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ABSTRAKT 

 

 

 Jako téma diplomové práce bylo zvoleno Potřeby osob závislých na návykových látkách 

k  udržení úspěšné abstinence v  následné péči. Následná péče je důležitá součást léčby 

závislosti, která není efektivně využívána a  mnohdy i  zcela přehlížena. Cílem práce je objasnění 

potřeb abstinujících osob se závislostí na alkoholu a  jiných nealkoholových drogách a  jejich 

následná komparace.  

 Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a  praktické. Teoretická část se zabývá 

problematikou vývoje závislosti, její diagnostiky, popisem návykových látek a  procesem léčby. 

Kapitoly věnující se léčbě jsou deskribovány z  hlediska možnosti jejich individuálního využití 

v  léčebném procesu. Své místo v  této části práce zaujímá i  téma následné péče závislých osob 

v  procesu doléčování se a  problematika relapsu. 

 Druhá část práce se zabývá výzkumem zaměřeným na zmapování potřeb závislých osob 

pro udržení úspěšné abstinence a  jejich následné komparace. Objasnění těchto potřeb může 

sloužit jako doporučení jiným abstinujícím osobám či podpůrným službám v  systému následné 

péče k  úspěšnému zvládnutí abstinování v  dnešní době. 
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ABSTRACT 

 

 The topic Needs of people addicted to drugs and alcohol to maintain succesful abstinence 

in aftercare was chosen. Aftercare is an important part of addiction treatment, but often 

overlooked and unused. The aim is to clarify the needs of abstinent persons addicted to alcohol 

and other non-alcohol drugs and their subsequent comparison.  

The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals 

with the development of addiction, its diagnosis, description of drugs and treatments options. 

Chapters dealing with treatment are thoroughly discussed because of the individual usage during 

the treatment of addiction. Aftecare of addicted people and problems with relapse take place in 

this part of work. 

The second part deals with research focused on identifying the needs of addicted people 

to drugs and alcohol to maintain successful abstinence and their subsequent comparison. 

Clarifying of these needs can serve as a  recommendation to other abstaining people or as a  

support to services in the system of aftercare to successful abstinence nowadays. 
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ÚVOD 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou léčby osob závislých na alkoholových 

a nealkoholových drogách. Téma bylo zvoleno z  důvodu stále se zvyšujícího počtu lidí 

s problémem závislosti na alkoholu a  jiných drogách. Příčinou je snadná dostupnost těchto látek 

a zvyšování tolerance společnosti vůči jejich užívání, převážně alkoholu. Rizika plynoucí 

z užívání návykových látek mají zdravotní, psychické a sociální dopady. V teoretické části se 

primárně zaměřuji na terminologii spojenou s  problematikou závislostí, v  rámci které je 

definována závislost z  hlediska znaků a  diagnostiky tohoto syndromu. Dále zahrnuji kapitolu 

orientující se na seznam látek, na kterých závislost může vzniknout. Po výčtu rizikových látek se 

práce zaměřuje na metody a  přístupy k  léčbě závislosti. Neopomíjím tématiku systému léčení 

a v  rámci kapitoly zaměřené na tuto soustavu jsou deskribovány jednotlivé služby v  oblasti 

léčby závislosti na alkoholu a  jiných návykových látkách. Poslední kapitolu věnuji následné 

péči. V  této části popisuji služby věnující se doléčování a  proces abstinování. Jednotlivé 

kapitoly jsou rozvrženy tak, aby popsaly vznik syndromu závislosti a  možnosti, jak s  touto 

diagnózou pracovat. 

 Praktická část se již věnuje potřebám abstinujících osob, které procházejí procesem 

doléčování formou následné péče. Léčení závislí byli osloveni prostřednictvím služeb následné 

péče nebo vybráni z  mého blízkého a  rodinného okolí. Výpovědi týkající se léčby těchto osob 

byly zjišťovány kvalitativní metodou prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru 

a polostrukturovaných dotazníků. Na základě zjištěných potřeb se též práce zabývá komparací 

možných diferenciací mezi skupinou závislých na alkoholu a  skupinou závislých na jiných 

nealkoholových drogách. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ZÁVISLOST 

 

 Stav závislosti lze definovat dle 10. revize klasifikace nemocí. Touto definicí jasně 

odlišujeme chování, které se návykovému chování blíží, ale nemůže být označeno za závislost.  

Definice Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) je poněkud komplikovaná a  rozsáhlá. 

 Drogová závislost, jak ji definuje Mahdalíčková (2014) je: „ psychický a  fyzický stav, 

který vyplývá ze vzájemného působení mezi živým organismem a  drogou, charakterizovaný 

změnami chování a  jinými reakcemi, které vždy zahrnují potřebu brát pravidelně drogu pro její 

psychické účinky anebo proto, aby se zabránilo nepříjemnostem při její nepřítomnosti 

v  organismu. Drogová závislost je novější termín pro dříve užívaný výraz toxikomanie. Drogově 

závislý člověk drogu ke své existenci nutně potřebuje, je jí „zotročen“. Stala se součástí jeho 

metabolismu a  při jejím nedostatečném přísunu dochází k  poruchám jeho funkcí.“ 

(Mahdalíčková, 2014: 31) 

 „Syndrom závislosti: Je to skupina fyziologických, behaviorálních a  kognitivních 

fenoménů, v  nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u  daného jedince mnohem větší 

přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou 

syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které 

mohou, avšak nemusí být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k  užívání látky po 

období abstinence často vede k  rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu 

u jedinců, u  nichž se závislost nevyskytuje.“ (Nešpor, 2005:10) 

Definic závislosti existuje celá řada. Pro tuto práci budu vycházet z  poslední zmíněné 

definice, jelikož vystihuje přednost užívání návykové látky před jiným jednáním. Být 

abstinentem je pro mnohé léčené pacienty velká zátěž. U  některých léčených pacientů se 

vyskytuje diagnóza závislosti pro několik látek nebo tříd látek najednou. Dle MKN při diagnóze 

závislosti hovoříme o  alkoholu, opioidech, kanabinoidech, sedativech nebo hypnoticích, 

kokainu, jiných stimulancií včetně kofeinu a  pervitinu, halucinogenech, tabáku, organických 

rozpouštědlech a  několik látek či jiných psychoaktivních látkách dohromady. Tomuto výčtu 

látek byl přiřazen kód, který se posléze uvádí do diagnostiky (př. F10.2  závislost na alkoholu). 
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 Na vzniku závislosti se podílejí základní faktory. Mezi tyto faktory jsou řazeny: genetická 

transmise; biochemické zvláštnosti organismu; osobnostní struktury; prostředí a  tolerantní 

postoje společnosti; droga a  její dostupnost a  v  neposlední řadě podnět – startér. V  přítomnosti 

těchto faktorů začínají působit průběhové mechanismy, kterými jsou: nepřítomnost jiných 

alternativ k  řešení situací s  uspokojivým výsledkem a  vznik a  opakování situací uspokojivě 

vyřešených pomocí návykové látky. (Heller, Pecinovská, 1996) 

Nešpor uvádí, že diagnostikovat syndrom závislosti bychom měli pouze u  těch lidí, 

u kterých během jednoho roku došlo k  výskytu třech a  více jevů popsaných níže, jako jsou silná 

touha nebo pocit puzení užívat látku, potíže v  sebeovládání při užívání látky, především pokud 

jde o  začátek a  ukončení nebo množství látky, tělesný odvykací stav, průkaz tolerance k  účinku 

látky ve smyslu užívání již vyšších dávek látky k  dosažení stavu z  dřívějšího menšího množství 

látek, postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívání psychoaktivní látky, 

nebo i  zotavení se z  jejího účinku a  posléze pokračování v  užívání přes jasný důkaz zjevně 

škodlivých následků. (2005) 

1 .Craving, neboli bažení či silná touha užívat látku.  Je dobré odlišit craving od prostého 

chtění užívat látku. Při cravingu dochází ke zvyšování tepové frekvence, bylo zjištěno, že dochází 

k  aktivaci některých částí mozku, dochází k  oslabení paměti, prodlužuje se reakční čas, dochází 

ke změnám na oční sítnici, nastává vyšší aktivita potních žláz, snížení kožní teploty a  vyšší 

slinění u  osob závislých. Daný jev může ovlivňovat některé kognitivní funkce. Následkem jsou 

pak potíže s  rozhodováním u  závislých. Craving však může mít i  pozitivní dopad pro pacienty, 

jelikož díky němu jsou schopni rozpoznat hrozící rizikové situace, mohou se na ně lépe připravit 

a  naučit se craving zpracovat. (Nešpor, 2010) 

Mezinárodní klasifikace ho popisuje jako silnou touhu nebo pocit puzení, toužení užívat 

látku nebo látky. To 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. Tento druh toužení je v  podstatě také součástí definice patologického 

hráčství podle mezinárodní klasifikace nemocí (doslova se tam uvádí: “Postižení popisují 

intenzívní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout spolu se zaujetím myšlenkami a  představami 

hraní a  okolností, které tuto činnost doprovázejí.”). (Nešpor, 1999:5) 

Bažení je rozlišováno na dva typy: psychické a  tělesné. Tělesné bažení nastává po 

odeznívání intoxikace návykovou látkou. Psychické bažení se objevuje po delší abstinenci a  je 



 

11 

 

vyvoláváno situacemi, ve kterých se závislý dříve pohyboval. Dále lidmi, se kterými se dříve 

stýkal, a  také setkáním s  látkou, na které je závislý. (Nešpor, 1999) 

Tento typ dělení není zcela přesný. Objevují se situace, které tužbu vyvolají. Například 

požití malé dávky alkoholu v  léku, který si závislý vzal, nebo delší abstinenci bez konkrétního 

spouštěče. Setkáváme se i  s  dělením do jiných skupin.  

I  tyto jiné skupiny lze ale zahrnout do bažení tělesného nebo psychického. (Nešpor, 1999) 

Autor ve svém titulu uvádí, že pocity závislých při toužení lze dělit do tří skupin.  

1 . skupinou jsou vzpomínky na příjemné pocity pod vlivem návykové látky (uvolnění), anebo 

fantazie spojené s  nutkavým přemýšlením na látku.  

2 . skupinou jsou nepříjemné tělesné pocity jako pocení, svírání na hrudi, bušení srdce, sucho 

v  ústech, bolesti hlavy, sucho v  ústech.  

3 . skupinou jsou nepříjemné duševní pocity jako silná touha po návykové látce nebo hazardní 

hře, úzkosti, stísněnost, únava, slabost, zhoršené vnímání okolí, neklid, vzrušení, podrážděnost. 

(Nešpor, 1999) 

Pro osoby se závislostí je důležité, aby se naučily s  tímto dychtěním po látce pracovat. 

Během léčby jsou pacienti upozorňováni na možnosti jeho zpracování, které se často váže na 

emoční stavy. „Mezi bažením a  emocemi existují jasné souvislosti. Zejména negativní emoce, 

jako např. úzkost, prokazatelně zvyšují sílu bažení. Podobně jako emoce bývá i  bažení provázeno 

tělesnými změnami. Postupy, které se doporučují ke zvládání bažení, lze většinou použít i  ke 

zvládání nebo bezpečnému projevení rizikových emocí (např. relaxace, tělesné cvičení, pasivní 

pozorování myšlenek, a  pocitů, o  pocitech hovořit, posilování motivace, sebemonitorování 

i další psychoterapeutické postupy). Vzhledem k  uvedenému nebudeme patrně daleko od pravdy, 

když bažení označíme za specifickou a  často velmi silnou emoci.“ (Nešpor, 1999) 

Mezi emoční stavy, které mají souvislost s  tímto jevem, řadíme hněv, úzkost a  strach, 

depresi, radost a  štěstí, nudu a  nedostatek podnětů. Tyto jmenované emoční stavy mohou hrát 

důležitou roli „spouštěčů“ vedoucí závislé k  rizikovému chování. Bažení je součástí závislého 

chování a  jeho výskyt neznamená, že pacient neusiluje o  abstinenci. Práce s  ním může naopak 

závislému dodat sebedůvěru, pokud svou krizi překoná. Pozitivní zkušenost se zvládnutím 

cravingu může vést v  budoucnosti k  opětovnému zvládnutí. Nešpor svým pacientům vysvětluje 

zvládnutí pocitu toužení na přirovnání amerických terapeutů, kteří tvrdí, že nezáleží na tom, kdo 

vám zaklepe na dveře, ale koho si vpustíte dovnitř. Výčitky by tedy neměly směřovat k  výskytu 
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bažení, nýbrž by se měl závislý zaměřit na překonání pocitu po návykové látce. Osoby závislé 

jsou učeny, aby se vyvarovaly střetům se „spouštěči“, které k  němu vedou. Těmito spouštěči 

jsou myšleny převážně rizikové situace, kterými se zabývá Marlatt a  kterým se budu věnovat 

dále v  kapitole o  relapsu. 

Zvládání tohoto jevu lze nejen technikami jako je relaxace nebo sebemonitorování 

a uvědomování si pocitů, ale také farmakologickou metodou. Léky podávané proti bažení nemají 

senzitizující účinky jako disulfiram (antabus), které by zhoršovaly snášenlivost alkoholu. Tyto 

léky mají za účinek pouze ovlivnit dychtění, což by mělo vést k  předcházení recidiv. Léčba 

cravingu pomocí léků by měla být součástí komplexní léčby závislostí v  dnešní době. (Nešpor, 

1999) 

2 . Zhoršené sebeovládání je druhým znakem, dle kterého lze diagnostikovat pacienta 

jako závislého. Zhoršené sebeovládání velmi úzce souvisí s  cravingem. Sebeovládání je jím silně 

ovlivněno. Neznamená však, že se osoba se silným pocitem touhy nedokáže ovládnout. Na 

druhou stranu neuvědomované bažení může silně ovlivnit sebeovládání. Zhoršené sebeovládání 

se může vyskytovat i  bez předešlého bažení. Sebeovládání se týká chování závislých osob, není 

pouze subjektivní a  lze ho vidět. Vyskytuje se často v  rizikovém prostředí, pokud člověk své 

pocity nezvládne, poddá se spouštěčům a  není schopen odolat. Sebekázeň lze zlepšit formou 

učení sociálních dovedností, uměním odmítnout atd. Člověk pak může zvládnout craving, odolat 

spouštěčům a  nepoddat se touze po návykové látce. (Nešpor, 2000) 

3 . Somatický (tělesný) odvykací stav. Aby mohl být tento stav diagnostikován, musí být 

splněna tři kritéria. Prvním je nedávné vysazení či redukce látky po opakovaném nebo 

dlouhodobém užívání. Druhým jsou příznaky v  souladu se známkami odvykacího syndromu 

a třetím kritériem je, že příznaky nejsou vysvětlitelné tělesným onemocněním nezávislým na 

užívání látky a  nejsou lépe vysvětlitelné jinou psychickou či behaviorální poruchou.  

Odvykací stav osob závislých na alkoholu Nešpor dělí do tří kategorií. Jako první uvádí 

lehký odvykací stav. Tvrdí, že mnoho závislých osob pije v  tazích, mezi kterými jsou období 

abstinence. Po dvoudenním pití alkoholu následujícím po měsíční abstinenci nelze předpokládat 

odvykací stav, ale hovoří o  kocovině. Středně těžký odvykací stav je stav vyskytující se spíše 

u lidí, kteří pijí alkoholické nápoje denně než u  lidí, kteří popíjejí nárazově a  mezi pitím 

alkoholických nápojů abstinují.  
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Třetí kategorií je těžký odvykací stav. V  tomto stavu u  osob závislých dochází ke křečím 

(epileptické záchvaty) a  rozvoji deliria tremens. Na všechny z  těchto stavů existuje vhodná 

léčba. (2000) 

Příznaky diagnostikující některé odvykací syndromy: 

-  u  alkoholu jsou to alespoň tři z  příznaků: bolesti hlavy, pocení, zrychlený tep nebo vyšší 

krevní tlak. Nevolnost či zvracení, přechodné halucinace nebo iluze, psychomotorický 

neklid, pocit choroby a  slabosti, nespavost, třes jazyka, víček nebo prstů, 

- u  opioidů (např. heroin) jsou to také alespoň tří ze symptomů: slzení, zívání, výtok z  nosu, 

bolesti svalů a  křeče, opakované pocení a  husí kůže, zrychlený tep, neklidný spánek, silná 

touha po opiátu a  rozšíření zornic, 

- u  kanabinoidů (marihuana a  hašiš) nejsou kritéria příznaků více specifikována. Mohou trvat 

od několika hodin až do sedmi dnů a  jsou to např. úzkosti, třesy rukou, podrážděnost, pocení 

nebo svalová slabost 

- u  sedativ a  hypnotik to jsou to také nejméně tři známky jako bolest hlavy, zrychlený tep, 

insomnie, velké epileptické záchvaty (Grand Mal), třes jazyka a  víček, prstů, pokles 

svalového tonu ve stoji, halucinace a  iluze, psychomotorický neklid, nevolnost či zvracení, 

pocit choroby a  slabosti, paranoidní představy (pacient se může cítit být pronásledován) 

- u  kokainu a  jiných stimulantů (do této skupiny patří i  hojně užívaný pervitin) to jsou 

alespoň dva symptomy k  definování odvykacího stavu. Patří sem letargie a  únava, bizarní 

nebo nepříjemné sny, zvýšená chuť k  jídlu, zpomalení psychomotoriky či neklid, silná touha 

po droze, nadměrná spavost, nebo naopak insomnie. (Nešpor, 2000) 

Odvykací stavy, jak byly rozděleny výše, mají různé průběhy. Dle autora lze říci, že 

nejhorší průběh a  největší zátěž pro lidské tělo mají těžké odvykací stavy po požívání alkoholu, 

sedativ a  hypnotik. U  tabáku, kanabinoidů, opioidů a  stimulantů jsou stavy neohrožující život 

závislého. (Nešpor, 2000) 

4 . Růst tolerance byl partikulárně popsán výše. Je to stav, kdy závislému k  dosažení 

touženého stavu již nepostačuje stejná dávka látky jako dřív a  tudíž musí zvyšovat dávky látek, 

které jej uspokojují. Nešpor hovoří o  tom, že není přesně známo, jak tato tolerance vzniká. Co je 

však velmi důležité pro práci s  člověkem závislým na návykových látkách, je informování 

o tomto jevu – tedy růstu tolerance. (Nešpor, 2000) 
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 „Tolerance organismu se mění vlivem drogy a  je ve svém stoupajícím trendu typickým 

projevem přizpůsobování tělesného metabolismu nové látce. Postupně může organismus tolerovat 

takové množství drogy, které by pro něj na začátku znamenalo ohrožení života. Tolerance se 

v  terminálním stadiu opět snižuje, avšak zpět do výchozí úrovně se již nevrací.“ (Heller, 

Pecinovská, 1996: 12) 

5 . Zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů. Tento znak je ve velmi úzké souvislosti 

s  cravingem, zhoršeným sebeovládáním a  pokusech o  redukci nebo vysazení návykové látky. 

Také je s  tímto znakem spojen jev, kdy mnohem více času věnujeme shánění návykové látky 

a jejímu následnému užívání či ztavení se z  účinků látky. V  případě ukončení užívání návykové 

látky je pak důležité si uvědomit, že vnikne spousta času, kterým byl dříve pojen právě 

s  užíváním čí sháněním návykové látky a  teď je potřeba tento čas vyplnit smysluplnými 

aktivitami, které člověka povedou k  úspěšné abstinenci. 

6 . Pokračování v  užívání přes jasný důkaz škodlivých následků. Tento jev můžeme 

považovat za znak závislého chování až v  případě, kdy je osoba užívající návykovou látku 

upozorněna na to, že si poškozuje svůj zdravotní stav. Tedy je informována o  škodlivých 

účincích návykové látky a  látku přesto dále užívá. (Nešpor, 2000) 

Při dlouhodobém nadměrném pití alkoholu dochází k  adaptaci buněk organismu na trvalý 

přísun této látky. Dochází ke snížení odpovědi na původně účinnou látku, zvyšuje se tolerance 

a rozvíjí se syndrom odnětí drogy (abstinenční syndrom) při přerušení pití alkoholu. To tvoří 

základ bludného kruhu u  závislosti na alkoholu. (Heller, Pecinovská, 1996) 

 Závislost lze dělit na psychickou a  fyzickou. Fyzická složka závislosti nutí uživatele brát 

návykovou látku, aby nedošlo k  rozvoji odvykacího stavu. Tento stav je nepříjemný, ale je 

zvládnutelný při dodržení doporučeného postupu. Psychická složka závislosti lze překonat 

mnohem hůře. Je potřeba s  ní dlouhodobě pracovat, aby i  po několikaleté abstinenci nedošlo 

k  návratu k  závislému chování. Pojem sekundární závislost se používá u  vzniku závislosti 

v  důsledku jiné duševní poruchy. Duševní porucha není vyvolána užíváním návykových látek. 

Tento stav je označován jako duální diagnóza. (Mahdalíčková, 2014) 

Znaky závislého chování se dají diagnostikovat i  u  chování, které není spjato s  užíváním 

návykových látek. Dle klasifikace nemocí mezi tato chování můžeme řadit např. patologické 

hráčství. Závislost na práci již v  klasifikaci nemocí nenajdeme, avšak lze u  tohoto jevu 

pozorovat znaky závislosti stejně jako u  závislosti na nakupování. (Nešpor, 2000) 
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2 NÁVYKOVÉ LÁTKY 

 

 Návykové látky jsou takové substance, které mají schopnost uživateli vyvolat návyk pro 

užívání nebo vytvořit závislost na užívání. Další vlastností těchto látek je, že navozují změnu 

vědomí a  změnu psychického stavu uživatele, tzv. psychotropní účinek. V  dnešní době jsme 

látkami tohoto typu obklopeni téměř na každém kroku. Z  důvodu tolerance společnosti tak běžně 

rozlišujeme návykové látky na legální a  ilegální. Legálními jsou označeny ty, které mají ve velké 

míře zastoupení v  běžném životě. Řadí se mezi ně alkohol, tabák, káva, čaj a  často i  různé 

druhy léků. Ilegálními látkami jsou označovány ty, jejichž výroba a  distribuce je zakázána 

zákonem. Jsou to především pervitin, heroin, extáze a  marihuana. Pojmem drogy společnost 

v  současnosti označuje spíše tyto látky, jejichž výroba je zákonem zakázána. (Presl, 1995) 

 Institut pro kriminologii a  sociální prevenci se zaměřil na výzkum veřejného mínění 

o vybraných aspektech problematiky užívání návykových látek a  protidrogové politiky. 

