očekáváním pozitivních výsledků: realistické důsledky 

návykového chování. 

5. Zamýšlet se nad okamžitými a pozdějšími dopady návykové činnosti. 

6. Vědět, jaké kroky je třeba uskutečnit, dojde-li k relapsu. 

7. Uplatňovat kontrolu nad chováním prostřednictvím programového relapsu. 

Prevence relapsu je i v rámci strukturovaného přístupu poměrně pružná. Umožňuje 

začít odkudkoliv: od skutečné prevence tam, kde se v léčbě či po léčbě dosud 

nepřihodil, nebo od zvládání syndromu porušení abstinence, pokud už k relapsu 

došlo. Při skupinové terapii obvykle alespoň někteří členové skupiny mají vlastní 

zkušenost s relapsem a rozbor této zkušenosti může sloužit jako model pro ostatní. 

V České republice je program prevence relapsu kromě následné péče většinou 

integrován i do základní léčby. 

2.2.3 Na uvědomění založená prevence relapsu (mindfulness-based 
relapse prevention) 

Model kombinuje klasické metody prevence relapsu s technikami založenými na 

uvědomění/všímavosti (Hendershot et al., 2011, Witkiewitz et al., 2003, in 

Pavlovská, 2013).  Uvědomění/všímavost je definováno jako záměrná kontrola, 

nezaujatá pozornost, která vede ke změně vztahu jedince k vlastním myšlenkám. 

Tradiční techniky kognitivní terapie se snaží změnit obsah myšlenek, zatímco 

techniky uvědomění usilují o změnu přístupu člověka k vlastním myšlenkám  a 

pocitům. 

Cílem je rozvinout povědomí o vlastních myšlenkách a pocitech a jejich přijetí 

prostřednictvím nácviku uvědomění a následně tyto dovednosti využít jako efektivní 

strategii zvládání cravingu a vysoce rizikových situací. Klienti se učí pozorovat 

příjemné a nepříjemné pocity nebo myšlenky a jsou podporováni v tom, aby je 

přijímali bez posuzování (Hendershot et al., 2011 in Pavlovská, 2013). 

Opakované vystavování se stavu uvědomění ve vysoce rizikových situacích bez 

podlehnutí pokušení užít drogu nebo jednat impulzivně v přítomnosti drogových 

podnětů povede ke zvýšení pocitu vlastní účinnosti. V kontextu uvědomění jsou 
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klienti podporováni v udržení svého zaměření a pozornosti na přítomný okamžik, 

čímž se přestanou zabývat minulými událostmi (např. porušení abstinence) a 

nebudou žít budoucností (např. očekávání euforie po užití drogy) (Witkiewitz et al., 

2003). Model podporuje tzv. pozitivní závislosti (Glasser, 1976) jako jsou cvičení, 

čtení, meditace, jež napomáhají zvyšovat pozornost a kultivovat alternativy 

k bezmyšlenkovitému a kompulzivnímu chování (Marlatt, 2002). Důležitým 

faktorem a mechanismem změny je taktéž sebemonitorování (Witkiewitz et al., 2003 

in Pavlovská, 2013). 

2.2.4 Model závislého já (Addicted-Self model): 

Dle studie Fiorentine et al. (2003 in Pavlovská, 2013) může přístup prevence relapsu 

nesprávně specifikovat vztah mezi vlastní účinností a úzdravou. Úzdravu podle nich 

podporuje uznání ztráty kontroly nad užíváním a potřeby celoživotní abstinence. 

Zvládání rizikových situací a pocit vlastní účinnosti z toho plynoucí jsou spíše 

následkem než příčinou dlouhodobé abstinence. Z tohoto důvodu navrhli model 

závislého já. 

Prevence relapsu považuje abstinenci i kontrolované užívání za regulérní cíle léčby, 

oproti tomu model závislého já předpokládá přijetí konceptu závislého já jako 

nezbytné pro dosažení dlouhotrvající úzdravy. Ztráta kontroly je podle něj znakem 

závislé poruchy spíše než reakcí na situační stres a předpokládá, že kontrolované 

užívání a abstinence jsou postupné kroky úzdravy, kdy klienti většinou nejprve 

zkouší své užívání kontrolovat a po opakovaných selháních kontrolovat užívání 

usoudí, že abstinence je nezbytná. 

Základní principy práce v rámci modelu závislého já: 

 Návrat ke kontrolovanému užívání je velmi nepravděpodobný. 

 Neschopnost kontrolovat užívání není výsledkem nízké motivace nebo 

neschopnosti naučit se behaviorální techniky, ale pozadí závislosti. 

 Závislost je celoživotní onemocnění a jakékoli užívání alkoholu nebo drog 

vyústí do nekontrolovaného užívání i tehdy, když mu předcházely roky 

abstinence. 

 Ukončení závislostního chování je možné u těch, kteří plně přijali potřebu 

celoživotní abstinence (Fiorentine et al., 2003 in Pavlovská, 2013). 



 

31 

 

3 Ecological Momentary Assessment (EMA, okamžité 

posouzení v přirozeném prostředí)  

Ecological Momentary Assessment (EMA) je metoda, která prostřednictvím 

chytrého telefonu (smartphonu) sbírá data od klientů v reálném čase v jejich 

přirozeném prostředí. Tato metoda se používá v mnoha oblastech, jak jsem se již 

zmínila v úvodu této práce – objevila se například ve studiích, které se týkaly 

chronické bolesti (Bruehl et al., 2012), úzkosti a úzkostných poruch (Edmondson et. 

al., 2013), poruch přijmu potravy (Lavender et al., 2013), poruch spánku (Levitt et 

al., 2004), depresivních poruch (Wenze & Miller, 2010), konzumace alkoholu 

(Voogt et al., 2013) a právě i u posuzování cravingu v oblasti závislostí (Shiffman, 

2009), například při odvykání kouření (Shiffman et al., 2007). 

Výhodou oproti jiným metodám je omezení zkreslení vlivem delší časové prodlevy, 

jak tomu bývá u jiných hodnotících metod. EMA se skládá ze dvou, vzájemně se 

doplňujících sběrů dat. Přístroj, v současné době nejčastěji smartphone, několikrát 

denně (v náhodných časech) uživatele vybízí k hodnocení vlastního bažení a popisu 

pocitů a stavů. Druhou možností je, že uživatel může zahájit vyplňování dotazníku 

sám v případě potřeby (např. pokud pociťuje bažení nebo se cítí ohrožen v situaci, ve 

které se právě nachází; při náhlé změně nálad – po hádce atd.). To vše se děje 

v přirozeném prostředí, klient má přístroj kdykoli po ruce.  

Díky této metodě se například  Shiffmanovi a jeho kolegům (1996, 1997, 2002) 

opakovaně podařilo poukázat na to, že bažení po cigaretách předchází relapsu 

kouření a že kouření bez předchozího bažení po něm, se objevuje jen velmi zřídka. 

Podobné asociace se ukázaly i v EMA studiích, které se týkaly alkoholiků (Litt et. 

al., 2000) a uživatelů MDMA (Hopper et al., 2006). 

EMA studie jsou spojeny s mnoha opakovanými měřeními, každá studie může mít 

jiný časový rozsah a různou intenzitu hodnocení. Některé z nich uskutečňují plán 

hodnocení a posuzování subjektu co každých třicet minut po dobu několika dní 

(Shapiro et al., 2002). Nebo mohou být subjekty hodnoceny méně často (například 

jednou za den), ale po delší časový úsek, v řádech měsíců až po rok (Jamison et. al. 

2001). 
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Některé studie EMA jsou zaměřeny na využití tohoto častého hodnocení především 

proto, aby charakterizovaly typický stav pozorovaného subjektu prostřednictvím 

zprůměrování jednotlivých hodnocení a vytvoření jakéhosi modelu průměrného 

stavu subjektu. Častěji však tyto studie využívají několikanásobné hodnocení pro 

sledování dynamiky a intra-individuální změny v chování a prožívání v čase, napříč 

souvislostmi, které poskytují informace o tom, jak se příznaky mění v průběhu času 

nebo jaké situace ovlivňují změnu chování.  

V zásadě si EMA klade za cíl zhodnotit vliv zkušeností a chování v průběhu času, 

zachycovat život tak jak se žije, v každém okamžiku, z hodiny na hodinu, ze dne na 

den, jako způsob, jak věrně charakterizovat jednotlivce a zachytit dynamiku 

zkušeností a chování v čase, za různých okolností (Shiffman, Stone & Hufford, 

2008). 

Nápad pozorovat chování a jeho změny měli již výzkumníci dávno a snažili se najít 

způsob, jak o chování jedinců v přirozeném prostředí, co nejvíc zjistit. Na pomoc jim 

tehdy byla pouze tužka a papír, později se přidala vymoženost ve formě pageru 

(DeVries, 1992 in Shiffman, 2008), který svým „pípáním“ účastníky upozornil na to, 

aby vyplnili dotazník na papíře ohledně jejich momentální činnosti, nálady nebo 

myšlenky. Vývoj elektroniky a technologií, především kapesních počítačů a 

mobilních telefonů, tak otevřel nové možnosti pro více komplexní a složitější EMA 

protokoly a shromažďování informací z přirozeného prostředí.  

Kromě samotného sebe-posuzování mohou být monitorovány i fyzické projevy, jako 

například kardiovaskulární funkce, galvanická reakce kůže, teplota, plicní funkce 

nebo může být monitoring doprovázen odběry a měřením hodnot krevní glukózy atd. 

