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Abstrakt 

Východiska: Závislost na alkoholu je rozšířeným společenským problémem na celém 
světě. Země s alarmující prevalencí užívání alkoholu se snaží na tuto skutečnost reagovat. 
Systém péče léčby závislostí úzce souvisí s kontextem veřejného zdraví a zdravotnictví 
každé země, který jeho úlohu v zemi jasně definuje. Systém péče má v životě pacienta 
důležitou funkci neboť pacientovi zprostředkovává léčbu odpovídající jeho potřebám. 

Cíl: Práce si klade za cíl popsat srovnání systémů léčby závislosti na alkoholu v České 
Republice, Belgii a Ugandě. Porozumění základním principům léčby v těchto vybraných 
zemích skrze kvalitativní výzkumné metody a pohled na výhody a nevýhody, které 
jednotlivé programy nabízí, je dílčím cílem práce.  

Metody: Práce vychází z kvalitativní výzkumné metodiky. Výchozím bodem práce byla 
analýza interview uskutečněných Mgr. Davidem Kalemou s pacienty zdravotnických 
zařízení v Belgii a v Ugandě. Dále také polostrukturovaná interview s pacienty dvou 
psychiatrických nemocnic v ČR. Metoda výběru vzorku byla metoda záměrného výběru 
vzorku. Výzkum byl realizován s 12 respondenty z České republiky, 10 respondenty 
z Belgie a 10 respondenty z Ugandy. Získaná data byla analyzována dle postupů metody 
zakotvené teorie.  

Výsledky: Jedním z významných zjištěných faktorů byla přítomnost přístupu case 
management v léčebném systému Belgie. Provázanost systému péče je v Belgii běžná, 
přičemž v České republice je zatím v procesu rozvoje, naopak v Ugandě se nevyskytuje 
vůbec. Významnou překážkou vstupu do léčby, se kterou se uživatelé potýkali ve všech 
třech zkoumaných zemích, byla kapacita psychiatrických nemocnic. Respondenti byli 
s léčbou spokojení, za jednoznačně nejprospěšnější část léčebného programu považovali 
psychoterapii. Tento fakt potvrzuje literaturu hovořící o důležitosti psychoterapie v léčbě 
závislostí. 

Závěr: Studie měla sloužit k porozumění základním principům léčby závislosti na alkoholu 
v České republice, Belgii a Ugandě. Práce umožnila hlubší nahlédnutí do léčby 
v jednotlivých zemích, s možností srovnání jednotlivých principů a postupů z pohledu 
pacientů zdravotnických zařízení. Přiblížení mezinárodních srovnání systémů léčby 
závislosti by měla sloužit jako inspirace odborníkům k dalšímu výzkumu, vzdělávání 
a k neustálému rozšiřování obzorů na mezinárodním poli léčby závislostí.  

Klíčová slova: závislost na alkoholu, léčba závislosti na alkoholu, mezinárodní srovnání, 

alkoholismus ve východní Africe, alkoholismus v Evropě 



 
 

Summary 

Background: Alcohol addiction is a widespread social problem worldwide. Countries with 
high prevalence of alcohol consumption try to react on this situation. Addiction treatment 
is closely determined by public health and the health care system of each country, which 
define its role. 

Aims: The main aim of this study is a description of comparison focused on alcohol abuse 
treatment in the Czech Republic, Belgium and Uganda. Secondary aim is to understand 
basic principles of treatment in chosen countries through qualitative research methods 
and the insight into advantages and disadvantages of treatment programs. 

Methods: The concept of the study is based on a qualitative research methodology. The 
starting point of this research was an analysis of interviews conducted by David Kalema 
with patients treated in medical facilities in Belgium and Uganda. Also semi-structured 
interviews were conducted with patients of two mental hospitals in the Czech Republic. 
The selection method used in this study was a purposeful sampling method. Research was 
carried out with 12 respondents from the Czech Republic, 10 from Belgium and 10 from 
Uganda. The final data was analyzed according to the procedures of grounded theory. 

Results: One of the major factors identified was the function of case management 
approach in addiction treatment in Belgium. The consistency of treatment is common in 
Belgium, whereas in the Czech Republic it is still in the process of development and in 
Uganda case management is not present at all. A significant barrier for entering the 
treatment was the capacity of psychiatric hospitals. Respondents were over all satisfied 
with the treatment, psychotherapy was viewed as the most useful tool within the 
treatment program. This fact confirms what has been written about the importance of 
psychotherapy in addiction treatment. 

Conclusion: This study was intended to understand the basic principles of alcohol 
addiction treatment in the Czech Republic, Belgium and Uganda. This study carried out 
a deeper understanding of treatment in each country with the possibility of comparison 
of principles and practices from the patients' point of view. A closer look to international 
comparison of addiction treatment should serve as an inspiration to professionals for 
further research, education and the continuous expansion of horizons in the international 
field of addiction treatment.  

Key words: alcohol addiction, treatment of alcohol addiction, comparative study, alcohol 
abuse in East Africa, alcohol abuse in Europe 
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1 Úvod 
Závislost na alkoholu je rozšířeným společenským problémem na celém světě. Země s alarmující 

prevalencí užívání alkoholu se snaží na tuto skutečnost reagovat. V České republice představuje 

užívání alkoholu 13 l čistého alkoholu na osobu u populace starší 15 let. V Belgii se jedná o 11 l 

a v Ugandě o 9,8 l čistého alkoholu u stejné populace (WHO, 2014).  

Systém péče léčby závislostí úzce souvisí s kontextem veřejného zdraví a zdravotnictví každé 

země, který jeho úlohu v zemi jasně definuje. Systém péče má v životě pacienta důležitou funkci, 

neboť pacientovi zprostředkovává léčbu odpovídající jeho potřebám. Léčba závislosti na alkoholu 

je podložena mnohými výzkumy s cílem praktické aplikace a nalezením vhodných metod 

a efektivního přístupu.  

Práce si klade za cíl popsat srovnání systémů léčby závislosti na alkoholu ve třech zemích. 

Porozumění základním principům léčby v těchto vybraných zemích a pohled na výhody 

a nevýhody, které jednotlivé programy nabízí, je dílčím cílem práce. Při poznávání a srovnávání 

systémů léčby v různých zemích musí být výzkumník obzvlášť citlivý k mnohým faktorům, které 

srovnání na mnohých úrovních komplikují, přičemž nalezení ideálního modelu není zcela reálné.  

V teoretickém základu je popsána epidemiologie užívání alkoholu v České republice, Belgii 

a Ugandě, systém péče léčby závislosti na alkoholu a léčba v kontextu veřejného zdraví 

a zdravotnictví. Výzkumná část se věnuje popisu průběhu realizace výzkumu, prezentaci výsledků 

a závěrečné diskuzi.  Samotný výzkum umožňuje hlubší nahlédnutí do léčby závislosti na alkoholu 

v jednotlivých zemích z pohledu pacientů zdravotnických zařízení, které tuto léčbu 

zprostředkovávají. Výzkum se snažil vysledovat, které části programu pacienti považují za osobně 

nejpřínosnější, kde naopak vidí slabé stránky programu, jaké praktické schopnosti si z léčby 

odnášejí, co v léčbě považují za svůj úspěch a co naopak vidí jako výzvu ve své abstinenci. Srovnání 

tří zemí bylo výchozím bodem ke zjištění nedostatků léčebných programů zdravotnických zařízení 

a ke vznesení návrhů pro případné zlepšení.  

Přiblížení mezinárodních systémů léčby závislosti by měla sloužit jako inspirace odborníkům 

k dalšímu výzkumu, vzdělávání a k neustálému rozšiřování obzorů na mezinárodním poli léčby 

závislostí. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2 Teoretická část 

2.1 Epidemiologie užívání alkoholu 

2.1.1 Užívání alkoholu v celosvětovém kontextu 

Dle aktuálních informací Světové zdravotnické organizace se průměrná světová 
konzumace alkoholu, u osob starších 15 let, pohybuje na 6,2 l čistého alkoholu na osobu 
za rok. Denně se tedy jedná o 13,5 g čistého alkoholu (WHO, 2014). Čistý alkohol, 100 % 
alkohol nebo také etanol, v průměru představuje 4,5 % v pivu, 14 % ve vínu a 40 % 
v destilátech (ÚZIS ČR, 2006). Spotřeba alkoholu se mění v závislosti na regionu, přičemž 
nejvyšší konzumace se vyskytuje v Evropě a v Americe, průměrná spotřeba je typická pro 
Západní Tichomoří a Afriku a nejnižší spotřebu vykazuje Jihovýchodní Asie a oblast 
Východního Středomoří (WHO, 2014).  

Velkou část spotřebovaného alkoholu tvoří v některých zemích, především v rozvojových, 
tzv. nezaznamenaný alkohol (unrecorded alcohol consumption), jehož ukazatel spotřeby 
je velmi těžké sledovat. Ten představují produkty z neoficiálních zdrojů, tedy 
nepocházející od oficiálních producentů a prodejců. Mimo importovaný, pašovaný 
a surový alkohol pro medicínské a technické účely, se jedná také o výrobky domácí 
produkce (WHO, 2014). 

Množství spotřeby alkoholu se v zemích jednotlivých regionů liší, v závislosti na typu 
konzumovaných nápojů a kulturním kontextu, který určuje míru akceptovaného pití 
a jeho dostupnost (Collins, McNair, 2002). Základní vzorce užívání se v jednotlivých 
zemích liší. Způsoby užívání ovlivňuje také úroveň ekonomického rozvoje a politika týkající 
se užívání alkoholu (WHO, 2007). Tyto skutečnosti udávají nejnižší konzumaci alkoholu 
v rozvojových zemí, přičemž nejnižší spotřebu mají obyvatelé zemí s převahou islámského 
vyznání a naopak v rozvinutých zemích pijí lidé signifikantně víc. V islámských zemích se 
také vyskytuje nejvyšší počet abstinentů (Egypt 99,5 %, Irák 89 %, Turecko 80,4 %) 
a naopak nejméně se vyskytuje v zemích Evropy a bývalého sovětského svazu (Dánsko 3 
%, Německo 5,1 %, Norsko 6 %, Bělorusko 3 %) (WHO, 2004).  

Národní stereotypy a kulturní kontext definují způsob užívání alkoholu. Druh 
konzumovaných alkoholových nápojů a jejich dostupnost by měly být výchozím bodem 
pro tvorbu související politiky (OECD, 2015). Při sledování genderových rozdílů užívají 
muži alkohol častěji, mezi ženami se vyskytuje více abstinentek (WHO, 2004). 

Nadměrné užívání alkoholu, nebo li epizodické pití, představuje konzumaci více než 60 g 
čistého alkoholu při jedné příležitosti, pravidelně každý měsíc. Takové užívání úzce souvisí 
s otravou alkoholem, úrazy a násilím. Významnou roli v epizodickém pití hraje také 
kulturní kontext a míra akceptovaného pití (WHO, 2014). 
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Obrázek 1. Celková spotřeba alkoholu na osobu (starších 15 let, v litrech čistého alkoholu) 

 

Zdroj: WHO, 2010 

Míra konzumace alkoholu je spojována s více než 200 onemocněními a jinými zdravotními 
komplikacemi (WHO, 1992). Škodlivé užívání alkoholu také představuje jeden z pěti 
hlavních faktorů způsobující úmrtí ve světě. Jedná se o 5,9 % úmrtí ve světě, což 
představuje 3,3 miliony jedinců celosvětově (WHO, 2014). Míra spotřeby alkoholu je jen 
jedním z mnoha faktorů ovlivňující škodlivé následky jeho užívání. Důležitou roli hraje 
mimo jiné také to, v jakém časovém rozmezí je alkohol spotřebován a zdali je 
konzumován společně s jídlem (OECD, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Zdroj: OECD, 2015 

2.1.2 Užívání alkoholu v České republice 

Česká republika patří mezi největší konzumenty alkoholu na světě (WHO, 2004). 
Konzumace alkoholu je zde vůbec nejvyšší ze třech zkoumaných zemí, přičemž činí 13 l 
čistého alkoholu na hlavu u osob nad 15 let obou pohlaví. Z tohoto množství činí 1,2 l 
nezaznamenaný alkohol. U mužů je konzumace výrazně vyšší, tedy 18,6 l; u žen se jedná 
o 7,8 l čistého alkoholu. Průměrná spotřeba alkoholu byla v letech 2008 – 2010 
v evropském regionu dle Světové zdravotnické organizace 10,9 l (WHO, 2014). Míra 
konzumace alkoholu v ČR je od roku 2011 stabilní a jedná se o společensky rozšířený jev 
(Sovinová et al., 2014 in Mravčík et al., 2015). Z celkové populace ČR, činící 10 554 000 
obyvatel, konzumuje 54 % obyvatel pivo, 26 % destiláty a 20% víno (WHO, 2014). 

Graf 2. Zaznamenaná spotřeba alkoholu v ČR v letech 1961 – 2010 (v populaci starší 15 let, v litrech čistého alkoholu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WHO, 2010 

 

Graf 1 Spotřeba alkoholu v zemích OECD v dospělé populaci v letech 2000 a 2013 (starších 15 let, v litrech čistého 
alkoholu) 
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Prevalence epizodického pití je v ČR 38,9 % u celkové populace starší 15 let, přičemž 
prevalence nadměrného užívání je u mužů 53,5 % a u žen 24,9 %. U závislých na alkoholu 
se pak tato prevalence pohybuje na 43,6 %, z čehož 58,4 % představují muži a 28,8 % 
ženy. Prevalence poruch související s užíváním alkoholických nápojů je 4,8 % u obou 
pohlaví starších 15 let. Závislost na alkoholu představuje v ČR prevalenci 2,6 %, přičemž 
4,5 % připadá na muže a 0,7 % na ženy. V evropském regionu Světové zdravotnické 
organizace pak tato prevalence představuje 4 %. Prevalence abstinence činí 10,9 % u osob 
abstinujících poslední 12 měsíců a 2,6 % u celoživotních abstinentů. Z těchto celoživotních 
abstinentů pak činí 2,5% mužů a 2,6% žen. U osob, které v minulosti alkohol užívaly, ale 
nyní abstinují, představuje celková prevalence abstinence 8,4 %, 5,8 % u mužů a 10,8 % 
u žen (WHO, 2014). 

Agentura INRES-SONES zrealizovala v roce 2014 již po několikáté studii „Výzkum názorů 
a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a zdraví“, ve které zkoumala 
rozsah kouření a konzumace alkoholu. Ve studii byl použit vzorek 2204 osob, přičemž 
výzkumný soubor nakonec tvořilo 1810 respondentů starších 15 let. Otázky zjišťovaly 
frekvenci a objem konzumovaných dávek alkoholu, postoj k abstinenci a přístup 
praktického lékaře. Výzkum se mimo jiné zaměřoval také na sebehodnocení zdravotního 
stavu a socioekonomický status. Ze studie vyplynulo, že 12,5 % dotázaných pije alkohol 
denně nebo téměř denně, z tohoto 18,9 % mužů a 6,4 % žen. Věková kategorie do 25 let 
vykázala ve výzkumu nejvyšší průměrnou spotřebu alkoholu, která činila 7,5 l, s kategorií 
populace osob mladšího středního věku hned v závěsu, kde spotřeba činila 7,9 l. Ženy 
častěji uváděly abstinenci, 4,2 % ve srovnání s muži, kde abstinovalo 1,7 %. Výsledky 
výzkumu potvrdily nižší míru trvalé abstinence v ČR než v jiných evropských zemích. 
Celková míra abstinence byla v roce 2014 13 %, přičemž výsledky výzkumu potvrdily 
výsledek z roku 2012.  

Mezi důvody k abstinenci figurovaly především zdravotní důvody (47,6 %) a problémy 
s alkoholem v minulosti (11,4 %; 16,9 % mužů a 8,2 % žen). 6,0 % populace starší 15 let se 
nacházelo v kategorii škodlivého pití alkoholu. Tento pojem WHO definuje jako 
pravidelnou konzumaci 40 –60 g alkoholu u mužů a 20 – 40 g u žen, která způsobuje 
poškození tělesného i duševního zdraví (Mravčík et al., 2014; INRES-SONES, 2014; WHO, 
2014). Genderově se jedná o 7,4 % mužů a 4,7 % žen. V kategorii rizikového pití alkoholu 
(pravidelná konzumace více než 60 g alkoholu u mužů a více než 40 g u žen) pak najdeme 
7,2 % dotázaných respondentů. Vztah mezi kouřením a konzumací alkoholu definovala 
studie jako rostoucí prevalenci kouření s rostoucí konzumací alkoholu a následně vyšší 
výskyt zdravotních rizik (Mravčík et al., 2014; INRES-SONES, 2014). Stejně jako konzumace 
alkoholu, je i míra kouření stabilní od roku 2012 (Sovinová et al., 2014 In Mravčík et al., 
2014). 
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Graf 3.  Výskyt rizikového a škodlivého pití alkoholu v ČR (populace starších 15 let, v procentuálním vyjádření) 

Zdroj: Sovinová, Csémy, 2015 in Mravčík et al., 2014 

2.1.3 Užívání alkoholu v Belgii 

Konzumace alkoholu v Belgii činila v letech 2008 – 2010 11 l čistého alkoholu na hlavu 
u osob starších 15 let, z čehož 0,5 l představoval nezaznamenaný alkohol. Větší spotřeba 
pak byla zaznamenána u mužů, přičemž činila 15 l, u žen pak 6,3 l čistého alkoholu. 
Celkově se jednalo o spotřebu menší, než byl průměr zaznamenaný v evropském regionu 
dle Světové zdravotnické organizace, který činil 10,9 l. Nejčastěji užívaným alkoholickým 
nápojem je v Belgii pivo, které představuje 49 % spotřeby veškerého zaznamenaného 
alkoholu u osob starších 15 let. 36 % této spotřeby pak přestavuje víno, 15% destiláty 
a méně než 1% spotřebu zbytek produktů. Celková populace Belgie představuje 
10 941 000 obyvatel (WHO, 2014). 