Občasnou konzumaci alkoholu považuje za přijatelné 78% dotazovaných, u  drog bylo 

procentuální zastoupení podstatně nižší. Podobně tomu bylo v  pohledu na zdravotní rizikovost 

návykové látky. Alkohol hodnotili za rizikový jen při pravidelném užívání. (Zeman a  kol., 2011) 

Často se uvádí i  dělení na drogy tvrdé a  měkké. Dělení na drogy tvrdé a  měkké je spjato 

opět s  mírou tolerance společnosti a  také s  mírou vytvoření závislosti na těchto látkách. Jak je 

již uvedeno výše, na každé z  těchto látek může vzniknout závislost a  není výjimkou léčba 

závislosti na kouření marihuany na odděleních zabývajících se léčbou závislostí při 

psychiatrických léčebnách. (Presl, 1995) 

Na území České republiky převládá užívání pervitinu, který se stal i  vývozním artiklem. 

Dalšími přítomnými jsou těkavé látky, které jsou užívány čicháním a  jsou velmi snadno 

dostupné. To má za následek experimentování s  nimi mezi mládeží. Nejčastěji zneužívanou 

látkou mezi jmenovanými je alkohol. Česká republika patří mezi státy s  nejvyšší spotřebou 

alkoholických nápojů. (Heller, Pecinovská, 1996) 

Zmíněny budou psychoaktivní látky, které jsou uvedené v  MKN10 a  dle kterých 

vznikají poruchy vyvolané jejich účinkem po užití. 
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2.1 Alkohol 

 

 Alkohol provází lidskou společnost již od počátku civilizací. Původně byl součástí 

náboženských rituálů, posléze se začal užívat jako nápoj. Destilace alkoholu byla objevena 

v  arabském světě, kteří ho pojmenovali „al-kahal“. Nepoužívali ho jako nápoj, ale k  lékařským 

účelům a  později k  výrobě vonných esencí. (Záškodná, 2004) 

Také velmi brzy si lidé začali uvědomovat negativní následky, které nadměrné užívání 

alkoholu doprovází. Pojem alkoholismu prvně použil Magnuss Huss, švédský lékař, a  připsal ho 

nadměrnému užívání alkoholu v  polovině 19. století. V  roce 1951 začal být pojem alkoholismus 

oficiálně považován za medicínský problém díky organizaci WHO. 

 Nadměrné užívání alkoholu vytváří řadu poruch. Právě tyto poruchy jsou popsány 

v oddílu F10 v  MKN-10. Popov tyto poruchy řadí do dvou velkých skupin. První zahrnuje 

poruchy způsobené přímým účinkem na centrální nervovou soustavu a  to intoxikací anebo jako 

následek nadměrného užívání, kdy vzniká odvykací stav, psychotická porucha nebo amnestický 

syndrom. Druhá velká skupina zahrnuje poruchy vzniklé již návykovým chováním po nadužívání 

alkoholu, tedy narušenou kontrolou nad užíváním alkoholu. Tyto poruchy již vedou ke vzniku 

syndromu závislosti. (in Kalina, 2003) 

 Účinky na psychiku člověka jsou: antifobický účinek (snížení hladiny úzkosti a  strachu), 

trankvilizační účinek (odstranění špatné nálady a  navození dobré), analgetický a  anestetický 

účinek (alkohol tlumí vnímání bolesti) a  hypnotický účinek (uspávání). (Záškodná, 2004) 

Psychoaktivní účinky, které požití alkoholu vyvolává, závisí na množství užití. Též jsou 

tyto účinky ovlivněny biologickými (zdravotní stav, osobnostní dispozice) a  psychologickými 

prvky osobnosti (očekávaný efekt, anticipace účinku), důležitou roli hrají i  sociální vlivy 

prostředí jedince (záleží na tom, v  jaké společnosti jedinec pije). Odborníci popisují i  různé 

stavy užití alkoholu. Hovoří o  akutní intoxikaci centrální nervové soustavy, která se projevuje 

jako prostá opilost. V  počátcích konzumace alkoholu působí spíše stimulačně, dochází 

k odložení zábran, zvýšení sebevědomí, mnohomluvnosti a  nízké sebekritičnosti. Pří zvýšení 

dávek alkoholu a  častějším požívání bez přestávek však postupně dochází k  útlumu centrální 

nervové soustavy, únava, bezvědomí až možná smrt. Dalším pojmem spojeným s  užíváním 

alkoholu je škodlivé užívání. Toto užívání alkoholu vede k  pozdějšímu poškození zdraví z  



 

17 

 

důvodu dlouhodobého užívání, ze kterého postupně může vzniknout závislost. Přitom projevy 

poškození zdraví při nadužívání alkoholu se vyskytují v  celém organismu.  

 Somatické symptomy projevující se díky nadužívání alkoholu jsou ve velké míře 

zastoupeny v  gastrointestinálním traktu. Jsou to průjmy, gastritidy, zvyšuje se výskyt 

onemocnění jater - cirhóza a  karcinomy, rakovina jícnu, žaludku, poškození tenkého střeva. Z  

důvodu pijáctví lze poškodit i  endokrinní systém, vznikají problémy v  hormonálním systému 

lidského organismu, poruchy spojené s  krvetvorbou a  celkově krevním oběhem, velké dopady 

jsou pak na nervové soustavě. Pokud užívá alkohol matka, může poškodit nervovou soustavu 

svého plodu, tato nemoc se označuje, jako FAS1. Časté poruchy se vyskytují i  v  dýchacím 

systému. Je to způsobeno kouřením tabáku samotnými uživateli alkoholu anebo trávením času 

spojené s  popíjením v prostředí, kde se alkohol vyskytuje (restaurace, bary). 

 Psychické projevy poškození organismu jsou dalším projevem poškození zdraví. Je to 

stav, ve kterém se uživateli alkoholu projeví kvalitativní porucha vědomí s  nepochopitelným 

jednáním, které není typické pro střízlivého jedince. Stav je doprovázen poruchami emocí 

(úzkost, strach), poruchami vnímání (zrakové, sluchové) a  poruchami myšlení (paranoidně 

perzekuční bludy). Tento stav se nazývá patologická intoxikace – patická ebrieta. Vzniká ihned 

po vypití malého množství alkoholu. U  dlouhodobých uživatelů alkoholu tzv. chronických 

naduživatelů alkoholu, vznikají alkoholické psychózy jako alkoholická halucinóza nebo 

alkoholická paranoidní psychóza, nastat může i  alkoholická demence.) (Popov in Kalina, 2003) 

 Častým problémem uživatelů alkoholu (u  žen cca 40 - 60 %, u  mužů 20 - 40 %) je tzv. 

duální diagnóza. Léčba je pak prováděna farmakoterapií, velmi často antidepresivy. Lékař musí 

rozhodnout, zda léčit obě poruchy současně, nebo se zaměřit pouze na jednu. Může se stát, že 

deprese je příčinnou pijáctví. Vyjma depresí se mohou vyskytovat i  osobnostní poruchy, poruchy 

příjmy potravy a  jiné. Léčbou se zabývá lékař nebo terapeut. Některé psychické poruchy ale 

mohou odeznít samy díky abstinenci uživatele, jsou to například poruchy spánku. Poruchy 

vyvolané účinkem alkoholu označeny jako F10.x  v  MKN10. (Popov in Kalina, 2003) 

 

                                                 

1
Fetální alkoholový syndrom, Q86 - projevuje se růstovou retardací dětí, poškozením CNS – mentální retardace, 

poruchy chování, kognitivní poruchy, postižené děti celkově neprospívají, trpí různými stupni mikrocefalie, různé 

vrozené vady srdce atd. (www.vrozene-vady.cz) 
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2.2 Opiáty 

 

Název získaly tyto látky z  důvodu jejich získávání ze surového opia. Jeho užívání je 

známo již po tisíciletí. Jeho užívání nebylo nikdy spojováno s  náboženskými rituály. Používáno 

bylo jako lék a  jako omamná látka umožňující únik od běžného života. (Presl, 1995) 

Opiáty a  opiody jsou látky vyhledávané uživateli pro svůj tlumící účinek. Účinek opiátů 

vyvolává euforii a  zklidnění organismu, lhostejnost vůči problémům, které intoxikovaný může 

pociťovat. Postupně se zpomaluje jeho psychomotorické tempo, snižuje se pozornost a  kvalita 

paměti. Při akutní intoxikaci nastupuje nevolnost, úzkost, únava. Intoxikovaným se zpomaluje 

dech, potí se, zpomalí se tep, mohou nastat křeče a  nevolnost, v  případě předávkování dochází 

k  zástavě dechu, krevního oběhu a  smrti. Mezi látky s  tímto účinkem se řadí přírodní opium, 

kodein, morfin, a  mezi ty syntetické poté heroin (diacetylmorfin), braun (derivát kodeinu). 

Nejčastěji zneužíván je heroin.(Minařík in Kalina, 2003) 

 „Jsou charakteristické rychlým vznikem fyzické závislosti se zvláštními příznaky při 

odvykání, tzv. syndrom opiátového typu. Projevuje se bolestí svalů a  kloubů, pocením, slzením, 

průjmy.“ (Mahdalíčková, 2014:55) Fyzická závislost je zastoupena mnohem výše než 

u stimulačních drog, které jsou provázeny silnou psychickou závislostí. (Presl, 1995) 

 Heroin se začal na německém trhu prodávat v  roce 1898. Byl dlouhou dobu považován 

za lék proti závislosti na morfinu a  nebylo o  něm známo, že na něm lze vytvořit závislost. 

Heroin je vyráběn z  morfinu a  opia, a  jsou k  němu přidány další chemické látky, díky kterým 

má látka u  uživatelů oblíbený "orgastický" nájezd. Je drogou celosvětově nejrozšířenější, do 

roku 1994 se v  ČR vyskytoval velmi málo, po tomto roce se výskyt rozšířil. Dnes jsou dle autora 

v  zařízeních pro léčbu závislostí uživatelé heroinu v  poměru 3:1. Droga se užívá nitrožilně nebo 

kouřením či šňupáním. U  heroinu velmi rychle roste možnost předávkování látkou, protože se 

zvyšuje tolerance na množství dávky. Díky chemickému procesu po aplikaci látky také dochází 

k dennímu zvyšování dávek z  důvodu snižování účinku při rozvoji závislosti. Negativní dopady 

spojené s  užíváním heroinu jsou rychlý vznik závislosti na užívání a  psychická i  fyzická 

závislost na látce. Dopady závislosti jsou spojené s  osobností uživatele a  rozvojem sociální 

degradace, což může vést k  výskytu sociálně patologických jevů u  uživatele, jako jsou 

kriminalita a  prostituce. (Minařík in Kalina, 2003) 
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 Braun je typicky česká droga, vyrábí se v  domácím prostředí výrobců z  léčiv, které 

obsahují codein. Výrobou získává hnědou barvu, to je důvod názvu braun. Jeho účinky jsou 

podobné jako u  heroinu, též se užívá nitrožilně. Riziko vzniku závislosti z  důvodu zvyšování 

tolerance na dávku je stejné jako u  heroinu. Na českém trhu ubývá, objevuje se spíše v  dobách 

výkyvu na heroinovém trhu. (Minařík in Kalina, 2003) 

 V  porovnání se stimulačními drogami nemusí být první užití opiátů pozitivně hodnoceno. 

Účinky mohou být nulové nebo doprovázeny nevolností či průjmy. „Tento negativní efekt může 

silně zapůsobit i  tak silně, že celková zkušenost ve svém výsledku působí jako pozitivní prevence. 

Postižený jedinec s  podobnými experimenty končí, v  budoucnu je rezolutně odmítá a  tím je před 

závislostí na drogách dlouhodobě chráněn.“ (Presl, 1995:24-25) 

 Metadon je látka využívána při substituční léčbě. Jeho chemickým základem není morfin, 

je u  něj nižší riziko vzniku závislosti. Z  důvodu jeho chemického složení není nutné časté 

dávkování, stačí jedenkrát denně, a  proto se užívá pro léčbu závislosti na opioidech. V  České 

republice je podáván ústně. Vyrábí se pouze legálně, pro medicínské účely. Metadon je však 

zneužíván na drogové scéně jako doplňující droga, nebo při pokusech o  abstinenci. (Minařík in 

Kalina, 2003) 

 

2.3 Stimulancia 

 

 V  této skupině jsou zahrnuty látky jako kokain, amfetamin, pervitin. Jsou vyhledávány 

uživateli pro svůj opačný účinek oproti opiátům, a  to pro účinek stimulační (budivý). Tyto látky 

vyvolávají po užití pocit síly a  energie, a  to jak duševní, tak i  tělesné. Také se vyznačují 

zvýšeným tempem, urychlením myšlení, nízkou potřebou spánku a  tím, že zahání únavu, snižují 

chuť k  jídlu. Dalšími krátkodobými účinky jsou vyvolávání úzkosti, zvyšuji tlak krve, mohou 

vést k  agresivitě, někdy umocňují trému. Když začnou odeznívat účinky látky, nastává tzv. 

"dojezd". Je to stav vyčerpání, bolesti kloubů, může nastat i  několikadenní spánek při 

dlouhodobější aplikaci látek, a  velký pocit hladu. Dlouhodobým účinkem užívání vzniká 

závislost na užívání stimulancií. (Minařík in Kalina, 2003) 
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 Somatickými symptomy u  lidského organismu je celkové vyčerpání, které si uživatel 

neuvědomuje. Člověk při užívání stimulancií velmi zhubne, jelikož nemá pocit hladu a  je v  plné 

síle. Látky však mohou způsobit srdeční i  mozkové příhody.(Minařík in Kalina, 2003) 

 Dlouhodobé užívání je rizikové z  důvodu vzniku toxické psychózy. Postižení pacienti 

mají zrakové a  sluchové halucinace, pocit, že jim chce někdo ublížit. Tuto psychózu může 

vyvolat i  jednorázová velká dávka látky. Během abstinence se léčí psychofarmaky. „Psychotická 

porucha se obvykle projevuje pocity pronásledování a  ohrožení, dalším častým obrazem je pocit 

hmyzích larev v  podkoží. Svůj stav si zneuživatel poměrně dlouhou dobu uvědomuje, avšak 

postupně se toto povědomí vytrácí. Psychóza se prohlubuje, bludy nabírají na bizarnosti a  on 

současně pozbývá schopnost korigovat vnímání světa svou dosavadní zkušeností.“ 

(Mahdalíčková,2014:59) 

Nejčastějšími užívanými látkami jsou kokain, amfetamin, pervitin. 

Trh s  drogami je plný nečistých drog z  důvodu snadné dostupnosti návodů, jak drogy 

připravit. Tím, že se stimulační drogy mohou připravit z  dostupných zdrojů, má mnoho lidí 

mylnou představu o  jednoduché přípravě. Příprava není zdaleka tak jednoduchá, je potřeba znát 

chemické postupy. Dochází tak k  vysokému riziku poškození organismu užívajících látku. 

(Presl, 1995) 

 Kokain je využíván i  medicínsky jako lokální anestetikum. Je rozšířen především 

v zemích USA a  Kanadě. Nárůst je zjištěn ve Velké Británii. Evropa není tak silně zasažena. Pro 

ČR bylo užívání kokainu zaznamenáno u  finančně zajištěných skupin obyvatelstva. (Minařík in 

Kalina, 2003)  

Užívání je nejčastější formou šňupání. Tradiční žvýkání listů koky se u  nás nevyskytuje, 

injekční aplikace není častá. Uživatelé kokainu vyhledávají látku pro zvýšení pocitu energie, 

často až hyperaktivitě, pro pocit euforie, úbytek zábran a  snižování chuti k  jídlu. Anorexie je 

tedy častým vodítkem k  poznání. Dlouhodobé šňupání vede k  poškození nosní sliznice, ztrátě 

čichu či lokálním nekrózám. Nejvíce je užíváním zatížen kardiovaskulární systém, z  toho 

důvodu se zvyšuje riziko srdečních a  mozkových příhod. Užívání kokainu je spojeno 

s toxickými psychózami, které odezní po vysazení užívání. Odvykání je rozfázováno do tří 

období. Pro první je typický několikadenní spánek, silný hlad, vznik depresí. Druhá fáze začíná 

zlepšením tělesné kondice, přetrváváním depresí a  objeví se puzení po droze. Může trvat týdny. 

Ve třetí fázi deprese odeznívají, slábne touha po droze, což trvá až několik měsíců. Uvádí se, že 
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farmakologická podpora u  léčby této závislosti nejen není nutná, je dokonce nevhodná. 

Doporučují se převážně antidepresiva a  léky na zlepšení stavu nosní sliznice. (Minařík in Kalina, 

2003) 

Na užívání kokainu vzniká velmi silná psychická závislost a  při dlouhodobém užívání se 

projevuje kokainismus – syndrom chronické otravy. Často se při užívání objevují tělové 

halucinace, např. pocit napadení hmyzem. (Mahdalíčková, 2014) 

Pervitin pochází ze skupiny budivých aminů. Tuto skupinu lze rozdělit převážně na dvě 

látky - amfetamin, který se v  ČR skoro nevyskytl a  metanfetamin, pervitin, který je pro ČR 

dominantní látkou, vyjma Prahy a  některých regionů, kde převládá užívání heroinu. Užívání je 

ústní, nitrožilní nebo šňupání. Nástup kýžených účinků je relativně rychlý, závisí na způsobu 

užití. Účinek mizí pomaleji než u  kokainu, až po 8  - 24 hodinách. Účinky též jako u  jiných 

stimulancií navozují euforii, snížení únavy, zvýšení výkonnosti organismu, urychlení toku 

myšlenek, odstranění zábran. Tyto účinky jsou nejčastějším důvodem vyhledávání pervitinu. Pro 

uživatele pervitinu je typický motoricky neklid, pro běžného pozorovatele se uživatelé neustále 

"kroutí". Podobně jako u  kokainu pervitin snižuje chuť k  jídlu, a  proto se používá jako 

anorektikum. U  uživatelů často dochází k  totálnímu vyčerpání z  důvodu podvýživy, 

k nevolnostem, zvracení, poruchám spánku, úzkostem, depresím, a  často i  sebevražedným 

tendencím. Častým jevem u  chronických uživatelů je pocit pronásledování jinými osobami, 

halucinace, podezíravost, chorobná žárlivost, zmatenost atd. Odvykání je podobné jako 

u kokainu. Riziko vzniku závislosti je nižší než u  kokainu. Dle Minaříka je substituční léčba 

neúčinná, jelikož spíše neexistuje díky užití substitučních stimulancií a  jiných látek. Léčba by 

měla vést k  úplné abstinenci, a  přiklání se tedy spíše k  poradenským přístupům v intenzivní 

ambulantní léčbě, ústavní anebo rezidenční v  komunitě. (in Kalina, 2003) 

Pervitin se poslední dobou dostává z  uzavřené toxikomanické společnosti do prostředí 

tanečních klubů a  diskoték. Stává se více žádanou látkou z  důvodu příjemných účinků bez 

ohledu na dopady na zdraví. Zvyšuje se tak počet experimentů s  užitím pervitinu šňupáním. 

(Presl, 1995) 

 Pro tuto práci jsou výše uvedené charakteristiky drog dostačující, jelikož se v  praktické 

části budu zabývat rozbory rozhovorů s  uživateli, kteří prošli závislostní kariérou právě na 

uvedených látkách. 

 



 

22 

 

3 LÉČBA ZÁVISLOSTI 

 

 Léčit se ze závislosti je velké a  důležité rozhodnutí, které je nutné zvládnout. Nemocní si 

často problém se závislostí nepřipouští a  lžou sami sobě, že mají vše pod kontrolou. Rozhodnutí 

změnit dosavadní způsoby chování je tak prvním důležitým krokem směrem k  lepšímu a  hlavně 

zdravějšímu způsobu života, ať již z  biologického, psychologického či sociálního pohledu. Po 

tomto rozhodnutí je potřeba se zamyslet, jaký typ či metoda léčby je nejvhodnější a  nejlépe 

odpovídá individuálním potřebám závislých. Důležité je mít na paměti, že léčba neznamená jen 

výběr správného zařízení a  docházky do něj. Faktory, které je nutné brát na mysl při návrhu 

léčby, jsou: proměnné týkající se tělesného stavu (přítomnost tělesného odvykacího syndromu 

nebo jiné poškození užíváním návykových látek), duševní stav (porucha osobnosti, deprese, 

toxická psychóza atd.), typ návykové látky a  délka užívání, rodina, sociální vztahy, sociální 

systém k  možnosti využití volného času a  prevenci, místní dostupnost léčebných služeb, jejich 

kapacita a  ochota závislého ke spolupráci. (Nešpor, 1996) 

 „Léčba však nevede k  odstranění poruchy způsobující změnu v  kontrole, ani není možné 

odstranit vnitřní afinitu organismu k  droze. Léčba tedy nevede k  vyléčení chorobného stavu (tzn. 

k  návratu do stavu před vznikem choroby), ale dosahuje pouze úzdravu (tj. vymizení příznaků 

choroby), pro jejíž udržení je nutné důsledné a  trvalé dodržování bezalkoholové diety – vzdání se 

konzumace alkoholických nápojů v  jakkoliv malém množství a  trvale po celý život.“ (Heller, 

Pecinovská, 2011:121) Autoři nahlížejí na léčbu závislosti stejně jako na léčbu jiné nemoci. Jsou 

si vědomi daleko rozsáhlejších rizik při porušení pravidel léčby závislosti při porovnání s  jinou 

nemocí. Uvádí tedy, že důležitým aspektem pro zvládnutí léčby je náhled na chorobu a  náhled na 

nutnost léčby. Motivace pro léčbu je tak nejúčinnější nástroj pro zvládání procesu úzdravy 

závislého. (2011) 

Léčba je již celoživotní práce s  vlastní osobností a  učení se novým dovednostem, díky 

kterým se dá boj se závislostí zvládnout. 
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3.1 Přístupy k  léčbě závislostí 

 

 Existuje mnoho přístupů k  léčbě závislostí či k  možnosti léčby. Otázka je, zda je vůbec 

možné se plně vyléčit nebo zda lze pouze nemoc podchytit, aby se dále nerozrůstala. V  praxi se 

s  léčbou závislých osob potkáváme s  biomedicínským modelem, bio-psycho-sociálním 

modelem, dále přístupem ochrany veřejného zdraví a  minimalizací poškození osob užívajících 

návykovou látku, dále přístupy sociální a  sociálně - pedagogický, morální a  spirituální 

a holistický, neboli celostní přístup.  