Přestože se jednotlivé komponenty pozorování vyvíjely samostatně (ambulantní 

monitoring fyziologických funkcí versus sebe-hodnocení zaměřené na chování a 

subjektivní stavy), v různých kontextech a s různými cíli, se metoda EMA snaží 

zahrnout všechny tyto metody a sjednotit tak tyto různé přístupy v jeden společný 

metodický rámec ((Shiffman, Stone & Hufford, 2008). 
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3.1 Použití metody EMA 

Shromažďování dat pomocí metody EMA se dá rozdělit do několika kategorií, dle 

účelu (Bogger et. al., 2003). Těmito účely mohou být: 

a) charakterizovat individuální rozdíly u jednotlivce 

b) popsat přirozený stav a vývoj u jednotlivce 

c) posoudit souvislosti vzhledem k různým situacím 

d) dokumentovat časovou posloupnost 

 

a) při charakterizování individuálních rozdílů u jednotlivce sledujeme změnu 

vnímání v oblasti, která nás zajímá, jež u jednotlivce nastala. Například sledujeme 

sebe-posuzování bolesti u pacienta ve dvou časových bodech – před a po podání 

léků tišící bolest. 

 

b) v případě, že chceme popsat přirozený stav a vývoj u jednotlivce, sledujeme 

jedince v průběhu času, po delší časový úsek. Například McCarthy et al. (2006) 

sledoval křivku průběhu abstinenčních příznaků u pacientů, kteří přestali kouřit. 

Údaje EMA ukázaly, že některé symptomy vrcholily prakticky ihned po skončení 

s kouřením a časem se snižovaly, zatímco jiné se zvyšovaly a přetrvávaly nebo se 

postupem času dokonce ještě zvyšovaly. Toto zjištění bylo v rozporu s dosud 

uznávanými představami o průběhu abstinenčních příznaků.  

Základní popisné informace o stavu a vývoji určitých symptomů v průběhu času 

může být často důležitým zjištěním pro pochopení klinických poruch a výsledků. 

 

c) analýza souvislostí vzhledem k různým situacím je často průřezová, a to i když 

jsou data sbírána longitudinálně, v tom, že zkoumá společný výskyt různých 

událostí a zážitků. Čas zde nehraje hlavní roli, do popředí vystupují zejména různé 

(i nečekané) situace a události. 

Ačkoli většina prací zkoumá vliv různých proměnných na jednu osobu, tak je 

zajímává variace výzkumu, která se zabývá tím, jak jedna osoba ve vztahu 

ovlivňuje tu druhou (Laurenceau & Bolger, 2005). Například Larson & Richards 

(1994, in Shiffman et. al., 2008) požádali členy rodiny, aby sledovali, jak nálada 

ostatních ovlivní je samotné (zkoumali všechny členy paralelně). Zjistili 
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například, že nálada manžela, který přichází z práce, signifikantně ovlivňuje 

náladu jeho manželky, leč naopak to neplatí.  

 

d) dokumentace časové posloupnosti je přirozeným prvkem metody EMA, explicitně 

zkoumá časové posloupnosti událostí a zážitků, snaží se dokumentovat příčiny 

nebo naopak následky událostí či chování nebo studovat kaskády událostí tak jak 

jdou za sebou. V těchto analýzách je pořadí akcí nebo jeho hodnocení klíčovým 

ohniskem. Potenciální sledování toku událostí, chování a prožívání, dále také 

potenciální určení příčin a následku různých stavů, nám do budoucna umožní 

podrobnější porozumění chování. 

 

Díky časovému rozlišení metoda EMA dovoluje zkoumat posloupnosti událostí a 

zážitků, které nám umožní popsat a analyzovat kaskády událostí a interakce mezi 

událostmi, které formují chování v průběhu času od minut a hodin až po dny. 

Vhled do mikro-procesů - interakcí kognitivních, afektivních a behaviorálních 

faktorů, během krátkých časových intervalů, je zvláště důležité, protože mnoho 

teorií psychopatologie se zaměřuje na to, jak se tyto procesy rozvíjí v průběhu 

času. Hodnocení mikro-procesů také usnadňuje rozvoj intervencí, protože 

pochopení toho, jak ovlivňují kognitivní procesy a chování, a jak se vyvíjí v 

průběhu času, pomáhá identifikovat nástroje, které by mohly být v rámci 

intervence včasné a potenciálně i více účinné. Schopnost vrhnout světlo na 

dynamické procesy a situační vlivy, je potenciálně nejdůležitější přínos metody 

EMA v klinické psychologii (Shiffman, Stone & Hufford, 2008). 

3.2 Ecological Momentary Interventions (EMI – okamžité 

intervence v přirozeném prostředí) 

Na výsledky získané prostřednictvím EMA navazuje metoda EMI (Ecological 

Momentary Intervention), česky „okamžité intervence v přirozeném prostředí“. 

Tato metoda, která také funguje prostřednictvím smartphonu, již funguje 

v několika psychosociálních a medicínských oblastech. Prostřednictvím chytrého 

telefonu poskytuje intervence v oblasti odvykání kouření, hubnutí, při úzkostných 
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stavech, při diabetes, u poruch příjmu potravy, užívání alkoholu nebo v oblasti 

zdravé výživy (Heron & Smyth, 2010).  

Intervence jsou většinou poskytovány prostřednictvím SMS nebo hlasových zpráv 

a bývají zasílány automaticky, v menší míře jsou zasílány konkrétním poradcem, 

který reaguje na situaci člověka na druhé straně a v některých případech je to 

kombinace obojího – jak automatické, tak „manuální“ poskytnutí intervence. 

Avšak i automatické zprávy vychází z individuálních charakteristik a potřeb 

participantů, kteří na začátku poskytnou informace o sobě a svém problému. 

Zprávy jsou uživatelům této služby rozesílány s různou frekvencí, zpravidla je to 

tak, že pokud je to krátkodobá pomoc (v řádech týdnů), četnost zasílaných zpráv 

se pohybuje okolo pěti i více zpráv denně, pokud je to pomoc dlouhodobějšího 

rázu (v řádech měsíců až roku), je zasílání zpráv méně intenzivní, například jen tři 

zprávy denně. A nebo se frekvence zasílání zpráv snižuje v závislosti na délce 

řešení daného problému, zpočátku velmi intenzivní podpora, s tendencí 

postupného klesání četnosti zasílaných zpráv. 

Kromě zasílání zpráv jsou většinou tyto programy doplněny ještě jinou podpůrnou 

intervencí, buď jsou to speciálně vytvořené webové stránky s užitečnými 

informacemi k danému problému s nějakou interaktivní složkou, nebo to může být 

diskuzní fórum s lidmi ve stejné situaci/se stejným problémem, chat s odborníkem 

z dané oblasti, osobní kontakt s odborníkem nebo setkávání skupiny uživatelů té 

dané služby (Lazev et al, 2004). 

Metoda EMI se jeví jako velice užitečná, ať už samostatně nebo jako doplněk 

k jiné ambulantní léčbě. V oblasti závislostí a konkrétně v pomoci předejít lapsu 

či relapsu má vysoký potenciál být klienty hojně využívaná a nápomocná. 
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II. Praktická část 

4 Výzkum 
 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem této diplomové práce je zkoumat možnosti a limity aplikace metody (EMA) na 

zjišťování bažení s pomocí chytrých telefonů v podmínkách rezidenční léčby u 

klientů závislých na metamfetaminu, jaká úskalí to přináší atd. Dále pak zjistit, jaké 

zkušenosti mají pacienti/ostatní pacienti/personál s tímto použitím smartphonů v 

léčbě. Získat jejich názory a připomínky na fungování a chod.  

Tyto poznatky by měly posloužit k vylepšení a zkvalitnění programu ve prospěch 

dalších klientů, kteří smartphone s aplikací budou v budoucnu využívat. Hlavním 

úkolem je zjistit, zda lze v léčbě s použitím smartphonu a nainstalované aplikace 

fungovat, bez narušení struktury programu. Zajímá nás také mínění o aplikaci, jaké 

nedostatky dle jejich názoru obsahuje a jak se s případnými problémy nebo potížemi 

při používání vypořádali. Dále je předmětem zájmu, zda účastníci měli nějaká 

očekávání ohledně této aplikace a jestli se tato očekávání naplnila. V popředí zájmu 

jsou i pacientovy pocity a emoce, které u něj používání aplikace vzbuzovalo, zda ho 

to ovlivňovalo v léčbě, případně jakým způsobem a jak s těmito pocity pracoval. 

V širším kontextu by tato práce mohla přinést užitečná data pro další výzkum 

cravingu a spouštěčů užití drogy u osob závislých na metamfetaminu, neboť celá tato 

práce je součástí širší studie Metamfetamin: Craving a užití při přechodu z 

rezidenční do ambulantní léčby. Studie je realizovaná Klinikou adiktologie, z jejichž 

zdrojů byl využit hardware a software pro získání dat ve výzkumné části této 

diplomové práce. 

4.2 Výzkumné otázky 

Vzhledem k výše popsanému cíli této diplomové práce, jsou výzkumné otázky 

formulovány takto: 

 Jak pacienti fungují v léčebném prostředí a programu se smartphonem a do 

jaké míry s nimi tento nástroj může negativně či pozitivně interferovat? 
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 Změnilo se vnímání sebe sama (vnímání tělesných projevů, pocitů) při 

používání smartphonu v léčbě? Pokud ano, jak? 

 Jaký dojem vzbuzuje u pacientů používání aplikace? (užitečné, zbytečné, 

rozčilující, obtěžující…?)  

 Došlo u pacientů ke změně? – (např. v přístupu k léčbě - k jaké změně, co ji 

ovlivnilo?) 

 Jak pacienty/ostatní pacienty/personál omezuje vyplňování dotazníku 

aplikace 8x denně? 

 Narušuje aplikace fungování v léčbě (v čem je ohrožující)?  

 Co by se dalo na aplikaci vylepšit (co schází, co je zbytečné)? 

4.3 Výzkumný soubor 

Základní soubor v této studii tvoří aktuální pacienti střednědobé ústavní léčby.  

Střednědobá léčba závislosti je ústavní léčba vymezená trváním v délce 3 - 6 měsíců. 