Graf 4. Zaznamenaná spotřeba alkoholu v Belgii v letech 1961 – 2010 (v populaci starší 15 let, v litrech čistého alkoholu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WHO, 2010 

Prevalence epizodického pití se v Belgii pohybuje na 34,3 % v celkové populaci starší 
15 let, přičemž 47,7 % představují muži a 21,7 % ženy. Tato prevalence nadměrného 
užívání se pak u samotných závislých pohybuje na 41,7 %. Z toho se jedná o 56,5 % mužů 
a 27 % žen. Prevalence poruch spojených s užíváním alkoholu činí v Belgii 5,8 % v celkové 
populaci, přičemž 8,8 % představují muži a 3 % představují ženy. Tato prevalence činí 
v evropském regionu dle Světové zdravotnické organizace 7,5 %. Prevalence závislosti na 
alkoholu je v Belgii 3,1 %, 4,7 % u mužů a 1,6 % u žen. V evropském regionu dle Světové 
zdravotnické organizace se jedná o 4 % prevalenci závislosti na alkoholu. Prevalence 
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abstinence činí 6,2 % u celoživotních abstinentů, přičemž 3,8 % představuje tato 
prevalence u celoživotních abstinentů mužů a 8,6 % u žen. Prevalence abstinence 
u bývalých uživatelů, kteří abstinují v posledních 12 měsících je 11,4 %, z čehož 11,8 % činí 
muži a 11 % ženy (WHO, 2014).  

2.1.4 Užívání alkoholu v Ugandě 

Spotřeba alkoholu není v Ugandě zcela dobře zaznamenána. Předpokládá se, že 5 – 10 % 
obyvatel je závislých na alkoholu. Z literatury vyplývá, že pití je v tamní společnosti značně 
akceptovanou záležitostí a je součástí různých společenských a kulturních akcí. Alkohol je, 
stejně jako v Evropě, přítomen na oslavách narození, úmrtí, ale také na svatbách a jiných 
ceremoniích, kde jej konzumují všichni přítomní, nezávisle na pohlaví a věku. Některé 
skupiny mají zákaz konzumace alkoholických nápojů, vzhledem ke svému náboženskému 
přesvědčení nebo kulturnímu očekávání. Jedná se hlavně o muslimy a některé křesťany, 
od kterých se očekává abstinence a také o ženy a děti, kterým kontext vybrané kultury 
nedovoluje pít na veřejnosti (Tumwesigye, Kasirye, n.d. in WHO, 2005).  

Dle aktuálních informací Světové zdravotnické organizace, činila v letech 2008 – 2010 
spotřeba čistého alkoholu v Ugandě 9,8 l na hlavu u osob starších 15 let. Z toho 
1,5 l představoval nezaznamenaný alkohol. 14,4 l spotřebovaného alkoholu pak připadalo 
na muže a 5,2 l na ženy. V africkém regionu dle Světové zdravotnické organizace byla 
v těchto letech průměrná spotřeba 6 l čistého alkoholu na hlavu u osob starších 15 let 
(WHO, 2014).  

Převážnou většinu konzumovaných alkoholických nápojů představuje nezaznamenaný 
alkohol. Vlastní produkce lihovin je společností v Ugandě považována za přijatelnou 
ekonomickou aktivitu (Tumwesigye, Kasirye, n.d. in WHO, 2005). Mnoho domácností se 
touto produkcí živí, přičemž ženy se vzhledem k nízkému příjmu specializují převážně na 
výrobu alkoholických nápojů ze zrn (Willis, 2002). Nejčastěji takto produkovaným typem 
alkoholického nápoje tradiční neprůhledné pivo („opaque beer“), které zahrnuje „ajon“ 
vyrobený z prosa, „omuramba“ vyrobený z čiroku a „kweete“ vyrobený z kukuřičné 
mouky a sladového prosa. Tyto piva průměrně obsahují 5 – 8 % alkoholu a jsou zdrojem 
vitamínů a minerálů. Konzumace těchto produktů má v historii významný kulturní 
a společenský význam (Mwesigye, Okurut, 1995 in Byaruhanga, Auko, n.d.). Mimo jiné tato 
výroba ovlivňuje míru spotřeby alkoholu u žen a způsobuje, že ženy někdy využívají své 
děti k prodeji těchto podomácku vyrobených produktů, což způsobuje předčasné 
zkušenosti s pitím již od 8 let věku (Mulimbura, 1977).  
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Graf 5. Zaznamenaná spotřeba alkoholu v Ugandě v letech 1961 – 2010 (v populaci starší 15 let, v litrech čistého 
alkoholu)

Zdroj: WHO, 2010 

Prevalence epizodického pití činila v celkové populaci 3,4 %, z čehož 6,8 % byli muži a jen 
0,1 % ženy. Tato prevalence je ve srovnání s ostatními zkoumanými zeměmi velice nízká, 
obzvlášť pak u žen, kde činí 24,9 % v ČR a 21,7 % v Belgii. U samotných pijáků činí 
prevalence epizodického pití 8,3 %, z čehož je 12,1 % mužů a 0,3 % žen. Prevalence 
poruch způsobených užíváním alkoholu byla v roce 2010 5,8 %, prevalence závislosti na 
alkoholu pak 2,5 %. Z toho u mužů se jednalo o 4,2 % a u žen 0,7 %. V africkém regionu 
dle Světové zdravotnické organizace byla prevalence poruch způsobených užíváním 
alkoholu 3,3 % a prevalence závislosti na alkoholu 1,4 %. Škodlivé užívání alkoholu je 
v Ugandě projevem neexistujících zákonů regulující jeho produkci, prodej, marketing 
a spotřebu, ale také jeho dostupností a jiných společensky významných faktorů jako je 
kulturní a společenský kontext (Tumwesigye, Kasirye in WHO, 2005). Alkohol je v Ugandě 
nejčastěji zneužívanou návykovou látkou, přičemž jeho užívání způsobuje v populaci až 
70 % škody, ať už přímo nebo nepřímo (Kigozi & Kasirye, 1997 in WHO, 2005). 

Prevalence abstinence činila za posledních 12 měsíců u osob starších 15 let 58,7 %, 
přičemž abstinovalo 43,7 % mužů a 73,7 % žen. Celoživotních abstinentů je v Ugandě 
41,4 %, z čehož 27,9 % činí muži a 54,9 % ženy (WHO, 2014).  

2.2 Důsledky užívání alkoholu 

2.2.1 Zdravotní důsledky užívání alkoholu 

Škodlivé užívání, nebo li abúzus alkoholu, představuje fyzické nebo duševní poškození 
jako důsledek dlouhodobého užívání alkoholu (Smolík, 2002). Dle Světové zdravotnické 
organizace poškozuje dlouhodobé užívání alkoholu především gastrointestinální trakt 
a kardiovaskulární systém, dále má negativní vliv na činnost jater, CNS, vývoj plodu, může 
vést k vývoji nádorového onemocnění a rozvoji duševních poruch, především syndromu 
závislosti a poruch nálad. Užívání alkoholu je spojeno s více než 200 onemocněními 
definovanými Mezinárodní klasifikací nemocí – 10. revizí (WHO, 2014). 
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2.2.2 Socioekonomické důsledky užívání alkoholu 

Kulturní kontext každé společnosti definuje míru akceptovaného pití a jeho dostupnost 
(Collins, McNair, 2002). Při překročení těchto hranic může být jedinec konfrontován 
s různými socioekonomickými důsledky jako je ztráta práce a finanční problémy, což může 
vést k postupnému narušení rodinných vztahů a k získání jistého společenského stigmatu. 
Užívání alkoholu narušuje sociální role jedince, především roli rodiče a partnera, což se 
promítá do vývoje dětí a do možného ohrožení partnera domácím násilím (Klingemann, 
2001). 

2.2.3 Společenské důsledky užívání alkoholu 

Užívání alkoholu představuje pro společnost značné výdaje (pro ČR konkrétně viz 2.4.2). 
Výdaje ze sociálního, zdravotního a soudního systému a škody na majetku spáchané pod 
vlivem alkoholu, spadají pod přímé výdaje. Přímé výdaje jsou pak v jednotlivých státech 
definovány vládou. Mezi nepřímé výdaje patří předčasná smrt, zvýšená nemocnost 
a nezaměstnanost (Klingemann, 2011). Nepostižitelné (nehmotné) výdaje, které se špatně 
zaznamenávají, představují emocionální ztrátu a celkovou sníženou kvalitu života. Ta je 
přítomná nejen u uživatelů alkoholu, ale také u jejich nejbližších (WHO, 2014). 

2.3 Systém péče léčby závislosti na alkoholu 

2.3.1 Léčba závislosti na alkoholu v ČR 

2.3.1.1 Historie léčby alkoholismu v ČR 

Zlomovým prvkem v léčbě závislosti na alkoholu byla práce MUDr. Jaroslava Skály, který 
v roce 1948 založil v Praze U Apolináře první protialkoholní stanici. Toto zařízení bylo 
koncipováno jako preventivní a léčebné zdravotnické pracoviště, světový unikát, který 
nabízel navazující služby, motivační rozhovory a ústavní léčbu. Dlouhodobá léčba pak byla 
založena na principech režimové léčby s nezbytnou aktivní účastí pacientů, kombinující 
prvky skupinové terapie, terapeutické komunity a farmakoterapie (Skála, 1987). 
Tzv. protialkoholní poradny poskytovaly léčbu uživatelům alkoholu do 80. let 20. století 
a dále pak fungovaly jako AT (alkoholismus a toxikomanie) ordinace. Ty v systému péče 
figurovaly do 90. let, kdy jejich funkci nahradila ambulantní psychiatrická péče 
(Mechanská et al., 2011). 

2.3.1.2 Systém péče v ČR 

Předstupněm rezidenční léčby je zvládnutí odvykacího stavu. Při detoxifikaci je potřeba 
zajistit dostatečnou hydrataci a poskytnout potřebnou farmakoterapii. V rámci 
farmakoterapie bývají podávány také preparáty zvyšující vnímavost organismu vůči 
účinkům alkoholu. Ten způsobuje rozsáhlou vegetativní reakci organismu při požití 
alkoholu po následné aplikaci farmaka (Popov, 2003a in Kalina et al., 2003). 
Farmakoterapie se v léčbě využívá v menším rozsahu z důvodu plné úhrady pacientem, 
bez jakéhokoliv příspěvku zdravotní pojišťovny.  Nejčastěji je podáván Antabus® 
(Disulfram®), a to po dobu jednoho roku od ukončení odvykací léčby. Jiný přístup 
představuje v lékové terapii snaha ovlivnit a potlačit craving u pacientů závislých na 
alkoholu, kdy se používá především Acamprosat® a Naltrexon® (Popov, 2003b). Lůžková 
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péče léčby závislostí je poskytována v psychiatrických nemocnicích a psychiatrických 
odděleních nemocnic (ÚZIS, 2012). 

Vedle ústavní léčby existuje také léčba ambulantní, kterou je možno provádět formou 
denního stacionáře, do kterého pacient denně dochází po dobu 4 – 6 týdnů, nebo 
pravidelnou docházkou do adiktologické ambulance 1 – 3x týdně. V ambulantní léčbě je 
pacientovi poskytnuto potřebné poradenství, psychoterapie i případná farmakoterapie 
(Popov, 2003b). 

Následná péče je nezbytnou součástí terapeutického procesu, ať již po vykonání ústavní 
nebo ambulantní odvykací léčby, která se soustředí na prevenci relapsu a posílení 
abstinence. Touto formou působí pozitivně také jiné formy pomoci, než jen 
institucionální. Svépomocné skupiny Anonymních Alkoholiků (dále jen „AA“) si svou 
oblibu získaly také v ČR (Popov, 2003a). 

Psychoterapie je stěžejním prvkem léčby závislosti na alkoholu, přičemž většinou je 
aplikována ve formě skupinové terapie. Pozornost je směřována na získání náhledu 
pacienta, jako na jeden z hlavních psychoterapeutických cílů léčby.  Získání náhledu by 
mělo postupně směřovat k realizaci změny životního stylu a k nastolení trvalé abstinence 
(Popov, 2003b). 

2.3.2 Léčba závislosti na alkoholu v Belgii 

2.3.2.1 Historie léčby alkoholismu v Belgii 

V Belgii se pití ve větší míře stalo významným fenoménem ve společnosti v druhé 
polovině 20. století. Užívání alkoholu jako předmět medicíny pak mělo za cíl znevýhodnit 
nižší střední třídu, vyšší buržoazní společností. Skrze definování přijatelné míry užívání 
alkoholu se tato buržoazní společnost snažila vydobýt si své vyšší, mocenské postavení. 
Psychiatrické nemocnice následně hospitalizovaly pacienty s „abnormálním chováním“, 
které představovalo nadužívání alkoholu (Vleugels, 2013). Odborná léčba závislosti na 
alkoholu pak sahá do 60. a 70. let 20. století, kdy byly zakládány první rezidenční 
i ambulantní formy léčby (Colpaert, 2012). 

2.3.2.2 Systém péče v Belgii 

Léčbu duševního zdraví zprostředkovávají v Belgii jak veřejné, tak soukromé služby. Vláda 
je zodpovědná za organizaci a financování psychiatrických nemocnic, psychiatrických 
oddělení ve veřejných nemocnicích, ostatních zařízeních poskytující psychiatrickou péči 
a v ochranném bydlení. Systém péče je velmi komplikovaný a každá z částí země se svým 
oficiálním jazykem je zodpovědná za organizaci a financování center poskytující 
psychiatrickou léčbu. V Belgii přetrvává reforma psychiatrické péče, jejímž hlavním cílem 
je tzv. deinstitucionalizace, přechod služeb do komunitní péče. Belgie poskytuje okolo 
185 lůžek v rezidenční péči o duševní zdraví na 100 000 obyvatel, přičemž se hned po 
Japonsku jedná o nejvyšší počet v zemích OECD (OECD, 2013). Rezidenční léčba stojí na 
principech case managementu a je zajišťována speciálními odděleními v nemocnicích 
nebo v dlouhodobé ústavní léčbě (WHO, 2011). Důvodem k zavedení tohoto přístupu byl 
nedostatek koordinované a návazné péče u mnohých chronických a komplexních 
problémů uživatelů návykových látek (Vanderplasschen et al., 2002 in Vanderplasschen 
et al., 2004). Zavedení case managementu došlo ke zlepšení výsledků z léčby a k lepší 
koordinaci poskytování služeb (Wolf et al., 2004 in Vanderplasschen et al. 2004).  
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2.3.3 Léčba závislosti na alkoholu v Ugandě  

2.3.3.1 Historie léčby alkoholismu v Ugandě 

V 80. letech 20. století představili Američtí misionáři v Ugandě Minnesotský model léčby 
závislosti. Ten je založen na léčbě s prvky nejen skupinové, ale také individuální, rodinné 
a jiné psychoterapie. Tito misionáři položili základy specializovaných center, které se 
vyvinuly ze svépomocných skupin AA stojící na tomto Minnesotském modelu (Gelinas, 
1990).  

2.3.3.2 Systém péče v Ugandě 

Léčba závislosti na alkoholu je v Ugandě stále ještě ve fázi zrodu. Léčebných zařízení je 
v zemi málo a jejich dokumentace je nedostatečná (Swahn et al., 2013). Péče o závislé se 
v Ugandě pohybuje na dvou rovinách – služby všeobecné zdravotní péče a specializovaná 
rehabilitační centra. Svou roli ve společnosti zaujímají také tradiční léčitelé, kteří si péči 
o závislé na alkoholu také nárokují, a z výzkumu dokonce vyplývá, že 60% populace u nich 
také zdravotní péči vyhledává. Jejich léčebné metody jsou však sporné a velice spoře 
zdokumentované (Ministry of Health, 2010). Zatímco zdravotnické služby jsou v procesu 
přechodu od tradičního bio-medicínského modelu léčby závislosti, specializované 
rehabilitační centra se již od počátku snaží integrovat bio-psycho-socio-spirituální model 
léčby. Mnoho osob léčbu závislosti na alkoholu nevyhledává na základě stigmatu, které 
péče o duševní zdraví v zemi představuje (Sullivan, Fleming, 1997). 