 Biomedicínský model se přiklání k  závislosti jako k  nemoci. Označuje ji za nemoc 

chronickou, obtížně léčitelnou, s  častými recidivami, a  dalo by se říci, že je to nemoc 

nevyléčitelná. Abstinenci označuje jako úpravu stavu nemoci a  možnou léčbu. K  tomuto 

přístupu se tedy přiklání léčebné metody, jako je ústavní izolace, detoxikační jednotky, léčba 

prací. Heslem je, že závislý nikdy nepřestane být závislým, ale může abstinovat. Přínosem 

biomedicínského pohledu byla změna náhledu na osoby se závislostí, které nevidí jako deviantní 

osoby, ale jako nemocné. Od tohoto přístupu se v  dnešní době ustupuje a  léčba se spíše přiklání 

k  bio-psycho-sociálnímu modelu, který předchozí přístup rozšiřuje. Nad rámec medicínského 

pohledu přidává faktory týkající se mezilidských vztahů, psychických funkcí, podmiňování 

dynamiky nemoci. Nemoc tedy vzniká v  důsledku psychologických, biologických a  vztahových 

faktorů a  individuálních dispozic osobnosti. Dává důraz na životní události závislých osob, které 

označuje jako spouštěče poruchy. Přístup zavádí vedle detoxikace a  farmakoterapie 

psychosociální terapie, které odkrývají možné důvody vzniku spouštěčů a  pracují s  nimi. Model 

nadále pracuje se zdravotnickými pojmy a  dále je využíván ve zdravotnických zařízeních. V čem 

se však liší, je pohled na vyléčení. Pracuje s  tím, že když se závislá osoba pohybuje v  kvalitním 

prostředí a  má příznivé vnitřní i  vnější podmínky, je schopna svou závislost přemoci a  uzdravit 

se, nejen pouze abstinovat. Tento názor někteří odborníci z  oboru adiktologie popírají. 

Kombinace farmakoterapie s  bio-psycho-sociálním modelem je v  dnešní praxi posuzována jako 

velmi účinná a  podpůrná pro léčené osoby. Přístup ochrany veřejného zdraví, neboli public 

health, se zajímá hlavně o  ochranu veřejného zdraví a  zdravé populace. Zkoumá a  snaží se 

zmírnit přenos infekčních chorob, který se rozvinul důsledkem užívání drog. Tento přístup je 

využíván jako doplňující k  ostatním, jelikož v  případě jeho samotného fungování by docházelo 

k  zanedbání individuálních potřeb závislých osob, rezignaci na léčbu atd. Přístup harm 
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reduction, neboli minimalizace poškození, využívá stejné metody jako public health - výměna 

infekčního materiálu, distribuce ochranných kondomů a  edukačního materiálu, testování na HIV 

a  testy na hepatitidu. Oproti public health však směřuje k  závislé osobě a  jejím individuálním 

potřebám. Není hlavním cílem vést závislé osoby k  abstinenci, spíše je motivovat k  léčbě. 

V prvé řadě se však pracovníci starají o  zdravou aplikaci drog a  na jeho život z  bio-psycho-

sociálního pohledu. Vedle šíření přenosných chorob harm reduction pracovníci poskytují 

zdravotní péči závislým osobám, kteří často trpí abscesy, mají poškozené krevní řečiště a  jiné 

zdravotní problémy. Dále poskytuje preventivní a  edukační materiál, zdravotní a  sociální 

poradenství. Společností bývá negativně přijímán z  důvodu špatného pochopení přístupu ve 

smyslu "navádění k  braní drog". (Kalina, 2008) 

 Přístupy harm reduction a  risk reduction jsou používány i  pro minimalizaci škod a  rizik 

u  nadměrného pití alkoholu. Přístup lze nahlížet na strukturální, komunitní a  individuální 

úrovni. Strukturální úroveň se projevuje legislativní úpravou. Zákony se zaměřují na omezení 

prodeje, zákaz konzumace alkoholu upravený zákoníkem práce či zákazem pití alkoholu před 

řízením motorového vozidla. Na strukturální úrovni je upravena i  propagace a  reklama na prodej 

a  konzumaci alkoholu. Komunitní úroveň přístupu harm reduction se zabývá převážně kontrolou 

dodržování legislativní úpravy nebo omezením konzumace v  daném čase a  místě. Přístup je 

implementován do lokálních programů zaměřených na prevenci dalšího možného poškození 

alkoholem, např. bezpečné prostředí pro konzumaci drog a  bezpečný návrat domů. Individuální 

úroveň se zabývá přístupem ke konzumentům alkoholu. Učí je střídmému pití, pomáhá s  léčbou, 

vysvětluje pozitiva spojená s  kontrolovaným pitím, když závislí odmítají striktně abstinovat. 

Česká republika je jedna ze zemí nejvíce zasažená problémem škod způsobených užíváním 

alkoholu, proto by přístupu harm reduction, a  jeho intervencím, měla být věnována větší 

pozornost. (Vacek, Vondráčková, 2012) 

Sociální a  sociálně-pedagogický přístup bývá v  praxi součástí bio-psycho-sociálního 

modelu, může fungovat i  samostatně. Používá metody reedukace, sociální a  výchovné 

poradenství, rekvalifikaci, nácvik soběstačnosti, sociální komunikace, sebeobsluhy, jelikož věří 

v  lepší úzdravu změnou životního stylu a  vnějších podmínek. Tím je myšleno nepříznivé 

sociální prostředí, nevhodná výchova, špatné sociální dovednosti atd. Morální přístup chápe 

závislost jako životní selhání, milník, kdy závislý sejde ze správné cesty. Využívá ho řada 

svépomocných skupin, které vidí pozitivní změnu v  neustálém připomínání morálního selhání 
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závislých osob. Využívají ho zastánci represe, kteří jako jedinou nápravu osob vidí v "odpykání". 

Spirituální model též pracuje s  pojmem represe, avšak cestu nápravy vidí k  obrácení se k  víře 

a její oddanosti. Komunity s  tímto smýšlením mohou být někdy velmi nebezpečné, jelikož mají 

často sektářský charakter a  pracují se svými striktními pravidly. Některým klientům však právě 

cesta morálních hodnot a  spirituality vyhovuje. Poslední, holistický přístup vychází z  bio-

psycho-sociálního modelu, nad jehož rámec však využívá alternativní medicínu a  alternativní 

terapie, jako jsou masáže, aromaterapie, akupunktury či holotropní dýchání. Je důležité zmínit, že 

celostní model se prolíná se spirituálním a  často pro osoby závislé spiritualita a  morální 

uvědomění pomáhá k  překonání současného stavu krize. (Kalina, 2008) 

 

3.2 Léčebná péče v  České republice 

 

 Podpora osob s  problematikou závislosti má v  ČR celkem dlouhou tradici. Jako první se 

o  ni zasloužil Jaroslav Skála, který v  roce 1948 založil první zařízení, které se specializovalo na 

léčbu alkoholových závislostí. S  postupem času a  s  ohledem na požadavky pacientů absolvující 

ústavní střednědobou léčbu se začínají otevírat i  ambulantní ordinace AT zaměřené na 

alkoholismu a  toxikomanii. Tyto ambulance se s  přibývajícím množství uživatelů 

nealkoholových drog transformují a  začínají spadat i  do nestátního sektoru a  mimo 

zdravotnickou oblast působení, čemuž přispěl i  historický vývoj po roce 1989. Tento rozvoj 

pomohl k  rozšíření terénní práce se závislými uživateli a  k  vytvoření nových nízkoprahových 

center, která posunula pomoc a  podporu k  cílovým uživatelům. Nové teoretické poznatky také 

pozdvihly důležitost doléčování a  tak našly své místo v  síti léčby i  nová zařízení a  terapeutické 

komunity s  dlouhodobou léčbou. Léčebná síť by měla být časově i  prostorově dostupná a  měla 

by vycházet z  kvalitativní a  kvantitativní analýzy potřeb uživatelů. (Kalina, 2008) Pojem 

matching znamená přiřazení optimální léčebné intervence k  určitému pacientovi se závislostí dle 

jeho individuálních potřeb, místa a  specifických charakteristik léčebných služeb. (Nešpor, 1996) 

 V  tuto chvíli mezi jednotlivé složky léčebné sítě uživatelů závislých na návykových 

látkách řadíme níže popsané služby. 
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3.2.1 Terénní programy 

  

 Terénní programy vycházejí z  pragmatického přístupu k  uživatelům drog. Tento princip 

spočívá v  poznání, že negativní prožitky související s  užíváním drog převyšují nad pozitivními 

prožitky. Pro pracovníky je tedy důležité podpořit klienty, aby si uvědomili, že je čas na změnu. 

Programy pracují i  s  klienty, kteří nejsou přesvědčeni o  změně k  úplné abstinenci.   

 Dle Hrdiny a  Korčišové jsou terénní programy službou, která sice sama oslovuje klienta 

a  klienty sama vyhledává, na druhou stranu stále dává prostor, aby se klient dobrovolně rozhodl, 

zda pomoc přijmout. Liší se tedy od služby ambulantní, kam uživatel dochází sám ze své vůle. 

Terénní programy mají své místo v  síti léčebných služeb hlavně z  důvodu oslovení tzv. "skryté 

populace" uživatelů. To jsou uživatelé odmítající odbornou péči z  důvodu vlastního nastavení 

norem, hodnot, stylu života, odmítání systému např. neplacením zdravotního pojištění. (Glosář, 

2001; in Kalina, 2008) Tito uživatelé často nejsou motivování ke změně svého dosavadního 

života, pokračují v  rizikových způsobech života. (Koršičová, Hrdina in Kalina, 2003) 

 Cílem terénních programů je s  těmito lidmi navázat důvěrný a  rovný vztah, díky kterému 

pak lze uživatele motivovat ke změně, nebo jim alespoň nabídnout zdravotní osvětu. Pro snazší 

navázání kontaktu pracovníci používají v  rámci svých harm reduction programů převážně 

výměnný program, v  němž nabízejí uživatelům výměnu použitého nitrožilního materiálu za 

nový, sterilní materiál. Pracovníci terénních programů pro svou práci využívají princip 

nízkoprahovosti, což snižuje bariéry při pracovním působení mezi nimi a  uživateli. Pro tým 

terénních pracovníků je vhodné mít mezi sebou současného nebo bývalého stabilizovaného 

uživatele drog, který se vyzná v  prostoru a  lokalitě a  může být nápomocen při hledání nových 

zájemců o  službu, kteří odmítají institucionální zařízení. S  pomocí současných uživatelů, kteří 

jako dobrovolníci či placení pracovníci, usnadňují komunikaci mezi uzavřenou skupinou drogové 

scény konkrétních lokalit. Hlavními cíli terénních programů je právě kontaktovat skrytou 

populaci a  působit na ni. Není předpokladem všechny vést k  úplné abstinenci, ale alespoň 

motivovat k  bezpečnějšímu chování a  minimalizaci sociálních a  zdravotních rizik, mezi které se 

řadí přenos HIV, přenos hepatitis C, B, prevence předávkování, prevence sociálně patologických 

jevů, motivace k  výměně použitého injekčního materiálu a  k  zásadám bezpečného sexu, 

poskytování služby sběru použitého injekčního materiálu, motivace uživatele k udržení vztahu se 

službou. (Koršičová, Hrdina in Kalina, 2003) 
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 Terénní programy se tedy v  praxi zabývají výměnou použitých stříkaček, nabídkou 

jiného materiálu pro bezpečnou aplikaci drog či provádění bezpečného sexu (kondomy, kyselina 

askorbová, tampony, aluminiová folie, filtry). Zároveň pracovníci motivují klienty k  likvidaci 

použitého materiálu pomocí jejich služeb, což je složkou principu public health, která se stará 

o veřejnou ochranu zdraví ve společnosti. Další poskytovanou službou je poskytování 

informačního servisu pro uživatele drog. Poskytováním informací pracovníci provádějí 

o preventivně vzdělávací úlohu pro uživatele, kteří jsou vystavení sociálně patologickým jevům, 

podléhají nebezpečnému působení jejich životního stylu. Díky speciálním tiskovinám přibližují 

tyto informace klientům a  zároveň tak poskytují kontakty na jiná zařízení, která již třeba 

provádějí léčbu závislostního chování. Velmi důležitou složkou programu je i  sociální 

a zdravotní poradenství pro uživatele, kteří již v  důsledku užívání drog mají velké finanční, 

rodinné a  zdravotní problémy. Pracovníci se tedy starají o  stabilizaci takových klientů, a  to jak 

sociální při kompletaci osobních dokladů, tak při zdravotních problémech, které vznikají 

z důvodu užívání (abscesy atd.). Nedílnou součástí terénních programů je i  poradenství a krizová 

intervence. Tuto službu nabízejí pracovníci uživatelům, kteří si se svojí životní situací nevědí 

rady, nezvládají aktuální problémy.(Koršičová, Hrdina in Kalina, 2003) 

 

 

3.2.2 Nízkoprahová kontaktní centra 

 

 Tento typ služeb používá princip nízkoprahovosti, který byl popsán výše. Do 

nízkoprahových programů spadají jak terénní programy, tak i  kontaktní nízkoprahová centra. 

Tato centra bývají většinou prvním místem pro uživatele, kteří sami vyhledali pomoc. V  rámci 

prvního kontaktu s  pracovníky hovoří o  svém užívání drog a  poprvé zde slyší reflexi na 

dosavadní život od jiných lidí, než se kterými byli doposud v  kontaktu. Dle Janíkové je 

kontaktním centrem zařízení pro uživatele drog, které se vyznačuje snadným přístupem ke 

službě, nízkoprahovosti, zachováním anonymity klienta a  tím, že pro využití služby nevyžaduje 

abstinenci klienta. Nabízené služby jsou podobné jako v  terénních programech, tedy kontaktní 

práce, díky které pracovník s  uživatelem naváže vztah s  velkou mírou důvěry. Na jejím základě 



 

28 

 

pak pracovník předává uživateli informace o  bezpečnějším užívání drog, bezpečnějším stylu 

života, možnosti léčebné péče, minimalizaci zdravotních a  sociálních rizik vyvolaných 

důsledkem užívání drog, předávání informací ze sociální oblasti. Dalšími službami jsou 

poradenství, výměnný program, základní zdravotní péče (ošetření drobných poranění, podobně 

jako v  terénních programech), možnosti testování, první pomoc a  také doplňkové služby, které 

jsou často atraktivní pro klienty a  z  toho důvodu centra vyhledávají. Jsou jimi hygienický 

(sprcha, umývárna, praní prádla), potravinový (základní potraviny a  nápoje) a  vitaminový 

servis. Kontaktní centra velmi často spolupracují s  terénními programy, ať již mají stejného 

poskytovatele služeb či nikoliv. Důležité je pro ně síťování s  ostatními službami v  lokalitách, 

mezi které řadíme lékařskou péči, školy, úřady, sociálním pracovníky na obecních úřadech, 

lékárny, právní a  ubytovací služby. (Janíková, in Kalina 2008) 

 Tyto dva výše popsané programy jsou typické pro ČR a  jsou někdy řazeny do složek 

předléčebných, jejichž pomocí a  včasnou intervencí lze někdy předejít vzniku závislosti, anebo 

motivovat uživatele drog, kteří se nacházejí na okraji společnosti. Z  principu harm reduction dále 

vychází program substituční léčby a  pro ČR zatím neznámé aplikační místnosti, tzv. 

consumption room, supervised injecting site). Místnosti slouží k  hygienické aplikaci donesených 

drog pod dohledem odborného personálu. Místnosti již fungují ve státech, jako jsou Austrálie, 

Kanada, Švýcarsko, Nizozemí, Německo, Španělsko, Norsko a  Lucembursko (Hunt, 2006: in 

Kalina, 2008). 

 

 

3.2.3 Lékařská ambulantní péče 

 

 Typ léčebných zařízení pro osoby se závislostí na návykových látkách by měly být 

dostupné pro všechny osoby, které mají své specifické potřeby z  důvodu užívání látek. Do roku 

1992 v  České republice služby pro vyhovění potřebám těchto osob poskytovaly tzv. AT ordinace 

pro prevenci a  léčbu závislostí. Řadily se mezi zdravotnické služby. Po roce 1992 došlo 

k ukončení služeb mnoha z  těchto ordinací a  to způsobilo nedostatečnou síť specializované 

lékařské péče pro osoby se závislostí na návykových látkách, jako jsou tabák, alkohol, léky, 

ilegální drogy. 
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 AT ambulance hrají důležitou roli v  tom, že klienti nemusejí být vyřazeni z  běžného 

života a  nepřijdou tak například o  pracovní místo. Vhodnými klienty jsou ti, kteří mají dobré 

rodinné zázemí a  podporu ze strany rodiny. Návštěvnost AT ambulance je ideální 2  - 3  x týdně, 

ve výjimečných případech krize i  častěji. O  zajištění poskytování služby se stará tým specialistů, 

který by měl být složen z  řad specialistů z  oblasti psychiatrie, adiktologie, psychologie, sociální 

práce a  ze zdravotních sester. Služba je poskytována osobám se závislostí, ale měla by být 

dostupná i  pro rodinné příslušníky těchto osob, pro osoby, které s  drogami pouze experimentují, 

ale i  pro osoby, které nejsou k  léčbě vůbec motivované, avšak vede je ke službě nějaké 

ultimátum (soudně nařízená léčba, partner). Pro osoby, které by se obávaly ordinaci navštívit 

z důvodu odhalení jejich závislosti či jiných obav, může být služba poskytnuta anonymně. 

 AT ordinace má za cíl pečovat o  klienta, který se s  důvěrou bude vracet do ordinace 

a spolupracovat s  týmem odborníků při plnění svých daných cílů. AT ordinace k  tomu využívá 

psychoterapii, farmakoterapii a  socioterapii. V  praxi tyto ordinace fungují tak, že při prvním 

kontaktu s  klientem je provedena anamnéza. Klient zpočátku hovoří o  svých problémech sám, 

vytváří tak svou osobní anamnézu a  zjišťuje, kde mohly vzniknout příčiny důvodu vzniku 

zneužívání látek. Je vhodné, když se lékař může dotázat blízké osoby klienta a  doplnit tak 

subjektivní klientovu anamnézu o  anamnézu objektivní, a  tím dokreslit některé detaily, které 

klient může vidět jiným nereálným úhlem pohledu. Poté lékaři udělají klinická vyšetření, někdy 

i doplněná o  laboratorní vyšetření. Po vyhodnocení klientova zdravotního stavu a  díky 

laboratorním zjištěním z  moči může být potvrzeno, zda klient sděluje lékaři pravdu. Po těchto 

vyšetřeních se může provést psychosociální vyhodnocení stavu pacienta a  stanovení jeho 

diagnózy. Poté se přistupuje k  léčbě a  prevenci. 

  V  rámci psychoterapie se tým AT snaží o  poskytnutí individuální, partnerské, rodinné 

i skupinové psychoterapie pod odborným vedením, které vedou k  řešení klientových problémů, 

které jsou často s  užíváním návykových látek spojeny. Farmakologická léčba by měla být 

doprovodnou léčbou u  abstinujícího klienta, pro kterého je abstinence cílem. Může být 

doprovodnou léčbou škodlivého užívání návykových látek nebo jako náhrada užívané návykové 

látky lékem. Socioterapie je pak dlouhodobé působení na klienta, které vede k  návratu klienta do 

společnosti, běžného života bez užívání návykových látek, do práce. K  dosažení tohoto cíle 

slouží AT ordinací návaznost ostatních služeb a  práce kvalifikovaného sociálního pracovníka. 

Častá je návaznost na setkání anonymních alkoholiků a  anonymních toxikomanů. 
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 Následná péče v  rámci AT ordinací sleduje dlouhodobě návrat klientů do běžného života. 

Cílem je dokončení rehabilitace a  resocializace klientů. Prostředkem je abstinence. Dle autora až 

po 5 -leté abstinenci je možno klienta vyřadit. Jinak se veškeré dokumenty archivují, jelikož 

nikdy nelze předpokládat, že nedojde k  relapsu. AT ordinace je jedním ze základních 

zdravotnických článků v  systému léčby závislostí, poskytuje statistické údaje o  abstinujících 

pacientech i  o  těch, kteří se o  léčbu pokouší. (Hampl, in Kalina, 2003) 

 Cílem nemusí být nutná změna životní stylu, ale i  stabilizace závislého, příprava na léčbu 

v  rezidenčním zařízení, snížení frekvence užívání atd. (Richterová Těmínová, in Kalina 2008)  

 

 

3.2.4 Denní stacionáře pro osoby závislé na návykových látkách 

 

 Denní stacionář je druh služby určený osobám, které nemají problém s  bydlením nebo 

finančním zázemím. Je to služba, která je na pomezí mezi ambulantní léčbou a  rezidenční 

službou. Úloha klienta je docházet do centra a  přijímat psychoterapeutickou, zdravotní, 

ošetřovatelskou, sociální a  rehabilitační péči, která by neměla přesahovat délku 6  měsíců, proto 

se denní stacionáře řadí mezi střednědobé druhy léčebných programů. Rozvoj těchto stacionářů 

ve světě nastal s  reorganizací psychiatrických léčeben díky deinstitucionalizačním principům. 

Další rozvoj přispěl po 80. a  90. letech, kdy z  výsledků hodnocení účinnosti terapeutických 

komunit vzešlo, že je potřeba alternativy k  léčbě a  upravit léčbu individuálním profilům klientů. 

Mohou působit samostatně nebo při jiných nemocničních a  ambulantních zařízeních.  

 Velkou výhodou tohoto druhu služby je, že klientovi je během dne nabízená velká škála 

volnočasových a  jiných terapeutických aktivit, rodinné a  partnerské terapie, skupinové terapie 

a jsou zde poskytovány skupiny pro rodiče a  rodinné příslušníky osob se závislostí na 

návykových látkách.  