Specializovaná lůžková péče navazuje na akutní lůžkovou péči (například 

detoxifikační oddělení), nebo je možný přímý vstup do služby, pokud to zdravotní 

stav dovoluje. V našich podmínkách je poskytována některými psychiatrickými 

léčebnami, popřípadě některými specializovanými psychiatrickými odděleními 

nemocnic. Někdy bývá pojem střednědobá léčba používán i pro kratší program 

terapeutických komunit (přibližně šest měsíců), ve srovnání s jejich standartním 

dlouhodobým (ročním i delším) programem.  

Program střednědobé léčby je komplexní, sdružuje přístupy terapeutické a výchovně-

edukativní. Převažující přístupy terapeutické mají charakter postupů zdravotnických 

(ošetřovatelské, speciální postupy vyšetřovací a léčba přidružených komplikací 

somatických a psychických), psychoterapeutických a sociální péče. Základem, na 

kterém je komplexní program postaven, je strukturovaná léčba s režimem (základní 

model střednědobé léčby v našich podmínkách vychází z modelu zavedeného 

Jaroslavem Skálou, tzv. Skálův či Apolinářský model). 

Pilířem komplexního terapeutického programu je strukturovaná léčba, strukturovaný 

je (1) průběh léčby – do několika fází různě výrazně od sebe oddělených, (2) týden – 

struktura týdne zajišťuje vyváženou skladbu programu, (3) den – v podobě přesného 
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časového rozvrhu jednotlivých aktivit. Strukturovaný program obsahuje ve vyvážené 

podobě aktivity psychoterapeutické, pracovní, volnočasové, atd. 

Se strukturou léčby úzce souvisí soubor pravidel – režim. Jednotlivá zařízení 

přikládají režimu různě velký význam. Smyslem je podporovat takové vzorce 

chování, které vedou k získání odměny bezpečněji, perspektivněji a nikoli nutkavě a 

jeví se být méně riziková z hlediska potenciálního relapsu. Cílem je přejít od pravidel 

a struktury vnějších, k pravidlům a struktuře vnitřní. Ve většině zařízení se pak 

zvládání struktury a režimu hodnotí nejčastěji v podobě bodovacího systému 

(Dvořáček, 2003). 

Menší část pacientů odchází ze střednědobé terapie do dlouhodobých programů 

terapeutických komunit nebo do různých programů intermediárních (doléčovací 

centra s chráněným bydlením, stacionáře), většina se vrací do původního prostředí, 

kde následná péče probíhá formou ambulantní. Psychiatrické léčebny poskytují jako 

jeden z prvků následné péče tzv. opakovací pobyty – většinou 3 týdenní pobyty 

v prvním roce abstinence. 

Z údajů za rok 2012 vyplývá (Mravčík, et al., 2013), že v České republice je celkem 

18 psychiatrických léčeben pro dospělé a 30 psychiatrických oddělení nemocnic, 

které celkem poskytují 10 115 lůžek. Avšak v přehledu certifikovaných programů dle 

typu jsou uvedena pouze dvě zařízení, která poskytují krátkodobou a střednědobou 

ústavní léčbu. 

Nejčastější příčinou hospitalizace uživatelů nealkoholových drog bylo užívání 

kombinace látek (55%) a hned na druhém místě a to v 34% (1873 pacientů) - užívání 

stimulancií (mimo kokain), užívání opiátů/opioidů (7%). Necelá polovina 

hospitalizací uživatelů nelegálních drog (45 %) byla ve věku 20–29 let, 28 % ve věku 

30–39 let, 12 % ve věku 15–19 a dětí do 15 let bylo 32. Většinu hospitalizovaných v 

souvislosti s nealkoholovými drogami tvořili muži (67 %). Z hlediska regionální 

distribuce bylo v souvislosti s nelegálními drogami hospitalizováno nejvíce pacientů 

s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji a Praze (Mravčík, et al., 2013). 

Výběr výzkumného souboru zvolen metodou záměrného (účelového) výběru, 

nejdříve bylo tímto způsobem vybráno léčebné zařízení a po zjištění, že zařízení je 

ochotné spolupracovat, pokračoval výběr na úrovni pacientů léčebny. Do zařazení do 

primárního výběrového souboru třeba, aby pacient splnil následující kritéria:  
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 byl aktuálním klientem rezidenční léčby s diagnózou závislosti na 

metamfetaminu 

 byl v závěrečné fázi léčby  

 dal souhlas s účastí ve studii,  

Výběr pacientů proběhne ve spolupráci s personálem psychiatrické léčebny, který 

vyselektuje vhodné pacienty k tomuto výzkumu, dle výše uvedených kritérií, dojde 

k tzv. předvýběru a následně se z těchto pacientů vybere cca 10 tak, aby byl 

výzkumný vzorek reprezentativní s ohledem na poměr mužů a žen a věku účastníků. 

Sekundární výběrový soubor:  

 ostatní pacienti (bez ohledu na diagnózu) – 15  

 odborný personál (terapeuti, sestry) – 8 

Co se týče ostatních pacientů, zajímají nás především ti, kteří jsou s pacienty, jež 

používají smartphone s aplikací, v bezprostředním kontaktu. Tedy ti, kteří s nimi 

sdílí např. pokoj nebo se účastní stejných programových aktivit (skupina, pracovní 

terapie, komunita). Kritériem je tedy v tomto případě denní kontakt s pacientem 

používající smartphone s aplikací, ochota spolupracovat a sdílet informace ohledně 

používání smartphonu během léčby. Tito pacienti budou vyzváni ke spolupráci na 

setkání ranní komunity, popřípadě skupiny. 

Z odborného personálu nás budou zajímat především výpovědi těch pracovníků, kteří 

v době provozu smartphonů v léčbě (pravděpodobně 2-3 týdny), byli nejčastěji 

přítomni. A to především v době programu, tzn. přes den, tedy v době, kdy chytré 

telefony byly naprogramovány, aby generovaly dotazníky. Bude nás zajímat jejich 

vnímání a názor na používání smartphonů během strukturovaného programu. Zda 

přítomnost smartphonů zaregistrovali (personál dopředu obeznámen s výzkumem, 

ale ne všichni obeznámeni s tím, kteří pacienti budou chytré telefony s aplikací 

používat) a v čem je to případně limitovalo při práci s pacienty. 

4.4 Etická pravidla výzkumu 

V průběhu studie byly dodržovány následující etické principy, které slouží k ochraně 

účastníků výzkumu. Mezi hlavní etické normy patří (Miovský, 2006): 
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 informovaný souhlas klientů s účastí na studii a s případným publikováním 

výsledků tak, aby klienti byli dostatečně a srozumitelně seznámeni s cíli 

studie, s jejím průběhem, možnými riziky a možností odstoupit od studie 

kdykoli v jejím průběhu 

 ochrana soukromí a osobních údajů účastníků studie (anonymní zpracování 

dat), jejímž hlavním cílem je zachovávat mlčenlivost a důvěrnost informací, 

jež by mohly vést k identifikaci účastníků (jak v procesu sběru a analýzy dat, 

tak při případné prezentaci jeho výsledků).  

 ochrana před újmou či poškozením účastníků studie - během výzkumné 

činnosti nesmí dojít k jakékoli újmě hmotné, duševní či jiné (Miovský, 2006). 

Účastníci výzkumu nebudou vystavováni neobvyklému stresu, manipulaci 

nebo osobnímu riziku. Možná rizika studie spočívají v tom, že náhodně 

vygenerovaný dotazník bude v pacientech vzbuzovat nepříjemné pocity a 

bažení, tato skutečnost je ošetřena možností kdykoli odstoupit od studie a 

kontaktovat terapeuta. 

4.5 Metody sběru dat 

Pro účely tohoto výzkumu byla zvolena metoda semistrukturovaného rozhovoru. 

A to zejména proto, aby bylo možné v průběhu rozhovoru pružně reagovat na nově 

objevená témata a zajímavosti, které pomohou lépe odpovědět na výzkumné otázky. 

S každým pacientem, jenž využíval chytrý telefon s aplikací, byl proveden 

polostrukturovaný rozhovor, který byl na místě nahráván na diktafon. 

Jak uvádí Miovský (2006), metoda rozhovorů patří mezi nejvýhodnější metody pro 

získávání kvalitativních dat. Semistrukturovaný rozhovor probíhá na základě předem 

stanoveného schématu. Dle seznamu připravených otázek pak probíhá rozhovor, při 

kterém jsou používány otázky, které jsou v předem připraveném pořadí, ale které 

jsou zároveň otevřené a tím umožňují odpovídajícímu širší a obsáhlejší odpovědi. 

Semistrukturovaný rozhovor je typický také doplňujícími otázkami, které nám, na 

rozdíl od klasických strukturovaných dotazníkových šetření, umožňují dané 

odpovědi upřesnit nebo vysvětlit. 

Rozhovory probíhaly tváří v tvář přímo v léčebném zařízení, ve volném čase 

pacientů. 
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K rozhovoru byl připravený seznam otázek. Tento seznam byl vytvořený na základě 

výzkumných otázek a cílů tohoto výzkumu. Při rozhovorech sloužil seznam otázek 

především jako jakási osa rozhovoru, aby se předešlo „zabíhavým“ vyprávěním a 

rozhovor měl strukturu. Schéma polostrukturovaného rozhovoru je uveden konci této 

práce jako Příloha č. 1.  

 

První část otázek byla zaměřená na sociodemografický status pacientů, s ohledem na 

jejich anonymitu se nezacházelo do podrobností. Otázky se týkaly věku, pohlaví, 

přibližné velikosti města a kraj, kde žijí. Dále byly otázky zaměřené na pobyt 

v léčebném zařízení a okolnosti s tím spojené, jako např. jak dlouho již pacient 

v zařízení pobývá, kolikrát se již léčil ze závislosti, jaké návykové látky kromě 

metamfetaminu užíval/a, a jak dlouho, délka trvání abstinence a kam má namířeno 

po léčbě. 