12 kroků programu AA je hlavním nástrojem programů pro léčbu závislosti. Využívána je 
mimo jiné i farmakologie, převážně v průběhu detoxifikace nebo při léčbě jiných současně 
se vyskytujících poruch. Léčebný program nabízí skupinové a individuální terapie, kdy 
cílem je také zprostředkování edukace. Další významnou složkou programu je zapojení 
rodiny jak do léčby, tak do následné péče. Minnesotský model, který programu 12 kroků 
AA položil základy, původně kladl důraz na 28 – 30 dní rezidenční léčby s následným 
doléčovacím programem (Sullivan, Fleming, 1997). Pobytová léčba závislosti v Ugandě 
většinou trvá 90 dní, vzhledem k nesnadnému poskytování následné péče. V těchto 
léčebných zařízeních pracují zdravotníci, kteří zajišťují farmakoterapii, ale společně 
s psychology, poradci a sociálními pracovními tvoří tým, který využívá kognitivních 
a behaviorálních přístupů. Většina pacientů je do léčby odkázána z běžných 
zdravotnických zařízení nebo skrze policii, přičemž hlavním cílem léčby je trvalá 
abstinence.  

Jedinou odbornou, veřejně dostupnou léčbou je v Ugandě National Mental Health 
Referral hospital Butabika v hlavním městě Kampala, která poskytuje 30 lůžek pro závislé 
pacienty. Soukromé služby poskytující léčbu se nacházejí převážně ve střední Ugandě, 
jejichž dostupnost je však náročná nejen finančně (15 eur/den), ale také logisticky. Mimo 
tyto druhy léčby již v Ugandě neexistují žádné další služby pro specifické uživatele ve 
vězení, adolescenty nebo pro ženy (Kigozi, 2005). Na základě těchto skutečností 
vyhledává léčbu alkoholismu méně než 20 % obyvatel, které mají s užíváním alkoholu 
problémy (WHO, 2010). 
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2.4 Léčba závislosti na alkoholu v kontextu veřejného zdraví 
a zdravotnictví 

2.4.1 Léčba závislosti na alkoholu v kontextu veřejného zdraví a zdravotnictví 
v ČR 

V roce 2012 zajišťovalo péči o duševní zdraví 30 psychiatrických oddělení nemocnic 
s 1 260 lůžky; 18 psychiatrických nemocnic pro dospělé s 8 847 lůžky; 3 psychiatrické 
nemocnice pro děti s 250 lůžky a 2 ostatní zařízení s 66 lůžky (ÚZIS, 2012). 

Dle aktuálních informací pocházejících z dat Národního registru hospitalizovaných bylo 
v roce 2012 zaznamenáno 15 419 hospitalizací v psychiatrických léčebnách a na 
psychiatrických odděleních nemocnic s diagnózou F10 – F19 (Poruchy duševní a poruchy 
chování způsobené užíváním psychoaktivních látek). Z tohoto počtu hospitalizací bylo 
9 544 osob hospitalizováno pro poruchy způsobené užíváním alkoholu, tedy pro diagnózu 
F10. Muži představovali 68 %. Ze zjištěných dat vyplývá celkový pokles počtu hospitalizací 
osob pro poruchy způsobené alkoholem. Jejich počet se v roce 2012 snížilo 
221 hospitalizací vzhledem k předchozímu roku, což představuje pokles o více než 2 %. 
Jeden zmíněný případ hospitalizace pak ve statistice představuje ukončenou hospitalizaci 
na jednom oddělení, která byla ukončena propuštěním, přeložením nebo úmrtím 
pacienta. Počet hospitalizací zahrnuje také více hospitalizací jednoho pacienta během 
sledovaného období (ÚZIS, 2012).  

Průměrná doba hospitalizace osob s diagnózou F10 připadala na 50,5 dne ve všech 
psychiatrických lůžkových zařízeních, přičemž nejdelší hospitalizace byla 62,9 dne. Na 
psychiatrických odděleních nemocnic byla průměrná doba hospitalizace 14,5 dne. Při 
sledovaném věku pacientů převažovalo 79% osob v rozmezí 30 – 59 let; 55 % bylo ve věku 
40 – 59 let; 8 % v rozmezí 20 – 29 let a 12% hospitalizovaných bylo starších 60 let. Počet 
úmrtí osob s diagnózou F10 v psychiatrických lůžkových zařízeních činil v roce 2012 
49 hospitalizovaných, z čehož 88 %, tedy 43 osob tvořili muži (ÚZIS, 2012). 

Návaznost péče v ambulantní formě se vyskytovala u většiny pacientů s diagnózou F10, 
přičemž u 45 % hospitalizací se jednalo o dočasnou a u více než 38 % o trvalou. Další 
ústavní péče byla nutná u 7 % hospitalizovaných. Jen 4 % hospitalizovaných pacientů 
nepotřebovali žádnou následnou péči. Největší množství hospitalizovaných pocházelo 
z Olomouckého kraje (136 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel kraje), poté ze Zlínského 
(124 hospitalizací) a nakonec z Moravskoslezského kraje (116 hospitalizací) (ÚZIS, 2012). 

Z hlediska regionální distribuce bylo v souvislosti s alkoholem zaznamenáno nejvíce 
hospitalizací u pacientů s trvalým bydlištěm v Olomouckém (136 hospitalizací na 100 tisíc 
obyvatel kraje), Zlínském (124 hospitalizací) a Moravskoslezském kraji (116 hospitalizací). 
Větší množství hospitalizovaných pacientů se pak nacházelo také v Praze 
a v Jihomoravském kraji. Celorepublikový průměr činil v roce 2012 počet 91 hospitalizací 
na 100 000 obyvatel (ÚZIS, 2012). 

2.4.2 Zdravotnický systém ČR 

Systém povinného zdravotního pojištění existuje v ČR od počátku 90. let 20. století. 
Zdravotní výhody mohou v ČR čerpat všichni s bydlištěm v zemi nebo zaměstnanci 
společností sídlící v Česku. Zdravotnický systém je financován příspěvky z platů (4,5 % 
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měsíčně), příspěvky OSVČ (14,9 %, ale současně závisející na příjmech) a od 
zaměstnavatele z výplatní listiny (11,3 %) (Barták, 2012). 

Zdravotní pojišťovny zprostředkovávají poskytovatelům péče úhradu. Nemocnice získávají 
finanční prostředky kombinací několika možností, úhradou za DRG (drug related group), 
za poskytnuté služby a na základě individuálních kontraktů. Ambulantní specialisté 
působící mimo nemocnice jsou placeni na základě systému plateb za poskytnuté služby 
(Barták, 2012). 

Zdravotní pojištění pokrylo v roce 2013 výdaje v částce 1467 mil. Kč na léčbu poruch 
související s užíváním návykových látek. Na léčbu osob s diagnózou F10, tedy poruch 
způsobených užíváním alkoholu, bylo vydáno 977 mil. Kč. Léčba diagnóz F11 – F19, tedy 
poruchy způsobené užíváním jiných návykových látek, představovala 490 mil. Kč (ÚZIS, 
2015). 

Studie Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v r. 2007 
měla za cíl vypozorovat společenské náklady užívání uvedených návykových látek. 
Výsledky studie zjistily celkové hmotné náklady v ČR za rok 2007 56,2 mld. Kč, přičemž 
náklady na tabák dosáhly 33,1 mld. Kč, na alkohol 16,4 mld. Kč a na nelegální drogy 6,7 
mld. Kč (Zábranský et al., 2011). 

2.4.3 Léčba závislosti na alkoholu v kontextu veřejného zdraví a zdravotnictví 
v Belgii 

V Belgii se jich nachází 89 zařízení zprostředkující ambulantní léčbu a 136 denních center. 
Psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic poskytují 2737 lůžek, z čehož 228 je 
vyhrazených pro děti a adolescenty. 68 psychiatrických nemocnic umožňuje léčbu celkem 
14 385 dospělým pacientům, 7 nemocnic se specializuje na léčbu dětí a mladistvých 
a poskytuje 620 lůžek (WHO, 2011). 

Evidence pacientů v léčbě závislosti na alkoholu probíhá jak na regionální úrovni, tak ze 
strany léčebného zařízení. Z tohoto důvodu je statistika počtu osob léčících se s problémy 
související s užíváním alkoholu nedostatečná (Vanderplaaschen et al., 2002). Zjištěno je 
každoročně asi 10 000 osob léčených pro závislost na alkoholu ve všech výše zmíněných 
typech léčebných zařízeních (De Donder, 2002 in Vanderplasschen et al., 2010). Jen 8 % 
osob potýkající se s problémy užíváním alkoholu, vyhledali za poslední rok odbornou 
pomoc (Alonso et al., 2004). Další studie ukázala, že celkem 10% osob závislých na 
alkoholu vyhledá léčbu (Drummond, 2013).  

V souvislosti s návazností péče kontaktují pacienti nejčastěji svého praktického lékaře jako 
místo prvního kontaktu, přestože ti jsou v oblasti duševního zdraví minimálně vzdělaní 
a na krátkou konzultaci s jiným odborníkem nemají prostor (Claes et al., 2010). Problém 
představuje 57 % osob, které se s problémem závislosti na návykových látkách potýkají 
přes 10 let, ale léčí se u svého praktického lékaře (Tuithof et al., 2015). Problém 
v provázanosti péče úzce souvisí se stigmatem, které společnost psychiatrické péči 
přisuzuje, ale také s čekací dobou vstupu do léčby. Průměrná čekací doba je ve Vlámské 
části 40 dní. 65 % osob se do léčby dostane během měsíce, zatímco 16 % musí čekat déle, 
než dva měsíce. Přesto, většina center duševního zdraví a psychiatrické nemocnice 
nabízejí léčbu závislosti na alkoholu (Claes et al., 2010). 
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2.4.4 Zdravotnický systém v Belgii 

V Belgii jsou příslušné zodpovědnosti ve zdravotnictví rozděleny mezi federální vlády, 
regiony a municipality. Za regulaci a financování povinného veřejného zdravotního 
pojištění odpovídá federální vláda, která má na starosti také akreditace, poskytování 
finančních prostředků nemocnicím a jiné. Veřejné zdravotnictví poskytuje mnoho služeb 
pro celou populaci. V Belgii se také nerozlišuje mezi zdravotním pojištěním zaměstnanců 
a osob samostatně výdělečně činných. Platby za výkony poskytují pacientům i lékařům 
svobodu (Barták, 2012). 

Účast pacientů na platbách za výkony existuje v Belgii jak v ambulantní, tak v nemocniční 
péči, přičemž existuje tzv. pokladenský systém, pacientům léčbu zpětně proplácí z fondů 
a systém klasického pojištění, na základě kterého je léčba proplacena okamžitě 
v momentě ošetření (Barták, 2012). 

2.4.5 Léčba závislosti na alkoholu v kontextu veřejného zdraví a zdravotnictví 
v Ugandě  

V Ugandě se nachází 2855 zdravotnických služeb, přičemž 105 z nich je nemocnic. Tyto 
nemocnice jsou ve většině případů místem prvního kontaktu osob se zdravotními 
problémy, které jsou důsledkem užívání alkoholu. V těchto službách je zprostředkovaná 
hospitalizace pro osoby akutně intoxikované, ale také detoxifikace, většinou v krátkém 
časovém rozmezí. Psychiatričtí pacienti jsou ošetřováni v regionálních nemocnicích, 
včetně pacientů závislých na alkoholu nebo trpících komorbiditou (Ministry of Health, 
2010; WHO, 2010). Převážná většina osob, které v nemocnicích podstoupí detoxifikaci, 
pokračují po propuštění domů. Rezidenční léčba je pro většinu nedostupná, ale některé 
státní a neziskové organizace umožňují ambulantní léčbu závislostí (WHO, 2010).  

2.4.6 Zdravotnický systém v Ugandě 

Zdravotní péče, která je předplacená, je charakteristická pro celý Africký region Světové 
zdravotnické organizace. Jedná se o vzájemné zdravotní pojištění a komunitní zdravotní 
pojištění, které je však typické jen pro malý počet obyvatel regionu (WHO, 2006 in Barták, 
2012). 
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3 Výzkumná část 

Impulzem k zájmu o zpracování takto zaměřeného výzkumu byla spolupráce s Mgr. 
Davidem Kalemou, psychologem v léčbě závislosti na alkoholismu v Ugandě a toho času 
PhD studentem na Univerzitě v Gentu v Belgii. Do spolupráce na jeho výzkumu jsem se 
zapojila během svého zahraničního studijního pobytu na stejné univerzitě. Rozhovory, 
které Mgr. Kalema uskutečnil v Ugandě a Belgii, mi byly poskytnuty pro srovnání 
s rozhovory, které jsem uskutečnila v České republice.  Záměrem bylo na jeho studii 
navázat, rozpracovat ji a aplikovat srovnání s další zemí. 

3.1 Výzkumný cíl 

Cílem studie bylo popsat srovnání systémů léčby závislosti na alkoholu ve třech zemích. 
Studie měla sloužit k porozumění základním principům léčby v těchto zemích, výhodám 
a nevýhodám jednotlivých programů. Práce umožnila hlubší nahlédnutí do léčby 
alkoholismu v jednotlivých zemích, s možností srovnání jednotlivých principů a postupů, 
které úzce souvisí s kulturním kontextem každé země. Specifickými cíli bylo vysledovat, 
které části programu považují pacienti osobně za nejvíc prospěšné, kde naopak vidí slabé 
stránky programu, jaké praktické schopnosti si z léčby odnášejí, co v léčbě považují za svůj 
úspěch a co naopak vidí jako výzvu ve své abstinenci. Srovnání tří zemí bylo výchozím 
bodem ke zjištění nedostatků a ke vznesení návrhů pro případné zlepšení.  

3.2 Výzkumné otázky 

Výchozím bodem práce byla analýza rozhovorů uskutečněných mým kolegou Mgr. 
Kalemou v Ugandě a v Belgii. Dále také má vlastní rozhovory s pacienty dvou léčebných 
zařízení v ČR. Výzkumný záměr byl koncipován v následujících výzkumných otázkách: 

 Jakým způsobem probíhá léčba alkoholismu ve vybrané zemi? 

 Jaké jsou silné a slabé stránky programu?  

 Ve kterých oblastech léčby se nachází prostor pro zlepšení? 

3.3 Výzkumný soubor 

U respondentů byly mimo okruh výzkumných otázek sledovány také socio – demografické 
údaje (pohlaví, věk, dosažené vzdělání a město, ve kterém aktuálně žijí). Na základě 
těchto údajů bylo možné sledovat, zda dotazovaní naplňují kritéria pacientů léčebných 
zařízení, případně jak jsou tyto kritéria definovány. 

Výzkum byl realizován s 12 respondenty z České republiky – 6 z Psychiatrické nemocnice 
Opava (dále jen „PN“) a 6 z PN Kroměříž; s 10 respondenty z Belgie – 5 z PN St. Camillus 
a 5 z PN St. Joseph; a s 10 respondenty z Ugandy – 5 z PN Butabika a 5 z Hope and 
Beyond. 
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Tabulka 1: Respondenti výzkumu v ČR dle pohlaví, věku, místa bydliště a pořadí léčby, ve kterém se nachází. 

Kód respondenta Pohlaví Věk Bydliště Léčba (ambulantní/pobytová) 

RO1 Muž 25 Karviná 

Ambulantní léčba 

v minulosti 

RO2 Muž 41 Bohumín Druhá léčba 

RO3 Muž 23 Bohumín První léčba 

RO4 Muž 57 Ostrava Třetí léčba 

RO5 Žena 39 Opava První léčba 

RO6 Žena 39 Opava První léčba 

RK1 Muž 36 Valašské Meziříčí Šestá léčba 

RK2 Muž 50 Brno První léčba 

RK3 Muž 44 Kroměříž První léčba 

RK4 Muž 42 Olomouc První léčba 

RK5 Žena 40 Olomouc Druhá léčba 

RK6  Muž 30 Valašské Klobuky Třetí léčba 

 

V České republice tvořilo výzkumný soubor 9 mužů a 3 ženy. Věkový průměr vzorku činil 
38,83 let. Pacienti, kteří se v nemocnici aktuálně léčili, pocházeli ze spádové oblasti 
daného kraje. 1 respondent se v minulosti léčil v ambulantní léčbě, 6 respondentů se léčí 
poprvé, 2 respondenti po druhé, 2 po třetí a 1 po šesté. Kód respondenta byl vytvořen na 
základě kombinace písmen R (respondent) – O (PN Opava) nebo K (PN Kroměříž) a číslo, 
vyjadřující pořadí respondenta. 
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Tabulka 2: Respondenti výzkumu v Belgii dle pohlaví, věku a pořadí léčby, ve které se nachází. 