 Základní pilíře, na kterých stojí působení denních stacionářů, jsou strukturovaný program 

a  intenzita. Program má daná pravidla, která jsou podobná pravidlům rezidenčních služeb pro 

osoby se závislostmi. Program dodržuje jasně daný časový rozvrh a  vyvážený terapeutický 

program (pracovní, skupinový, rodinný, sportovní, kulturní atd.). Intenzita je důležitá z  důvodu 

vyplnění klientova volného času, často bývá nahrazena pracovní nebo studijní doba běžného dne, 
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minimálně 4  - 5  hodin denně pět dní v  týdnu. V  praxi fungují denní stacionáře v  pracovních 

dnech v  týdnu. Cílem je celková změna životního stylu, kde je abstinence podmínkou. Tohoto 

cíle je dosahováno dílčími kroky, jako jsou osvojení základních sociálních dovedností všedního 

dne, dosažení abstinence a  nácvik zvládnutí bažení, změnu v  sebepojetí a  vztazích, podpora 

zvládnutí výzev vývojového období a  osobnostní zrání. Pro účinnost plnění těchto kroků je nutná 

komplexní péče, která zahrnuje sociální, zdravotní, psychologickou péči a  zahrnuje do léčby 

rodinné příslušníky společně s  dalšími odbornými službami. (Kalina, in Kalina 2003) 

 Z  charakteristiky této služby vyplývá, že ne každá osoba závislá na návykových látkách 

je vhodná k  navštěvování tohoto druhu služby. Je potřeba zmínit, jaké znaky by měl mít vhodný 

pacient denního stacionáře dle Kaliny: „1  Zajištěné bydlení, možnost a  schopnost z  místa 

bydliště denně dojíždět do denního stacionáře (už toto kritérium samo o  sobě vylučuje řadu 

klientů s  chaotickým životním stylem nebo sociálně upadlých bezdomovců apod. ), 2 )odvykací 

příznaky při vstupu do programu přítomné jen v  nikoliv závažném stupni,3 )somatické 

a psychické komplikace jen ve stupni nevyžadujícím odbornou nemocniční péči, 4)  elementární 

akceptování programu a  motivace k  pravidelné účasti, 5 ) nižší potenciál pro relaps, schopnost 

s  podporou, strukturou a  sledováním upustit od užívání drog, 6) neškodící sociální okolí 

a elementární opora v  nedrogovém prostředí: např. u  klienta, který bydlí v  původní rodině, 

alespoň podmíněné akceptování ze strany rodiny, tolerance přátel apod. – život v  drogové partě 

nebo bydlení v  drogovém bytě nejsou pro úspěšné absolvování program denního programu 

příznivé.“ (Kalina, in Kalina, 2003: 180-181)  

Na rozdíl od AT ambulancí je nutností docházet do denního stacionáře a  účast na 

programu je povinnost. Proto jak uvádí Kalina při popisu fungování denního stacionáře Sananim, 

klienti musí prokazovat jasnou omluvu při neúčasti na programu (např. návštěva lékaře). Pro AT 

ambulanci jsou vhodnější klienti s  lepší stabilizací všech uvedených kritérií. (2003) 

Stejně jako u  AT ambulance denní stacionáře nejsou určeny pouze pro osoby se 

závislostí na návykové látce, ale též osobám blízkým, kterým je nutné pomoci stejně jako 

samotným uživatelům drog: „Možná si kladete otázku, proč byste měli chodit do nějakého 

zařízení, když problémy nemáte vy, ale někdo z  vašeho okolí. Podle zkušeností našich 

i odborníků z  jiných zařízení zřídkakdy zůstanou drogy problémem pouze dotyčného člověka, 

který je užívá, ale rychle zasáhnou do rodinného prostředí a  každodenního fungování rodiny, 

partnerského nebo jiného vztahu.“ (Sananim, 2016) 
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Rodinná terapie je důležitou složkou pro stabilizaci osoby závislé. Dle Kaliny někteří 

autoři dokonce považují účast rodiny na léčbě adolescentního pacienta za podmínku pro nástup 

do léčby. Rodinné terapii se budu více věnovat v  kapitole Následné péče a  doléčovacích služeb. 

(in Kalina, 2003) 

 

 

3.2.5 Detoxifikační jednotky 

 

 Tyto jednotky jsou určené k  zvládnutí odvykacího stavu a  intoxikace. Důvodem 

návštěvy těchto jednotek je nástup do odvykací léčby, tolerance vůči droze, kterou chce klient 

snížit, přesto že zde není motivace k  léčbě jako takové. Dalšími důvody jsou detoxikace osob, 

které mohou být nebezpečny samy sobě i  okolí.  

Detoxifikační jednotky jsou využívány pro osoby, které není potřeba z  důvodu intoxikace 

léčit na jednotkách intenzivní péče či ARO. (Nešpor in Kalina, 2003) 

V  České republice se detoxifikační jednotky (lidově detox) nacházejí jako součást 

zařízení pro léčbu závislostí nebo samostatně v  rámci nemocnic. Plyne to z  toho důvodu, že 

většina rezidenčních zařízení vyžaduje po pacientech před jejich nástupem do léčby ústavní 

detoxifikaci. Proto je domácí detoxifikace v  ČR spíše neznámá a  nevyužívaná. (Richterová 

Těmínová, in Kalina 2008) 

Laicky řečeno je cílem detoxikace zbavení těla škodlivých látek a  navázání spolupráce 

pro další možnou léčbu. Toho multidisciplinární tým jednotky dosahuje pomocí farmakoterapie, 

není však nutností, aby každý pacient při detoxikaci pobíral farmaka, pokud to není nutné.  

(Nešpor in Kalina, 2003) 

 Délka detoxifikace je určena individuálně dle potřeb pacientů, nepřekračuje však většinou 

délku 14 dní. Během léčby je důležitá funkce psychoterapie, jejímž úkolem je motivace a  práce 

s  klientem při nástupu do další léčby k  udržování abstinence od návykové látky. „Některá 

zařízení jsou ochotna přijímat pouze klienty, kteří mají zajištěnou další následnou léčbu, což pak 

vede k  jejich malému využívání. Pracovníci málokterého zařízení jsou nadšení, jestliže do jejich 

zařízení někdo přijde pouze snížit toleranci nebo „odpočinout“. I  taková motivace je však lepší 
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než žádná a  za určitých okolností může vyústit v  nějakou konstruktivnější formu spolupráce do 

budoucna.“ (Nešpor in Kalina, 2003:190)  

 

3.2.6 Střednědobá ústavní léčba 

 

 Střednědobá ústavní péče znamená léčbu v  rezidenčním zdravotnickém zařízení, která 

trvá 3  – 6  měsíců. Je poskytována psychiatrickými nemocnicemi se speciálními jednotkami pro 

léčbu závislostí nebo některými odděleními v  rámci nemocnic. Tato zařízení využívají řadu 

prvků jako terapeutická komunita, hlavně režim a  dodržování pravidel, skupinové, individuální 

i komunitní psychoterapie, pracovní terapie, bezdrogové prostředí atd. Tento druh léčby 

v  českém systému vychází z  apolinářské tradice, která motivuje klienta k  dlouhodobému 

abstinování, což je prostředek ke zlepšení kvality života. Využití stanovení cílů je součást léčby. 

Dvořáček jmenuje tyto: stabilizování sekundárních problémů spojených se závislostí klienta, 

uznání závislosti jako svého problému, jejich důsledků a  potřebných kroků k  jejich kompenzaci, 

včetně uznání potřeby dlouhodobě se léčit. Dále postupné řešení důsledků drogové kariéry, 

přebudování vnější motivace na vnitřní motivaci, zvnitřnění abstinenčních norem, zvnitřnění 

struktury dne a  týdne (získat schopnost nestavět se k  některým libým a  nelibým situacím 

nutkavě), identifikace rizik relapsu a  nalezení strategií k  minimalizaci těchto rizik, změny 

v  nevhodném prostředí (zaměstnání, rizikové známosti, riziková místa trávení volného času), 

zlepšení sebehodnocení a  přiměřené zlepšení prožívání. 

 Jak bylo uvedeno výše, základním principem, ze kterého léčba vychází je strukturovaný 

program. V  rámci strukturovaného programu se během dne vystřídají všechny části komplexního 

programu tak, aby zefektivnily výsledky léčby. Strukturovaný program zahrnuje 

psychoterapeutické aktivity, pracovní aktivity, ale i  volnočasové aktivity. Tyto aktivity pak 

vyplní celý časový rozvrh během týdne a  slibuje si od svého plnění výhody pro klienty. 

V  opačném případě, tedy neplnění, je s  klienty pracováno formou některých sankcí. Některá 

zařízení s  touto formou odměn a  sankcí pracují z  důvodu změn strategie získávání libých 

odměn během drogové kariéry klientů. Kladou tedy důraz na bezpečnější a  perspektivnější 

plnění aktivit než nutkavé a  rychlé získání odměny, které se může zdát být rizikové z  důvodu 

vzniku relapsu. Častou formou ve střednědobých léčebných zařízeních je bodovací systém 
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klientů. Snahou programu je i  vytvořit systém vnitřních pravidel klienta, který bude schopen ve 

vnějším prostředí dodržovat.  

 Důraz při střednědobé ústavní léčbě by měl být kladen nejen na léčbu samotnou, která 

většinou přichází ve 3. fázi léčby (1. fáze – detox, 2. fáze adaptace na režim a  pochopení 

pravidel zařízení), ale také na fázi poslední, 4., kdy se s  klientem pracuje na resocializaci do 

běžného nechráněného prostředí. Klient si zařizuje práci, návrat k  rodinným příslušníkům 

a hlavně nastaví kvalitní následnou péči. S  tím vším mu pomáhá multidisciplinární tým. 

(Dvořáček in Kalina, 2003). 

 

3.2.7 Terapeutická komunita 

 

 Z  historického vývoje terapeutických komunit se dají rozlišit dva typy komunit. První 

druh komunit vzniká v  období 2. světové války na území Velké Británie a  měl za cíl léčit 

pacienty s  duševními poruchami a  poruchami osobnostního vývoje. Byly označovány jako 

„demokratické“ komunity. Druhý typ vzniká na území USA o  zhruba deset let později a  ke 

svému vzniku byly inspirovány svépomocnou komunou Synanom a  svépomocným hnutím 

anonymních alkoholiků. Již od začátku byly tyto komunity věnovány klientům s  drogovou 

závislostí, jejich struktura byla postavena na základě charismatického vůdce, a  proto se jim říká 

„hierarchické“. (Šefránek, 2014)  

 Přes historický vývoj terapeutických komunit na území Evropy, který byl v  zemích 

Francie, Velké Británie, Švédska, Holandska, Německa i  Španělska celkem rozdílný, jelikož 

komunity nekopírovaly ani demokratický ani krajně hierarchický model. Postupně se však dle 

Broekaerta, Kooymana a  Ottenbergra (Broekaert et Kooyman, 1998, in Šefránek 2014) vžily 

principy, které jsou pro Evropské komunity identické. Řadí sem: svépomoc, a  vzájemnou 

pomoc, jako pilíř léčby, v  němž je primární odpovědnost za osobní růst směrem ke 

smysluplnému a  odpovědnému životu za sebe sama kladena na klienta a  na další členy 

komunity. Kratochvíl (1979, in Nešpor, 1996) shrnuje principy terapeutické komunity 

následovně: „Aktivní podíl pacientů na léčení; vytvoření dobré obousměrné komunikace na všech 

úrovních, tedy mezi pacienty, mezi pacienty a  týmem i  uvnitř terapeutického týmu; zvýšená 
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rovnoprávnost v  rozhodování; kolektivnost; sociální učení, při kterém dostává člen komunity 

rychlou zpětnou vazbu o  tom, jak jeho chování působí na druhé.“ (Nešpor, 1996:96)  

Dalším bodem je setrvání v  komunitě dostatečně dlouhou dobu, aby byla zajištěna 

klientova reintegrace. Komunita musí zůstat otevřená vlivům zvenčí a  vedoucí klienti 

i pracovníci mohou být hodnoceni i  kritizováni. Role charismatického vůdce je připuštěna jen 

v  případě pravidelných kontrol, aby nedocházelo ke zneužití moci. Dalšími principy jsou 

neustálé prokazování odborné způsobilosti zaměstnanců, ale zároveň i  exuseři musí mít své 

místo na pozici zaměstnanců v  komunitách. Komunita si musí udržovat svou identitu a revidovat 

důvody své existence. I  přes drobné změny musejí být stále dodržovány odborné standardy a cíle 

léčby. Předčasné ukončení léčby je možné jen ve zvláštních případech. Důležitým bodem je 

působnost komunity v  EFTC
2
, WTFC

3
 nebo jiné podobné mezinárodní organizaci. Stejně jako 

klienti i  zaměstnanci musejí dodržovat hranice a  etické standardy. V  neposlední řadě dodržovat 

se všemi život ve společenství, hodnotový systém, žádné násilí a  drogy, dodržovat zájem a  řád. 

(Šefránek, 2014) 

 V  České republice se stalo prvním oddělením fungujícím na principech komunity pod 

vedením Jaroslava Skály dnešní protialkoholní oddělení U  Apolináře v  Praze. Léčba byla 

zaměřena na klienty se závislostí na alkoholu a  dosahovala dobrých výsledků. Přístup měl 

posilovat psychickou i  fyzickou stránku osobnosti, vést k  novým zájmům a  řešit frustraci 

a negativní náladu bez útěku k  alkoholu. Řada léčeben tento systém přijala a  napodobuje ho. Pro 

některé klienty, převážně mladé závislé, nebyl vhodný, a  tak byla roku 1991 zahájena činnost 

komunity v  Němčicích inspirována komunitami Daytop Village
4
 a  Phoenix House

5
. (Šefránek, 

2014) 

                                                 

2
 Evropská federace terapeutických komunit (http://www.eftc-europe.com/) 

3
 Světová federace terapeutických komunit (http://www.wftc.org/) 

4
DaytopVillage – pobytová komunita pro závislé uživatele drog inspirovaná konceptem Synanonu (Komunita jako 

náhradní rodina; Konfrontace a  frustrace jsou neoddělitelnou součástí sociální rehabilitace; Důraz na normy, 

pravidla a  konformitu; Systém odměňování je základem změny; Svépomoc je významnější než profesionální 

pomoc; Charizmatický vůdce má velký terapeutický potenciál; Oddanost společenství). (Šefránek, 2014) 

5
 Phoenix House – pobytová komunita inspirovaná Synanonem a  DaytopVillage, otevřená s  pomocí profesionálních 

odborníků. Společně s  DaytopVillage byly modelem dalších TK v  USA i  Evropě. (Šefránek, 2014) 
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Dnes je v  ČR 14 terapeutických komunit registrovaných jako sociální služby, z  nichž 

většina je certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, dle Asociace 

nestátních organizací. (Terapeutická komunita, 2016) 

 Základními prvky společnými pro úspěšnou léčbu v  komunitě jsou vývoj osobnosti 

a jejích emocí, je kladen důraz na změnu chování, na duchovní rozměr osobnosti a  etiku a  na 

budoucí profesní zajištění a  dovednost přežít. Těchto základních kamenů léčby je dosahováno 

pomocí individuální terapie, rodinné terapie, skupinové terapie, dále také arteterapií, taneční 

terapií, psychodramatem (vývoj osobnosti a  emocí). Pomocí zpětné vazby, intervencí, 

konfrontačními skupinami, pravidly, řádem, hierarchií je dosahována změna chování. Semináře, 

diskuze, vzdělávání vedou klienty ke vzdělání a  k  duchovnímu růstu a  práce, sociální učení, 

komunikační dovednosti, asertivní trénink pomáhají k  profesnímu růstu a  dovednosti přežít. 

(Těmínová, Kalina, Adameček in Kalina, 2008) 

 V  terapeutické komunitě se pracuje s  pojmem abstinence, je to léčba orientovaná 

k  abstinenci. Abstinenci musí člověk přijmout jako součást svého života v  komunitě, ale 

i v  následujícím životě mimo ni. Abstinence musí být cestou, podmínkou v komunitě 

a prostředkem ke změně v  budoucnosti. Změna životního stylu znamená pro klienty i  změny 

v  sebepojetí, prožívání a  vede k  osobnostnímu růstu. Klient pracuje se svými cíli pomocí 

komunity a  jejího řádu. Důležitou součástí komunity je strukturovaný program (terapie, 

vzdělávání, volnočasové, zátěžové a  jiné rehabilitační aktivity, sociální práce) podobně jako ve 

střednědobých léčebných programech. Pobyt je strukturovaný ve fázích, kdy v  každé fázi jsou na 

klienty kladeny jiné nároky. (Těmínová, Kalina, Adameček in Kalina, 2008) 
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4 NÁSLEDNÁ PÉČE 

 

 "Myslím si, že abstinence jako taková nezáleží na tom, jestli je člověk v  kontaktu s  klienty 

nebo ne, ale na tom, jak má uspořádaný život." (Růžička, Prachařová, 2014:12). Tato kapitola mé 

diplomové práce nastiňuje pozadí dotazovaných klientů, kteří by v  následné péči měli být zběhlí 

a  měli by se v  ní orientovat. Pro některé klienty je to naopak velká neznáma, jelikož často není 

místně dostupná tam, kde je nezbytně potřebná. Kladu na tuto kapitolu velký důraz, jelikož pro 

práci s  osobami závislými je nezbytnou a  možná i  celoživotní součástí po ústavní nebo 

komunitní léčbě pro ty, kteří chtějí zůstat střízliví. 

 Spousta klientů se během své léčby setká během terapeutických rozhovorů s  tématem 

motivace k  léčbě. Některým pacientům je motivace k  abstinenci vlastní, někdo hovoří o  tom, že 

je motivován, ale svou cestu k  abstinenci neplní. Při fázi doléčování, tedy v  následné péči je 

důležité si uvědomit, že i  zde mají své místo bio-psycho-sociální aspekty. Často se však pracuje 

pouze s  psychikou nebo sociálním prostředím klienta. Autoři uvádějí, že pomocí empirických 

poznatků moderních technologií, se během léčby můžeme opřít právě i  o  tyto metody a pracovat 

s  nimi pro vysvětlení důvodu léčby. Seznámit klienty se základy neurobiologie závislosti 

v  rámci edukativní složky doléčování se. Pochopení těchto principů může vést k  lepší motivaci.

 Důležitým principem následné péče spočívá v  uvědomění si, že abstinence v  bezpečném 

prostředí je relativně snadná. V  ústavních zařízeních či komunitách je nutné překonávat 

překážky k  získání drog nebo alkoholu, klient se nevyskytuje tolik ve stresových situacích, na 

zvládání krizových situací není sám, má kolem sebe komunitu nebo terapeuty. Po přechodu do 

běžného života již ale bojuje v  udržení abstinence sám nebo s  podpůrnou pomocí právě 

doléčovacích center. Díky těmto službám se klienti učí abstinovat a  k  tomu chodit do práce, učí 

se prožívat stresové situace, aniž by jako svou berli využili návykovou látku. Práce s  trpělivostí 

a  cravingem, práce se zvyšováním frustrační tolerance, ale také učení umět si říct o  pomoc 

dříve, než podlehnout opět návykovým látkám, je cílem. Dalšími důležitými úkoly z  

psychologického hlediska v  následné péči jsou: Sebehodnocení klientů - naučit se vidět i  své 

klady, terapeutická práce zaměřena na porozumění sobě sama i  okolnímu světu, rozvíjení 

zdravého sebenáhledu, odkrývání dalších problémových oblastí v  klientově životě, které mají 

tendenci být skrývány, sdílení těžkostí individuální i  skupinovou formou, motivace k  

otevřenosti, snaha o  nehodnotící postoj a  budování terapeutického vztahu.  
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Popisem teoretických předpokladů ověřených v  praxi následné péče jsou: bytí součástí 

společenství lidí, společné směřující pozitivním směrem, má významný vliv na inkluzi člověka; 

tělesná aktivita jako prevence relapsu; drama, hudba a  malování mají pozitivní vliv na udržení 

abstinence; dávání životu, případně abstinenci, vyšší smysl jako prevence relapsu; pravidelný 

režim v  příjmu tekutin a  potravin jako prevence před bažením; učení se novým věcem pro 

zvýšení sebevědomí i  chuti abstinovat; provádění altruistických počinů pro pozitivní vliv na 

duševní život a  v  neposlední řadě stimulující okolní prostředí klienta. Práci s  jednotlivými 

teoretickými východisky pro udržení abstinence bych rozvedla v  další podkapitole o  relapsu 

a krizových situacích a  budu v  ní vycházet převážně z  Marlattovy teorie prevence relapsu. 

(Růžička, Prachařová, 2014) 

 

4.1 Služby následné péče 

 

 Definice následných služeb a  doléčovací péče o  nich hovoří jako o  programech, které 

zajišťují zdravotnická zařízení a  jiná zařízení obsahující soubor služeb, jež následují po ukončení 

základní léčby a  pomáhají vytvářet podmínky pro udržení abstinence dle paragrafu 20. zákona 

č. 379/2005 Sb. Obdobně jsou dle inovovaných standardů definovány i  doléčovací programy, 

včetně programů chráněného bydlení a  chráněných pracovních míst a  rekvalifikace dle 

Miovského (2013, in Růžička, Prachařová, 2014). 

 Richterová Těmínová říká, že doléčovací programy jsou ambulantní zařízení, která se 

zaměřují na udržení změny v  chování a  životním způsobu klienta, kterého se naučil nebo získal 

během léčby nebo abstinování. Úkolem programu je vytvoření podmínek klientovi pro jeho 

úspěšnou abstinenci a  to buď formou účasti na ambulantních skupinách, které se schází dle 

předem daného režimu anebo v  rámci intenzivního strukturovaného programu doplněného 

o volnočasový program. Služby jsou určeny absolventům ambulantní či rezidenční léčby, tedy 

těm, kteří za sebou mají léčbu a  momentálně jsou motivováni k  abstinenci. Mezi klienty těchto 

služeb jsou řazení i  ti, kteří se abstinovat rozhodli sami a  udržují tento stav minimálně tři 

měsíce, ale potřebují podporu pro udržení tohoto stavu. Své místo ve službách naleznou i  blízcí 

příbuzní, partneři, kteří stejně jako osoby závislé potřebují podporu pro vytváření kvalitního 

prostředí klientům. (in Kalina, 2008). 
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 Růžička s  Prachařovou uvádějí, že doléčovací programy jsou částečně založeny na formě 

odpoledního stacionáře po dobu minimálně šesti měsíců, během kterých pomáhají klientům po 

léčbě s  návratem do běžného života. Doléčovací programy mohou být sociálními službami, poté 

vychází z  pojetí Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) zákona o  sociálních 

službách č.108/2006 Sb., spolu s  vyhláškou 505/2006 Sb., anebo certifikací odborné způsobilosti 

pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, v  jejíchž speciálních programech jsou 

nazývány Ambulantními doléčovacími programy. Požadavky jak MPSV, tak Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP) jsou si v  něčem podobné, a v  některých 

oblastech mají své specifické požadavky. Pokud je následná péče registrovaná jako sociální 

služba, podléhá standardům MPSV a  požadavkům pro poskytování služby. RVKPP definuje 

následnou péči jako Strukturované programy intenzivního ambulantního doléčování částečně na 

principu odpoledních stacionářů, v  délce minimálně 6  měsíců. Ty pak podléhají standardům 

RVKPP v  oblasti obecných a  specifických požadavků. Tyto programy jsou určeny těm, jak bylo 

výše uvedeno, kteří minimálně 3  měsíce abstinují sami, anebo za sebou mají ústavní či jinou 

rezidenční léčbu. Přesto, že jsou požadavky standardů v  něčem odlišné, cíle služeb jsou téměř 

totožné a  to pomocí podpůrných aktivit vést klienty k  udržení abstinence. (Růžička, Prachařová, 

2014) 

 V  následné péči se velmi často hovoří o  změně způsobu života nebo o  kvalitě života. Na 

kvalitu života lze nahlížet z  mnoha úhlů, ať již ekonomického, psychologického, medicínského 

nebo sociologického. Obecně však platí, že kvalitu života tvoří souhrn interakcí mnoha faktorů, 

kterými je jedinec obklopen. Kniha Teorie a  praxe strukturovaných doléčovacích programů 

v adiktologii poukazuje na výzkumy prováděné v  několika doléčovacích programech. 