 

Druhá série otázek se již týkala používání chytrého telefonu, jak s telefonem pacient 

zacházel, zda ho nosil všude s sebou, kam ho nenosil a proč. Zda telefon někdy 

vypínal, za jakého důvodu nebo ve kterém čase nebo zda vypínal zvuk a kdy. Také 

nás zajímalo, jestli na telefon někdy zcela zapomněl. Předmětem dalších otázek je 

délka používání telefonu, zda to bylo po celou dobu probíhajícího výzkumu, nebo jen 

část této doby, případně z jakého důvodu telefon přestal používat/ ho nevydržel 

používat po celou dobu. Poslední otázky z této skupiny se týkají fungování telefonu a 

potíže, které s jeho používáním nastaly.  

 

Třetí část rozhovoru se týkala aplikace, která pacienty vyzývala k vyplnění 

dotazníku. Šlo o to zjistit, zda pacienty omezovalo vyplňování dotazníku během dne, 

pokud ano, kdy nejvíce a jak (nebo v čem) to bylo omezující. Také nás zajímalo, jak 

by se dala aplikace vylepšit, jak by se dal vylepšit dotazník. Jestli byly všechny 

otázky v dotazníku srozumitelné a pochopitelné, byly dobře formulované a to samé 

ohledně odpovědí, jestli byl výběr možných odpovědí dostatečný nebo byl adekvátní 

prostor na vytvoření vlastní odpovědi. Naše otázka směřovala i opačným směrem – 

jestli pacientům připadalo něco v aplikaci nebo samotném dotazníku zbytečné a proč. 
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Poslední část rozhovoru byla zaměřená na pacientovy pocity, myšlenky a postoje, 

které v něm používání aplikace vyvolává, konkrétní znění vypadalo takto: 

1. Co to ve Vás vyvolalo, když se telefon „ozval“? 

 Jaké pocity? Jaké myšlenky? Jaké reakce? 

 Byly tyto pocity vždy stejné nebo se to nějak měnilo? 

2. V jakých situacích se to měnilo? 

 Máte dojem, že jste díky telefonu začal více vnímat své tělo (nebo 

pocity a emoce? 

 jak se to projevilo? 

3. Změnilo používání telefonu nějakým způsobem Váš přístup k léčbě?  

 Jak? Co je jinak? 

4. Vyvolávalo ve Vás vyplňování dotazníku bažení? 

 Jak jste tuto situaci řešil/a? 

 Musel jste někdy kvůli bažení, které to ve Vás vyvolalo, vyhledat 

pomoc terapeuta nebo zdravotní sestry? 

5. Jak na telefon reagovali ostatní spolupacienti a personál? 

 Zaujalo Vás na tom něco? 

 

Otázky na spolupacienty a terapeuty byly víceméně shodné, týkaly se toho, zda 

věděli, že jsou smartphony rozdány mezi některé pacienty a zda ví mezi které. 

Zajímalo nás, jestli si všimli, že někteří pacienti tyto telefony používají, případně kdy 

si toho všimli (okamžitě nebo po několika dnech…). Kromě toho nás také zajímalo, 

jestli se spolupacienti zajímali o telefony, zda o tom mluvili s jejich „majiteli“ nebo 

navzájem mezi sebou a zda to spolupacienty „rozjíždělo“. Terapeutů jsme se tázali, 

jestli se téma telefonů či bažení objevilo v terapii.  

4.6 Metody zpracování a analýzy dat 

Pro fixaci primárních kvantitativních dat byly využity záznamové archy (Miovský, 

2006). Při interview byli respondenti dotazováni dle strukturovaných otázek a jejich 

odpovědi zaznamenány do záznamového archu. Pro komplexnost získaných údajů 

byl rovněž pořízen audiozáznam, který plnil kontrolní funkci.  
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Pro dílčí úpravu dat byla využita tzv. redukce prvního řádu, tj. doslovný přepis 

záznamu z interview. Pro lepší orientaci a pohodlnější porovnávání výpovědí jsem 

k tomu použila MS Excel. V prvním sloupci tabulky byly jednotlivé otázky 

rozhovoru – v řádku pak konkrétní odpovědi pacientů. Jako úprava a příprava dat pro 

analýzu byla použita technika barvení textu, kdy se k hlavním tématům přiřadí 

určitá barva, a při pročítání textu se konkrétní pasáže zabarvují. Miovský (2006) 

uvádí, že takto připravený text usnadňuje orientaci a urychluje analýzu. 

Dále pak tzv. metoda kontrastů a srovnávání (Miovský, 2006), která pomáhá 

porozumět souvislostem a vlivům zkoumané problematiky. 

4.7 Průběh výzkumné studie 

Po domluvě s vedením léčebného zařízení, že zde může být výzkumná studie 

uskutečněna, proběhla v léčebně dne 9. července 2014 informativní schůzka pro 

potenciální účastníky výzkumu. Následně bylo vybráno dvanáct pacientů (ze všech 

tří oddělení), kteří splňovali kritéria a byli ochotni se studie účastnit. Těmto 

pacientům byly rozdány smartphony s aplikací zjišťující bažení. Tomu předcházel 

krátký rozhovor s jednotlivými pacienty, jehož cílem bylo zjistit časový 

harmonogram těchto jednotlivců, neboť pro skupinou terapii jsou pacienti z jednoho 

oddělení rozděleni do menších skupinek. Tyto informace byly potřebné pro správné 

nastavení telefonu, respektive nastavení doby klidu, tedy čas, kdy se smartphone 

nebude ozývat. Vedení léčebného zařízení určilo dobu klidu během těchto aktivit: 

ranní komunita, skupinová terapie, volná tribuna a hodnotící skupina.  

Rozhovory s jednotlivými pacienty pak probíhaly v období od 20. do 25. července 

2014 přímo v léčebném zařízení. V době mé přítomnosti v zařízení smartphone 

používalo 8 pacientů, jeden pacient používání smartphonu vzdal krátce po začátku 

jeho používání. Rozhovor jsem tedy uskutečnila se všemi devíti pacienty, z nichž 

zmíněný jeden již v době mé přítomnosti smartphone nepoužíval. Rozhovor nemohl 

být uskutečněn se třemi pacienty a to z důvodu jejich nepřítomnosti v léčebném 

zařízení, dva z nich podali revers a jedna pacientka odešla do terapeutické komunity.  
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5 Výsledky 
 

5.1 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvoří 12 pacientů střednědobé ústavní léčby, kteří zcela nebo 

alespoň částečně splňovali kritéria pro účast v tomto výzkumu (někteří účastníci se 

nenacházeli v poslední fázi léčby). Jejich účast byla dobrovolná a měli možnost 

kdykoli ze studie vystoupit.  

Výzkumu se účastnilo 10 mužů a 2 ženy, což zhruba odpovídá poměru mužů a žen 

v léčebně, kde muži tvoří více než dvě třetiny všech léčených pacientů.  

Věk těchto dvanácti účastníků se pohybuje od 26 let do 50 let, průměrný věk celé 

této skupiny je 34,1 let.  

Ze všech dvanácti účastníků výzkumu jich je 7 svobodných, 3 rozvedení, 1 ženatý a 

jeden účastník tuto informaci neuvedl.  

Co se týká vzdělání, tak 3 pacienti mají pouze základní vzdělání, 3 jsou vyučení a 

zbytek, tedy 5 pacientů má střední školu s maturitou, jeden účastník informaci opět 

nesdělil.  

Účastníci výzkumu byli ze čtyř různých krajů České republiky, z toho 6 jich žije 

v hlavním městě Praha, 2 ve Středočeském kraji, 2 v Plzeňském, 1 v Jihočeském a 

jeden účastník údaje nezadal. 

Čtyři pacienti byli v době výzkumu v psychiatrické léčebně již 3 měsíce, jeden z nich 

dokonce již 5 měsíců, další 2 pacienti zde byli 2 měsíce, další z nich 5 týdnů, jiný 3 

týdny. Dva pacienti po zapojení do výzkumu podali revers (který nesouvisel 

s výzkumnou studií) a jedna pacientka pokračovala z léčebny do terapeutické 

komunity, z těchto důvodů se zmíněnými třemi pacienty nemohl být uskutečněn 

rozhovor a chybí i některé sociodemografické údaje. 
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Délka drogové kariéry se mezi účastníky této studie pohybovala od 11 do 26 let. 

Průměrná doba drogové kariéry těchto pacientů je 15,5 let. Pouze jeden účastník 

uvedl, že je to jeho úplně první léčba, ostatní se se závislostí léčí opakovaně. 

Výše zmíněné sociodemografické údaje pacientů shrnuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 

 

5.2 Technická oblast – telefon, fungování 

V první části rozhovoru byli účastníci tázáni, jak s telefonem zacházeli, kam ho 

nosili, případně, na která místa telefon nebrali. 