Kód respondenta Pohlaví Věk Léčba (ambulantní/pobytová) 

RBJ1 Muž 50 Sedmá léčba 

RBJ2 Muž 50 Druhá léčba 

RBJ3 Muž 37 První léčba 

RBJ4 Muž 47 První léčba 

RBJ5 Žena 40 Druhá léčba 

RBC1 Muž 35 Ambulantní léčba v minulosti 

RBC2 Muž 42 První léčba 

RBC3 Žena 51 První léčba 

RBC4 Žena 33 Jedenáctá léčba 

RBC5 Žena 45 První léčba 

 

V Belgii tvořilo výzkumný soubor 6 mužů a 4 ženy. Věkový průměr vzorku činil 43 let. 
Výzkumník se v rozhovorech bohužel nedotazoval na místo bydliště respondentů. 
1 respondent se v minulosti léčil v ambulantní léčbě, 5 respondentů se léčí poprvé, 2 po 
druhé, 1 po sedmé a 1 po jedenácté. Kód respondenta byl vytvořen na základě kombinace 
písmen R (respondent) – B (Belgie) – J (PN St. Joseph) nebo C (PN St. Camilius) a číslo, 
vyjadřující pořadí respondenta. 
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Tabulka 3: Respondenti výzkumu v Ugandě dle pohlaví, věku a pořadí léčby, ve které se nachází. 

Kód respondenta Pohlaví Věk Léčba (ambulantní/pobytová) 

RUHB1 Muž ? Třetí léčba 

RUHB2 Muž ? První léčba 

RUHB3 Muž 32 První léčba 

RUHB4 Muž ? První léčba 

RUHB5 Muž 39 První léčba 

RUB1 Muž ? První léčba 

RUB2 Muž ? První léčba 

RUB3 Muž ? První léčba 

RUB4 Muž 24 Druhá léčba 

RUB5 Muž ? První léčba 

 

V Ugandě tvořilo výzkumný soubor 10 mužů. Výzkumník se v rozhovorech bohužel 
nedotazoval všech respondentů na věk ani na místo bydliště. 8 respondentů se léčí 
poprvé, 1 po druhé, a 1 po třetí. Kód respondenta byl vytvořen na základě kombinace 
písmen R (respondent) – U (Uganda) – HB (Hope and Beyond) nebo B (PN Butabika) 
a číslo, vyjadřující pořadí respondenta. 

3.4 Metody výběru 

Jako metoda výběru vzorku byla pro tento výzkum zvolena metoda záměrného výběru 
vzorku. Základním souborem v tomto výzkumu, ze kterého byl později vybrán výzkumný 
soubor, jsou pacienti zvoleného zdravotnického zařízení. Cílem metody záměrného 
výběru vzorku je vybrat respondenty s předem definovaným záměrem výzkumníka tak, 
aby vzorek pokrýval zastoupení výzkumníkem zvolené charakteristiky (Hendl, 2008). Na 
základě určité vlastnosti, které se stává kritériem výběru, vybíráme jako účastníky 
výzkumu pouze ty jedince, kteří toto kritérium splňují a součastně jsou ochotni se do 
výzkumu zapojit (Patton, 1990 in Miovský, 2006). Prostý záměrný výběr je metodou, kdy 
mezi účastníky výzkumu, kteří splňují kritéria výzkumu, vybíráme ty nejvhodnější, kteří 
s účastí souhlasí (Hendl, 2008). Rizikem použití této metody je nízká reprezentativita 
výzkumu a skutečnost, že se mohou hlásit podobné osobnosti. Respondenty necháme 
dobrovolně reagovat na nabídku představeného výzkumu, společně s uvedením časového 
rozsahu a struktury rozhovorů, neoslovujeme je přímo a nemanipulujeme jimi. 
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Kritéria pro zařazení jedinců mezi potenciální účastníky výzkumu:  

 aktuálně se léčí ze závislostí na alkoholu ve zdravotnickém zařízení, 

 již absolvoval alespoň měsíc léčby, 

 souhlasí s účastí ve výzkumu, s poskytnutím rozhovoru a jeho nahráváním. 

Vzorek byl vybírán s cílem pokrýt různé kategorie klientů z hlediska pohlaví, věku a délky 
v léčbě. Minimální počet respondentů byl v každé zemi stanoven na 10.  

V PN Opava byl výzkum uskutečněný na oddělení 18A (léčba závislostí muži) a na oddělení 
3 (léčba závislostí ženy).  Oddělení 18A umožňuje léčbu 25 pacientům. V době sběru dat, 
bylo oddělení plně obsazeno, většina pacientů byla ve věku 25 – 55 let. Oddělení 3 bylo 
také plně obsazeno, v počtu 30 pacientek, většina ve věku 30 - 50 let.  

3.5 Metody tvorby dat 

Hlavní výzkumnou strategií pro tuto studii byl kvalitativní přístup, který umožnil lepší 
vhled do sociálních aspektů výzkumu. Na základě účasti ve výzkumu v rámci zahraničního 
studijního pobytu byly použity data z této studie. Cíl a design zahraniční studie byl převzat 
do této práce, stejně tak jako výzkumná strategie a technika sběru dat. Ve výzkumu byla 
použita technika polostrukturovaných rozhovorů, ve které si výzkumník vytvořil určité 
schéma otázek, které tvoří určitou kostru shodnou pro všechny rozhovory. Ve vytvořeném 
schématu byly specifikovány témata a volně přidružené otázky, které byly účastníkům 
výzkumu položeny, přičemž bylo možné zaměnit jejich pořadí nebo některé vynechat 
(Miovský, 2006). Toto schéma bylo převzato pro rozhovory uskutečněné mnou ve 
zdravotnických zařízeních v České republice. Mgr. David Kalema, jako můj odborný 
konzultant během zahraničního studijního pobytu na Univerzitě v Gentu, schválil použití 
jeho metod a některých dat pro tuto studii. Pro relevantní srovnání dat bylo nezbytné se 
stejného schématu držet. Schéma otázek bylo do českého jazyka přeloženo 
překladatelem. 

V úvodu interview výzkumník vysvětluje respondentovi cíl studie, přičemž jej seznámí 
s etickými normami a vyžádá si informovaný souhlas. Prostřednictvím informovaného 
souhlasu zaručuje výzkumník anonymitu respondenta a jeho bezpečí, zároveň 
respondentovi umožňuje doptat se na nejasnosti a zprostředkovává kontakt pro možné 
zjištění výsledků studie. Tzv. rozehřátí, které následuje za úvodem, vede k vytvoření 
vztahu mezi výzkumníkem a respondentem a je stěžejní pro hlavní výzkumný rozhovor. Ke 
konci rozhovoru směřuje výzkumník komunikaci do neformální roviny a zakončuje ji 
shrnutím, poděkováním za spolupráci a rozloučením (Wildemuth, 2009). 

Otázky jsou rozděleny do dvou kategorií, kterými jsou vstup do léčby a proces léčby. První 
kategorie se snaží pokrýt proč a za jakých okolností pacienti do léčby vstoupili a zda se při 
hledání a vstupu do léčby potýkali s nějakými překážkami. Druhá kategorie se již soustředí 
na samotný proces léčby. Otázky se snaží zjistit pacientův náhled na vlastní uzdravení, 
výzvy, kterým pacienti během léčby čelí a úspěchy, kterých již ve své léčbě dosáhli. V této 
kategorii také výzkumník zjišťuje, které aspekty léčby pacienti shledávají nejvíce a naopak 
nejméně prospěšné. Závěrem se výzkumník táže na možné návrhy na změnu a další 
připomínky k léčbě závislosti na alkoholu. 
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Základní schéma rozhovorů Mgr. Davida Kalemy bylo následující:  

Service User’s Perception towards Treatment/recovery 

A. Enrolment 

1. Tell me about your alcohol use (probe causes of drinking, patterns and problems 
encountered) 

2. Did you seek treatment yourself? If not, who proposed the treatment?    
3. Did you experience thresholds and obstacles when seeking treatment? Was it 

difficult for you to find treatment?  
4. What was/is the main motivation/reason for you to seek/accept treatment? 

(Probe motivation factors to enter treatment like academics or employment, 
family, friends …). 

B. Recovery process  
1. When was the last time that you used alcohol?  
2. If you were to measure your recovery in terms of a recovery-scale of 0 to 10, 

where 0 means ‘totally dependent’ and 10 means ‘totally recovered': (you may 
use a scale on the paper to help the respondent visualise their response) 

a. How would you rate yourself nowadays?  
b. What are some of your achievements during the recovery period? (Probe 

for characteristics of clients progressing in recovery, personal 
efforts/successes, attitude towards significant others (Relatives/friends), 
the treatment programme or other professional support)?  

c. What would help you to reach number 10/total recovery on this scale? Or 
How do you plan to sustain/improve your recovery over time? 
 

3. What was/is  
a. The biggest challenge to your recovery?  
b. What has helped/helps you to deal with this challenge? 
c.  Were/are there aspects of the treatment programme that you found/find 

particularly helpful in this regard?   
d. Were/are there aspects in the current treatment programme that you find 

not/ least helpful?  

Do you have any other comment in regards to effective treatment of alcohol abuse? 

Toto schéma bylo převzato a přeloženo do češtiny následujícím způsobem: 

Percepce léčby z pohledu klientů/ uživatelů služby 

A. Vstup do léčby 

1. Řekněte mi o Vašem pití.  

Jedná se o Vaši první léčbu? Pokud ne, kde jste se v minulosti léčil/a? 

2. Jaká byla Vaše hlavní motivace/ důvod k vyhledání léčby? 

Jakou roli hrála Vaše rodina? Přátelé? Pracovní prostředí? 

3. Vyhledal/a jste léčbu sám/sama? Pokud ne, kdo Vám ji navrhnul?  

Na základě čeho jste si vybral/a toto zdravotnické zařízení? 
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4. Potýkal/a jste se s nějakými překážkami při hledání léčby? Bylo pro Vás těžké léčbu 
najít? 

5. Jaké očekávání jste měl/a od léčby? 

B. Proces léčby 

1. Kdy jste naposledy užil/a alkohol?  

2. Kdyby jste měl/a změřit míru Vašeho zotavení na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená 
„úplně závislá/ý“ a 10 znamená „naprosto uzdravená/ý“, jaké číslo by jste zvolil/a? 

Na základě čeho zakládáte toto hodnocení? 

3. Jakých úspěchů jste během léčby dosáhl/a? 

Jak tyto úspěchy hodnotíte vzhledem k výše zmíněné stupnici? 

4. Co by Vám pomohlo k dosažení čísla 10 na zmíněné stupnici? 

Jak si v kontextu léčby představujete své „naprosté uzdravení“ na výše zmíněné stupnici?  

5. Jak si plánujete své zotavení udržet/ zlepšit? 

Co praktického budete dělat pro udržení své abstinence? 

6. Co je pro Vás největší výzvou na cestě k Vašemu uzdravení? 

Jaké konkrétní překážky Vás čekají na cestě k Vašemu uzdravení? 

7. Co by Vám pomohlo tuto výzvu zvládnout? 

8.  Které aspekty léčebného programu shledáváte nejvíce prospěšnými?  

Konkrétní části nabízeného programu, přístup personálu, vybavení zdravotnického 
zařízení, atd. 

9. Které aspekty léčebného programu shledáváte nejméně prospěšnými? 

10. Splňuje tato léčba Vaše očekávání, které jste měl/a před jejím začátkem? 

 Jaké další komentáře Vás napadají v souvislosti s úspěšným procesem léčby alkoholismu? 

Rozhovory probíhaly v prostorech PN Opava a PN Kroměříž, v době od ledna do března 
2016. V obou nemocnicích mi byla k uskutečnění rozhovorů poskytnuta soukromá 
kancelář, což umožnilo vytvořit příjemnou a bezpečnou atmosféru, která vedla klienty ke 
sdílnosti. Respondenti byli na základě informovaného souhlasu seznámeni s obsahem 
a cílem studie a bylo jim vysvětleno etické ošetření výzkumu. Ochrana osobních údajů 
a zajištění anonymity bylo zprostředkováno podepsáním informovaného souhlasu (viz. 
Příloha č. 1). Na základě svolení respondentů, byly rozhovory zaznamenány na diktafon 
v telefonu, spuštění nahrávání bylo možné po předchozím souhlasu. Délka interview se 
pohybovala v rozmezí 20 až 30 minut. Vzhledem k osobní vnitřní motivaci respondentů se 
výzkumu účastnit a z důvodu zaručení dobrovolnosti nebyla účastníkům slíbena žádná 
odměna. Dotazovaní shledávali výzkum korektní, nikdo neshledal probíraná témata jako 
příliš osobní nebo intimní, nikdo neupozornil na porušení uvedených etických ošetření 
nebo nežádal o odvolání se k vedoucímu práce.  
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3.6 Metody analýzy dat 

Záznamy rozhovorů a poznámky provedené v papírové podobě, bylo potřeba před 
samotnou analýzou dat převést do elektronické textové formy. Audio-záznamy ve 
formátu „.ogg“ byly transkribovány pomocí MS Office Word 2007, stejně jako poznámky 
uskutečněné při provádění rozhovorů. Pro snadnou orientaci byly audio soubory 
a přepsané dokumenty v PC uloženy pod stejnými kódy ve formě kód respondenta – rok – 
měsíc – den – čas realizace (např. RO1 – 2016 – 1 – 5 – 4PM)  

Dalším krokem byla redukce prvního řádu, kdy z přepsaného materiálu selektujeme pro 
výzkum nepotřebné části (Miovský, 2006). Metoda zakotvené teorie, tzv. grounded 
theory byla hlavním vodítkem pro analýzu takto zredukovaných dat. Cílem této metody je 
vybudovat teorii zkoumaného jevu, která nám umožňují jev lépe zkoumat a pozorovat jej 
v různém kontextu a souvislostech (Glaser, Strauss 1967). K tomu dochází 
shromažďováním údajů o zkoumaném fenoménu, což vede výzkumníka ke komplexnímu 
porozumění problematice, v čemž přesahuje samotný popis volně propojených témat 
(Corbin, Strauss, 1999; Miovský, 2006).  

Získaná data byly dále analyzovány metodou kódování, kdy jsou v kontextu zakotvené 
teorie údaje rozebrány a zkoumány a opět skládány novými způsoby, tak, aby vedly 
k vytvoření nové teorie (Miovský, 2006). Kódování se děje třemi způsoby – kódováním 
otevřeným, axiálním a selektivním. Prvním krokem je otevřené kódování, kdy výzkumník 
pracuje s přepisy rozhovorů a vytváří kódy, které doplňuje poznámkami, úvahami 
a předběžnými vysvětleními, které jej v průběhu výzkumu napadají. Na základě toho si 
výzkumník vytváří seznam témat, který mu pomáhá vidět je v celku a je mu vodítkem při 
hledání dalších souvislostí. Tento seznam pak dále organizuje, doplňuje a selektuje. Další 
analýza probíhala axiálním kódováním, kdy dochází k dalšímu srovnávání a rozvíjení 
kategorií na základě hledání příčin a důsledků a jejich vzájemného spolupůsobení. 
Výzkumník se zamýšlí nad tím, zda je možné kategorie sloučit, rozdělit nebo jinak propojit. 
Poslední fází analýzy získaných dat bylo selektivní kódování, které přímo navazuje na 
axiální kódování. Jedná se o další přezkoumávání kódů a jejich dodatečné zpracování. 
Dochází k vytvoření tzv. centrální kategorie, ke které jsou ostatní kategorie vztahovány na 
úrovni hlubších souvislostí než u axiálního kódování (Hendl, 2008). Kontrola validity dat 
probíhala v průběhu výzkumu na několik úrovních – při získávání dat, jejich zpracování 
a analýze. Potencionálnímu zkreslení bylo předcházeno opakovaným poslechem 
a kontrolou transkripcí a také zpětnou kontrolou po redukci prvního řádu. Využití 
teoretických zdrojů z různých pramenů a jazyků, zajistilo jejich triangulaci. Triangulace 
respondentů byla zajištěna tím, že pocházeli z různých částí všech tří zkoumaných zemí 
a pokrývaly obě pohlaví (Čermák et al., 1997; Čermák et al., 1998). 

3.7 Etika výzkumu 

Výzkum proveden v PN Opava a v PN Kroměříž, byl nejprve schválen terapeutickým 
týmem oddělení, ve kterých se rozhovory odehrály. Odborný dohled zajistili primáři 
oddělení, v PN Opava MUDr. Libor Chvíla a v PN Kroměříž MUDr. Adéla Stoklasová. 
Výzkumník v léčebných zařízeních také podepsal prohlášení o mlčenlivosti, ošetřující 
informace sdělené respondenty v rozhovorech. 