Respondenti byli vybraní absolventi programů a  byli tázáni na oblasti vedoucí ke změně chování 

a  následně ke zlepšení jejich kvality života. Dotazovali se, v  čem jim doléčovací centra v  tomto 

ohledu pomohla, jak jim pomohla v  sociální rehabilitaci, jak determinovala kvalitu jejich života. 

Výsledky výzkumů ukázaly, že doléčovací centra pomohla absolventům upevnit hodnoty, které si 

během léčby uvědomili. Zmírnili obtížný návrat do bezdrogového prostředí, anebo zpět do 

rodinného prostředí. Ukázaly smysl práce a  hodnotu pro spokojený život, smysluplné trávení 

volného času, vyhýbání rizikovým situacím, podpořily klienty v  jejich vlastní motivaci. 

Výsledky také odkryly, že častým motivátorem absolventů k  udržení abstinence jsou vzpomínky 

na minulost, to, že službu chápou jako odrazový můstek k  novému lepšímu způsobu života a  že 
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dostali možnost zjistit, jak trávit volný čas jinak než sháněním drog a  jiných návykových látek. 

Je také důležité zmínit, že doléčovací programy jsou v  poslední době často vyhledávány osobami 

závislými na alkoholu, které byly do nedávné doby často opomíjeny a  pro něž se v  poslední 

době ukazuje vzrůstající důležitost využívání doléčovacího programu pro zvládnutí běžného 

života. Ve výzkumné části se proto budu zabývat klienty, kteří byli závislí na alkoholu a  zároveň 

klienty, kteří byli závislí na jiných drogách. Společné pro ně bude téma využívání následné 

péče.(Růžička, Prachařová, 2014)  

 Doléčovací programy v  jakékoliv podobě mají zásadní úkol ve stabilizaci změn 

v  životním stylu při interakcích závislého s  běžným prostředím a  okolím. „Je potřeba řešit 

s  pacientem skutečné problémy psychického typu, neboť teprve přibližně po roční abstinenci se 

objeví problémy primární (ty, které vedly ke zneužívání drogy), po odeznění problémů 

sekundárních (těch, které vznikly až ex post jako důsledek užívání drogy).“ (Heller, Pecinovská, 

2011:132) Autoři uvádějí, že ještě ve druhém roce dochází ke změnám v  životním stylu, ke 

kterému se staví i  okolí léčeného. Tvrdí, až ve třetím roce léčby dochází ke stabilizaci všech 

změn. Přesto je vyžadována pozornost odborníka. 

 Velmi důležitá je v  následné péči role týmu, který nutně musí zastávat 

multidisciplinaritu. V  doléčovacích programech je velmi nutná role psychologa, 

psychoterapeuta, sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, někdy i  psychiatra. Stejně jako 

v předchozích složkách léčebného systému, i  zde je na místě psychoterapie, práce s  rodinnými 

příslušníky a  partnery, sociální práce zaměřená na hledání práce či práce v  chráněných 

pracovních místech, hledání bydlení, a  hlavně práce s  relapsem a  rizikovými situacemi, velmi 

nebezpečnými pro klienty. (Kuda in Kalina, 2008) 

 Pokud hovoříme o  délce účasti v  doléčovacím programu, často bývá zmiňována doba 

6 měsíců. S  ohledem na individualitu a  potřeby klientů je však možné dobu upravit až na délku 

jednoho roku. "Je však vhodné, aby byl celý program rozdělen do fází (zpravidla do tří), které se 

od sebe liší intenzitou docházky do programu." (Kuda in Kalina, 2008: 211) Klienta to vede 

k větší odpovědnosti za jeho život a  zároveň to klienta informuje o  blížícím se konci 

v programu, který musí být na začátku při domlouvání kontraktu jasně definován, aby klient 

poznal, že jej docílil. 

 Někteří pacienti si stěžují na časovou náročnost docházení do služeb následné péče nebo 

finanční náročnost z  důvodu dojíždění do služeb. Slovinští specialisté zabývající se léčbou 
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závislosti na alkoholu uskutečnili výzkum zaměřený na následnou péči poskytovanou telefonními 

kontakty. Skupinu respondentů po základní léčbě závislosti na alkoholu rozdělili do dvou skupin. 

Jednu z  nich telefonicky kontaktovali a  dotazovali se na průběh doléčování. Druhou skupinu 

nekontaktovali, pouze na konci výzkumu. Výsledky nepřinesly zobecnitelné myšlenky 

z  hlediska úspěšnosti abstinence, vnesly však myšlenku nového možného podpůrného nástroje, 

telefonních intervencí, v  procesu doléčování. Výhody spatřují v  nízkých nákladech na 

poskytování. (Rus-Makovec, Čebašek-Travnik, 2008) 

 V  procesu doléčování je důležitý postoj rodiny. Po léčbě se nemocný vrací zpět do 

stejného prostředí a  rodina po něm vyžaduje pouhé abstinování. Tento pohled není 

uskutečnitelný. Léčený má nový životní styl a  své nové potřeby. Je důležité pracovat i s  rodinou 

a  blízkými rodinnými příslušníky, aby pochopili význam doléčování a  nové chování závislého. 

(Heller, Pecinovská, 2011) 

 

4.2 Anonymní alkoholici 

 

 Tento druh svépomocné skupiny řadím jako alternativní možnost v  léčbě závislosti na 

alkoholu pro osoby, které jsou schopné žít mimo chráněny prostor komunit či léčeben a  jsou 

připraveni zvládnout léčbu ambulantně. Někteří členové AA jsou v  ambulantní lékařské péči 

a služby AA jsou pro ně pouze doplňkové. Jiní jsou zase schopni zvládnout své onemocnění jen 

s  pomocí AA. 

 Vznik této svépomocné skupiny sahá do 30 let 20. století v  USA, kde se setkaly dvě 

osoby závislé na alkoholu, kterým se vzájemným působením podařilo zůstat střízlivými po celý 

zbývající život. K  roku 2011 evidují skupiny zhruba 2  miliony členů. Toto vysoké číslo je dáno 

bezbariérovou přístupností skupin. Často se sezení účastní i  bývalí závislí narkomani, jelikož 

skupin pro anonymní narkomany je mnohem méně. 

 Do České republiky přinesl myšlenku anonymních alkoholiků Jaroslav Skála, kterému 

však situace v  totalitním režimu bránila podpořit rozvoj těchto skupin, k  jakému došlo v  USA 

a v  zemích západní Evropy. Přesto se však některé principy a  postupy skupiny zachovaly. Skála 

díky nim mohl založit Socioterapeutický klub pro závislé (KLUS), který se rozšířil i  do jiných 

zemí. Rozkvět AA v  ČR začal koncem 80. let 20. století, čemuž přispěl i  politický vývoj. 
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Docházelo k  prvním uzavřeným sezením, na která docházeli závislí, kteří již měli informace 

o fungování komunity v  USA. První otevřené sezení se uskutečnilo U  Apolináře v  roce 1988. 

Účastni byli bývalí a  současní pacienti léčebny se závislostí a  skupinu vedli kolegové z  USA. 

Od tohoto roku se postupně vytvářela tradice vedení skupin, což vedlo v  roce 1991 k  vytvoření 

vedoucí a  kontrolní síly AA v  ČR, která odkazuje na principy světových AA a  stará se o  vznik 

a  zakládání nových skupin. (Vít, 2006)  

 Rozvoj skupinových sezení anonymních alkoholiků velmi přispěl při léčbě závislých osob 

a  rozšířil možnosti léčby. Na základě principů AA vznikly o  pár let později i  skupiny pro členy 

rodin. Rodinná a  manželská terapie, která je prováděna profesionály, vznikla později, než 

svépomoc členů rodin se závislou osobou. Díky skupinám AA dnes profesionálové nahlížejí 

příznivě i  na výsledky jiných svépomocných skupin. (Nešpor, 2002) 

 Léčba ve skupině je založena na zvládnutí 12 kroků AA a  během tohoto programu se 

klade důraz na tyto mechanismy:  

1. změna a  posílení sociální sítě vztahů. Nešpor tímto nastiňuje rozšíření sociálních vazeb na 

soby se stejnou minulostí a  stejným momentálním cílem – abstinencí. Účastník skupiny se tak 

může odříznout od současných pijících přátel a  snížit tak riziko relapsu.  

2. učení se dovednostem zvládání, tzv. coping skills. Sdílení zkušeností ostatních členů skupiny 

vede závislého k  lepšímu zvládání pocitu bažení. Závislí i  často mění díky ostatním životní styl 

a  podobně jako je tomu v  komunitách probíhá při dlouhodobém navštěvování skupin rozšíření 

sociálních dovedností a  některým kognitivně-behaviorálním postupům například při zvládání 

emocí.  

3. styl práce anonymních alkoholů překonává popírání problému s  alkoholem u  člunů skupin.  

4. snížení výskytu pocitu stresu a  lepší zvládání běžných denních záležitostí bez zažívání pocitu 

stresu.  

5. členové skupin často pociťují nižší míru stigmatizace společností, pocit přítomný u  všech 

návykových nemocí.  

6. zvýšení soběstačnosti a  lepší zvládáních některých negativních duševních stavů.  

7. někteří autoři se vyjadřují k  duchovním prožitkům členů skupin během zvládání některých 

kroků programu. Tyto prožitky nekorespondují s  církví.  

8. v  neposlední řadě je to soustavná motivace k  pokračování v  abstinenci a  lepšímu životnímu 

stylu. I  přesto, že je tento výčet strohý, lze z  něj snadněji pochopit, že kombinace účasti v  AA 
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s  jinými léčebnými postupy (např. ambulantní léčba) je účinná a  má své teoretické ukotvení. 

(Nešpor, 2002) 

 V  dnešní době existují i  jiné svépomocné skupiny se stejným cílem jako mají AA, avšak 

žádné z  nich neuvádějí faktická data, která by mohla potvrdit jejich výsledky. Proto 

nejvýraznější svépomocnou skupinou, kterou lze považovat za dominantní v  léčbě závislostí jsou 

AA skupiny a  z  nich vycházející anonymní gambleři, anonymní narkomani, anonymní 

marihuanisté atp. 

  

 

4.3 Relaps 

 

„Recidivy a  krize je správné vnímat jako přirozenou součást terapeutického procesu 

a během léčby na jejich možnost pacienty i  jejich rodiny připravit. Tím samozřejmě nemáme na 

mysli terapeutický nihilismus nebo sebenaplňující věštby typu „vy stejně zrecidivujete“. Místo 

toho používáme následující přirovnání: V  této budově máme také požární přístroje a  hydrant, 

ačkoli nikdo nepředpokládá, že by hořelo“. (Nešpor, 1996:113) 

V  této kapitole budu vycházet z  článku Prevence relapsu pro závislé uživatele od autorů 

Hendershot Ch. S., Witkiewitz K., George W. H. a  hlavně Marlatt G. A.. Díky posledním 

výzkumům z  oblasti prevence relapsu lze říci, že model prevence relapsu popsaným G.A. 

Marlattem, se stává hlavním pilířem v  teorii závislostí. Relaps je podle posledních výzkumů v  

oblasti léčby největší překážkou. Na druhou stranu pracuje s  pojmem relaps jako s procesem a  

ne definitivním zmařením dosavadní abstinence. Definic relapsů je několik, z pohledu teorie 

prevence relapsu je to však překážka, nezdar, který se vyskytne během léčby a změny 

dosavadního chování, která naruší průběh k  cílenému chování. Nenahlíží se na něj tedy jako na 

konečnou událost, která ukončila dosavadní abstinenci. Někdy tento přístup bývá kritizován z  

pohledu odborníků, kteří zastávají abstinenci jako jediný výsledek léčby. Jakékoliv porušení, 

"uklouznutí", laps, je pro ně selhání dosavadního úsilí. Zdůrazňují pak návrat klientů na začátek, 

jelikož se obnovilo onemocnění. Kdežto zastánci teorie relapsu si uvědomují faktory, které 

klienty vedou k  tomuto uklouznutí a  mohou s  nimi do budoucna pracovat, aby k  relapsu nadále 

nedocházelo. Důležitým prvkem v  teorii prevence relapsu jsou tzv. high-risk situations, vysoce 
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rizikové události, které mohou ovlivnit vznik a  průběh relapsu. Tyto události jsou spjaty s  

emočními stavy, při negativních hádkách, díky sníženému sebehodnocení, prostředí, ve kterém se 

člověk pohybuje, psychické stavy (abstinenční příznaky). Teorie prevence relapsu říká, že 

s těmito stavy, situacemi, událostmi, lze pracovat a  naučit se je zvládat a  snížit tak 

pravděpodobnost lapsů. Pokud klient sám bude nahlížet na laps jako na selhání v  dosavadní 

léčbě, bude mít pocit viny, nebude tolik motivován k  další abstinenci. Pokud však bude s  lapsem 

pracovat a  rozebírat s  terapeutem příčiny, bude se jich moci v  budoucnu vyvarovat nebo je 

odvrátit. Z  toho důvodu se také modelové situace nedají popsat a  používat tak, aby se daly 

použít na všechny. Je zapotřebí velmi individuální práce s  klientem. (Marlatt, 2011) 

 V  modelu prevence relapsu se pracuje s  pojmem self-efficacy, vyjadřuje pocit sebe 

účinnosti. Jak uvádí Kuda: "Tento pojem vyjadřuje subjektivní očekávání jedince, zda zvládne 

danou situaci (v  našem případě situaci vysoce rizikovou). Každá takto úspěšně zvládnutá 

riziková situace zvyšuje u  jedince pocit vlastní účinnosti. Tento pocit ovlivňuje pozitivně další 

úspěšné zvládnuté rizikové situace." (Kuda in Kalina, 2008:231) Autor tvrdí, že pokud závislý 

nemá dostatečně vybudované dovednosti pro zvládnutí vysoce rizikové situace, nemůže je 

efektivně zvládnout. Tím snižuje pocit vlastní sebeúčinnosti a  zvyšuje riziko relapsu. Dalším 

důležitým pojmem je abstinence violation effect, překládaný jako syndrom porušení abstinence. 

Jak bylo uvedeno výše, pracuje se zde s  pocitem hněvu, viny selhání a  to může v  pacientovi 

vyvolávat pocit kolapsu, a  že je vše ztraceno. V  některých léčebných modelech je tak doposud 

nazíráno. V  modelu prevence relapsu se však se uklouznutím pracuje tak, aby si klient sám 

vybral, zda se dostane do plného relapsu, anebo zda se vrátí k  cestě abstinování. V  praxi se 

teorie prevence relapsu využívá převážně v  následné péči. Předpoklad pro užití této metody je 

motivace klientů pro změnu svého dosavadního chování. Klient musí mít jasně daný cíl, který ne 

vždy musí být úplná abstinence. Je zde zapotřebí dobrovolnosti ze strany klientů, jelikož se 

předpokládá absolutní účast a  důvěra ze strany léčícího se. (Kuda in Kalina, 2008) 

 Dalším důležitým pojmem v  Marlattovském modelu prevence relapsu je craving. Jako 

takový je popsán v  první kapitole, v  této části o  něm budu hovořit z  pohledu kognitivně 

behaviorální léčby, jak je popsán v  knize Psychoterapeutické systémy a  jejich uplatnění v  

adiktologii. Kognitivně behaviorální přístup vnímá craving jako soubor fyziologických, 

neurobiologických, emočních, kognitivních a  behaviorálních složek. Cílem terapie je pak 

zvládnout tento jev. Každá osoba se závislostní poruchou má individuální projevy a  kognitivně 
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behaviorální terapie pak učí klient tyto projevy rozpoznat, zvládnout je a  tím se vyhnout užití 

drogy nebo jiné návykové látce. Jak je uvedeno v  knize, v  terapii je důležité hledat spouštěče 

a podněty vyvolávající toužení; mapovat situace, kdy se craving vyskytuje; rozpoznat signály; 

metody učení jak bažení kontrolovat, zvládat záchvat bažení v  imaginaci, nácvik sebeovládání 

a sebekontroly; důležité pro terapii je si uvědomit, že bažení je normální, patří do procesu změny 

chování a  životního stylu, není to signál selhání a  není důvodem pro ukončení terapie. Je 

důležité ho nepotlačovat a  nebránit se mu, naopak se klient musí naučit s  ním pracovat 

a zvládnout ho.(Kalina, 2013) 

 Často mají klienti v  rámci svépomocné léčby vlastní strategie zvládaní cravingu. 

Odborníci tvrdí, že je vhodné pro klienty si tyto strategie uvědomovat a  popsat, jelikož je mohou 

v  rámci skupin předat ostatním. Kalina ve své knize uvádí Nešporův seznam strategií zvládání 

bažení, který sepsal na základě klinických studií. Řadí mezi ně: vyhýbání se situacím, které 

craving vyvolávaly; uvědomění se negativních důsledků relapsu; odvedení pozornosti vhodnou 

četbou, poslechem hudby, psaním dopisu, vařením, sprchou, koupelí či sportem; uvědomění si 

minulých nepříjemných zážitků spojených s  užitím drogy či alkoholu; uvědomění si výhod 

abstinence; procházka přírodou, tělesná práce; spánek či odpočinek; včas bažení rozpoznat 

a uvědomit si, že je to začátek; myslet na své zdraví; hovořit o  svých pocitech během bažení 

s odborníkem, s  někým blízkým či telefonicky na lince důvěry; sex; relaxační techniky; 

procházka po nedrogovém prostředí; napití se nealkoholického nápoje; požádání o  pomoc; 

diskutovat o  rizikových myšlenkách a  uvažovat o  příčinách bažení; využívat pomůcek, 

talismanů, které podporují klientovu abstinenci; použití předepsaného léku; v  duchu i  nahlas 

popisovat pocity bažení; raději odevzdat peníze, sebemonitorování (kdy bažení začalo, co ho 

přemohlo). (Kalina, 2013) 

 V  dnešní době se spousta zařízení přiklání k  názoru, že léčba závislostí je rozsáhlý 

proces, který má spousty překážek, které jsou jeho součástí. Přesto je stále možné se setkat 

s klienty, kteří si svůj craving neuvědomují, nepřiznávají ho a  potlačují ho. Může to být 

následkem předešlé léčby, kde bažení bylo chápáno negativně a  nevhodně a  jeho rozebírání bylo 

řazeno k  diskuzím o  droze. Jak uvádí Kuda "Především v  základní léčbě se můžeme setkat 

s postojem „craving = tabu“ - jako kdybychom závislým chtěli craving zakázat." (Kuda 2008, in 

Kalina 2013:330) Stejně jako Nešpor uvádí strategie zvládání bažení, Kuda sepsal svých devět 

principů odvykání, které klientům doporučuje.  
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Jsou to: 

„1. Touha po droze je přirozenou součástí a  následkem závislosti. Většinou pokračuje nebo se 

objevuje tu a  tam i  dlouho poté, co odezněly příznaky fyzického "absťáku". 

2. Touha po droze může být zvyšována nebo přímo spouštěna, pokud se člověk, který se léčí, 

dostane do určitých situací, které byly silně spojeny s  jeho dřívějším braním drog. 

3. Příležitostné braní drog (a  někdy i  předepsaných medikací) udržuje a  posiluje u  ex-usera 

(bývalého uživatele) spouštěče touhy po droze. To je důvod, proč "kontrolované braní" téměř 

nikdy nefunguje - touha začne být příliš silná. 

4. Postupné přivykání si na nebezpečné situace a  nepodlehnutí touze spolu s  podporou a  

dobrým plánováním může pomoci k  vyhasínání spouštěčů. Takové vyhasínání spouštěcích 

mechanismů se nazývá odvykáním. 

5. Totální abstinence je teď nejjistějším a  nejrychlejším způsobem, jak se touhy po droze zbavit. 

6. Některé spouštěče, se kterými člověk dostatečně nepracoval - jako třeba "známá místa", na 

která se vracíte po několika letech - mohou zůstat silnými spouštěči i  po letech abstinence. Buďte 

opatrní. 

7. Odhodlání a  silná vůle nejsou těmi nejlepšími zbraněmi proti touze po droze. Změna životního 

stylu - získání přátel a  podpory, objevení nových způsobů, jak se dostat do pohody a užívat si, 

jak osobně růst - může snižovat touhu a  její nebezpečí pro vaše vyléčení. Skutečná síla se zvyšuje 

postupně a  časem, prací a  podporou. 

8. Může dojít k  relapsu. Pokud se to stane, vraťte se ihned zpět na cestu léčení. Měli byste mít 

plán, podle kterého budete postupovat, pokud se to stane. Relaps neznamená, že jste zklamali 

nebo nějak promrhali vynaloženou námahu. Znamená, že se z  něj musíte poučit, potřebujete lépe 

plánovat a  potřebujete větší podporu. 

9. Přestože je touha po droze přirozeným důsledkem předchozí závislosti, pamatujte si, že máte 

možnost volby: můžete se nyní pokoušet jí zmenšovat a  bojovat s  ní, nebo zůstat její obětí.“ 

(Kuda, 2000, in Kalina, 2013:331) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5 METODOLOGIE VÝZKUMU 

 

 „Nejlepší obranou je soustavné ambulantní léčení nebo spolupráce s  organizací 

Anonymní alkoholici. Při tom si člověk snadno připomene problémy, které mu alkohol způsobil, 

i výhody abstinence. Udrží si tak potřebou ostražitost.“ (Nešpor, 2006) 

Problematika úspěšné abstinence a  drogové/alkoholové scény celkově je v  dnešní době 

stále více diskutována z  důvodu velmi snadné dostupnosti drog a  alkoholových výrobků. Příčinu 

lze vidět zejména ve stále rostoucí toleranci společnosti vůči jejich užívání. 