5.2.1 Zacházení s telefonem 

Většina účastníků výzkumu telefon měla stále při sobě, je na důležité části programu 

jako je ranní komunita, volná tribuna, skupinová terapie nebo hodnotící skupina, ho u 

sebe neměla, aby tím nerušila zbytek komunity. Několik účastníků se zmínilo, že 

telefon nenosili ani na sportovní aktivity, kvůli nepohodlí a aby se vyvarovali 

případné snadné ztrátě telefonu. Jeden účastník uvedl, že telefon nechával na pokoji 

a pokud byl přítomný v době zvonění telefonu, dotazník vyplnil, ale přiznal se, že 

telefonu příliš pozornosti nevěnoval. Jiný pacient uvedl, že zezačátku telefon také 

Pacient: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Věk 37 
let 

38 
let 

29 
let 

26 
let 

40 
let 

26 
let 

36 
let 

29 
let 

27 
let 

34 
let 

37 
let 

50 
let 

Pohlaví  m m m m m m ž m m m ž m 
Kraj PHA PHA PLK STČ PHA JHČ PHA PHA PLK STČ X PHA 
Délka pobytu 

v PL nyní 

3 
měs 

3 
měs 

5  
týd 

2 
měs 

2 
měs 

3 
 týd 

5 
měs 

3 
měs 

3 
měs 

reve
rs 

odcho
d do 
TK 

reve
rs 

Fáze léčby 
2. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 

reve
rs 

TK 
reve

rs 

Počet 

absolvovaných 

léčeb včetně 

této 

3 8 4 2 3 6 3 1 4 X X X 

Délka užívání 20 
let 

19 
let 

11 
let 

12 
let 

26 
let  

13 
let 

15 
let 

13 
let 

14 
let 

12 
let 

17 
let 

15 
let 

Rodinný stav sv. sv. sv. sv. roz. žen. X sv. sv. roz. sv. roz. 
Vzdělání SŠ SŠ SOU SŠ SŠ SOU X SŠ SOU ZŠ ZŠ ZŠ 



 

46 

 

nosil všude s sebou, ale krátce po jeho používání zvolil jiný způsob - měl telefon 

stále vypnutý a pouze když přišla chuť/bažení, telefon zapnul a vyplnil dotazník. 

Většina pacientů telefon měla stále zapnutý, ale alespoň jednou ho každý z nich 

vypnul. Nejčastější důvod byl vypnutí telefonu o víkendu v době volna, když chtěli 

pacienti spát. Jeden pacient ho vypínal každou noc, přestože v noci telefon dotazníky 

negeneroval. Další ho vypnul na celý víkend z důvodu výjezdu mimo léčebnu, jeho 

důvod zněl: „Chtěl jsem být s rodinou a kamarády a neměl jsem na to myšlenky.  A 

jednou jsem ho taky vypnul přes den, když jsem spal.“ Jiný pacient, tentýž, jež tvrdil, 

že telefon nechává převážně na pokoji, uvedl: „jo, vypínal jsem ho často, protože mě 

to štvalo, i 4 dny jsem ho měl vypnutej“. 

Pět z devíti klientů uvedlo, že vypínali zvuk telefonu, aby tím nerušili ostatní, 

ponechali si pouze vibrační funkci, která je upozorňovala na vyplnění dotazníku. 

Zbytek účastníků nechalo nastavení v původním stavu, to znamená vyzvánění i 

vibrační funkci ohlášení dotazníku. Jeden účastník, jenž míval zapnutý zvuk, v době 

skupinové terapie zanechal telefon na pokoji a řekl k tomu: „vypnul ho spolubydlící, 

protože ho to rušilo na pokoji“. 

Jednomu klientovi se stalo, že si zapomněl vzít telefon na celodenní terénní program, 

takže ho použil, až když se večer s komunitou vrátil. Jiný klient si ho zapomněl vzít 

na pracovní terapii, ale to se stalo jen výjimečně. Ostatní pacienti na telefon prý 

nezapomínali. 

5.2.2 Celková doba používání telefonu 

Otázka byla směřována na to, jak dlouho vydrželi pacienti telefon s aplikací používat 

od té doby, co jim byly telefony předány, případně z jakého důvodu telefon používat 

nevydrželi. Jeden klient odpověděl: „vydržel jsem ho používat jen jeden den, zdálo se 

mi to hrozně invazivní, přivozovalo mi to chutě, ikdyž jsem je neměl“.  

Jiný klient, který telefon po 12 dnech užívání vrátil: „z těch dvanácti dní jsem ho 

celkově používal asi 4 dny. Začalo mě to štvát hned první den… chtěl jsem ho vrátit, 

ale nakonec jsem si to ještě rozmyslel.. já na to musím mít náladu… já tady totiž 

vůbec chutě nemám, tak mě akorát naštve, když se mě to ptá na nějaký věci..“.  



 

47 

 

Pacient: „od začátku doteď, ale zapínal jsem ho jen, když jsem měl chutě. Mě to 

štvalo, je to telefon rušitel, ty otázky navádí k tomu, aby člověk myslel na drogy.“ 

Jiný pacient: „celou dobu, ale ne vždy to vyplním, někdy se mi nechce“. 

Ještě jedna reakce: „no jako bojuju celou dobu, ale přiznám se, že teď jsem měl těžké 

chvíle, tak jsem na to kašlal, neměl jsem absolutně náladu to vyplňovat“. 

5.2.3 Práce s telefonem, nedostatky 

Tato část rozhovoru byla zaměřená na to, jak se pacientům s telefonem pracovalo, 

jestli fungoval tak, jak měl, nebo se vyskytly nějaké potíže. Většina pacientů si 

stěžovala, že se telefon „zasekával“ a často se nedal ovládat a bylo nutné ho 

restartovat.  

Pacient: „Telefon fungoval dobře, ale ten software blbne, zhruba 2x denně musím 

restartovat.“ 

Další reakce: „telefon nefungoval dobře, vyzvánělo to, jakoby to chtělo tu aplikaci, 

zvonilo to, ale když jsem to odemkl, tak tam šlo vyplnit ten dotazník dobrovolný a 

pořád to zvonilo, jako bych měl vyplnit ten, co se spustí sám. Tak jsem ho restartoval, 

ale to se mi zase posunul čas. Nebo jsem vyplňoval odpověď, vypisoval jsem ji tam a 

v tom se telefon zaseknul a vypnul se… a vše zmizelo.“ 

Jiný účastník řekl: „nefungovalo to – telefon zvonil, ale nešel vyplnit dotazník. 

Naštvalo mě to, tak jsem ho vypnul, pak třeba za 3 hodiny jsem ho zapnul a zase to 

nešlo…“. 

Další pacient sdělil: „zasekával se, přeskakovalo to do běžné odemykací obrazovky, 

to byl ten první telefon, co jsem měl. Teď se mi stává, že to přeskakuje, zazvoní to, 

abych to vyplnil, ale když odemknu klávesy, tak už je tam jen ten dotazník, který můžu 

vyplnit dobrovolně“. 

5.2.4 Omezování v režimu 

Ptali jsme se klientů, zda je vyplňování dotazníků a přemýšlení nad ním, nějak 

omezovalo během dne, reakce byly různé, sedm z deseti tvrdilo, že je vyplňování 
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dotazníku neomezuje, dva naopak uvedli, že ano. Většina pacientů tedy tvrdila, že se 

omezovat nenechala a dotazník vyplnila, jen když to bylo možné a pro ně pohodlné. 

 

 „Ano omezovalo, když jsem třeba na něčem pracoval, měl nějaké myšlenkové 

pochody, tak mě to vyrušilo a musel jsem přestat dělat si své věci a věnovat se 

tomu telefonu. Nejvíce mi to vadilo ráno.“  

 

 „Omezovalo! Třeba při psaní deníku a tak. Pro mě důležitejch věcech. Ale 

nenechal jsem se omezovat, prostě jsem ho vypnul…“ 

 

Opačné názory zněly takto: 

 „Významně ne, měli jsme to povolené, takže v pohodě. Když jsem si to párkrát 

pořádně pročetl, tak už mi pak to vyplňování šlo rychle, věděl jsem, z čeho 

vybírat.“ 

 „Mě ne, to spíš ostatní tím zvukem… jeden mi říkal, že ho spouští ten zvuk.“ 

 „Když už jsem se k tomu dostal, tak mě to neomezovalo, prostě jsem to vyplnil…“ 

 „Jako omezovat mě to nemůže, protože tu aktivitu musím splnit, protože bych byl 

záporně ohodnocenej… Ale třeba když jsem byl na zahradě na pracovkách a měl 

jsem ruce od hlíny, tak to bylo blbý, nebo na kulturní hodince…“ 

 

5.2.5 Co by se dalo na aplikaci vylepšit 

Otázka na vylepšení se týkala nejen aplikace, ale samotného dotazníku, jednotlivých 

otázek a možnostech odpovědí. Zajímalo nás také, jestli se pacientům zdá něco 

v dotazníku zcela zbytečné. Vylepšení by uvítali všichni pacienti, hlavně co se týče 

funkčnosti aplikace a její občasné „neovladatelnosti“, kdy si „dělá, co chce“. Časté 

zasekávání aplikace ztěžovalo pacientům práci se smartphonem a považovali to za 

největší nedostatek této studie. Připomínky měli i k otázkám v dotazníku, největší 

vlnu ohlasu sklidila poslední otázka, která pacienty vybízí k tomu, aby zaškrtli 

výpovědi, které se jich týkají. Mezi nabízenými odpověďmi je: „viděl jsem přípravu 

drogy“, „viděl jsem výrobu drogy“ apod. a jediná odpověď, které se dá zaškrtnout a 

tím dokončit celý dotazník je „mám u sebe více než 200Kč“. 
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Jeden pacient řekl: „aby se to nesekalo a aby to šlo odkliknout, když jsem v pohodě a 

nechci to vyplňovat. Když nebažím, přijde mi zbytečný vyplňovat, co dělám, jestli 

poslouchám hudbu a tak. Když mám chutě, tak to jo, aby se zjistilo, co mě 

spouští…“. 

Jiný klient: „dalo by se vylepšit v té poslední otázce – jak odpovědět. Jediná 

možnost, jak dokončit dotazník je totiž zadat že jsem měl u sebe víc než 200Kč, jinak 

to nabízí, že jsem viděl výrobu/přípravu drogy a tak, což v léčebně kromě filmu 

možný není a vyplnit tam svoji odpověď, to je zdlouhavý… a představa, že bych to 

tam musel pokaždý napsat…“. 

Další pacient říká: „nic moc mě nenapadá… Snad jen když nebažím, aby se to dalo 

ukončit jedním kliknutím, prostě kliknout na NE a nemuset se prodírat celým 

dotazníkem, který ve mně ty chutě vyvolává“. 