Hlavním etickým podkladem sběru dat byl informovaný souhlas (viz. Příloha č. 1), který 
byl účastníky výzkumu podepsán před samotným započetím rozhovoru a stejně tak byl 
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uskutečněn slovně na nahrávku. V dokumentu je vysvětlen cíl a obsah studie a podmínky 
účasti v rozhovoru. Informovaný souhlas zároveň zprostředkovává kontakt na vedoucího 
práce v případě dalších dotazů, stížností nebo zájmu o nahlédnutí do výsledku studie. 
Informovaný souhlas zároveň prohlašuje, že účastníci výzkumu mohou z výzkumu 
kdykoliv, bez udání důvodu odstoupit. Při podepisování dokumentu byl ponechán prostor 
pro dotazy. Získaná data byla anonymizována, jména respondentů nejsou záměrně 
udávána. Informace zůstávají u výzkumníka a bude s nimi nakládáno podle zákona 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a jejich uchování v informačních systémech. Do etických zásad studie 
patří také ochrana výzkumníka. Ten v rámci výzkumu vstupoval do přímého kontaktu 
s cizími lidmi, rozhovory se však konaly v prostorách psychiatrické nemocnice v předem 
domluvený den a čas, kdy měli pacienti v léčebném programu prostor, a na oddělení se 
vyskytoval personál. Výzkumník tedy nepotřeboval poskytovat respondentům jakékoliv 
osobní informace nebo kontakt.  

Mgr. David Kalema, jako můj odborný konzultant během zahraničního studijního pobytu 
na Univerzitě v Gentu, schválil použití jeho metod a některých dat pro tuto studii. Pro 
relevantní srovnání dat je nezbytné se stejného schématu držet. Schéma otázek 
polostrukturovaných rozhovorů bylo do českého jazyka přeloženo profesionálem. 
V případě jazykových nejasností a souvislostí byla na vlastní náklady výzkumníka využita 
pomoc překladatele také při analýze a zpracování, přičemž však neměl přístup k přepisům 
rozhovorů. 

Zpracování dat proběhlo na základě výše deklarovaných zásad, přičemž analýza byla 
použita výhradně pro účely této studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4 Výsledky 

Výsledky studie jsou prezentovány na základě srovnání dat ze třech zkoumaných zemí. 
Interpretace dat je uskutečněna dle jednotlivých výzkumných otázek do kategorií na 
základě struktury rozhovorů a odpovědí vykreslující kontext osobních hodnot 
a preferencí. Jednotlivé kategorie jsou definovány a jejich významy jsou vykresleny 
vybranými citacemi z rozhovorů uskutečněných ve všech třech zemích.  

4.1 Vstup do léčby  

První část rozhovorů měla za cíl prozkoumat okolnosti vstupu do léčby. Výzkumník 
zjišťoval, jaké důvody informátoři měli pro zahájení jejich léčby, jaké faktory ovlivnili jejich 
rozhodnutí řešit svou závislost a na základě čeho si zvolili právě vybrané zdravotnické 
zařízení. Dalším předmětem výzkumu byly překážky, se kterými se informátoři při 
vyhledání a vstupu do programu potýkali a co přesně od léčby očekávali. 

4.1.1 Důvody k zahájení léčby 

4.1.1.1 Změna životního stylu 

Hlavním důvodem, který pacienti pro vstup do léčebného programu pro léčbu závislosti 
na alkoholu uváděli jak v České republice, Belgii a Ugandě, byla nespokojenost s aktuální 
životní situací. 

RK4: Posledního ¾ roku jsem cítil, že toho pití je víc a nechtěl jsem to dopustit do takového 
stadia, abych měl problémy v zaměstnání a v rodině. 

Život závislého člověka, související s každodenním pitím, vedl u mnoho pacientů 
k rozvázání pracovního poměru, komplikacím ve studiu, ukončení partnerských vztahů, 
narušení rodinného zázemí a celkové osobní nepohodě. Z rozhovorů vyplynulo, že 
závislost na alkoholu může představovat stejný mechanismus a stereotypní koloběh, jako 
závislost na jiných návykových látkách, kterému jedinec musí přizpůsobit veškeré své 
fungování. 

RBJ4: Uvědomil jsem si, že mám problém, když jsem dostal e-mail o tom, jak jsem některé 
věci v práci udělal špatně a začal jsem zapomínat. Když jsem měl schůzku se zákazníkem, 
tak jsem si předtím musel jít vyčistit zuby, aby to nepoznal. Úplně jsem podle toho začal žít, 
věci jsem si musel naplánovat tak, abych měl i tak své pití. Je to stejné, jako brát drogy. 

RBC1: Už toho prostě bylo moc. Nelituju se, ale už jsem nemohl dál pokračovat. Ztrácel 
jsem své přátelé a svůj vztah (...) Začal jsem se chovat jako moje matka, která je již 30 let 
alkoholik a nic s tím nedělá. 

RUHB1: Uvědomil jsem si, že jsem ztratil opravdu hodně času a potřebuji ho dohnat. Mí 
přátelé jsou již mnohem někde jinde, pracují (...) Také jsem si uvědomil, že potřebuji 
dokončit své studium, což se nemusí stát, pokud nebudu střízlivý (...) Také jsem dělal 
spoustu věcí, které bych jinak neudělal. Třeba jsem nespal doma skoro měsíc, prodal jsem 
nějaký majetek, zklamal jsem spoustu lidí (...) svou rodinu a přítelkyni.. 

RUB1: Přerušil jsem kvůli pití školu, žil jsem na ulici (...) přišel jsem o vztah se svými 
příbuznými. 
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RUB4: Rozhodl jsem se, že už je na čase přestat, vrátit se zpět do reality, protože ve 24 
jsem již dospělý a musím si dát své věci dohromady (...)  Věci jsem už neměl pod kontrolou, 
opravdu miluju svou rodinu a přátelé a je to velmi demoralizující, když s vámi ti lidé 
nechtějí mít nic společného proto, kým jste se stal.. 

4.1.1.2 Zdravotní stav 

Zdravotní stav jako jeden z důvodů vstupu do léčby zmiňovalo také velké množství 
respondentů jak v Česku, tak v Belgii a Ugandě. Užívání alkoholu má velmi negativní vliv 
na organismus. Pacienti v souvislosti se zdravotními komplikacemi zmiňovali také 
předchozí hospitalizaci v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení jako důsledek 
svého rozsáhlého pití.  

RO1: Hlavní bylo to, že jsem přišel opravdu o hodně lidí, které jsem měl rád a nechtěl jsem 
přijít i o ten zbytek. Také jsem si nechtěl úplně doničit zdraví, protože jsem měl za sebou 
i jiné pobyty v nemocnici ohledně vypumpování žaludku, otrava alkoholem a nechtěl jsem 
tak již pokračovat dál. 

RK1: Předtím jsem byl 5 dní na interně a 5 dní na LDNce, protože jsem skoro zkolaboval 
a zavolal jsem si sanitku, měl jsem přes 5 promile v krvi. 

RUHB1: Měl jsem hodně špatné zdravotní testy, zničené ledviny a játra. 

Hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení uvedl jeden pacient v České republice a dále pak 
množství pacientů v Belgii jako významný předstupeň před navazující léčbou alkoholismu. 
V těchto souvislostech můžeme vysledovat správně fungující aspekt fenoménu case 
management.  

V Belgii můžeme na základě rozhovorů vypozorovat provázanost systému péče častěji než 
v Česku, v Ugandě naopak nebyla zmíněna vůbec.  

RBJ2: Nejdříve jsem byl na normální klinice, protože jsem měl nějaké potíže se zažíváním, 
z důvodu mého rozsáhlého pití. Poté mě doporučili sem. 

RBC2: Byl jsem nejdříve 14 dní v nemocnici z důvodu zdravotních problémů, související 
s pitím a poté mi bylo doporučeno jít sem. 

RO3: Byl jsem dost degradovaný z žen a ze společnosti, přišla mi dost sobecká, také mi to 
pomáhalo na depresivní stavy. Poté jsem se psychicky i fyzicky zhroutil a vyskytly se u mě 
i nějaké abstinenční příznaky ráno. Okamžitě jsem navštívil psychiatričku, která mě ihned 
objednala sem. 

RO4: Dcera tehdy přijela ke mě domů a byl jsem úplně tuhý. Na „fakultce“ v Ostravě mi 
paní doktorka doporučila tu první léčbu. 

V souvislosti se zdravotním stavem zmiňovali pacienti i rozsáhlé psychické komplikace. 
Psychické obtíže jsou u pacientů závislých na alkoholu typické, které však v léčbě, po 
určité době v abstinenci přestávají.  

RBJ3:Začal jsem být dost izolovaný, moc jsem nevídal své přátelé a pociťoval jsem nějaké 
psychologické potíže, to byl asi ten hlavní problém 

RBC5: Už jsem takto nemohla dál pokračovat. Můj život byl peklo. Byla jsem velmi 
nešťastná a cítila jsem se na dně. Vlastně jsem chtěla zemřít (...) V práci jsem se již 
nemohla soustředit a vlastně mě upozornili na můj problém (...) Poznala jsem, že jsem 
ztratila kontrolu. 
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RBJ5: (..) již jsem se necítila moc dobře mentálně a často jsem bývala unavená. Nálady se 
mi střídaly nahoru a dolů, ale když jsem pila, tak jsem byla hodně nahoře, ale pak ještě 
mnohem víc dole. 

RUHB4: Zjistil jsem, že už tady není nic, co bych bez drog zvládnul. Můj život byl prostě 
pryč. 

4.1.1.3 Zlepšení rodinných vztahů 

Degradaci rodinného zázemí jako důsledek životního stylu se závislostí na alkoholu 
uvádělo mnoho pacientů ze všech tří zkoumaných zemí. Partnerský vztah a děti jsou pro 
mnoho pacientů významnou motivací v léčbě.  

RBJ1: Hlavní motivací jsou také moje dvě děti. Zabilo by mě to a nemohl bych se o ně 
nadále starat. 

RBC1: Hlavní motivací je má žena. Ten vztah je komplikovaný (...) ale teď jsem alespoň 
střízlivý a můžu s těmi problémy něco udělat. 

RBC2: Hlavně mě motivovaly mé děti (...) Už se mnou rok a půl nežijí, jsou teď se svou 
matkou- 

RUHB3: Měl jsem kvůli alkoholu nehodu a moje žena pak musela opustit náš domov (...) 
Chci se stát znovu zodpovědným. 

RUB2: Uvědomil jsem si, že buď skončím jako totální nula a ztratím svůj život, když zůstanu 
takový, jaký jsem (...) Ovlivňovalo to mé děti a mou rodinu (...) byl jsem prostě k ničemu. 
Neměl jsem žádné plány, úspory, bral jsem každý den tak, jak přišel (...) Věděl jsem 
o nějakých možnostech léčby, ale netušil jsem, že je to tak vážné (...) Tady mi to bylo 
doporučeno, tak jsem to zkusil.. 

4.1.2 Rozhodnutí vstupu do léčby 

4.1.2.1 Vlastní iniciativa 

Menší množství pacientů iniciovalo léčbu samo, nezávisle na jakýchkoliv vlivech okolí. 
Minimální množství respondentů z Ugandy iniciovalo léčbu samo. Rozhodnutí léčit se bez 
naléhání nebo doporučení okolí zmínili pouze 2 účastníci výzkumu, přičemž se u jednoho 
jednalo o první léčbu a u druhého o třetí léčbu.  

RO2: Rodině jsem řekl při jedné snídani, že si přiznávám, že mám problém a že nastoupím 
léčbu. Byl jsem rozhodnutý si vše zařídit v práci a všechno jsem si obešel. 

RO3: Já jsem si sám uvědomil, že mám problém a nemůžu fungovat. 

RBC3: Vyhledala jsem léčbu sama, protože jsem viděla, že jsem někým jiným (...) smutná 
žena, která se již o sebe nestará a nezajímá jí to (...) nestarala jsem se již ani o svou dceru 
(...) Byla jsem opravdu ve velké depresi. 

RUHB1: Do třetí léčby jsem se již přihlásil sám, protože začínám pociťovat zdravotní 
problémy a taky jsem už přišel opravdu o hodně (...) Navíc bych rád dodělal školu. 

RB5: Byl jsem to já, kdo měl ten nápad, ale pak jsem utekl a schoval jsem se, ale hledali mě 
(...) Po třetí jsem již řekl ano, potřebuji pomoc v Butabice. 

4.1.2.2 Rodina/ Partner/ Partnerka 

Hlavním iniciátorem v rozhodnutí léčit svou závislost byl u většiny klientů jak v České 
republice, tak v Belgii i v Ugandě vliv rodiny a partnera nebo partnerky.  



33 
 

RO1: V první léčbě jsem si vůbec neuvědomoval, že jsem závislý. Alkoholik si vymlouvá, že 
nemá žádný problém. V podstatě jsem byl natlačen mou matkou a mou manželkou, že 
toto dál nejde. 

RK2: Hlavně partnerka mě do toho tlačila. Říkám si, že jsem mohl jít už dávno, ale měl jsem 
obavy z toho, jak to tady zvládnu (...) Snažil jsem se to nějak řešit, ale mohl jsem jít už dřív 
a teď toho lituji. Mohl jsem si ušetřit spoustu různých nepříjemností. Ale jsem tady 
dobrovolně. 

RBC2: Moje sestra to našla na internetu a moje matka zná nějaké lidi se stejným 
problémem (...) Ti se léčili jinde, ale doporučili mi léčbu tady. 

RBC5: Moje matka a sestra se mě snažily do léčby postrčit. 

Zejména v Ugandě zmiňovalo vliv okolí velké množství pacientů.  

RUHB1: První dvě léčby jsem nebral moc vážně, protože to byli hlavně moji rodiče, kteří mě 
tam donutili jít. 

RUHB4: Přivedl mě sem můj strýc. 

RUB1: Byl jsem tady přiveden proti své vůli, ale časem jsem zjistil, že to má pro mě smysl. 

RUB4: Spousta lidí si začala všímat, že jsem měl problém a že jsem to přestával zvládat. 
Můj otec byl ten, kdo mi to navrhnul a já jsem si v ten moment začal uvědomovat, že mám 
problém. Takže když to navrhnul, tak jsem to uvítal a nemusel mě již dále přemlouvat. 

Kromě rodinných příslušníků a partnerských vztahů, hráli velkou roli i tzv. opatrovníci. 

RUB3: Moje opatrovnice, která žije v Kanadě, tady o Vánocích byla na návštěvě a řekla mi, 
že se musím změnit. Poté mě tady vzala. 

RUHB5: Přivedla mě tady má opatrovnice. Šla sem na workshop a vzala mě s sebou (...) Ale 
pak to bylo mé rozhodnutí, jít se léčit. 

4.1.2.3 Přátelé/ Známí 

Především v České republice a v Belgii byli pro některé pacienty velkým popudem ke 
vstupu do léčby přátelé a známí. V Ugandě se vliv „peers“ vyskytuje spíš opačným 
způsobem. Z výpovědí respondentů v Ugandě vyplývá, že spouštěcím mechanismem byl 
často společenský nátlak a vliv vrstevníků.  

RBJ5: Nejprve tady byla má nejlepší kamarádka (...) Její léčba proběhla úspěšně a vedla si 
pak velmi dobře, takže jsem si myslela, že by mi to mohlo také vyhovovat. 

4.1.2.4 Pracovní prostředí 

Někteří pacienti ve všech třech zkoumaných zemích byli motivovaní svým pracovním 
prostředím nebo byli na pracovišti přímo konfrontováni se svým problémem s pitím.  

RO5: Určitě jsem si uvědomovala, že mám problémy, ale impulz byl takový, že jsem 
bohužel nadýchala v práci zbytkový alkohol. Nicméně uvědomovala jsem si svůj problém 
a dříve či později bych se tady určitě dostala. 

RBJ4: Moje výsledky v práci byly stále dobré, ale po třech letech to vyšlo na povrch (...) 
Takže mě poslali do léčby (...) Léčila jsem se už předtím, ale nikdo se mnou nemluvil o mém 
strachu a úzkostech (...) o tom, že se střízlivá necítím dobře. 

RUB5: Řekl jsem, že mám problém a oni co s tím chci dělat, řekl jsem, že půjdu do Butabiky 
na léčbu a oni jestli jsem se zbláznil, protože Butabika je pro blázny, ale já jim řekl, ne, mají 
tam léčbu pro alkoholové závislosti. 
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4.1.2.5 Doporučení lékaře  

Stejně jako již byla zmíněna hospitalizace ve zdravotnickém zařízení jako důležitý 
předstupeň v návaznosti léčby, několik pacientů z České republiky a Belgie uvedlo, že jim 
byla léčba závislosti doporučena na základě konzultace se svým praktickým lékařem. Tato 
provázanost služeb je opět velmi významným prvkem v návaznosti péče a signifikantním 
projevem rozvíjejícího se case managementu a komunitní péče.  