Druhá část práce se zaměřuje na empirické zpracování výzkumných cílů z  oblasti 

problematiky abstinování. Jednotlivé kapitoly se zabývají procesem výzkumu, odůvodněním 

zvolených výzkumných technik, zpracováním výzkumného problému, představení respondentů 

a následné vyhodnocení získaných odpovědí.  

 V  případě objasnění potřeb abstinujících osob závislých na alkoholu a  jiných drogách 

bylo zřejmé, že je potřeba respondenty nechat odpovídat dle jejich myšlenek a  pocitů, a  aby 

měli možnost se k  některým problémům vyjádřit i  ze svého úhlu pohledu. Z  toho důvodu byla 

zvolena metoda kvalitativního výzkumu. „Kvalitativnímu výzkumu jde o  události a  procesy, 

jimiž jsou propojeny. Vysvětlení událostí v  procesu se pomocí proměnných hůře zvládá. Je 

vhodnější podrobněji zkoumat několik málo případů tak, že identifikujeme mechanismy propojení 

událostí a  kontextuální závislost vztahů mezi událostmi.“ (Hendl, 2005:58) 

 Vhodnost kvalitativního sběru dat byla zamýšlena i  s  ohledem na místo, kde 

k  předávání informací docházelo. Bylo nutné kontaktovat konkrétní osoby, do jejichž prostředí 

posléze bylo zapotřebí dojet. Časy dohodnutých schůzek se měnily podle časových potřeb 

respondentů. Možnosti pružnosti a  přizpůsobení se změnám a  okolnostem vyhovuje právě 

charakteristika kvalitativního výzkumu. (Hendl, 2005) 

 V  dnešní době je velmi nízká úspěšnost v  léčbě závislostí a  spousty výzkumů se tak 

zabývá faktory, které tento proces ovlivňují. Možnosti doléčování jsou popsány v  kapitole 

Následná péče, společně s  principy léčby. Domnívám se, že je důležité zaměřit se na abstinující 

osoby individuálně. Pokusit se zjistit, zda sami závislí považují léčbu za potřebnou a  zda je něco, 
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co v  léčbě postrádají. Byl proto vytvořen seznam otázek vedoucích k  objasnění potřeb 

abstinujících, které byly následně pokládány vybraným respondentům ze služeb následné péče. 

Poté byly výpovědi zpracovány pomocí kategoriálního systému. Na základě kategorií došlo 

k  vyhodnocení získaných dat. 

  

5.1 Výzkumné cíle 

 

 Cílem práce bylo zmapování vlastních potřeb osob, které jsou si vědomy své závislosti na 

alkoholu a  jiných návykových látkách, avšak usilují o  abstinenci pomocí svépomocných skupin, 

doléčovacích služeb nebo jiných forem služeb v  následné péči. Výzkum tedy zpracovává 

momentální stav abstinujících, formu využité následné péče a  motivaci k  abstinenci, eventuálně 

zaměření na životní cíl. 

 Během výzkumného procesu bylo pracováno se dvěma skupinami závislých osob. První 

tvořily osoby závislé na alkoholu a  druhou skupinou osob byli lidé závislí na jiných návykových 

látkách. Když se osoba vědoma si své závislosti rozhodne pro léčbu závislosti, je ve většině 

případů vybrána podpůrná služba na základě užívané látky či činnosti, na které závislost vzniká. 

Z  důvodu možných odlišných potřeb závislých osob na alkoholu a  jiných návykových látkách 

byla dalším cílem zvolena komparace zjištěných potřeb u  abstinujících z  obou skupin. Cíle 

vychází z  výzkumné problematiky úspěšné abstinence a  pro lepší porozumění byly vybrány 

osoby usilující o  stav střízlivosti. 

 

5.2 Výzkumný vzorek 

 

 Pro zjištění výzkumného cíle byli osloveni respondenti, kteří si uvědomují svoji závislost 

na alkoholu nebo jiných návykových látkách, mají za sebou ústavní nebo ambulantní léčbu a  

v  tuto chvíli abstinují. Abstinence a  docházka do některé z  podpůrných doléčovacích služeb či 

organizací byla podmínkou výběru respondentů. Výběr respondentů byl dán stanovením 

výzkumné otázky. 
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 Pro zajištění respondentů ze skupiny závislých na alkoholu jsem oslovila osobu z  mého 

blízkého okolí, která prošla ústavní léčbou a  následně se doléčovala docházkou na psychiatrii 

a několikrát navštívila skupinu anonymních alkoholiků. Ta mě posléze navedla na možnost 

oslovení skupiny anonymních alkoholiků, se kterou jsem dále pokračovala při sběru potřebných 

dat. Též mi pomohla s  oslovením respondentů, o  kterých ona věděla, že splňují podmínky pro 

můj výzkum. Tuto osobu je možno označit za tzv. gatekeepera, dveřníka. Hendl tuto postavu 

popisuje jako někoho, kdo umožní přístup k  dalším možným respondentům z  prostředí pro 

výzkumníka doposud neznámého. (2005) Skupinu osob závislých na nealkoholových 

návykových látkách jsem získala oslovením doléčovací služby pro ex-uživatele drog v  kraji, kde 

bydlím, a  též kontaktováním osob v  blízkém okolí, o  kterých jsem věděla, že splňují podmínku 

abstinování a  využívání možnosti následné péče. 

 V  počátku kontaktování organizace anonymních alkoholiků i  doléčovací služby jsem 

vždy komunikovala se zástupcem/vedoucím, kterému byl vysvětlen záměr sběru dat pro výzkum 

diplomové práce a  byly vysvětleny techniky sběru dat, konkrétně anonymně zpracované 

nahrávané polo-strukturované rozhovory. Taktéž jsem postupovala při oslovení osob z  blízkého 

okolí. Přesto, že mi kontaktovaní zástupci i  ostatní přislíbili spolupráci při mnou stanovených 

podmínkách, v  průběhu samotného sběru dat došlo k  odmítnutí nahrávání rozhovorů. Z  důvodu 

obavy ze ztráty navázaných možných respondentů jsem zvolenou techniku sběru dat upravila a  

vytvořila polo-strukturované dotazníky v  elektronické i  písemné podobě, s  jejichž vyplněním 

již klienti doléčovací služby a  členové skupiny souhlasili. Došlo tedy k  předání dotazníku 

v  elektronické podobě zasláním do elektronických schránek vedoucím služeb následné péče. 

 Respondenti ze skupiny abstinujících závislých na alkoholu jsou tedy členové skupiny 

anonymních alkoholiků a  osoby docházející do jiných forem následné péče se zaměřením na 

léčbu závislosti na alkoholu. Těchto respondentů je osm. Společným rysem je abstinence 

a docházka do služeb následné péče. Vedoucí skupiny anonymních alkoholiků souhlasil 

nahráním anonymního polostrukturovaného rozhovoru. Ostatní dotazníky jsem získala pomocí 

oslovení doléčovací služby a  doporučením osob od jedné respondentky. 

Respondentů ze skupiny osob závislých na nealkoholových návykových látkách, drogách, 

je méně z  důvodu obtížného navázání spolupráce s  konkrétními uživateli služeb. Neznám 

příčinu, proč ex-uživatelé drog nechtěli spolupracovat při mém výzkumu. Nejdříve jsem oslovila 

adiktologickou ambulanci, jejíž vedoucí přislíbila spolupráci s  klienty, posléze mě však 
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přesměrovala na doléčovací službu z  důvodu nesplnění podmínek pro respondenty v  jejich 

ambulanci. Po oslovení vedoucí doléčovací služby jsem bohužel narazila na již zmiňovaný 

problém s  nahráváním rozhovorů. Přesto byly klienti ochotni zodpovědět otázky formou 

dotazníkového šetření. Elektronickou formou jsem vedoucí služby zaslala dotazník a  odpovědi si 

osobně vyzvedla v  sídle služby. Takto jsem postupovala i  u  dalšího vedoucího doléčovací 

služby. Respondentku z  blízkého okolí jsem oslovila sama a  ta mi též přislíbila elektronické 

zodpovězení dotazníku. Doporučila mi dalšího respondenta. Respondentů z  této skupiny je 6. 

Z  důvodu zachování anonymity respondentů neuvádím bližší informace o  organizaci 

anonymních alkoholiků ani o  doléčovací službě. Pro výzkum mé práce tyto informace nejsou 

důležité. Společný rys pro všechny respondenty je abstinování, což je důležitým kritériem pro 

výzkumný vzorek této práce. 

Informace o  anonymním zpracování odpovědí byly sděleny během setkání s  respondenty 

a  byly uvedeny v  dotazníku. Vyplnění dotazníku považuji za souhlas se zpracováním odpovědí. 

„Potřeba získat poučený (informovaný) souhlas. To znamená, že osoba se zúčastní studie, pouze 

pokud s  tím souhlasí. Předtím musí být plně informovaná o  průběhu a  okolnostech výzkumu.“ 

(Hendl, 2005: 155) 

 

5.3 Metoda sběru dat 

 

 Problematika vývoje závislosti je dlouhodobý proces a  existuje mnoho faktorů, které 

vlastní vývoj determinuje. Zřeknutí se látek, které závislost vyvolaly, je pouze jeden z  kroků, 

které je potřeba učinit, aby se člověk s  diagnózou závislosti začal léčit. Léčba je pak nutnou 

součástí zbytku života. Během léčby si člověk vždy musí připomínat životní situace, které ho 

vedly k  rozhodnutí přestat pít nebo užívat drogu. Osoby hovořící o  své závislosti ve většině 

případů uvádí délku trvání a  snaží se identifikovat příčinu, proč s  užíváním látky začali. 

Z  důvodu zjišťování názorů, velmi intimních pocitů a  zkušeností se mi jevilo jako vhodné zvolit 

kvalitativní metodologii zjišťování informací.  

Výzkumným problémem byla pro mě od začátku problematika závislosti a  přivedly mě 

k  ní osoby z  mého blízkého okolí, které již dlouhodobě usilují o  abstinenci. Jelikož sama 

závislost nemám diagnostikovanou, je pro mě obtížné pochopit, jak těžké pro některé osoby 
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může být zříci se užívání látek. Na druhou stranu jsem se o  pochopení snažila, tudíž 

problematika boje se závislostí pro mě nebyla neznámá. 

Jako výzkumnou otázku pro tuto práci jsem zvolila úspěšnou abstinenci při podpoře 

služeb a  organizací následné péče. Na základě výzkumné otázky pak byly stanoveny cíle práce. 

Otázky pro respondenty vycházely z  osobní zkušenosti a  zájmu a  z  informací získaných četbou 

odborné literatury zabývající se abstinováním. 

Metodou získání příslušných dat pro výzkum této diplomové práce byla zvolena forma 

dotazování. Původním záměrem bylo nahrávání polostrukturovaných rozhovorů s  respondenty 

a následné vyhodnocení výpovědí. Jelikož však během procesu získávání dat byla opakovaně 

s  nahráváním rozhovorů odmítnuta, byla jsem nucena změnit formu získání dat, abych neztratila 

možné abstinující osoby, které bylo velmi těžké sehnat pro záměr výzkumu. Došla jsem 

k  metodě polostrukturovaného rozhovoru, díky němuž jsem nepřišla o  možné informace pro 

výzkumnou část práce. „Pak existuje určitá střední cesta v  podobě polostrukturovaného 

dotazování, jež se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a  velkou pružností celého 

procesu získávání informací.“ (Hendl, 2005: 164)  

 

5.4 Vlastní výzkum 

 

 Jak jsem již zmiňovala výše, vznik závislosti dlouhodobý proces a  často se při rozhovoru 

se závislou osobou hovoří o  alkoholové či drogové historii, příčinách vzniku závislosti, rodinné 

situaci, příjemných i  nepříjemných pocitech během aplikace látky a  důsledcích užívání látky. Je 

to z  důvodu prolínání situací, odůvodňování začátku užívání a  mnoho dalších. Jelikož jsem se 

chtěla vyvarovat odklonění od výzkumné otázky, zvolila jsem pro získání dat techniku 

polostrukturovaného rozhovoru. Předem jsem vytvořila seznam otázek, na které jsem se tázala 

během rozhovoru. Tento typ rozhovorů jsem zvolila kvůli neznalosti klientů. Předem 

nedokážeme určit, zda bude respondent odpovídat otevřeně a  ne jednoslovnými odpověďmi. 

Připravené otázky dělají rozhovor plynulým a  nevytváří hluchá místa, která mohou být 

stresujícím pro tazatele i  dotazované. 

 Otázky pro rozhovor byly rozloženy do tří oblastí. První oblast se zaměřila na osobní 

příběh – pohlaví, věk, dosavadní forma léčby závislosti, doba vnímání závislosti jako problému 
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a nastínění tohoto životního období popisem. Do druhé oblasti otázek byla zařazena problematika 

relapsu, rizikové situace vedoucí k  relapsu, práce s  rizikovými situacemi. Třetí oblast již byla 

rozsáhlá a  byla zaměřena na proces doléčování a  na momentální situaci. Obsahovala otázky 

ohledně typu služby následné péče, důvodu využívání služby, vlastního rozhodnutí o  využívání 

služby či vlivu rodiny, případně jiném důvodu. Dále otázky na motivaci pro abstinenci, otázka na 

chybějící podnět pro hladké doléčování se v  tuto chvíli, zda by respondenti zvládli léčbu bez 

využití služeb, jaká je podpora rodiny a  její pohled na doléčování, zda nastala změna životního 

stylu díky doléčování a  jaký má respondent momentálně životní cíl. 

 Otázky byly seřazeny záměrně od minulého negativního období po momentální situaci, 

kdy respondent abstinuje, aby rozhovor neměl vliv na dosavadní léčbu. Záměrně jsem se neptala 

na citlivá témata léčby a  nechala dotazované hovořit o  problémech tak, jak to sami uznali za 

vhodné. Jak uvádí Hendl, respondent se může během rozhovoru svěřit či otevřít až příliš 

a rozhovor může být pro respondenta nebezpečným a  je třeba zvažovat, zda rozhovor neukončit. 

(2005) 

 Okruh respondentů byl rozdělen do dvou skupin, abych mohla po následné analýze dat 

komparovat jejich potřeby. Co je pro člověka potřebou je možné určit z  Maslowovy pyramidy 

potřeb
6
. Avšak často lidé nedokáží potřebu popsat, anebo popisují situace, které je uspokojují bez 

označení „potřeba“. Záměrně byl vytvořen poměrně rozsáhlý dotazník, díky němuž mohu 

podobné výpovědi dotazovaných účelné pro výzkum této diplomové práce rozčlenit do kategorií 

dle vzájemných vazeb. Uvedené kategorizované výpovědi považuji za splnění odpovědi na 

výzkumnou otázku. Kategorie tvoří jednotlivé podkapitoly analýzy. 

 Po sestavení otázek pro polostrukturovaný rozhovor mohlo dojít k  samotnému sběru dat. 

Po kontaktování osoby zodpovídající za skupinu anonymních alkoholiků jsem byla pozvána na 

sezení skupiny, kde jsem se měla seznámit se členy skupiny, představit jim svou diplomovou 

práci a  domluvit se na nahrávání rozhovorů. Jelikož jsem se setkala ještě před touto návštěvou 

s  odmítnutím nahrávání rozhovoru, sepsala jsem otázky a  vytvořila tak polostrukturovaný 

dotazník, který jsem měla připravený jako další možnost sběru dat. Během tohoto setkání jsem se 

domluvila na nahrávce jednoho rozhovoru s  vedoucím skupiny anonymních alkoholiků během 

dalšího sezení skupiny. Ostatní členové neměli zájem o  nahrávání a  přislíbili písemné 

                                                 

6
Maslowova pyramida potřeb (Vágnerová, 2004) 
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a elektronické vyplnění dotazníku, které donesou též na další sezení. K  nahrávce rozhovoru tedy 

došlo po týdnu, avšak žádný z  členů skupiny nedonesl vyplněný dotazník. Odůvodnili to 

časovou tísní a  dva členové přislíbili zaslání elektronickou formou. Ostatní již o  vyplnění 

dotazníků neměli zájem. Protože jsem se s  respondentem setkala hodinu před začátkem 

skupinového sezení, měli jsme čas rozhovor uskutečnit. Postupně členové skupiny docházeli na 

místo a  připojovali se do námi započaté diskuze. Ti, kteří nevyplnili dotazník, mě vyzvali 

k  dotazování vůči jejich osobám a  osobním příběhům. Vznikla tak diskuze o  závislosti 

a abstinenci, ze které jsem si vytvořila záznam. Jeden z  klientů zrelapsoval a  tak otevřel velké 

téma k  diskuzi. Obrátila jsem se na vedoucího skupiny s  tím, že nechci členy okrádat o  čas, 

který přišli věnovat sobě. Vedoucí mi sdělil, že v  tento den je diskuze vhodná a  tak mohla 

pokračovat. 

 Dotazníky od skupiny bývalých uživatelů drog mi po kontaktování vedoucí doléčovací 

služby a  představení diplomové práce zajistila ona sama. Odpovědi jsem si vyzvedla na 

domluveném místě a  s  respondenty se osobně nesetkala. 

 Osoby blízké, které jsou závislé, jsem kontaktovala sama a  dotazníky mi předali 

elektronickou formou. 

 

5.5 Představení respondentů A  - N  

 

V  této části práce se nachází krátká představení dotazovaných osob. Respondenti popsali, 

jaký druh léčby mají za sebou, někteří uvádějí, jak dlouho pociťují svou závislost. Jiní, jak 

dlouho abstinují. Dále bylo důležité uvést pro rozlišení, na jaké látce závislost vznikla. Někteří 

též uvádějí důvody, které je do závislosti dostaly. Ostatní popisují průběh života v  opojení 

alkoholu nebo drog. 

 

5.5.1 Respondent A  

 

Respondent A  je muž, 67 let, alkoholik, který má za sebou jednu 3,5 měsíce dlouhou 

ústavní léčbu v  Psychiatrické nemocnici v  Bohnicích. Rozhodnutí pro nástup do léčebny 



 

54 

 

považoval za jediné možné řešení po období, které nazývá „být na dně“. Léčebnu mu doporučil 

psychiatr, kterého navštívil jako první záchytnou pomoc. Ústavní léčení uvažoval jako poslední 

možnou pomoc před vlastním koncem. Po návratu z  léčebny založil v  místě bydliště vlastní 

skupiny anonymních alkoholiků, která se rozpadla pro nízkou návštěvnost. Klient začal 

navštěvovat novou skupinu v  blízkém městě. Tuto skupinu navštěvuje od té doby pravidelně. 

Abstinování považuje za důsledek navštěvování skupiny anonymních alkoholiků. Abstinuje 13 

let. Při otázce na životní cíl respondent odpověděl, že by si přál, aby skupina dále fungovala a  též 

aby mohl se skupinou oslavit druhé desetiletí své abstinence. Žije s  manželkou. Klient před 

7 lety také přestal kouřit. Tvrdí, že na situaci se předem připravil, a  od prvního dne nového roku 

přestal. Odůvodňuje to zkušeností s  bojem se závislostí na alkoholu, věděl, jaké pocity ho čekají. 

 

5.5.2 Respondent B  

 

 Žena, 53 let, závislá na alkoholu. Žije sama, děti již jsou dospělé a  žijí samy. Několikrát 

absolvovala ústavní léčbu z  důvodu recidiv. Plně si svůj problém uvědomuje 5  let. V  tuto chvíli 

se snaží abstinovat, ale přiznává, že při prožívání problémů relapsuje a  pije alkohol. Dlouhodobě 

dojížděla do AT ambulance v  Bohnicích, ale nevyhovovala jí délka mezi návštěvami a  též pro ni 

bylo dojíždění náročné po finanční stránce. V  tuto chvíli nově navštěvuje psychiatrického lékaře 

v  místě bydliště a  považuje tuto změnu za dobré řešení. Nový psychiatr má jiný styl léčby, 

nepodporuje užívání podpůrné medikace – antabus. Jako svůj momentální cíl uvádí změnu 

partnera. Její přítel na ni nemá čas a  sama uvedla, že vztah jí spíše ubližuje, než naplňuje. Také si 

chce najít jinou stálou práci, momentálně ji finančně zajišťují pouze brigádnické práce. 
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5.5.3 Respondent C  

 

 Třetí respondentkou je žena, 46 let. Jejím problémem je závislost na alkoholu. Svůj 

problém si uvědomuje již 15 – 20 let. Posledních 5  let považuje za nejhorší. Ústavní léčbu 

v  Psychiatrické nemocnici Bohnice absolvovala jednou v  délce 11 týdnů v  minulém roce. 

V  tuto chvíli abstinuje již rok a  jeden měsíc. Dochází do AT ambulance a  rovněž řeší problém 

závislosti s  praktickou lékařkou. Má kamarádky, které také abstinují, se kterými udržuje kontakt. 

Za svůj životní cíl v  tuto chvíli považuje výchovu syna, přeje si, aby nebyl nešťastný. Má za 

sebou negativní zkušenost s  úmrtím manžela. Chce také důstojně žít a  pracovat. 

 

5.5.4 Respondent D  

 

 Čtvrtou dotazovanou je opět žena, 58 let. Respondentka je závislá na alkoholu. Problém 

vnímala 10 let, poté ho začala řešit. Absolvovala 11 týdnů ústavní léčby v  Psychiatrické 

nemocnici v  Bohnicích. Jako odůvodnění pro počátek závislosti na alkoholu označuje své nízké 

sebevědomí, řešení osobních problémů se svou dominantní matkou a  rozvod. Momentálně 13 

měsíců abstinuje. Pro doléčení si zajistila dvě absolventské návštěvy (krátkodobý pobyt) 

a pravidelně navštěvuje svou lékařku - psychiatričku. Doposud nezrelapsovala, jejím životním 

cílem je vydržet střízlivá. Chce mít nadhled a  pozitivní pohled na život. Dále bere za své pohlížet 

do budoucna a  nerozebírat staré křivdy. Po vysazení alkoholu u  ní nastala „přesmyk“ na sladké. 

Bylo jí řečeno, že je to obvyklé, jelikož tělo baží po cukrech. Obává se tedy nové „závislosti“, se 

kterou se snaží bojovat. Dle jejích slov se jí moc nedaří. 

 

5.5.5 Respondent E  

 

 Dotazovaná žena, 36 let. Matka dvouletého dítěte, žije s  partnerem, otcem dítěte. 

Absolvovala dvakrát léčbu v  terapeutické komunitě pro závislost na opiátech. Několik 

nedokončených pokusu o  ústavní léčbu v  Psychiatrické nemocnici Bohnice. Problém vnímala 

cca 3  roky před nástupem do léčby – komunity. Pro tuto chvíli již abstinuje 6  let. Do 



 

56 

 

doléčovacího centra již nedochází. Vnímá ho však jako nejdůležitější součást léčebného procesu. 