Pacient: „abych ho vyplňoval, jen když chci já, aby to nezvonilo tak často“. 

Reakce pacienta na možnosti odpovědí: „uvítal bych pestřejší výběr odpovědí“. 

Pacient o dotazníku: „myslím, že ty otázky jsou přesně takové, jako když jsem u 

terapeuta, to si myslím, že je dobrý, hlavně ohledně těch nálad a tak. Ale pak jak to 

nabízí, upozorní na tu drogu, jestli jsem potkal dealera a tak… tak to ty chutě 

umocní, je to takový podbízivý“. 

Další pacient o dotazníku: „zdá se mi, že to moc navozuje takový nepříjemný stavy 

některýma těma otázkama…“. 

Jiný účastník: „na tu poslední otázku se nedá odpovědět pravdivě, je to moc 

teoretický, měli by to vymejšlet uživatelé, ty otázky“. 

Co připadalo pacientům v dotazníku zbytečné/obtěžující: 

 „Zadám, že jsem sám – a v další otázce se mě to zeptá znova, s kým jsem… to mě 

štvalo, ale jsou to spíše drobnosti.“ 

 „Ty náhodné časy jsou zbytečné, tady v programu toho máme hodně a musíme 

plnit režim, tak by stačilo vyplňovat jen, když mám chutě.“ 
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 „Ta poslední otázka. A že je to převážně na život venku.“ 

 „Některý otázky jsou zbytečně dlouhý.“ 

5.3 Dotazník - pocity, myšlenky a reakce 

V této části nás zajímalo, co to v pacientech vyvolá, když se telefon ozve, jaké 

pocity, myšlenky nebo reakce. Zda se to mění a případně v souvislosti s čím se to 

mění. V pacientech to vyvolávalo pocity příjemné i nepříjemné, podle toho, z kterého 

úhlu se na to dívali. Jeden pacient poznamenal, že je příjemné, že se o něj někdo 

zajímá, byť jen prostřednictvím vygenerovaného dotazníku, jiný uvedl, že pocity 

byly spíše nepříjemné, protože mu dotazník připomínal, že je toxikoman. Popis jejich 

pocitů: 

 „Zezačátku někdy chutě, když jsem si ty odpovědi četl. A měnilo se to podle typu 

chutě – mívám chutě na pervitin, na heroin a na alkohol a každá ta chuť je jiná.“ 

 „Bral jsem to jako dobrou věc. Jaké myšlenky? Žádné, mě to nějak nespouštělo.“ 

 „Jaké pocity? Blbý, připomenutí, že jsem toxikoman. Myšlenky žádné. A reakce? 

Štvalo mě to, když to zvonilo někomu jinýmu a oni to nechali zvonit…“ 

 „Pocity celkem příjemné, že má vlastně někdo zájem o mně, s kým jsem a tak. 

Jaké reakce? Když jsem měl špatnou náladu, tak jsem to nevyplnil a zavřel do 

šuplíku“. 

 „No že musím vyplnit ten dotazník, tak takovou jako povinnost, pocit 

zodpovědnosti asi. A někdy jsem začal myslet na drogu, nebo mi hlavou 

procházely vzpomínky. Měnilo se to podle nálady, když jsem měl blbou náladu, 

tak to bylo hrozný.“ 

 „Vztek a takovej nepříjemnej pocit, že musím přemýšlet nad těma drogama a 

přitom bych na ně sám v tu chvíli nemyslel… Myšlenky mi přicházely o tom, jaké 

by to bylo venku, jaký by v tom byl rozdíl, kdybych to vyplňoval. Jestli by to bylo 

účinný a dokázalo mi to pomoct a tak.“ 

 „Vztek, na to, že mě ten telefon vyrušuje. A neměnilo se to, štvalo mě to pořád, i v 

dobré náladě, i ve špatné“. 

 „Reagoval jsem na to tak, že když to šlo, tak jsem to vyplnil, ale musel jsem hodně 

přemýšlet, co zaškrtnu, protože tady na drogy chutě nemám.“ 
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5.3.1 Vztah k vnímání sebe sama 

Tato část rozhovoru byla zaměřená na dojem, zda pacienti díky telefonu a aplikaci 

začali více vnímat své tělo nebo své pocity a myšlenky. Pět pacientů odpovědělo, že 

žádný takový dojem nemají, že je to vůbec v tomto ohledu neovlivnilo. Pacienti se 

zmiňovali, že své pocity a myšlenky ohledně bažení vnímají po celou dobu a proto je 

v tomto ohledu smartphone neovlivnil, respektive nedošlo k „ještě většímu“ vnímání 

sebe samotného. Ostatní k tomu poznamenali toto: 

 „Tělesně ne, myšlenky ano, vyvolalo mi to chutě, přemýšlím o tom, že venku se mi 

to bude stávat pořád, říkám si, že je to dobře, když je to tady v léčebně… tady je to 

v pohodě, venku to bude horší. Člověk je citlivější. Díky tomu telefonku jsem si 

uvědomil, že moje chutě ovlivňujou nálady. Kolikrát věci, který ani člověk za chuť 

nepovažuje, díky telefonku si uvědomí, že vlastně s chutí pracuje…“. 

 „No jako jó, myslím, že jsem se dostal víc k sobě, že jsem si to jako víc 

uvědomoval. Jak se to projevilo? Když jsem byl v pohodě a říkal si, že je to fajn a 

že v tom chci zůstat, v tomhle pocitu…“ 

 „Víc jsem začal přemýšlet nad těma chutěma, jak s nima pracovat.“ 

 „Rozhodně, já jsem v tu chvíli jakoby neměl bažení, kolikrát… ale spíš mě to 

nutilo přemýšlet, na co bych měl nejvíc chuť.“ 

5.3.2 Změna v přístupu k léčbě 

Ptali jsme se pacientů, zda je používání telefonu a hlavně aplikace, nějak ovlivnilo 

v přístupu k léčbě, případně jakým způsobem nebo jak se to projevilo. Sedm klientů 

odpovědělo, že se jejich přístup vůbec nezměnil a to především proto, že léčbou 

závislosti už si prošli a mají jasno v tom, co od léčby očekávají a jak by se měli 

chovat. Jako příklad za všechny níže odpovědi dvou pacientů: 

 „Ani ne, jelikož je to moje několikátá léčba, tak už ty svoje myšlenkový pochody 

znám, i ty situace, ve kterých bažím, už mám zmapovaný. Já mám bažení třeba 

spojený s klimatickýma podmínkama…“ 

 „To ani ne, já už jsem celkem ostřílenej, věděl jsem, s čím sem jdu a co chci…“ 
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Několik pacientů to však ovlivnilo i přesto, že i oni již mají zkušenosti v oblasti 

léčby závislostí. Přinutilo je to více propojovat své aktuální stavy s představami, jak 

by mohly tyto stavy vypadat mimo léčebné zařízení. 

 „Připravuju se na to už jít ven, tak jako takovej větší respekt zvenku, protože tam 

ty chutě budou přicházet častěji než bych si myslel, minimálně zezačátku, než se 

nějak rozjedu a začnu fungovat. Takže asi větší respekt zvenku, rizikový lidi, 

situace. Je pravda, že jsem to moc neřešil… Myslel jsem si, že udělám tlustou 

čáru, ale díky tomu telefonku jsem zjistil, že to asi nepůjde…“ 

 „Připadá mi, že jsem se víc uklidnil. Ten telefon je pro mě taková záštita. Od té 

doby, co vyplňuju ty dotazníky, se o bažení nemám potřebu už s nikým bavit.“ 

5.3.3 Smartphone a bažení 

Otázka na pacienty byla jednoduchá – jestli v nich vyplňování dotazníku vyvolává 

bažení a jak takovou situaci řešili, pokud nastala. Čtyři pacienti odpověděli 

rezolutně, že ne, že bažení to v nich nevyvolávalo. Tvrdili, že jsou zvyklí o drogách 

mluvit a že samotné zmínění o drogách v nich chutě nevyvolává, že spouštěče bažení 

vidí v něčem jiném, spíše v náladách, vzpomínkách, v určitém počasí nebo určité 

situaci. Reakce na bažení a jeho zbavení se bylo vyvinutí nějaké jiné aktivity, 

nejčastěji sport nebo vyhledání přítomnosti někoho dalšího. Několik poznámek 

ohledně bažení: 

 „Jak kdy, někdy si člověk kontrolovaně baží…“ (otázka tazatele – co to znamená, 

kontrolovaně bažit?) – „to znamená, že se zastavím, chvíli na ty drogy myslím… 

jako člověk nemá jen špatný vzpomínky na ty drogy… já mám tendenci si 

pamatovat jen ty dobrý věci… No, anebo jsem se to snažil zlehčit, udělat si z toho 

srandu… anebo o tom někomu řekl, anebo jsem si šel zahrát nohec“. 

 „Bažení vyloženě ne, dávám si pozor, abych se nerozjížděl. Ale jako jo, je tam ta 

myšlenka, protože na to musím myslet, když se tím prokousávám…“ 

 „Vyvolávalo to ve mně chutě (mimochodem mě hrozně štve to slovo bažení, to je 

fakt děsný!). Tak jsem vyplnil dotazník.“ 

 „Někdy jo, vyplnil jsem dotazník a šel něco dělat, hrát pinčes nebo se o tom s 

někým pobavit.“ 

 „Ano. Řešil jsem to tak, že jsem ho vypnul a vrátil.“ 
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5.3.4 Reakce spolupacientů a personálu na smartphone z pohledu 
pacientů 

Jak na telefon reagovali ostatní spolupacienti a personál, to byla poslední otázka, 

kterou jsme pacientům pokládali. Z výpovědí vyplývá, že ostatní pacienti byli 

zvědaví, jak smartphone funguje a co je v dotazníku za otázky. Poté, co zjistili „o co 

jde“ se více zajímat přestali a spíše si stěžovali na nepříjemný zvuk, který 

smartphone vydává, zvláště pokud telefon zůstal např. na pokoji bez majitele. 