Stejně tak vypovídá tato skutečnost o tom, že pacienti vyhledali svého praktického lékaře 
za účelem získání informací o léčbě případně dokonce za účelem zrealizování samotné 
hospitalizace.  

RO4: Poprvé mě doporučila moje doktorka, ale stejně jsem šel dobrovolně.  

RK3: Já jsem navštívil praktickou doktorku a domluvili jsme se, že požádám o hospitalizaci. 
Náhodou bylo místo. 

Jak již bylo zmíněno, tak v Belgii je provázanost služeb více rozvinutá, než v České 
republice, naopak v Ugandě zatím neexistuje. Několik pacientů z Belgie zmínilo, že 
o existenci vhodného místa pro jejich léčbu nevěděli, dokud je jejich lékař neinformoval.  

RBJ1: Můj lékař mi pak řekl, že nemocnice pro léčbu závislosti na alkoholu jev okolí a že 
mají dobré výsledky. Na základě toho jsem zde v dubnu 2008 nastoupil poprvé. 

RBJ2: Léčba mi byla doporučena mým lékařem. Musím přiznat, že jsem nevěděl, že 
existuje. 

RBC3: Nejdříve jsem šla za svým všeobecným lékařem a sdělila jsem mu, co mám za 
problém (...) Následující den jsem mohla nastoupit sem. 

Jeden respondent z Belgie mluvil o case managementu ve smyslu metody sociální práce. 

RBJ3: Musel jsem chvilku hledat, protože jsem chtěl nejdříve řešit své psychické potíže, ale 
neuměl jsem je pojmenovat. Věděl jsem, že je něco špatně uvnitř. Různá centra jsem 
neznal (...) a musel jsem začít hledat na internetu (...) Poté jsem o tom mluvil s jedním 
kamarádem a ten mi doporučil vyhledat centrum duševního zdraví v mém městě. Takže 
jsem tam zašel, udělal jsem vstupní pohovor a tam mi doporučili, abych přišel sem. 

4.1.3 Jiné faktory, hrající roli při výběru zařízení 

V České republice byly také zjišťovány další faktory, které pacienty ovlivnily ve výběru 
zdravotnického zařízení. Významnou roli při výběru psychiatrické nemocnice hrála 
lokalita. Většina respondentů se soustředila na místo v dostupné vzdálenosti jejich 
bydliště nebo místa, kde se často vyskytují. Pacienti, kteří bydlí v tzv. spádové oblasti 
psychiatrické nemocnice, jsou do léčby přednostně přijímáni. Tímto způsobem se 
nemocnice snaží o zachování přiměřené čekací doby. Tento faktor také zvyšuje počet 
pacientů s místem bydliště v dostupné vzdálenosti. 

RO3: Měl jsem na výběr mezi Opavou a Havířovem, ale trval jsem na Opavě. 

RK2: Přestože jsem z Brna, tak pobývám často u své přítelkyně nedaleko odsud, takže to 
mám blíž. 

RK4: Za prvé je to blízko ke mě, nějakých 50-60km. 

Několik respondentů v PN v Opavě se rozhodlo na základě délky léčebného programu. 
Zmínili, že měli na výběr mezi léčbou v Opavě a léčbou v Bílé Vodě, ale nakonec si zvolili 
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kratší léčebný program. Respondenti preferovali kratší léčbu, na závěr rozhovoru však 
několik z nich zmínilo, že by zpětně upřednostnili delší léčebný program. 

RO1: Uvažoval jsem také nad Bílou Vodou, protože vím, že tam je ten režim ještě tvrdší, ale 
přišlo mi docela přehnané tam být nějakých 8 měsíců. 

RO2: Ano. Byla mi mou psychiatričkou nabídnuta i léčba v Bílé Vodě, ale to jsem odmítnul. 
Má léčba je oproti první léčbě jiná v tom, že mi byla nabídnuta jen na 6 týdnů. 

Významné množství dotazovaných z PN Kroměříž uvedlo, že si zařízení zvolilo na základě 
jeho pozitivní reputace. 

RK1: Léčbu jsem si hledal na internetu – na Opavu bylo dost kritiky a co bylo z Valašského 
Meziříčí byla Kroměříž. Na Brno byla taky docela kritika. Chtěl jsem do Bílé Vody, údajně je 
to tam velice dobré a mají tam dobré výsledky, ale mají tam strašně dlouhou dobu 
nástupu. Čekalo se tam asi 3-4 měsíce i déle a já jsem to potřeboval co nejdřív. Tady mi 
řekli, že si mám každé ráno volat a zjišťovat, jestli někdo nevypad. Tady se teda taky čeká 
dva měsíce, ale když se člověk snaží a každé ráno si zavolá na oddělení, tak musí přijet do 
2 hodin. Takže nakonec jsem hned z nemocnice jel tady. Nečekal jsem na nic. 

RK2: (...)Také jsou zde údajně vynikající výsledky. 

RK3: Z důvodu lokalita a také proto, že jsem na internetu četl, že má nejlepší úspěšnost, 
lepší než Bohnice, Brno, Šternberk. 

RK4: (...) Za druhé má Kroměříž celkem věhlas v republice. Taky mám hodně kamarádů, 
kteří dělají třeba manažery atd., prošli Bohnicemi a tak (...) Je pravda, že hodně lidí, co jsou 
takto výše s tím má problémy a říkají, že tady v Kroměříži jim to hodně pomohlo. 

Dalším faktorem, který dotazovaní z PN Kroměříž uváděli jako jeden z těch, který je 
ovlivnil ve výběru zdravotnického zařízení, bylo doporučení známých. Pozitivní reputace 
programu, který nemocnice nabízí, je tedy významná nejen na úrovni širší společnosti, ale 
také na úrovni vztahové.  

RK4: Mám i dost přátel co tady byli a řekli mi, že jim to dost pomohlo. Takže když někdo 
má tu zkušenost, tak je to pro mě lepší, než si to hledat na internetu. 

4.1.4 Překážky při vstupu do léčby 

4.1.4.1 Kapacita 

Významnou překážkou, se kterou se respondenti jak v České republice, tak v Belgii 
i v Ugandě, potýkali při vstupu do léčby, byla kapacita zdravotnického zařízení. Tento 
faktor byl nejčastěji zmiňován respondenty v České republice. Ve většině případů pacienti 
čekali na léčbu v rozmezí od jednoho měsíce do 2 měsíců. Dva účastníci v rozhovorech 
uvedli, že však s čekací dobou neměli problém, protože si alespoň mezitím stihli zařídit 
potřebné praktické záležitosti související s několikaměsíční léčbou, nepřítomností v rodině 
a pracovní neschopností. 

RO1: Jediný problém byl s kapacitou, takže jsem musel něco přes měsíc čekat. 

RO2: Na mou žádost mi bylo odpovězeno, že můžu nastoupit, ale až za měsíc. 

RK2: Čekal jsem 2 měsíce, ale bylo to pro mě tak akorát, protože jsem si chtěl zařídit ještě 
nějaké věci. 

RBJ4: Musel jsem čekat 3 týdny, ale přesto všechno se mi ulevilo, když jsem tady zavolal. 
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V Ugandě potíže s kapacitou při vstupu do zdravotnického zařízení zmínil překvapivě jen 
jeden respondent.  

RUB5: Nemohl jsem tady najít místo, myslel jsem, že budu muset na týden jít někam jinam, 
ale nakonec to vyšlo a byl jsem okamžitě přijat. 

4.1.4.2 Vlastní odhodlání 

Dalším faktorem, který respondenti v Belgii a v Ugandě uvedli jako překážku na jejich 
cestě do léčby, bylo vlastní odhodlání a rozhodnutí do léčby vstoupit. Přiznat si, že člověk 
potřebuje odbornou pomoc a vystoupit z každodenní rutiny závislosti, vyžaduje určitou 
dávku odvahy. Stejně tak schopnost otevřít se na psychoterapeutických skupinách 
a komunikovat své prožitky. 

RBJ3: Bylo pro mě náročné, udělat ten krok. Překonat svůj strach z rozebírání svých 
problémů s ostatními lidmi, které neznám, ta ostuda a tak. 

RBC2: Nebylo pro mě lehké udělat ten závazek k léčbě, potřeboval jsem trochu postrčit, 
nebylo to jednoduché. 

4.1.4.3 Přijmutí léčby okolím 

Jeden respondent z Ugandy také zmínil, že jistou překážkou pro něj bylo jisté společenské 
stigma. Obával se toho, jak bude jeho léčbu závislosti vnímat rodina, přátelé a pracovní 
prostředí. 

RUB4: Doma nikdy nikdo neslyšel o léčbě, můj otec pije, moje matka pije, můj strýc, tety 
a nikdo z nich se neléčil. Proč já? (...) Taky jsem studoval práva a to bylo něco opravdu 
významného v mém životě (...)  Nedovedu si představit, že přijdu za nějakými spolužáky 
a řeknu jim, že se jdu léčit, protože již nemám své pití pod kontrolou. 

4.1.5 Očekávání od léčby 

Očekávání, které od léčby dotazovaní ve všech třech zemích měli, úzce souviselo 
s důvody, které je k vyhledání léčby vedly (viz. kap. 3.1.1). Mezi hlavní očekávání patřilo 
vyhledání pomoci v trvalé abstinenci, nalezení psychické pomoci, urovnání rodinných 
a partnerských vztahů, získání režimu atd. Dva další respondenti z České republiky ještě 
uvedli, že měli mimo jiné i negativní očekávání od léčby, které souvisí s představou 
zařízení jako vězení, výchovného ústavu nebo místa pro osoby na okraji společnosti. 
Z těchto výpovědí vyplývá určité společenské přesvědčení a vnímání léčby závislostí 
a alkoholismu. Jak sami respondenti sdělili, byli v léčbě příjemně překvapeni. 

RO3: Čekal jsem, že to bude mnohem horší, představoval jsem si to jako kriminál nebo 
pasťák. Tyto představy se mi naplnily na áčku (příjem), což je víceméně akutní oddělení, 
kde psychoterapie není přítomná, ale naštěstí jsem byl velice rychle přeložen sem. Tam 
jsem byl týden. Teď mi zbývají necelé 3 týdny do ukončení. 

RK4: Myslel jsem si, že tady budou samé trosky (...) Z toho jsem měl největší hrůzu. Dost 
mě pak překvapilo, když jsem si pak sedl a čuměl jsem na ty lidi kolem sebe, tak jsem si je 
nedokázal představit někde v příkopě napité. To byl ten pozitivní šok, že jsou tady normální 
lidi. 
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4.2 Proces léčby 

V druhé části rozhovorů se výzkumníci již zaměřili na samotný proces léčby.  

4.2.1 Sebehodnotící škála míry uzdravení 

Výchozím bodem této části byla stupnice vytvořená Mgr. Davidem Kalemou, která měla 
účastníky výzkumu vést k zamyšlení se nad jejich procesem léčby a nad mírou jejich 
zotavení. Na numerické stupnici v rozmezí 0 až 10, kdy 0 představuje „úplnou závislost“ 
a 10 „naprosté uzdravení“, si měli klienti zvolit číslo, které představuje bod, ve kterém se 
momentálně nachází.  

Stupnice však byla zavádějící a záviselo na výzkumníkovi, jak ji bude respondentům 
interpretovat a zda je požádá o dodatečný komentář. Vzhledem k tomu mohly nastat jisté 
limity, které budou dále rozebrány v diskuzi. Dotazovaní z Ugandy ve většině případů 
číslo, na kterém se nachází, již dále nekomentovali.  

4.2.1.1 Bod 5 

RK1: To je velice těžké toto. Uzdravený člověk nebude ze závislosti nikdy. Na toto nelze 
odpovědět. Alkohol je tak velmi těžká věc, že to nejde. Teď jsem byl na dovolence a udělal 
jsem velkou chybu. I když to všechno znám, co bych měl dělat, atd., pořád je to pro mě 
velice těžké a někdy dráždím hada bosou nohou. Takže tak půl napůl, víc nemůžu říct. 

RBC2: Skutečný život musí začít. Tady jsme chránění, naučili jsme se nějaké věci, na kterých 
musíme pracovat, ale musíme se soustředit sami na sebe, mimo toto zařízení. 

4.2.2 Bod 6 – 8,5  

Převážná většina respondentů uvedla, že se momentálně nachází v rozmezí čísel 6 až 8,5.  

RK3: Řekl bych 6-7. Já jsem třeba i po ambulantních léčbách vydržel nepít, to mi nedělá 
problém. Horší je ten návrat do života, když se třeba navalí hodně práce (...)  Abych dovedl 
něco odmítnout a myslet také na sebe, že i já mám nárok na odpočinek, že se nesmím 
přetěžovat. Určitě něco omezím, už vím co (...) Jinak si myslím, že by se mi mohlo dařit. Ale 
úplně to ještě není. 

4.2.2.1 Bod 7 

Většina dotazovaných, kteří si zvolili číslo 7, si uvědomují riziko případné recidivy, které 
v sobě závislostní problém skrývá. Při opětovném užití alkoholu by dotazovaní byli opět na 
čísle 0. Rozumět správně potenciálním rizikovým situacím je pro život pacientů po léčbě 
naprosto stěžejní a signifikantní část léčby by se tomuto porozumění měla věnovat. 

RO5: Asi 7. Určitě si na 100% nevěřím, že si nenapiju. Samozřejmě bych chtěla, ale když 
tady slyším ty holky s těma recidivama, tak vím, že si člověk musí dát opravdu velký pozor. 

RBC3: Jsem si jistá, že již nebudu pít (...) možná že to pro mě bude náročné (...) Jakmile se 
znovu napiju, jsem zase rychle na 0. Takže 7, 6 – 7, protože na svém problému musím ještě 
pořád pracovat. 

RBC4: Mám opravdu vážný návykový problém (...) Proto je to číslo raději nižší (...) Ale 
naučila jsem se tady toho o sobě hodně, o rizikových situacích (...) Všechno už to znám, ale 
hodně to pro mě souvisí a prostředím, ve kterém se vyskytuji (...) Musím být spokojená 
v tom prostředí, v práci, doma (...) Vím, že až přijdou ještě těžší situace, rodiče zemřou (...) 
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To mě opravdu děsí, protože říkají, že být střízlivý vlastně nemá nic společného s vůlí (...) je 
to mnohem hlubší proces (...) 

4.2.2.2 Bod 8 

Výše zmíněné uvědomění si rizikových situací, které pacienty po léčbě čekají, je již 
u respondentů, kteří si zvolili číslo 8, přítomné. Stejně tak je u výpovědí zjevné, že si 
uvědomují fenomén závislosti, jako chronické, recidivující onemocnění. 

RK6: Myslím si, že se neuzdraví nikdo. Ta nemoc se s námi potáhne již celý život a je jen na 
nás, jak to kdo zvládne. Takže bych řekl tak 8, 8,5.  

RO4: To je zavádějící otázka. Je mi jasné, že uzdravený nebudu nikdy, protože alkoholismus 
je doživotní nemoc a spíš bych to specifikoval na to, jak se cítím být připraven na 
abstinenci – teď bych řekl mezi 7 a 8, že jsem připraven. 

RBJ2: Musím být realistický ohledně toho, že by se něco mohlo stát a zlomilo by mě to. 
Vždycky tady bude 20% šance, že neodolám. Ale doufám, že jsem už dostatečně silný na 
to, to pokušení vydržet. 

 RBJ5: Momentálně se cítím silná a jsem v bodě, kde vím, že se potřebuji změnit. Příští 
týden jdu domů a je pro mě nezbytné vyzkoušet si v realitě vše, co jsem se tady naučila. 
Takže momentálně to může být 8, ale v realitě opravdu nevím, ale doufám, že to bude 
stejné.  

RUB3: Už jsem udělal velký pokrok od toho, kde jsem byl a někdy je tomu těžké uvěřit, ale 
pořád na sobě potřebuji pracovat. Uvědomil jsem si, že nás alkohol ohrožuje v mnoha 
směrech (...) a nyní žiji střízlivý, ale moje momentální výzva je, jak zvládnu ty nové věci 
venku. 

4.2.3 Bod 9 

RO3: V tuto chvíli bych si zvolil 9, protože ten 1 bod tam pořád ještě je. Mám velice silné 
úzkosti a nervozitu v určitých chvílích, na což se snažím zvykat. Mimo jiné mám ještě 
nauzeu, když jsem popíjel, tak jsem měl zvracení. Já třeba nenávidím ukecané lidi, já jsem 
ztratil tu schopnost poslat je slušně někam, což jsem se tady zase docela naučil. V tom 
stavu pro mě bylo nejlepším řešením ta krátkodobá úleva. Ale už se tady učím s tím 
pracovat.  