Pro tuto chvíli nemá potřebu určovat, co ji pro úspěšně abstinování chybí. Může se však 

spolehnout, že kdyby nastal problém nebo okamžik, který by abstinování narušil, může se ihned 

obrátit na doléčovací centrum. Jejím životním cílem je vybudovat zázemí pro svou rodinu 

a zvětšit ji o  další členy. 

 

5.5.6 Respondent F  

 

 Muž, 61 let. Přiznává závislost na alkoholu. Alkohol uvádí jako příčinu rozpadu vztahů, 

rodiny, bydlení, práce. Dlouhou dobu si závislost nepřipouštěl. Je přesvědčen, že je sám sobě 

problémem, ne alkohol, který neumí požívat jako jiní. Je si vědom, že mu alkohol likviduje 

zdraví a  osobnost. Respondent absolvoval léčbu v  Psychiatrické nemocnici v  Bohnicích 

a terapeutickou komunitu v  Bílé vodě. Jeho abstinence se během života střídala s  popíjením. 

Nejdéle abstinoval 6  let, poté 7  měsíců abstinence, pokračuje jednoletým abstinováním 

s  jedním relapsem. Dochází do doléčovacího centra. Je ve spojení s  dcerou a  sestrou, je 

motivován nadále abstinovat a  starat se o  své zdraví. Volný čas vyplňuje venčením psů 

z  útulku. 

 

5.5.7 Respondent G  

 

 Respondentem je muž, 57 let. Je alkoholikem, absolvoval opakovanou ambulantní léčbu 

v  Horních Beřkovicích. Problém s  alkoholem vnímá od roku 2000, tedy 16 let. Rozpadla se mu 

rodina a  uvádí, že se o  vše svou závislostí připravil. Snaží se vše znovu vybudovat. Nemá 

rodinu, pouze dceru. Abstinuje již 8  měsíců a  dochází do doléčovacího centra – podporovaném 

bydlení. Jeho cílem je momentálně začít žít samostatně a  motivací pro to „zůstat střízlivý“ je 

jeho život. 
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5.5.8 Respondent H  

 

 Žena. 23 let. Přiznává závislost na pervitinu. Respondentka absolvovala léčbu 

v  Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice po dobu 4  měsíců. Po návratu z  léčby se rozhodla 

pro pokračování v  léčbě nejdříve pomocí následné léčby, poté se rozhodla využít možnosti 

terapeutické komunity White Light I. v  délce 8  měsíců. Obávala se návratu do drogového 

prostředí z  důvodu obnovení užívání drog. Svou závislost si uvědomila právě při návratu z  první 

léčby. Rozhodla se tedy pro možnosti využití podporovaného bydlení v  doléčovacím centru, kde 

se nachází nyní. Abstinuje již rok a  půl. V  tomto procesu ji pomáhá přítel a  rozhovory 

s  kamarádkou. Jejím momentálním cílem je najít vlastní byt a  nastoupit na vysokou školu. 

 

5.5.9 Respondent I  

 

 Závislý na alkoholu, muž, 46 let. Prodělal ústavní léčbu v  délce 3  měsíců. Problém 

závislosti na alkoholu začal pociťovat ve 30 - ti letech. Nazývá ho „otročinou s  klapkou na 

očích“. Myslí tím, že jde za stavem opilosti stůj, co stůj, a  je vám jedno, že ztrácíte blízké. 

Momentálně abstinuje půl roku a  využívá podpůrné bydlení v  doléčovacím centru. Prostor 

doléčovacího centra vnímá jako nerizikový a  jako místo, kde se může postavit na vlastní nohy. 

Poté chce opětovně navázat styk s  dětmi. Životním cílem je pro něj nyní žít skromně a  bez 

alkoholu, aby si sebe mohl vážit. 

 

5.5.10  Respondent J  

 

 Dotazovaným byl muž, 45 let, závislý na alkoholu, problém vnímal dlouhodobě. Problém 

vnímá od rozvodu po současnost a  uvádí pobývání ve špatné společnosti. V  tuto chvíli abstinuje 

1  rok.  Považuje svou abstinenci za velmi úspěšnou. Pro následnou péči využívá doléčovacího 

centra. Motivací pro úspěšnou abstinenci je pro něj více, převážně ale rodina, přítelkyně, on sám, 

lepší náhled na svět. Při procesu abstinence si dotazovaný začal více věřit, začal jezdit na kole 
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a považuje svůj dosavadní život za lepší. Nyní uvažuje tak, že chce jít příkladem, chce abstinovat 

do konce života a  dle jeho slov žít normální plnohodnotný život. Nechce se za sebe stydět. 

 

5.5.11  Respondent K  

 

Dotazovaná žena, 26 let. Léčila se po dobu 11 týdnů v  psychiatrické nemocnici Bohnice, 

byla to její první zkušenost s  léčbou. Drogy brala od svých 17 let (bez specifikace). Problém si 

uvědomuje téměř od začátku užívání návykových látek. V  tuto chvíli je uživatelkou 

doléčovacího centra, do kterého nastoupila po léčbě, jelikož se jí 11 týdnů zdála krátká doba pro 

navrácení se do původního života. Životním cílem je mít rodinu a  žít střízlivě i  nadále. 

 

5.5.12  Respondent L  

 

Dalším abstinujícím je muž, 28 let. Bývalý uživatel pervitinu. Léčil se prozatím 

v  Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, byla to jeho první léčba. Nyní pokračuje 

v  doléčovacím centru s  pobytovou službou. Pervitin užíval téměř 12 let v  kuse. Problém se 

závislostí si začal uvědomovat již ve 22 letech, kdy ho přestalo uspokojovat dosavadní užívání 

drogy šňupáním a  začal užívat látku intravenózně. Uvádí, že měl též zdravotní problémy s  nosní 

přepážkou. Nyní abstinuje 8  měsíců. Chce si obstarat vlastní byt, práci a  žít s  přítelkyní šťastný 

a  slušný život. 

 

5.5.13  Respondent M  

 

Muž, 22 let. Již má za sebou tři pobytové léčby. Závislý na drogách, uvádí i  alkohol 

a gamblerství. Závislost vnímá dlouhodobě. Momentálně abstinuje již 9  měsíců. Využívá služby 

doléčovacího centra. Zmiňuje, že má za sebou období, kdy na tom byl velmi špatně – hrozba 

vězením. Obává se skončení programu v  doléčovacím centru. Jeho cílem do budoucnosti je mít 

stálou práci a  mít vlastní bydlení. 
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5.5.14  Respondent N  

 

Dotazovaný muž, 39 let. Léčil se pro závislost na heroinu. Absolvoval léčbu v  terapeutické 

komunitě a  v  doléčovacím centru s  pobytovou službou. Abstinuje již pátým rokem. V  tuto 

chvíli již doléčovací službu nevyužívá, ale uvádí, že mu služba hodně dala. Dle jeho slov teď žije 

život podle svého. Během abstinování začal sportovat. 

 

5.6 Analýza dat - kódování 

 

 Tato část diplomové práce se zabývá rozborem jednotlivých výpovědí, které jsem dle 

podobnosti rozřadila do jednotlivých kategorií – kódů. Kód byl pojmenován tak, aby jeho název 

zahrnul zjištěnou potřebu. Datový materiál se stejným nadpisem má tedy pro účel výzkum 

význam takový, že shromažďuje data s  podobnou výpovědní informací. (Hendl, 2005) Ačkoliv 

respondenti neodpověděli tak, že by označili konkrétní potřeby, bylo z  jejich výpovědí zřejmé, 

že potřeby mají a  považují za ně níže popsané faktory. Kódy jsou dle mého uvážení společné 

všem dotazovaným, z  toho důvodu byly vybrány. Kódy nahrazují potřeby, které považuji dle 

zjištění za stěžejní pro dodržování úspěšné abstinence. Jsou to Rizikové situace, Práce 

s  relapsem, Místo pro sdílení problému, Poznání svobody. 

 

5.6.1 Rizikové situace 

 

 Jedním z  prvních kódů, které jsou zde uvedeny, je kód s  názvem rizikové situace. Žádný 

z  respondentů neuvedl, že by rozpoznání vlastních rizikových situací považoval za potřebu. 

Vyplynulo to však z  odpovědí týkající se otázek na relaps a  rizikové situace. Všichni dotazovaní 

uvedli, že je znají.  

 Užívání drog a  alkoholu je dle teorie sociálního učení prostředek, jak zvládnout obtížné 

situace, pozitivní i  negativní pocity nebo pocity osamocení. V  případě, že je již vytvořena 

závislost na dané návykové látce, je užívání alkoholu nebo jiné návykové látky většinou jediným 

prostředek vyrovnání se s  výše popsanými situacemi. „Jestliže má být dosaženo stabilní 
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abstinence, léčba musí pacientovi pomoci uvědomit si vysoce rizikové situace, za kterých je 

nejpravděpodobnější, že bude znovu užívat drogy, a  pomoci mu vytvořit si jiné, účinnější 

způsoby, jak se s  nimi vyrovnat.“  (Rotgers a  kol, 1999: 230) 

 Znát své rizikové situace je dobré nejen k  prevenci možného relapsu, ale též k  nácviku 

jejich možného zvládnutí a  potřebou být připraven na různé nástrahy, které mohou vést 

k  porušení abstinence. 

 Odpovědi respondentů se spíše podobaly. Je možné říci, že se jedná o  rizikové situace, 

které se pojí s  určitým místem nebo činnostmi, které se na daných místech uskutečňují. Také 

jsou to situace spojené s  nějakým psychickým vypětím, které dříve hojili pomocí alkoholu. 

 Respondent C  uvedl: „Mé riz. situace : úmrtí, zdravotní problémy nejbližších, dluhy, 

hádky v  rodině, absence práce, úzkosti, deprese, nyní má nadváha... Snažím se zaměstnat svoji 

mysl něčím jiným, vzpomenu si na důsledky pití, zaměstnám se., poslouchám uklidňující hudbu, 

podnikám akce se synem, navštívím psycholožku, svoji praktickou lékařku, zavolám kamarádům, 

kteří jsou zasvěceni do mé situace.“ 

Dotazovaná popisuje své situace, které ohrožují její proces abstinování a  zároveň uvádí, 

jak se před nimi lze ochránit. Téma rizikových situací je velmi blízký druhému kódu relaps, 

kterému se budu věnovat dále. Myslím si, že proces poznání a  vyrovnání se s  rizikovými 

situacemi je pro závislé osoby jednou z  hlavních potřeb, kterou mají, ačkoliv to sami jako 

potřebu neuvedli. Je možné, že to bylo způsobeno formulací otázky v  rozhovoru či v  dotazníku. 

 Respondent E  za své rizikové situace považuje: „Rizikové prostředí (lidi), lehké drogy, 

alkohol.“ 

 Respondent B  uvedl: „Samota, ztráta zaměstnání, neúspěch v  životě, problémy 

s  přítelem, finanční situace.“ 

 Respondent D:„Rizikové situace - rozčilení - zatím odolávám. Vím, že nic nestojí za to, 

spadnout opět zpět do závislosti.“ 

 Respondent G: „Pro mě je rizikový můj psychický stav, úzkost, pocit samoty a  křivdy. 

Pracuji s  tím, pořád se to učím, není to snadné, pokaždé vás překvapí něco jiného. nesmím si nic 

nalhávat, brát osobně a  dělat si z  toho hlavu.“ 

 Respondent F: „Rozpad vztahu, samota, spousta volného času, zklamání, zrada, vztek, ale 

také i  nadměrná radost, ztráta práce, malé sebevědomí, ponížení, ztráta osob, co máte rádi.“ 



 

61 

 

 Respondent L: „Mezi mé rizikové situace, které jsou pro mě nebezpečné, patří stres 

a nejistota. Do těchto situací se snažím nedostávat tak, že vše řeším hned a  pokavaď se se 

dostanu do této situace tak hodně mluvím o  svých pocitech. Dalším rizikem je pohled na 

inzulinku nebo i  odběr krve. To mě také dostává do stavu chuti. U  téhle situace se snažim 

směřovat své myšlenky úplně jiným směrem.“ 

 Respondent M: „Rizikové situace znám, sem si jich vědomí. Svádějí. Ale používám proti 

nim emoční, láskyplné, motivační obrané prvky. Umím pracovat s  chutěmi.“ 

Respondent N: „Znám, již s  nimi umím pracovat. Vyhýbám se konkrétním místům.“ 

Odpovědi potvrzují, že situace mohou být spjaty nejen s  konkrétními místy, ale často 

s  emocemi, které je vyvolají. Během léčby se závislé osoby setkávají s  identifikací těchto situací 

a  zároveň se učí s  nimi pracovat. Existuje několik terapeutických metod, které na vlastních 

příkladech klientů pracují s  možným vyrovnáním se se situací. To, že dotazovaní tyto situace 

znají, je přesouvá do fáze snadnějšího zvládnutí abstinenčního procesu. Z  toho důvodu jej 

hodnotím jako jenu ze zásadních potřeb všech dotazovaných. 

 Respondent A  však uvádí i  situaci, kdy na něj zaútočil pes rodinného příslušníka. 

Dotazovaný v  rozhovoru popisuje, že si dobu po útoku nepamatuje. Majitelka psa mu ihned 

nabídla jako „lék“ kávu nebo alkohol. Klient pouze zakýval hlavou a  ona si to vyložila jako 

souhlas s  alkoholem. Až při podávání z  lednice si uvědomila, že respondent A  je abstinent 

a alkohol mu nepodala. „Když si teď položím otázku, co byste stalo, kdyby ten frťan nalila, 

postavila ho přede mě, v  tu chvíli bych to vypil. Ne vědomě, ale prostě tak jak sem byl v  šoku, 

tak bych to vypil.  Eh, sice, troufám si říct, že až bych se probral, tak že bych prostě to nebral 

jako počátek recidivy, ale tak prostě jako momentální selhání. Život by šel dál, ale…Je to prostě 

zas o  to víceméně varování, že nikdy nemůžu být stoprocentně jistý, že mě nemůže něco takovýho 

potkat…takže tohle se mi stalo po třinácti letech abstinence, není pro mě problém jít 

s  manželkou na zábavu nebo na oslavu, kde vim, že budou sedět známí a  budou pít, ale 

vypěstoval jsem si takový obranný reflex. Nejdu někam, kde vim, že mi budou nabízet alkohol, 

jo.“ 

Respondent A  vysvětluje, že zná své rizikové situace a  umí s  nimi pracovat, ale tvrdí, že 

vždy je dobré si uvědomit, že mohou nastat i  takové, které nelze předpokládat ani po 13 letech. 

To potvrzuje i  tvrzení respondenta A, který v  rozhovoru upozorňuje na důležitost si například 

v  rámci sezení připomínat, že závislé osoby mají problém a  tím je závislost na alkoholu. 
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Zvládnutí rizikových situací vede závislé osoby k  růstu sebedůvěry a  zároveň také pracuje 

s  dovedností předcházet relapsu. 

 

5.6.2 Práce s  relapsem 

 

 Tento kód považuji za druhý nejdůležitější, který vzešel z  výpovědí respondentů. Na 

relaps jsem se respondentů ptala společně s  otázkou na znalost rizikových situací. Někteří 

respondenti uvedli, že s  relapsem nemají zkušenost a  ti zbylí naopak. Ti, kteří uvedli, že mají 

zkušenost s  relapsem, však uvedli, že to pro ně nebyl důvod přestat abstinovat. 

 Ne všechny oslovené osoby závislé na alkoholu souhlasily s  natočením rozhovoru, 

případně vyplněním dotazníku. Co mi však umožnili, bylo zůstat s  nimi na jednom ze 

skupinových sezení anonymních alkoholiků, kde mi dovolili klást otázky, na které posléze 

odpovídali. Na tuto skupinu se dostavil mladý muž, kterého ostatní znali z  předešlých sezení, 

s  tématem k  diskuzi, kterým byl právě relaps. Jak muž uvedl, přes víkend u  něj bohužel došlo 

k  recidivě. Reakce ostatních členů pro mě byla překvapující. Nikdo z  nich se neptal, proč to 

udělal, ale naopak ho chválili, že přišel na setkání. On sdělil, že by se s  tím sám poprat neuměl 

a proto dorazil. Na tomto základě jsme začali diskutovat problematiku relapsu a  všichni se shodli 

na tom, že se to může stát každému z  nich a  vždy je nejdůležitější následné pocty sdílet 

a nenechávat si pro sebe samého. 

 Tento přístup vychází z Marlattovy teorie prevence relapsu, která pracuje se 

sebepoznáním a  učením se svoje nálady a  pocity zvládat. „Typickou technikou je například 

vyhýbání se vysoce rizikovým situacím, pochopení povahy touhy, strategie, jak před nimi obstát 

(např. odložením rozhodnutí a  sebepozorováním), osvojení si postupu, jak se vyrovnávat 

s  maladaptivními myšlenkami, jak odmítat pít alkohol a  tak dále.“ (Rotgers a  kol, 1999: 79) 

Respondent B: „Pro mě osobně po napití obrovské výčitky. Napití je pro mě jako útěk 

z  reality. Ubližuju tím rodině a  taky přátelům.“ 

Respondent B: „Momentálně se snažím abstinovat, ale mám úlety při problémech 

a napiju se.“ 
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Tato dotazovaná přiznává relapsy během své abstinence, na druhou stranu své úsilí 

o abstinenci nevzdává. Docházela dlouhodobě do AT ambulance a  momentálně si našla nového 

lékaře – psychiatra v  blízkosti bydliště. Z  jejích citací je zjevná práce s  relapsem a  snaha 

předejít recidivě ve smyslu návratu k  předešlému chování. Ve smyslu potřeby během procesu 

abstinování je práce s  relapsem důležitá součást léčby a  důležité a  potřebné ji znát, aby 

abstinence byla úspěšná. 

Respondent E: „Relaps jsem měla, hned jsem s  tou situací začla pracovat. Relaps je 

podle mě důležitá část abstinování, pokud se ovšem zvládne.“ 

Respondent L: „Já osobně si relaps nepřipouštím, protože vím, že kdyby nastal, tak to 

nezastavim. Však pro někoho může být přínosný, ale pro mne by byl devastující. Proto můj 

havarijní plán je okamžitý nástup na stabilizační léčbu.“ 

Často si lidé myslí, že když nějakou dobu abstinují, mají vyhráno. To však může způsobit 

velký problém. Je možné souhlasit s  tím, že ve výjimečných případech může léčený závislý začít 

kontrolovaně pít. Ve všeobecném měřítku je to spíše nemožné. Jak jsem již popisovala 

v  kapitole relapsu v  teoretické části, pohled současných léčebných metod na relaps není jako na 

koncovou situaci v  léčbě, ale jako součást procesu úzdravy. „Stejnou chybou je recidivu přecenit. 

Recidiva, jak už víme, neznamená slabou vůli. A  už vůbec neznamená, že by předchozí upřímná 

snaha žít lépe a  bez alkoholu byla zbytečná. Až recidivu zastavíte, můžete na to dobré 

z  předchozí abstinence navázat. Známe mnoho lidí, kteří se k  dlouhodobé nebo trvalé abstinenci 

dopracovali až po opakovaných recidivách. Právě recidiva je přiměla brát závislost vážně 

a nakonec ji překonat.“ (Nešpor, 2006: 68) 

 Z  výpovědí dotazovaných a  též z  proběhlé diskuze při setkání anonymních alkoholiků si 

troufám říci, že o  práci s  relapsem jsou závislí informováni a  je možno tuto znalost a dovednost 

nazvat potřebou, která je vede k  úspěšné abstinenci. 

 Respondent F: „Relaps – to si již nepřipouštím, stalo se mi to po jednom osobním sporu 

z  jednou dámou, která si myslí že je „egyptská Kleopatra“ a  já se po hádce unáhlil a  opil a  tím 

udělal hroznou chybu, přes půl roku jsem na sobě pracoval a  hned byl týdenní relaps, tak jsem 

vše absolvoval znovu a  až PN  - Bohnice a  pan docent Nešpor a  přednášky o  závislosti 

v  Bohnicích a  následně TK – tao v  Bílé Vodě a  přístup všech terapeutek, terapeutů, jejich 

krásný lidský přístup k  pacientům to vše mi otevřelo oči jaký jsem byl doposud trouba.“ 
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 Respondent F: „A  názor na relaps, nechci nic omlouvat, stát se to může každému, ale jen 

jednou, není to prohra, v  relapsu je to v  krátkodobosti léčby (3  měsíce, to je nic, to si některý 

pacienti ani neuvědomují kde jsou a  co vlastně mají se sebou dělat), nejméně rok, nejméně!“ 

 Respondent I: „Relaps se stát může důležitá je reakce na něj: NEJSME Z  TITANU. Ale 

máme mozek – poté co vystřízlivíme.“ 

 

5.6.3 Místo pro sdílení problému 

 

 Tento kód vyplývá z  odpovědí dotazovaných, kteří jsou klienty doléčovacího centra, 

dochází na skupinu anonymních alkoholiků nebo dochází do jiné formy následné péče pod 

dohledem psychiatra. Během diskuze na schůzce anonymních alkoholiků respondenti všichni 

souhlasili s  tvrzením jedné zúčastněné, že jim pomáhá zvládat abstinenci to, že se scházejí 

v  rámci pravidelných skupin. Připomínají si tím svou závislost, mohou sdílet své problémy, 

a svou docházku berou jako potřebu. Potvrdili, že ti, kteří se mnou byli přítomni při diskuzi, jsou 

stálými návštěvníky skupin a  dochází pravidelně. I  přesto, že tito respondenti diskutovali 

o možné potřebě pod vedením terapeuta, či docházky do terapeutické skupiny, souhlasili s  tím, 

že by nadále docházeli i  do skupiny anonymních alkoholiků. Každý má při své léčbě jiné nároky 

a potřeby. Z toho důvodu vzniklo několik možných služeb či organizací, které osoby se závislostí 

mohou využívat. Jak uvádí Nešpor: „Jeden mnoho let abstinující muž závislý na alkoholu řekl: 

„S  jednou partou jsem si problémy s  chlastem zavinil, s  druhou partou jsem se z  nich 

dostával.“ Anonymní alkoholici, terapeutická komunita nebo klub jsou právě takové dobré party, 

se kterými se člověk může dostat z  problémů.“  (2006: 130) 

 Respondenti z  řad docházejících do doléčovacího centra svými odpověďmi také potvrdili 

potřebu účasti na doléčování a  službu považují za potřebnou v  procesu abstinování. Uvedli, že 

se obávají toho, co by nastalo bez možnosti docházet do podpůrné léčby. 