Pacienti také poznamenali, že ostatní pacienti pro smartphone vymýšleli různé 

přezdívky a často si jejich „majitele“ dobírali. Nejčastěji používanou přezdívkou pro 

smartphone bylo „feťácký tamagoči“, „rušítko“ nebo „bažítko“. V momentě, kdy 

smartphone začal zvonit a dožadovat se vyplnění dotazníku ostatní pacienti říkali 

„volá Ti závislost“. Přítomnost smartphonu bylo zpestřením a původcem vtipných 

situací a momentů. 

 „Chtěli mě zabít [o spolubydlících], rušilo je to. Ale jinak byli zvědaví, na začátku 

jsem jim i telefon půjčil a zkusili si vyplnit dotazník…“ 

 „Byli naštvaní, že to zvoní, jinak nic neříkali…“ 

 „Negativně, kvůli tomu zvonění… Jo a taky paní kuchařka byla naštvaná, když mi 

to zvonilo, jinak z personálu nikdo… No a kamarádka si zkusila vyvolat dotazník, 

zajímalo jí to, i ostatní chtěli vidět, co je tam za otázky, tak jsem jim to četl.“ 

 „Ostatní nijak. V podstatě ani nevědí, že ho mám…“, [poznamenal pacient, který 

měl telefon převážně vypnutý]. 

 „Byli zvědaví [o pacientech], nechal jsem ho kolovat a zkoušeli si vyplnit 

dotazník.“ 

5.4 Pohled spolupacientů a personálu na přítomnost 
smartphonů 

Spolupacienti i personál (z nich především terapeuti) od vedení léčebny věděli, že v 

zařízení bude probíhat „nějaký“ výzkum se smartphony s aplikací na bažení. Sami 

terapeuti dělali na svých odděleních předvýběr pacientů pro výzkum vhodných (dle 

zadaných kritérií), takže měli povědomí, kdo by telefon mohl „dostat“. Kdo se do 

výzkumu zapojil, poznali záhy, telefony se začaly ozývat a tak bylo hned jasné, kdo 

jsou hlavní aktéři v této věci. Na tomto se shodli jak terapeuti, tak i spolupacienti.  
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Většina spolupacientů byla zvědavá, jaké otázky jsou obsaženy v dotazníku. Někteří 

pacienti tak spolupacientům otázky z dotazníku četli, jiní jim nechali zkusit dotazník 

vyplnit. O bažení se příliš řeči nevedly, snad jen mezi několika jednotlivci, ale jako 

téma na skupinu nebo komunitu v souvislosti s probíhajícím výzkumem, se téma 

bažení do popředí nedostalo.  

Toto potvrdili i terapeuti, nezaznamenali v komunitě žádnou změnu v souvislosti 

s tématem bažení. Zdravotní sestřičky poznamenali, že si občas někdo postěžoval, že 

ho telefon „rozjíždí“, ale spíš si z toho dělali pacienti legraci a vymýšleli kreativní 

přezdívky („feťácký tamagoči“, „volá Ti závislost“, „rušítko“, „bažítko“ atd.). 

 

Nyní se pokusme odpovědět na výzkumné otázky, jež byly předmětem tohoto 

výzkumu.  

1. Jak pacienti fungují v léčebném prostředí a programu se smartphonem a do jaké 

míry s nimi tento nástroj může negativně či pozitivně interferovat? 

 

Odpověď na tuto otázku nelze generalizovat, neboť dle jednotlivých výpovědí 

pacientů, se jejich názor na ovlivnění smartphonem v léčebném prostředí liší.  

Budeme-li vycházet z výpovědí devíti pacientů, od kterých máme odpovědi na tuto 

otázku, vychází nám, že v léčebném prostředí a v programu pacienti fungují beze 

změny. Pokud u některého pacienta došlo k pocitu omezování smartphonem, řešil 

situaci buď vypnutím telefonu, v případně pocitu silného omezování, jeho vrácením. 

Nicméně zbylých sedm z devíti pacientů uvedlo ve své výpovědi, že je smartphone 

v programu neomezoval, respektive se omezovat nenechali.  

 

2. Změnilo se vnímání sebe sama (vnímání tělesných projevů, pocitů) při používání 

smartphonu v léčbě? Pokud ano, jak? 

 

Pět pacientů uvedlo, že k žádné změně ve vnímání sebe sama u nich nedošlo. Jako 

důvod uváděli, že se léčí již po několikáté a ve vztahu k chutím a cravingu již mají 

mnoho poznatků a to i díky recidivám. Mapování spouštěčů a prevence relapsu byla 

součástí každé léčby a mají dojem, že na tomto poli již neprobádanou oblast nelze 
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objevit. I přesto však u dalších čtyř pacientů k určité změně ve vztahu k vnímání sebe 

samého došlo. Nutno podotknout, že kromě jednoho pacienta, pro něhož byla tato 

léčba tou úplně první, se ostatní pacienti léčí také poněkolikáté. Z jejich odpovědí 

vyplývá, že je aplikace nutila přemýšlet nad chutěmi, i když v tu chvíli by k nim za 

„normálních“ okolností (myšleno v léčebně, tzn. v uzavřeném, chráněném prostředí) 

nedocházelo. Připodobňovali si však dotazníkem to, že po propuštění z léčby na ně 

bude působit mnoho okolních vlivů a je důležité vědět, které vjemy by mohly chutě 

ovlivňovat. Změnu na úrovni vnímání tělesných pocitů, nepocítil ani jeden 

z dotazovaných pacientů. Vygenerovaný dotazník tedy spíše vnímali jako simulaci 

prostředí mimo léčebnu, kde nástrahy v podobě slov, situací a vjemů, v přeneseném 

významu, číhají na každém kroku. 

 

3. Jaký dojem vzbuzuje u pacientů používání aplikace? (užitečné, zbytečné, 

rozčilující, obtěžující…?)  

 

Samotná aplikace se zdá pacientům užitečná a vnímají jí jako přínos do budoucnosti. 

Zvláště v takové podobě, kdy by aplikace byla propojená s intervencí, která by 

reagovala na jejich aktuální stav. V současné podobě se některým pacientům zdálo 

zbytečné, aby se smartphone 8x denně dožadoval vyplnění dotazníku a to je dohnalo 

až k tomu, že telefon během dne vypínali nebo nechávali na pokoji. Někteří pacienti 

v souvislosti s aplikací popisovali své stavy a pocity ve vztahu ke smartphonu jako 

vztek, naštvání, rušení. V tomto kontextu však zmiňovali i nepřiléhavost některých 

otázek k léčebnému prostředí a připadalo jim, že aplikace je spíše určená pro 

používání mimo léčebné zařízení. 

 

4. Došlo u pacientů ke změně? – (např. v přístupu k léčbě - k jaké změně, co ji 

ovlivnilo?) 

 

Většina pacientů změnu ve svém přístupu k léčbě nepocítila. Mezi argumenty opět 

zaznělo, že z důvodu opakované léčby již mají pacienti přístup k léčbě ujasněný a 

ovlivnění telefonem u nich nepřicházelo v úvahu. Nicméně dva pacienti určitou 

změnu pocítili, dle jejich slov si více uvědomili, že v léčebně je ideální prostor pro 
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přemýšlení nad rizikovými situacemi a že díky smartphonu si uvědomili, že všem 

rizikovým situacím a nástrahám mimo chráněný prostor léčebny, se nelze vyhnout 

nebo jim uniknout a je třeba přemýšlet i nad jinými strategiemi zvládání chutí než 

vyhýbání se rizikovým místům, situacím a lidem. Změna je ve vztahu k léčbě i 

k budoucnosti po ní, prý díky smartphonu cítí větší respekt k vnějšímu světu a větší 

pokoru, protože díky telefonu zjistili, že i přes velkou sebedůvěru v dodržení 

abstinence pořád existují slabá místa, která ještě nemají zcela pod kontrolou.  

 

 

5. Jak pacienty/ostatní pacienty/personál omezuje vyplňování dotazníku aplikace 8x 

denně? 

 

O pacientech a omezování během programu už jsme diskutovali u první výzkumné 

otázky a dospěli jsme k tomu, že se pacienti omezovat nenechají. I ostatní pacienti 

tvrdili, že je přítomnost smartphonů nijak neomezuje. Jeden spolupacient nám sdělil, 

že když si jeho spolubydlící z pokoje, zapomněl smartphone na pokoji a ten ho pak 

vyrušil v odpočinku, rozhodl se ho vypnout. Jinou formu omezování jsme od 

spolupacientů nezjistili. Ani personál neměl v tomto ohledu žádné připomínky, ani 

postřehy, víceméně přítomnost smartphonů po čase příliš nevnímali. 

 

6. Narušuje aplikace fungování v léčbě (v čem je ohrožující)? 

 

Fungování v léčbě, jak již bylo zmíněno v první otázce, aplikace nenarušuje. Pacienti 

jsou natolik zodpovědní sami k sobě, že se nenechají ani ohrozit. Jak již bylo 

zmíněno ve výsledcích výše, pacient, který se cítil ohrožen, telefon přestal okamžitě 

používat a vrátil ho. Jiní pacienti tyto situace řeší vypnutím telefonu. Během tohoto 

výzkumu nedošlo ani k tomu, že by pacient kvůli svému pocitu ohrožení, vyhledal 

pomoc personálu. Pacienti vnímají ohrožení aplikací jako součást svého posilování 

zvládat rizikové situace sami. 