RBC5: Vůbec tady nepociťuji, že bych měla potřebu pít a i když jsem byla venku, tak jsem 
se v obchodě na alkohol ani nedívala. Nemám problém být okolo těch, kteří pijí a již 
nejsem ani naštvaná, že nemůžu pít tak, jako ostatní. 

4.2.4 Bod 10 

Jeden respondent z PN Opava uvedl číslo 10, přičemž ale přiznal, že v momentě, kdy se 
znovu napije alkoholu, bude zpátky na čísle 0. 

RO2: Momentálně si říkám, že jsem na čísle 10, ale vím, že přijdou krizové situace a životní 
trápení, kdy se nesmím zlomit a musím si pořád opakovat, že se nesmím napít ani 
sebemenšího množství alkoholu, protože to dopadne špatně. Pamatuji si své první napití 
po mé první léčbě, což bylo kvůli hádky s manželkou. Byla to v podstatě banální věc, ale já 
jsem to nezvládnul, napil jsem se a od té doby se to vezlo. Momentálně se cítím na 10, ale 
jestli nezvládnu nějakou tíživou situaci a napiju se, jsem v momentě na 0. 
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4.2.5 Potřeby pro dosažení 10 

4.2.5.1 Práce na sobě 

Několik respondentů jak v České republice, tak v Belgii i v Ugandě uvedlo, že pro postupné 
směřování k číslu 10 na pomyslné stupnici je potřeba další práce na sobě, svých prožitcích 
a komunikačních dovednostech. 

RK2: Najít nějakou vnitřní harmonii a naučit se vyrovnat se se svými problémy sám. Také 
ohledně financí a najít si zase nějakou práci. 

RK3: Rád každému vyhovím, neumím říct ne a potom je toho na mě moc. Potom můžu 
sklouznout zase dolů. 

RK6: Ještě bych potřeboval v psychoterapii pořádně dořešit problém mé ovlivnitelnosti 
a rozhodování. Nebýt tak ušlápnutý, říct si svoje rázné ne. To musím z toho mozku 
vymazat. Jako kdyby alkohol nikdy neexistoval. Já se těm svým kamarádům prostě vyhnout 
nedokážu. Chci normálně fungovat, mít spokojený život. 

RUHB1: Myslím si, že ještě potřebuju pracovat na pokoře (...) 

RB3: Abych dosáhnul 10, tak potřebuji mít další terapie, být více společensky angažovaný 
a pomáhat. To zároveň pomůže mě v boji s alkoholismem.  

4.2.5.2 Doléčovací program 

Důležitým faktorem v léčbě a případnému dosažení čísla 10, které na výzkumníkem 
definované škále představuje uzdravení, je pro účastníky výzkumu také účast 
v doléčovacím programu. Následná péče znamená pro pacienty mimo jiné návštěvy 
u psychologa a účast ve svépomocných skupinách.  

V Belgii potřebu pokračovat v léčbě návazností programu zmínilo několik respondentů. 

RBC2: (...) Ještě další pomoc, někde jinde, než tady (...) Psycholog nebo skupina lidí, se 
kterými bych o tom mohl mluvit. Něco takového, ale profesionální pomoc. Abych mohl 
dále pracovat na problémech, které jsou v pozadí mého pití.  

RBC4: Doléčování pro mě bude velmi důležité, protože mi to pomůže udržet pozornost 
a zvládnout určité situace (...)  To je pro mě velmi důležité, důležitá součást celého toho 
procesu. Protože pokud jste stále sami a nemáte kontakt s nikým z profesionálů, kteří vás 
znají (...)  V závislosti často zapomenete, že máte problém a potom je to vážné. 

RBJ5: Rozhodně budu chtít chodit na sezení k psychologovi, tak jako po první léčbě. 

V Belgii v souvislosti s doléčováním také pozorujeme již dříve zmiňovanou funkčnost case 
managementu. 

RBJ1: Minulý týden jsem mluvil s doktorem a půjdu do jiného oddělení v nemocnici, pro 
resocializaci. Tam můžu začít budovat nový život. 

V Ugandě respondenti vyjádřili touhu po pokračování v psychoterapii. 

RUHB4: Pokračování v tom, k čemu nás tady vedou. Když jsem tady poprvé přišel, tak jsem 
byl rozhodně na 0 (...) Od té doby, co jsem tady, je to 8 a jsem si jistý, že až odsud odejdu, 
tak to snad bude již 10. 

RUB3: Ještě více učení se a více svědectví (...) Pro ujasnění si, že musím zůstat bez alkoholu. 
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4.2.5.3 Praktické kroky 

Respondenti dále uváděli, že pro dosažení čísla 10 je potřeba učinit určité praktické kroky 
ve svém každodenním životě.  

Mezi nimi zmiňovali změnu přátel. 

RI5: Hlavně si sama sobě věřit a dokonce si myslím, že bych i měla změnit přátelé, 
bohužel..  

Také užívání antabusu a účast na rekondičních pobytech v nemocnici. 

RK1: Jediné co mi může pomoct je ten antabus, užívat ho co nejdéle. To je jediný takový 
můj strašák. A ty rekondiční pobyty. 

Mimo jiné lepší time management a organizace svého každodenního života. 

RBJ3: Myslím si, že to bude především lepším vyplněním mého času a věcí (...) Potřebuji 
najít jiné věci, které budu v životě dělat a vyhnout se problematickým situacím, které mě 
podněcují v pití (...) Třeba v posledních letech jsem začal se zahraničením a teď pro to 
opravdu žiju, protože zasadíte semínko a vidíte, jak ty květiny, zelenina a stromy rostou 
a musíte se o ně starat. Je to také něco, kvůli čemu musíte každý den vstát a nesmíte to 
vzdát, protože jinak ty květiny zemřou. Je to velmi jednoduché. 

RBC1: (...) Budu muset dělat trochu méně, protože jsem toho měl moc. 

4.2.6 Dosažené úspěchy v léčbě 

Výzkumníci během rozhovorů také zjišťovali, co dotazovaní považují za svůj úspěch 
v léčbě.  

4.2.6.1 Zlepšení rodinných vztahů 

Mnoho respondentů uvedlo jako největší dosažený úspěch v léčbě vyřešení svých 
rodinných vztahů. Tento fakt považují za svůj úspěch respondenti jak z Česka, tak z Belgie 
i z Ugandy. Opětovné získání důvěry od svých nejbližších je pro pacienty stěžejním bodem 
v léčbě. 

RO1: Usmířil jsem se s některými lidmi, jak ve svém osobním životě, tak v rodině. 

RO2: Jsem rád, že znovu získávám důvěru u manželky, až se divím, že se se mnou 
nerozvedla. Uvědomil jsem si v této léčbě, že bude opravdu těžké získat její důvěru. Když se 
vžiju do její role, tak já s mou povahou bych už asi tento vztah mezi námi skončil. Jsem rád 
za to, že má nervy ze železa a je mi líto, co jsem dělal. Jsem opravdu rád za každý telefonát 
s manželkou, že se mnou neopovrhuje, ale řešíme normální věci, co se děje na baráku, co 
děti a že mě potřebuje, aby to s někým probrala. 

RO4: Za další osobní úspěch považuji, že s dcerou, která je takové mé sluníčko, podpora, 
komunikujeme normálně. Obnovení rodinných vztahů. 

 RBC2: Děti i rodina jsou šťastnější (... ) Můžu znova dělat malé věci doma, pouklízet, atd. 

RBC3: S otcem mé dcery máme dobré vztahy. Myslím, že to je jeden z úspěchů. 

 RUB3: Znovu jsem se usmířil s rodinou a se sourozenci. Se svou sestrou jsem nemluvil, ale 
hodně mě podporuje a sleduje. S otcem jsem také nemluvil a přijel tady za mnou. Také 
s matkou mých dětí (...) 
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4.2.6.2 Osobní rozvoj 

Dalším úspěchem, který dotazovaní při rozhovorech zmiňovali, byla určitá míra osobního 
rozvoje. Tento faktor byl společný pro respondenty v České republice, Belgii i Ugandě. 
Osobní rozvoj respondenti popisovali jako jistou otevřenost a zlepšení komunikačních 
dovedností. 

RK6: Otevřenost, více mluvím a nejsem tak zamlklý (... ) Já jsem mluvil jen se svou 
přítelkyní a se synem (...) a s rodinou.. s kamarády když jsme se potkali, tak jsem mluvil, 
jen když jsem byl opilý (...) Taky navazování vztahů (...) A schopnost spolupracovat (...)  

RUHB3: Také jsem získal lepší životní dovednosti. Jak žít lépe ve společnosti (...) Také 
komunikační schopnosti. 

Vybudování vlastního sebevědomí, otevřenost a zlepšení komunikačních dovedností vedli 
u respondentů k získání určitého náhledu na svou vlastní situaci a k utvrzení se, že 
kontrolované pití není možné. Přijetí trvalé abstinence, jako jediné přijatelné životní 
cesty, lze považovat za významný faktor svědčící o úspěšnosti léčby a o dříve zmíněné 
funkci psychoterapie. Výpovědi o takovém rozhodnutí odpovídají výsledkům práce 
s numerickou stupnicí použitou v úvodu druhé části rozhovorů. 

RBJ5: Jsem dostatečně silná na to, být sama, to byl můj největší problém. Pokud se cítím 
dobře, tak jsem přesvědčená, že není problém přestat pít alkohol (...) Moje koncentrace 
a pozornost se vrací zpátky (...) Také plány a ambice, které jsem měla, když jsem byla 
mladší.  

 RUHB2:  Naučil jsem se, jak se mít rád. V minulosti jsem se nesnášel, byl jsem unavený 
životem (...) Také jsem se o sebe moc nestaral, nebyl jsem si toho vědom (...) Také jsem se 
naučil, jak respektovat sám sebe a ostatní (...) Také jsem se v minulosti hodně litoval. 

RUB4: Změnil jsem celkový přístup k životu, nemůžu se na nikoho ohlížet, ani hledat 
výmluvy. Je to jen o mě. 

RUB5: Získal jsem zpátky své sebevědomí (...) Opravdu jsem se styděl za to, že se jdu léčit, 
jak se na mě budou dívat ostatní. 

Další úrovní osobního rozvoje, který pacienti zmiňovali, je určitý náhled na své emoce 
a schopnost s nimi pracovat.  

 RUHB2: Teď už umím zvládat vztek, někdo mě může naštvat, ale já jsem se naučil, jak to 
zvládat. 

4.2.6.3 Náhled na svou situaci 

Dalším faktorem, který respondenti v Belgii považovali za úspěch v jejich léčbě je získání 
určitého náhledu na svou situaci, který je popisován výše. Tento faktor zřetelně souvisí 
a určitou mírou osobního rozvoje v léčbě, ale také s jistým edukačním programem 
a psychoterapeutickým přístupem. 

RBJ1: Nyní již vidím, co je můj problém. Rozumím tomu, ale nyní potřebuji začít budovat 
nový život. Musím si znovu najít práci, kterou jsem ztratil. Také potřebuji začít dělat něco 
se svým volným časem, protože když nepijete, máte spoustu volného času, takže si 
potřebuji najít koníčky, které momentálně nemám. Můj momentální problém je, že když 
jsem doma, cítím se osaměle a mám moc volného času. 

RBJ2: Tady vám dají náhled na tu situaci. Vysvětlí, proč se věci staly a jaké jsou rizika po 
léčbě. Musíte na sobě pracovat. O psychickou stránku je tu také postaráno, ale 
nejdůležitější je, abyste porozuměli tomu, že u někoho, jako jsem já, kdo z venku vypadá, 
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že má skvělou práci, zdravé děti a dobrý vztah, že u něj by to nebylo možné, ale to možné. 
A zde mi pomohli přijmout sám sebe. 

RBC1: Už nejsem tolik pesimistický. Cítil jsem se opravdu špatně za to, jaký jsem byl lhář 
a tak (...) Nyní jsem si vědom toho, co potřebuji udělat, usmířit se s přáteli (...) Ale teď jsem 
nohama na zemi. 

4.2.6.4 Utvrzení se v abstinenci 

Významným úspěchem, který v rozhovorech zmiňovali respondenti ve všech třech zemích, 
bylo utvrzení se v abstinenci. K tomuto zjištění přispěla dotazovaným také interakce 
s ostatními pacienty, kteří nebyli v léčbě poprvé.  

RO1: Také jsem se tady utvrdil v tom, že kontrolované pití nelze, hlavně také na základě 
zkušeností ostatních pacientů, kteří jsou tady již po druhé.  I když se mi ty myšlenky na 
kontrolované pití se mi stále honí v hlavě. 

RO5: Po těch 3 měsících, co tady jsem, jsem získala náhled, že je to opravdu na celoživotní 
problém. Říkala jsem si, že ty 3 měsíce a věděla jsem, že budu muset nějakou dobu 
abstinovat, ale myslela jsem si, že to kontrolované pití třeba někdy půjde. Teď už jsem 
zjistila, že opravdu ne. A doufám, že mi to vydrží (...) Hlavně jsem si uvědomila, že se 
nemůžu napít. 

RBJ1: Také jsem se naučil porozumět problému alkoholismu. Teď už vím, že jsem alkoholik 
a že mám problém, který mi zůstane do konce života. Takže už nemůžu nikdy pít. Teď už 
tomu rozumím. Předtím jsem si myslel, že až se uzdravím, tak budu moct znovu pít, ale teď 
již vím, že to není možné. Někdy slyším lidi, kteří jsou tady nově, že chtějí znovu pít, 
společensky. Ale pokud máš opravdový problém, tak to není možné. Překonáte určitou 
hranici, kdy pijete moc a pak již není návratu zpět. 

4.2.6.5 Vstup do léčby 

Několik respondentů přiznalo, že samotný vstup do léčby považují za jeden ze svých 
úspěchů. Přiznat si, že má člověk problém, který již sám není schopen zvládnout a učinit 
rozhodnutí vstupu do léčby je něčím, za co se respondenti dokážou ocenit.  

RK6: To, že jsem sem vůbec přišel. 

RBJ2: Už vůbec to, že tady jsem, což není jednoduché. Znova přemýšlím jasněji, protože 
jsem již ztrácel koncentraci. 

4.2.6.6 Zlepšení životosprávy 

Někteří účastníci rozhovorů považovali za úspěch zlepšení své životosprávy v léčbě 
a vybudování fyzické kondice. 

RUHB4: Moje chuť se tady výrazně zlepšila. Už mi zase chutná jíst a docela jsem i přibral. 

RUHB5: Rozhodně se mi zlepšilo mé zdraví, znovu jsem získal i to duševní. Ale jsem stále 
pod dohledem. 

RUB1: Předtím jsem byl dost hubený a rozhodně jsem se zlepšil. 

RBC4: Především zlepšení mého spánku (...) Já jsem byla zvyklá spát celý den a noc a pak 
jsem byla hrozně unavená a nemohla jsem již dál spát. Včera nebo den předtím jsem se 
konečně pořádně vyspala a spala jsem celou noc. Takže zlepšení toho biorytmu a to, že 
můžu zase dobře jíst. Když jsem užívala prášky nebo alkohol, tak jsem nejedla. 

RO1: Na začátku jsem nebyl schopen skoro ani chodit a teď už si i zacvičím na těch 
posilovacích strojích, které tady máme.  
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4.3 Zhodnocení zdravotnického zařízení a programu 

Ve třetí části rozhovorů výzkumníci zjišťovali, jak respondenti v České republice, Belgii 
i Ugandě hodnotí zdravotnické zařízení a jednotlivé části programu, které tato zařízení 
nabízí.  

4.3.1 Zhodnocení jednotlivých faktorů 

4.3.1.1 Vybavení oddělení 

Respondenti z České republiky, kteří se léčili v Psychiatrické nemocnici Opava si vybavení 
oddělení a možnosti, které nabízí, pochvalovali. 

RO1: Tady na oddělení 18D jsou nové postele a křesla, takže bych řekl, že to vybavení je 
i nadstandardní, mohlo by to být horší. Líbí se mi, že je tu k dispozici i nějaký ten stroj na 
cvičení. Je tu i televize, přestože já na ní nechodím. 

RO2: Myslím si, že si tady každý najde, co mu vyhovuje. Je tady možnost sportovních 
aktivit – rotoped, posilovací zařízení, ping pongu, šipky, stolní hry. 

RO6: Je to tady krásné, naprosto nesrovnatelné s jiným oddělením. 

Respondenti z PN Kroměříž byli s vybavením oddělení také spokojení. 

Je docela pěkné, když se podíváte na tu klubovnu tady, je to hezké. Na jiných odděleních je 
to mnohem horší nebo až depresivní. 

Jsem spokojený, hlavně mi vyhovuje, že je tady čisto, sprchy a taky, že se člověk nebojí 
někde něco položit, že to je v pohodě (...) Je tady i posilovna, dá se zajít, kam člověk chce. 