 Všichni se shodli, že možnost doléčování berou jako podpůrnou a  nikdo neuvedl jiný 

podnět, který by v  tuto chvíli považoval za potřebný při abstinenci k  následné péči.  

 Účastí v  doléčovací službě či ve skupině respondenti stvrzují, že léčbu sami bez podpory 

nezvládli. 
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Respondent B: „NE – bez podpory psychiatra AT ambulance nezvládla – špatně by to 

dopadlo.“ 

Respondent C: „Svoji účast na doléčovaní určitě vnímám jako potřebnou při abstinování. 

Navštěvuji doléč. z  vlastního uvážení. Již nechci „chlastat“, chci být střízlivá.“ 

Respondent D: „Bez absolvování jedenácti týdnů v  léčebně bych to určitě nezvládla.“ 

Respondent F: „Nevím, zda bych dokázal abstinovat bez pod. léčby, je to obrovský riziko, 

díky tomuto zařízení máte čas si tak nějak vše uspořádat a  dát tomu žití směr a  cíle, neumím si 

to představit někde na ubytovně, ne! ;Tohle je velmi záslužná činnost pro závislé lidi, že se 

pozvolna vrátí do života, pokud tedy sami chtějí.“  „Byl by to z  léčebny absolutně nesmyslný 

„skok“ do neznáma, bez bydlení, rodiny, práce, jen díky následné péči je ten přechod sice někdy 

hektický, ale pozvolný, člověk tu žije a  bydlí jako člověk, a  může pozvolna pracovat na své další 

budoucnosti, na svých snech, plánech, přáních, ledacos se pozvolna urovná, třeba vztahy, dolů se 

padá velmi rychle, nahoru velmi pomalu. A  dámy co tu pracují, líbí se mi, že řeknou vše na 

rovinu a  netahají vás za nos.“ 

Respondent H: „Na DC jsem šla z  toho důvodu, abych se nemusela vracet do téhož 

drogového prostředí a  taky proto, že jsem věděla, že nemám na to začít po léčbě úplně sama, 

pobyt na DC je pro mě důležitý i  kvůli individuálním pohovorům.“ 

Respondent J: „To doléčování je super a  moc mi to pomáhá při abstinenci!!!“ 

Respondent K: „Nejsem si jistá, jestli bych to sama zvládla. Každopádně by to bylo o dost 

těžší. Na hodně věcí jsem si přišla ještě během doléčování. Hodně stresových situací mi tady 

pomohli zvládnout.“ 

Respondent L: „Ano, myslím že doléčování je potřebné, protože čím déle je člověk 

v  chráněném prostředí tim menší je možnost rizik. Podpůrnou léčbu jsem chtěl sám, protože je to 

dobrý způsob jak začít znova v  jiném městě daleko od minulosti.“ 

Reakce na otázku, zda si myslí, že by zvládal abstinovat bez podpůrné léčby v  následné 

péči. 

Respondent G: „Bylo by to hrozně těžké.“ 

Respondent H: „Ne a  ani nechci myslet na to, jak by to probíhalo.“ 

Respondent J: „Ztěží bych to zvládal chce to čas a  na dlouhou trať. Chci se zařadit do 

normáln způsobu života.“ 

Respondent E: „Ne, nedokázala.“ 
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Respondent M: „Využití doléčování je nezbytně nutné pro udržení abstinence.“ 

Respondentka E, která již do doléčovacího centra nedochází, uvedla, že dle jejího uvážení 

již abstinuje dlouho a  nezamýšlí se nad tím, co jí pro abstinenci momentálně chybí, je si však 

vědoma, že do doléčovacího centra může vždy dojít. Při dotazu na změnu životního stylu 

v  období abstinování dotazovaná uvedla, že se její životní styl nijak nezměnil, a  že si každý den 

vzpomene na rady terapeutů z  komunity nebo z  doléčovacího centra, protože to pro ní byla 

strašně cenná zkušenost a  stále z  ní čerpá. Myslí si, že nic nového a  lepšího ji asi nikdo 

neporadí: „DC byl pro mě důležitější než ter. komunita, naučili mě zvládání abst. v  realitě. DC 

jsem navštěvovala z  vlastního rozhodnutí, protože jsem po předchozích léčbách doléčování 

podcenila a  vždy začala znova brát.“ 

Někteří dotazovaní v  odpovědích neuvádějí důvody, proč je pro ně účast na skupině či 

v  doléčovacím centru důležitá a  potřebná, a  však uvádějí, co pro ně znamená. Odpovědi se však 

shodují v  tom, že mají potřebu mít místo pro řešení svého problému. Z  toho důvodu tento kód 

nazývám sdílení problému. Slovo místo pak skrývá konkrétní organizaci či službu. 

 

5.6.4 Poznání svobody 

 

Nějakou dobu jsem se snažila přijít na to, které slovo nejlépe vystihne pocity respondentů. 

Ač se může zdát, že odpovědi dotazovaných na jednotlivé otázky jsou rozdílné, spojuje je 

z  mého pohledu stejný předmět. Zdá se mi, že každý z  respondentů považuje závislost za 

svazující. Za něco, co jim brání věci vykonávat nebo nad něčím uvažovat. Během abstinence se 

od tohoto svazujícího pocitu dokáží oprostit a  uvažovat nad tím, co mohou změnit, dělat jinak. 

 Všichni respondenti účastí v  následné péči se snaží žít jinak než v  období před 

započetím léčby – hledají práci, dávají dohromady rozpadlé vztahy s  rodinou a  dětmi atd. Za 

vinu těchto negativních důsledků jejich chování a  uvažování dávají užívání alkoholu nebo jiných 

nealkoholových drog. Často zdůrazňují, že nežili důstojně či naplno. Nyní mají pocit osvobození 

od břemene závislosti, který ale chtějí nadále uchovat a  pečovat o  něj, protože jsou si vědomi, že 

je lehké ho ztratit. Z  toho důvodu této potřebě nebýt svázán závislostí uděluji kód poznání 

svobody. 
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 Respondent B  při odpovědi na to, co je momentální motivací udržet abstinenci: „Získat 

ztracenou důvěru rodiny i  přátel, najít si práci a  žít plnohodnotný život.“ 

 Respondent M  také tvrdí: „Střízliv zůstat je pro mě síla. V  abstinenci se cítím dobře 

a bezpečně. Jako člověk.“ 

 Respondent C  hovoří o  životním cíli: „Abstinence. Chci řádně vychovat syna, nechci, 

aby byl nešťastný. Chci důstojně pracovat a  žít. Stojí to za to.“ 

 Respondent D  odpovídá na otázku ohledně účasti v  doléčování se, motivace, a  zda pro 

abstinenci něco postrádá: „Vše, co v  této oblasti realizuji, je jen mé rozhodnutí.“ „Motivací je 

nespadnout zpět, SVOBODA!!!“ „Nemám pocit, že bych cokoli potřebovala, vše závisí na mé vůli 

a  rozhodnutí.“ Tuto výpověď uvádím pro potvrzení zvoleného názvu kódu. Potvrzuje myšlenku, 

že když člověk abstinuje, cítí se více svobodný ve svém jednání. Jednání dle vlastního uvážení 

člověk vykoná pouze za přítomnosti abstinence, tedy odpoutání se od závislého chování.  

Pocit svobody vystihuje i  výpověď respondenta F: „Lépe si rozumím z  ostatními lidmi 

kdekoliv se s  nimi setkám, najít si práci co vás nějak naplňuje, dostát svým závazkům vůči 

věřitelům, pracovat na sobě, číst, počítač, dělám si korálky, přes víkend venčím pejsky z  útulku 

a dělám si konečně sám to co chci dělat. Já nikdy jsem neměl čas na sebe! A  odstřihnout 

absolutně minulost, vše změnit, jen dceru zahrnuji do svého vědomí a  až bude čas, tak ji snad 

uvidím, vztah máme normální, aspoň doufám. Teď mám starosti sám se sebou, ale miluju lidi co 

mi pomohli znovu „žít“. A  dokázat sám sobě, že jsem člověk.“  

Respondentka C  vypověděla v  návaznosti na léčbu a  odpoutání se od závislého chování 

takto: „Zjištění, jak příjemné je žití bez drog – práce, škola, rodina, přítel, spousta věcí, které 

bych chtěla dělat, ale být na drogách, nikdy bych se k  tomu nedostala.“ Také zmiňuje životní cíl: 

„Vlastní byt, nastoupit na VŠ…protože jsem tohle vždycky chtěla a  kvůli drogám o  to přišla.“ 

Podobně reagoval i  respondent L :„Má motivace je normální život, kde nebudu řešit jen kde 

a jakým způsobem sehnat na drogy, což mě dostalo na úplné dno a  ulici. Chci také zpět rodinné 

vztahy.“ 

Respondent I  potvrzuje, že závislost změnila jeho chování: „Žít skromně a  bez alkoholu. 

Abych si sebe mohl VÁŽIT.“ 

Totéž uvádí i  respondent J  po popisu životního cíle: „Nechci se za sebe stydět.“ 
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Respondent A  během rozhovoru uvedl, že během absolvování ústavní léčby se mu 

změnil žebříček hodnot. Vypověděl, že jeho manželka si myslela, že se jí z  léčebny vrátí již 

nepijící manžel a  vše bude jako dřív.  Na otázku jak se změnily priority a  jak s  nimi pracuje 

jeho manželka, odpověděl: „Já sem se naučil, nebylo to lehký, to co nám terapeut prostě tlouk do 

hlavy, že alkoholik, kterej chce abstinovat, musí být v  určitých chvílích a  teď najít to správné 

slovo, když myslím jenom na sebe, sobeckost. Musim bejt prostě v  určitých chvílích sobecký 

a nesmim z  toho sejít. A  to je to, co právě dělám, když říkám né, já tam nejdu. Takže manželka 

těžko to snáší i  po těch letech.“ Respondent popisuje v  rozhovoru důvod, proč šel do léčby. Za 

důvod považoval manželku, během léčby si však uvědomil, že to dělá kvůli sobě a  pro sebe. 

Zmiňuje důležitost být sobecký v  tom, jak koná, aby se sám cítil dobře. Dále uvádí: „Tím, že 

jsem se vyrovnal s  alkoholem sem dostal pocit, že sem normální člověk.“ Oběma výpověďmi 

potvrzuje důležitost pocitu svobody v  rozhodování, co chce sám v  budoucnosti dělat, a  změny 

života. 

Totéž uvádí i  respondent K: „Motivací pro abstinování je samozřejmě moje rodina, ale 

nyní už to dělám i  kvůli sobě. Život za střízliva mě mnohem víc uspokojuje.“ 

Respondent N  uvedl, že se mu daří dobře. Motivací pro další abstinování je pro něj 

rodina, přítelkyně a  to, jak momentálně žije svůj život. 
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6 INTERPRETACE ZJIŠTĚNÝCH POTŘEB 

 

 Výše uvedené kódy jsou výsledkem analýzy získaných dat. Jak již bylo uvedeno, 

kategorie popisují potřeby abstinujících osob. Respondenti se v  těchto odpovědích shodli, z  toho 

důvodu považuji uvedené potřeby za důležité faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost během 

procesu abstinování.  

 Jednu kategorii jsem do zjištěných potřeb nezařadila. Důvodem bylo, že za potřebu ji 

považovali pouze někteří respondenti. Kód měl pracovní název Podpora rodiny. Přímá otázka na 

potřebu podpory ze stran rodinných příslušníků během rozhovoru ani v  dotazníkovém šetření 

nebyla. Je však dobré zmínit, že byla kladena otázka na změnu vnímání osobnosti doléčovaného 

ze strany rodiny při navštěvování služeb následné péče. Část respondentů odpověděla, že ano, 

část ne. Pro nezačlenění tohoto kódu mě utvrdilo uvědomění si potřeby poznání svobody. Při 

tvorbě této kategorie jsem vycházela z  výpovědí klientů, kteří odpověděli, že se léčí kvůli sobě. 

Z  toho důvodu uvádím, že podpora rodinných příslušníků během léčby závislosti je důležitým 

faktorem pro některé abstinující osoby, není však nutné ji považovat za potřebu. 

 Jedním z  témat skupinové diskuze, která proběhla během sezení skupiny anonymních 

alkoholiků, byla dostupnost služeb následné péče. Zmíněna byla možnost docházet do 

terapeutické skupiny společně s  navštěvováním sezení anonymních alkoholiků, která však není 

místně dostupná. Respondenti porovnávali služby v  Praze a  v  místě bydliště, kde je síť služeb 

dle jejich slov nedostačující. Uvědomují si možnost dojíždění, je to pro ně však finančně náročné. 

Jedna z  klientek též uvedla, že její psychiatr není specialistou na léčbu závislostí, tudíž návštěvy 

pro ni, kromě medikace, nejsou nijak přínosné. Z  tohoto důvodu vyhledala skupinu anonymních 

alkoholiků. Uvítala by však další podpůrnou službu. Neuvádím dostupnost služeb jako potřebu 

z  důvodu řešení tohoto tématu pouze s  5  abstinujícími osobami a  nepotvrzením potřeby 

zbytkem respondentů. 

Zdůvodnění vybraných potřeb je uvedeno již v  kapitole kódování. 
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7 KOMPARACE ZJIŠTĚNÝCH POTŘEB U  OSOB ZÁVISLÝCH NA 

ALKOHOLU A  NA NEALKOHOLOVÝCH DROGÁCH 

 

Druhým cílem výzkumné části diplomové práce bylo komparování zjištěných potřeb 

u skupiny závislých osob na alkoholu a  u  skupiny osob závislých na jiných návykových 

nealkoholových látkách. 

Dotazovaným nebyly pokládány přímé otázky na jmenování potřeb z  důvodu žádné 

odpovědi na otázky. V  rámci dotazníku nebo rozhovoru byly tak otázky formulovány dle 

možných potřeb s  možností rozvinutí odpovědi v  případě pocitu zdůraznění své potřeby. 

V  předchozí kapitole jsou uvedeny zjištěné potřeby, ve kterých se respondenti shodují. Považuji 

je za stěžejní výběr ze zjištěných informací. Při komparaci nejsou zjevné odlišné potřeby. 

Otázky byly směřovány i  na potřebu podpory rodiny. Mohu shrnout, že polovina 

účastníku šetření odpověděla tak, že rodina chválí jejich snahu či jejich novou odpovědnost k  

vlastnímu životu, polovina respondentů se k  tomuto tématu nevyjádřila. Tyto odpovědi byly 

získány napříč celému výběrovému vzorku, nelze je tedy brát v  potaz ani v  této kapitole. Je však 

možné nad touto otázkou uvažovat při výzkumu v  mnohem větším výběrovém vzorku. 

Obě skupiny se ztotožnily v  potřebě sdílení místa pro řešení problému. Přiznávají, že 

v  tuto chvíli potřebují mít možnost být v  chráněném prostředí nebo v  chráněném prostředí 

otevřeně hovořit o  svých pocitech. Ze zjištěných potřeb však mohu uvažovat nad potřebou 

dlouhodobé spolupráce se službou následné péče z  pohledu závislých na alkoholu oproti osobám 

závislých na drogách. Všichni dotazovaní závislí na nealkoholových látkách potvrdili potřebu být 

v  doléčovacím centru, ale nepopsali účast v  procesu doléčování se v  budoucnosti. Uvažování 

nad dlouhodobou spoluprací však uvedla většina respondentů závislých na alkoholu. A  to buď 

spoluprací s  psychiatrickou ordinací, AT ambulancí či účastí ve skupině anonymních alkoholiků.  

Tuto potřebu dlouhodobé potřeby být v  následné péči však nemohu potvrdit svým výzkumem, 

neznám odpovědi respondentů závislých na drogách ohledně další spolupráce při doléčování se. 

Mohl by to být však cíl některého z  dalších výzkumů. 
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ZÁVĚR 

 

Práce se zabývá tématem závislosti na alkoholu a  jiných nealkoholových látkách 

v  běžném životě. Pro abstinenci je důležité vlastní rozhodnutí se závislostí pracovat. Záměrně 

pro řešení této problematiky byli vybráni uživatelé služeb následné péče. Závislost je velmi silná 

touha, kterou někteří lidé bez léčebné pomoci neumějí zvládnout sami. Pokud se rozhodnou pro 

léčbu, mají několik možností, které korespondují s  individuálními potřebami. Teoretická část 

popisuje látky, na kterých závislost vzniká, přístupy k  léčbě, včetně souhrnu služeb zabývajících 

se léčbou závislosti. Nový přístup k  životu je výsledkem změněného chování naučeného během 

léčby závislosti. Pro úspěšnou dlouhodobou abstinenci je nutné překonávat některá životní úskalí, 

na která se nelze předem připravit. Účelem této práce bylo objasnit, jaké mohou být potřeby 

závislých osob na alkoholu a  jiných návykových látkách, aby neporušili proces abstinování. 

V průběhu života se můžou vyskytnout různá úskalí, kterým je nutno čelit. Pro osoby abstinující 

od alkoholu a  jiných drog tato úskalí mohou být riziková. Z  toho důvodu se práce zaměřuje na 

objasnění potřeb osob v  následné péči, které je nadále vedou k  dodržování střízlivosti. 

Dotazované osoby, muži i  ženy, odpovídaly na předem připravené otázky formou 

rozhovoru a  dotazníků. Zpracováním těchto informací se zabývá praktická část diplomové práce. 

Všichni si svou závislost uvědomují. Navštěvováním služeb následné péče potvrzují práci se 

svou nemocí. Na úvod krátce shrnuli svou problematiku závislosti a  dosavadní léčbu. Život bez 

drog a  alkoholu je příjemnější, než předešlý způsob života. A  to i  s  vědomím nutnosti zahojit 

rány a  problémy, které díky němu vznikly. V  tomto názoru se všichni respondenti shodli. Za 

důležité v  procesu abstinování považují poznání rizikových situací, které mohou abstinenci 

ohrozit. Označuji ho potřebou. Další je znalost práce s  relapsem. Ne všichni dotazovaní měli 

s  relapsem zkušenost. Přesto dokážou popsat plán postupu v  případě jeho výskytu. Z  výpovědí 

lze soudit, že by relapsem léčbu nikdo neukončil. Všichni ho považují za možnou součást 

procesu abstinování. Další vyvozenou potřebou bylo mít možnost sdílení problému. Dotazovaní 

považují za potřebné mít místo nebo okruh lidí, kteří tvoří bezpečné a  motivující prostředí pro 

pokračování v  abstinování. Poslední zmíněnou potřebou je odpoutání se od závislého chování 

a jednání dle vlastních úsudků. Lze ji nazvat svobodným jednáním. Je možno tvrdit, že osoby 

v  následné péči si své potřeby zajišťují účastí v  některé ze zmíněných služeb podpůrné léčby. 
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Zvyšují tím úspěšnost abstinování. Výsledky ukazují účinnost a  důležitost užívání těchto 

institucí a  organizací. Služby svou činnost zaměřují na některé ze zmíněných potřeb.  

Dalším z  cílů práce bylo porovnání možných odlišných potřeb osob závislých na 

alkoholu a  osob závislých na jiných drogách. Rozdíly v  potřebách však tímto výzkumem nebyly 

prokázány. Výpovědi obou skupin dotazovaných se ničím výrazně nelišily. 

Závěrem lze říci, že by bylo vhodné na tyto služby nahlížet nejen jako na podpůrnou 

činnost. Služby následné péče by měli být brány jako důležitá součást léčby. Pomohou abstinující 

naučit žít nejen v  chráněném prostředí, ale v  reálném životě plným nástrah. Sledování 

televizních reklam na alkohol, nebo návrat do prostředí užívání drog, mohou být pro abstinující 

velkým pokušením. 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha 1  

 

Dotazník pro výzkum diplomové práce s  názvem „Potřeby osob závislých na 

návykových látkách k  udržení úspěšné abstinence v  následné péči“. 

 

Cílem tohoto dotazníku je porovnat potřeby osoby závislých na alkoholu a  jiných návykových látkách, kteří jsou 

zapojeni do systému doléčování. Dotazované osoby mají za sebou ambulantní nebo rezidenční léčbu své nemoci a  

souhlasí s  anonymním předáním zkušeností s  následnou péčí a  osobními názory na vlastní doléčování. 

Pro jeho vyplnění si, prosím, nejdříve otázky celé přečtěte, zamyslete se, a  posléze na ně dle vlastního uvážení 

odpovězte. 

Za vyplnění anonymního dotazníku bych předem ráda poděkovala. 

Barbora Eliášová, Bc. 

 

1. Osobní příběh 

Napište, prosím, jakého pohlaví jste, uveďte věk, a  nastiňte, jakou formu léčby závislosti máte za sebou. 

Zkuste se zamyslet, jak dlouho vnímáte svůj problém se závislostí a  tuto část svého života krátce popište. 

 

2. Rizikové situace 

Znáte své rizikové situace, které svádějí k  přerušení abstinování? Umíte s  nimi pracovat? Jak? Jaký je Váš 

názor na relaps? 

 

3. Momentální situace  

a ) Uveďte, jak dlouho již abstinujete a  jakou službu doléčování momentálně využíváte (AA, Doléčovací 

služba, Rodinná terapie, AT ordinace atd.) 

 

b ) Vnímáte svou účast v  doléčování jako potřebnou při abstinování? Případně z  jakého důvodu docházíte 

do služby/skupiny? Zkuste se zamyslet, zda jste podpůrnou pomoc doléčování začal navštěvovat z  důvodu 

vlivu rodiny či z  vlastního uvážení. Případně, co bylo důvodem pro rozhodnutí se využívat následnou péči 

při doléčování se. 

 

c ) Co je pro Vás v  tuto chvíli motivací pro to „zůstat střízlivý“? Bylo dříve motivací něco jiného? 

 

d ) Existuje v  tuto chvíli nějaký impuls (podnět, služba, podpora), který Vám v  tuto chvíli pro pocit 

úspěšného abstinování chybí? 
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e ) Myslíte si, že byste zvládal abstinovat bez podpůrné léčby v  následné péči pro závislé osoby? Případně 

jak by to probíhalo? 

 

f ) Mátě některé nové zvyky ve svém abstinujícím životě, které jste dříve nedělal/la? Změnil se nějak Váš 

životní styl v  období abstinování? 

 

g ) Máte pocit, že Vaše docházka do služeb následné péče/doléčování mění pohled na Vaši osobnost ze 

strany rodiny a  okolí? Případně popište jak. 

 

h ) Jaký je Váš momentální životní cíl? Proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