 

7. Co by se dalo na aplikaci vylepšit (co schází, co je zbytečné)? 
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Zde se všichni pacienti shodli, že pro bezproblémové soužití se smartphonem je 

nutné, aby se odstranili softwarové chyby, které často práci s telefonem ztěžovaly, 

případně zcela znemožňovaly. Několikrát se stalo, že telefon vyzváněl, ale obrazovka 

byla černá a telefon vůbec nereagoval, případně telefon vyzváněl, na displeji 

signalizovala výzva k vyplnění dotazníku, avšak dotazník se nechtěl spustit. Ve dvou 

případech se stalo, že aplikace z telefonu zcela zmizela a bylo nutné ji tam znovu 

nainstalovat. Bohužel chybovost softwaru byla hojná a je dost možné, že tyto potíže 

negativně zkreslily dojem pacientů na tento výzkum a jejich přístup k němu. Mimo 

chybovost v chování aplikace, měli pacienti i připomínky k samotnému dotazníku a 

otázek v něm. Nejčastěji zmiňovali poslední otázku a nemožnost odpovědět na ni 

pravdivě a celkově pochybovali o jejím smyslu a v několika případech byla pacienty 

označena jako zbytečná. Mezi další nedostatky nutno zmínit duplicitní tázání se na 

jeden fakt, byť v jinak formulované otázce, tato chyba však byla pacientem vnímána 

jako ne příliš podstatná připomínka. Někteří pacienti by uvítali pestřejší odpovědi, 

jiným se naopak zdály možnosti odpovědí nadbytečné a jiní by zrušili výběr 

odpovědí a uvítali by otevřené otázky s možností odpověď dopsat. Rozporuplné 

názory jsou i na délku dotazníku, jedné skupině pacientů se zdál být dotazník 

přiměřeně dlouhý, ne-li krátký, jiným naopak příliš dlouhý. 

6 Diskuze 

Metoda EMA je v posledních dvaceti letech v zahraničí (Kuntsche & Labhart, 2013) 

čím dál více používaná, jak již bylo řečeno na začátku této práce. Díky metodě EMA 

byly zaznamenány velké pokroky v poznatcích v oblasti fenomenologie, etiologie, 

psychologických modelů, biologických mechanismů, léčbě a interakcí genotyp-

prostředí v psychopatologii (Ebner-Priemer & Trull, 2009; Myin-Germeys et al, 

2009).  

V České republice je tento výzkum s pomocí metody EMA prvním pokusem ke 

zjištění, jak tuto metodu lze používat, jaké má limity a nedostatky. K tomu nám 

pomohli pacienti střednědobé ústavní léčby, kteří se léčili se závislostí na 

metamfetaminu (případně kombinovanou závislostí, metamfetamin + další návyková 

látka) a byli ochotní se do této studie zapojit. 
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Smartphone s aplikací, jež zjišťovala okolnosti bažení, používali během této léčby 

s možností kdykoli smartphone odevzdat personálu (jeden konkrétní pracovník 

v zařízení). Každé 2-3 dny bylo nutné ze smartphonů stáhnout vyplněné dotazníky 

pomocí wifi připojení na internet, aby mohl proběhnout transfer dat na server. I to 

měl po vzájemné domluvě na starost jeden z pracovníků zařízení, v době 

nepřítomnosti výzkumníků. Zde je nutno poukázat na důležitý nedostatek ze strany 

výzkumníků. Vlivem nedůkladného označení smartphonů došlo k záměně těchto 

přístrojů mezi jednotlivými pacienty. Naštěstí byla tato chyba odhalena a díky 

spolupráci pacientů bylo možno zjistit, kdy přesně k této záměně došlo a která data 

odeslaná na server, jsou tímto incidentem zkreslena. 

Jedna z výzkumných otázek bylo vnímání fungování v léčebném prostředí a 

interference, ať už pozitivní, či negativní, odpověď na tuto otázku je však velice 

subjektivní. Záleží na mnoha faktorech na straně pacienta, od povahy, délky drogové 

kariéry, počtu absolvovaných léčeb až po temperament a ochotu ponořit se do svých 

pocitů a myšlenek a nechat na sebe tyto vlivy působit. Tyto faktory de facto 

ovlivňovaly většinu odpovědí na výzkumné otázky. Zejména počet absolvovaných 

léčeb hrál roli, zejména v otázkách přístupu k sobě a ke svým pocitům, ale i v otázce 

spouštěčů bažení nebo přístupu k léčbě, kde pacienti tvrdili, že díky předešlým 

léčbám, mají již tuto oblast zmapovanou a smartphone jim v tomto ohledu nepřinesl 

žádné nové poznatky.   

7 Závěr 

Metoda EMA je bezesporu velice užitečným nástrojem k posuzování okolností 

v přirozeném prostředí zkoumaných jedinců v reálném čase. Výhoda reálného času je 

oproti často zkreslujícím retrospektivním posuzováním již nyní nedocenitelná a 

budoucí využití této metody může některé oblasti vědy posunout zase o kousek dál. 

Velký potenciál lze očekávat i v oblasti závislostí, kde je pole působnosti pro tuto 

metodu velice žádoucí a může přinést spoustu nových poznatků a posunout oblast 

adiktologie dopředu. Ať už v oblasti prevence (např. mapování situací, za kterých 

jsou žáci a středoškoláci vystavováni alkoholu nebo kouření cigaret prostřednictvím 

médií (např. Scharf et al, 2013)) nebo při mapování okolností závislostního chování 
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(např. Preston et al, 2009; Shiffman, 2009) či při léčbě závislostí (např. odvykání 

kouření (Ferguson & Shiffman, 2011)). 

Tímto výzkumem jsme potvrdili, že ve střednědobé ústavní léčbě lze sbírat data touto 

metodou, nicméně pro další práci s tímto nástrojem, je nutné zaměřit se na některé 

aspekty a to především softwarové vyladění aplikace a zlepšení jejího chodu a 

funkčnosti. Pozornost by se měla věnovat i dotazníku, zvláště některým otázkám, 

jenž pacienti označili za zbytečné nebo výběru odpovědí, které má taky mnoho 

nedostatků, na které pacienti poukázali. Po úpravě těchto chyb a nedostatků, které 

jsou spíše technického rázu, se lze začít soustředit na analýzu sesbíraných dat, 

týkajících se cravingu. Pro další práci je však velmi důležité, aby byl tento nástroj 

spolehlivý a nedocházelo kvůli technickým nedostatkům ke zkreslování či dokonce 

absenci sbíraných dat.  
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9 Přílohy 

9.1 Příloha č. 1  

Polostrukturovaný rozhovor 

 

Otázky pro pacienty používající smartphone s aplikací: 

Sociodemografická oblast 

6. Věk 

7. Pohlaví  

8. Velikost města, kde žijete? 

9. Ve kterém kraji žijete?  

10. Jak dlouho jste v PL? 

11. Ve které fázi se v léčbě nacházíte? 

12. Pokolikáté se léčíte? 

13. Užívaná NL -  jen metamfetamin nebo kombinace (čeho)? 

14. Jak dlouho jste užíval/a? 

15. Jak dlouho abstinujete? 

16. Kdy odcházíte z léčby? 

17. Kam máte namířeno po léčbě? 

 

Technická oblast – telefon, fungování 

18. Popište prosím, jak jste s telefonem zacházel/a. (popis chování) 

 Nosil jste ho všude s sebou? Kam ne a proč? 

 Vypínal jste ho? Pokud ano, na jak dlouho a proč? 

 Vypínal zvuk? 

 Nezapomínal jste na něj? 

19. Jak dlouho jste vydržel používat telefon?  

 Z jakého důvodu jste nevydržel telefon používat po celou dobu? 

20. Jak se Vám s chytrým telefonem pracovalo? 

21. Fungoval telefon tak, jak měl?  

 co nefungovalo, v čem byla potíž? 

  

Technická stránka – aplikace, dotazník + interference s režimem 
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22. Omezovalo Vás nějak vyplňování dotazníku během dne?  

 Pokud ano, jak (v čem) a kdy nejvíce? 

23. Co by se dalo na aplikaci vylepšit? 

24. Dotazník – pochopitelnost otázek, forma otázek, možnosti odpovědí ? 

 Co by se dalo na dotazníku vylepšit? 

25. Zdálo se Vám něco v souvislosti s aplikací zbytečné? 

 

 

Osobní stránka – pocity, myšlenky, reakce, vztahy 

26. Co to ve Vás vyvolalo, když se telefon „ozval“? 

 jaké pocity? Jaké myšlenky? Jaké reakce? 

 Byly tyto pocity vždy stejné nebo se to nějak měnilo? 

27. V jakých situacích se to měnilo? 

 Máte dojem, že jste díky telefonu začal více vnímat své tělo (nebo 

pocity a emoce? 

 jak se to projevilo? 

28. Změnilo používání telefonu nějakým způsobem Váš přístup k léčbě?  

 Jak? Co je jinak? 

 

29. Vyvolávalo ve Vás vyplňování dotazníku bažení? 

 Jak jste tuto situaci řešil/a? 

 Musel jste někdy kvůli bažení, které to ve Vás vyvolalo, vyhledat 

pomoc terapeuta nebo zdravotní sestry? 

 

30. Jak na telefon reagovali ostatní spolupacienti a personál? 

 Zaujalo Vás na tom něco? 

 

Otázky pro personál/spolupacienty: 

1. Věděl/a jste, že někteří pacienti budou několik týdnů používat telefon 

s aplikací? 

2. Věděl/a jste, kteří pacienti nakonec telefon s aplikací používají? 

3. Všimli jste si, že pacienti telefon používají? 
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 Kdy jste si toho všimli? Po jaké době? 

4. Mluvil/a jste o tom s někým?  

 S kým? S „majitelem“ telefonu či navzájem…? 

5. Mluvili jste v souvislosti s tím o bažení?  

 Jak? S kým? 

6. Personál: Stalo se bažení či telefon tématem terapie? 

7. Spolupacienti: „Rozjíždělo“ Vás něco v souvislosti s tímto výzkumem (např. 

vědomí, že aplikace je zaměřená na bažení)? 
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