Přesto se našel i respondent, který dokázal podat i konstruktivní kritiku a zmínit, co by 
bylo vhodné na oddělení zlepšit. 

RK1: Očekával jsem od toho trochu víc. Protože to má být VIP oddělení, kde byly známé 
osobnosti, atd. Možná jsem moc rozežraný, ale čekal jsem třeba nějakou centrální wifi, 
protože každý člověk už má chytrý telefon (...) Toho vybavení, co se týče posilování, atd. je 
tady dost. Sice jsou některé věci v dezolátním stavu (...) Některé ty stroje, kulečník, ale 
jinak prostorově je to tady vynikající. Nevýhoda toho je, že kdyby tady byl člověk, který 
třeba není úplně fyzicky zdatný (...) je tady někdo, komu se špatně chodí, tak je blbé, že 
pokoje jsou nahoře a musí po těch schodech. 

Respondenti z Belgie byli s vybavením a okolnostmi léčebných zařízení St. Joseph a St. 
Camilius také velmi spokojeni. 

RBJ1: Je to tady čisté a hezké. Líbí se mi ta zahrada. 

RBJ5: Opravdu se mi to tady líbí, mám svůj vlastní pokoj, protože to je to, co jsem opravdu 
chtěla a to jídlo je také velmi dobré. Je tady spoustu lidí s dietami. 

RBC1: Je to tady hezké, ale jsem rád, že se tady necítím jako na dovolené, protože se sem 
určitě nechci vracet. 

RBC2: Je to tady nádherné, velmi tichá budova. 

RBC8 Je tady příroda, stromy, park, ne staré budovy (...) Jinak je to tady čisté a hezky 
vymalováno. Není to nijak depresivní. 

Jeden respondent opět vyjádřil jistou nespokojenost a to se skutečností, že Psychiatrická 
klinika St. Joseph je oddělená od všeobecné nemocnice, proto musí často dojíždět na 
ostatní vyšetření jinam. 
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RBJ2: Nemohlo by to být lepší (...) Jediná věc je ta, že když máte nějaký fyzický problém, 
tak pořád musíte jít na kliniku, která je odtud dost daleko. Nejlepší by bylo, kdyby bylo vše 
možné řešit na jednom místě. 

Dotazovaní z Ugandy nejčastěji zmiňovali nespokojenost se strukturou léčebných zařízení. 
Z jejich výpovědí vyplývá, že jim nevyhovují prostory, areál zařízení a možnosti ubytování. 

RUHB1: Mám problém s tím, že jsme společně muži a ženy v jednom domě. Pokoje jsou 
docela malé. 

RUHB3: To ubytování tady není tak dobré (...) Také mi vadí, že jsme tady zavření. Od té 
doby, co jsem přišel, tak jsem se ještě nedostal za bránu. 

RUHB2: Myslím si, že s tímto program teprve nedávno začali, před dvěma lety, ale mohli 
by to tady rozšířit. 

Jeden pacient z Hope and Beyond v Ugandě měl možnost srovnání tohoto zařízení 
s prostředím svých předchozích léčeb. 

RUHB1: Místa, kde jsem se v minulosti léčil, jsou mnohem větší a prostornější (...) Ale vím, 
že tady teprve před několika lety začali a postupem času to doženou. Vím, že se to snaží 
vylepšit. 

Jiní respondenti z Ugandy uvedli, že obě zařízení by potřebovali zlepšit vybavení v oblasti 
sportovního vyžití a zábavy.  

RUHB1: Sportovní využití by potřebovalo zlepšit. Ty drogy a alkohol opravdu potřebujete 
vypotit. 

RUHB4: Mohly by tady být větší možnosti zábavy (...) Máme tady televizi, ale to je nudné. 

RUB5: Nemají tady žádné sportovní vyžití. Žádný basketbal, volejbal, to je problém. 

4.3.1.2 Režimová léčba 

Respondenti dále hodnotili režimový přístup léčebných zařízení. Strukturu léčby 
využívající režimu hodnotili účastníci rozhovorů pozitivně, přičemž ocenili, že jim pomohl 
najít v každodenním životě řád a strukturu. Tuto změnu nesrovnatelnou s životním stylem 
v závislosti hodlají aplikovat i v budoucnosti, přičemž v rozhovorech také uvedli, jaké 
praktické dovednosti jim tento režim přinesl. Nejčastěji zmiňovaným přínosem bylo v této 
souvislosti zmiňováno zvýšení fyzické aktivity. Získání pravidelnějšího režimu přineslo 
dotazovaným také více času, o který v minulosti přišli na úkor své závislosti. Dalším 
přínosem bylo získání větší disciplíny v životosprávě a nastolení pravidelného jídelního 
režimu. 

RO1: Léčba je dobře postavená, založená na režimovém řádu a na tom, aby člověk získal 
úctu a pokoru – můj názor. Myslím si, že je to dobře, protože my, kdo jsme tak hodně pili, 
jsme neměli žádnou zodpovědnost a ta léčba je založená na tom, že ten člověk musí sám 
chtít. Pokud tady někdo přijde s tím, že ty 3 měsíce nějak projde a nezapojí se do toho sám 
sebou, ale bude splňovat požadavky terapeutů, tak tím projde a nemusí mu to dát nic. 

RO6: Režimová léčba je v pohodě, protože ta nás určitým způsobem také chystá na to, že 
venku to také tak bude nastavené. Půjdeme do práce a také tam dostaneme pravidla. 
A když se nebudeme řídit pravidlama, tak budeme mít jeden velký chaos, ať už doma, 
v práci, v osobním životě, něco prostě musí být (...)  

RK2: Vyhovuje mi to docela (...) v 6 ráno je budíček (...) na to jsem nebyl zvyklý v posledních 
letech, ale myslím si, že jsem si na ten rytmus už zvyknul a že mi to nedělá problémy.  
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RK3: Mě to vyhovuje (...) Musí to být (...)Někdo je z toho života tak rozhozený, žil třeba 
nějakým bohémským životem, takže dodržování času jim nic neříkalo. Po absolvování léčby 
budou muset svůj život zase změnit, nastavit si nějaké pravidla. 

RK4: Mě to vyhovuje, já jsem byl vždy zvyklý mít režim kvůli podnikání, takže pro mě to 
není nic nového. Spíš mi to pasuje. Já jsem měl vždy diář, atd. Spíš mi to vyhovuje, protože 
vím, kde co je. 

RBJ1: Hodně mi pomáhá, že zde mám co dělat a kontakt s druhými lidmi. Naplánují mi 
tady mou agendu, například jakou terapii mám zrovna mít a mám strukturu. To musím 
dělat také doma. 

RBJ2: Vyplnit své dny je pro mě opravdu těžké. Najít strukturu je velmi důležité a to nás 
tady teď učí. 

Bodový systém 

V České republice se respondenti vyjadřovali také speciálně k bodovacímu systému, který 
režimová léčba používá. S tímto systémem neměli dotazovaní problém, několik z nich jej 
v PN Kroměříž považovalo za přísný. 

RO3: Neberu to jako formu buzerace, když jsem si zapomněl dojít pro léky a napsal jsem si 
k tomu křížek, tak jsem si pak na to začal dávat větší pozor. Beru to jako upozornění na to, 
co bych si měl uvědomit a dát si větší pozor. 

RO5: Bodování mi nevadí, souhlasím s ním, protože si myslím, že člověk je tady opravdu 
sám pro sebe. Poznáte díky němu i ostatní lidi z té druhé stránky, kterým to je jedno 
a možná si to i uvědomí.  

RK2: Někdy je to hodně přísné, jeden kolega je tady o týden déle a má již 3 mínusové body 
a nemyslím si, že by to dělal úmyslně. 

Deník 

Několik respondentů z České republiky se také vyjádřilo speciálně k deníku, 
terapeutickému nástroji, který zdravotnické zařízení využívají. Povinnost psát mají všichni 
pacienti léčebného programu, někteří v psaní vidí užitečnou formu komunikace, jiní však 
píší pouze z povinnosti. 

RO3: Ten jsem si psal už předtím, je to pro mě výborná forma komunikace. Mám sice pocit, 
že moje problémy nikoho nezajímají, ale dělám to pro sebe. 

RK3: Ano, píšu jej poctivě. Napomůže mi k tomu, abych si mohl pečlivě pročíst ty začátky 
a průběh té léčby. Zatím jsem jej ještě nepročítal, to spíš až doma, při případném náznaku 
selhání nebo něco. 

RK4: To je pro mě zakleté, já si vždycky večer sednu a nevím, co psát. Takže spíš 
z povinnosti, protože ty emoce nebo něco nepřenáším do dalšího dne (...) Spíš popisuju, co 
se mi povedlo 

4.3.1.3 Personál 

Respondenti se v rámci hodnocení zdravotnických zařízení jednotlivých zemí vyjadřovali 
i k personálnímu zajištění. Ten považovali za odborný, avšak neformální, s lidským 
a akceptujícím přístupem. 

RO1: Dokonce bych řekl, že se tady věnují nad rámec. Můžu to srovnat s tou dvojkou, kde 
ten personál není až tak všímavý. Tady bych řekl, že si všímají i nad rámec. 
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RO6: Jsou hodně všímaví. Pozorují vás po celou tu dobu a všimnou si každé nuance. 
V obličeji, v chování, opravdu si toho všimnou a reagují na to. Vezmou si vás bokem, 
zavřou dveře a dají si ten čas. 

RK1: To je špica, ten hodnotím 1 s *, to je spokojenost maximální. 

RK4: Je úplně perfektní. Já jsem zvyklý, že když mám problém, tak si to hned s tím 
člověkem vyřeším a kdybych měl problém, tak to řeknu hned. 

RK6: Přístup personálu se mi tady taky strašně líbí. Sestřičky jsou úplně skvělé a paní 
doktorka taky (...) Já jsem přijel na příjem a ještě jsem nadýchal zbytkový alkohol a řekli 
mi, ať přijdu další den (...) 

RBJ1: Mají opravdu lidský přístup. Přijímají vás jako někoho, kdo má problém. Ne jako 
společnost venku, kde je alkoholismus tabu. 

RBJ5: Personál je tady velmi přátelský. Opravdu jsem tady spokojená. 

RBC1: Personál je velmi neformální (...) přátelský (...) bál jsem se, že tady bude depresivní 
atmosféra, ale občas je to tady i sranda. 

RBC3: Lidé jsou tady hodní, sestřičky, doktoři, všichni. Přátelští, přívětiví a rozumí našemu 
problému (...) jdou rovnou k věci (...) Ten tým je tady velmi vstřícný. Absolutní. 

RBC5: Personál se tady na mě nikdy nepodíval svrchu, ale měli ke mě respekt a ujišťovali 
mě, že mi pomohou (...) Ale pokud budu žít život dál tak, jak jsem žil, tak zemřu. 

Jeden účastník výzkumu zmínil, že někteří zaměstnanci mají laxní přístup a preferoval by 
přísnější. 

RO2: Nemůžu si stěžovat. Personál je usměvavý, u některých by mohl být i více přísnější, 
mohli by klást větší důraz. 

V Ugandě pociťovali respondenti jako v jediné ze zkoumaných zemí nedostatek personálu 
a opět jako jediní uvedli kritiku a nespokojenost s nedostatkem zodpovědnosti 
a s chybějící osobní zkušeností se závislostí. 

RUHB1: Veškerý personál, poradci, atd. jsou velmi podporující a motivující. Hodně mě 
motivovali (...) Ale bylo by potřeba zaměstnat více personálu. 

RUB4: Lidé, kteří tady pracují, jsou dobří. Přátelští a lehce se s nimi mluví. 

RUB5: Pracují tady profesionálové, kteří ví, co dělají (...) Dají vám poradce, psychologa, 
medikaci, kromě terapeuta je tady hodně podpory, dokonce vám přidělí i rodinného 
terapeuta. 

4.3.1.4 Ostatní 

Rozvržení aktivit 

Dotazovaní z PN Kroměříž také několikrát zmínili, nespokojenost s rozvržením aktivit 
v léčebném programu, případně s jejich nedostatkem. 

RK2: Někdy je ten program nasazený tak, že máme třeba po obědě relaxaci a pak hned 
psychoterapii. Někdy se u toho člověk tak uvolní a uklidní, že potom zase musí na té 
psychoterapii fungovat naplno a to mi někdy dělá trochu problémy.  

RK6: Vadí mi ten stereotyp, je to každý den stejný (...) asi bych to jinak poskládal (...) 
možná bych něco úplně dal pryč (...) aby si raději lidé něco přečetli nebo něco (...) možná 
víc sportu bych dal. 



47 
 

RK1: Myslel jsem, že toho programu bude víc. Tady jsou 3 dny v týdnu terapie, ale mohlo 
toho být i víc. To je můj názor – víc terapií, víc programu. Je tady celkem dost osobního 
volna a sportovních aktivit, což není špatně, mě to vyhovuje, ale zase na druhou stranu, 
mohlo toho být víc. 

Nespokojenost s organizací programu vyjádřil i jeden pacient z PN Butabika v Ugandě. 

RUB2: Bylo by fajn, kdybychom měli více zorganizovaný program (...) Měli by nám říct, že 
tady budeme 3 měsíce a co všechno to bude obnášet (...) Pokud z toho tady chcete něco 
získat, tak musíte být motivovaní a musíte vědět, co chcete a žádat o to (...) Jinak 
medikace je tady ta nejpravidelnější věc, ale není tady žádný jasný program pro terapeuty, 
poradce (...) Potřebují mít curriculum, ve kterém bude jasně řečeno, co se musí člověk 
naučit, co dokázat, atd. 

4.3.2 Prospěšnost léčby 

Další část rozhovorů se věnovala zhodnocení prospěšnosti léčby. Výzkumníci zjišťovali, 
jakou část léčebného programu považují dotazovaní za osobně nejprospěšnější a z čeho 
naopak pociťují nejmenší prospěch. 

4.3.2.1 Nejprospěšnější body léčebného programu 

Psychoterapie 

Skupinová psychoterapie 

Jednoznačně nejčastěji zmiňovaným bodem léčebného programu, který respondenti 
považují za nejprospěšnější, byla jak v České republice, tak v Belgii i v Ugandě, skupinová 
psychoterapie. Nejvýznamnějším přínosem psychoterapeutických skupin, je pro 
respondenty přítomnost ostatních pacientů, jejich reakce a názory na sdílené téma. Díky 
názorům ostatních pacienti získávají náhled na svůj problém a učí se porozumět 
kontextu své závislosti a okolnostem jejího vzniku. 

RO1: Tam se opravdu odehrávají ty zkušenosti a na cokoliv, co potřebuji, mi odpoví 
průměrně 10 lidí. Ty zkušenosti jsou pro mě nejcennější. 

RO2: Nejvíce si odnáším z terapeutických skupin. Opravdu tam získávám zkušenosti 
a přijímám názory druhých při řešení nějakého problému, jak by to řešili druzí lidé. 
Nestydím se a narovinu říkám, jaký mám problém a nechat si střízlivě poradit. 

RK1: Jsou tam lidi, kteří mají stejný problém jako já. Neřešíme tam už věc alkoholu, ale 
řešíme tam třeba rodinné vztahy (...) Ten problém alkoholu, kde vzniknul. Pomáháme si 
navzájem a paní psycholožka se do toho ani moc neangažuje. Máme to tak mezi sebou. Na 
hodně věcí jsem si tam přišel a hodně mi to dalo. 

RK2: Z psychoterapeutických sezení, kde rozebíráme problémy jednotlivých členů 
komunity. Vyjadřují se k tomu i ostatní a tím pádem vzniká na ten problém několik 
rozlišných pohledů a názorů (...) Člověk pak zjistí, že na ten svůj problém by se měl dívat 
z jiné strany.  

RK4: Ty skupiny.. Já su zvyklý být taková hubka, poslouchat, vytáhnout si k tomu co 
potřebuju, přidat k tomu taky něco svojeho, vyslechnout si názor na sebe, hlavně ten 
negativní. Já jsem vždycky říkal (...) Hlavně mě nechvalte, pochválit se můžu i sám.. A tady 
to tak funguje.  

 RBJ3: Nejprospěšnější jsou pro mě terapeutické skupiny, kde jsme společně a sdílíme, 
cokoliv co chceme, od osobních problémů a malých věcí, které tady prožíváte, cokoliv. Když 
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poté lidé vypráví své příběhy a vy na ně ve skupině reagujete a vždy si z toho vezmete 
něco, z čeho se můžete naučit. Poznáváte se v situacích nebo o nějakých situacích slyšíte 
a ty vás nutí zamyslet se nad osobními věcmi (...) Získal jsem náhled na to, jak ten problém 
funguje a jaké pasti alkoholismus má, vzhledem k mé minulosti a k mým mentálním 
a společenských problémům. Závislost není nikdy sama, ale spouští se již v minulosti.  

 RBC5: Psychoterapeutické skupiny nám pomáhají zvládnout výzvy, kterými tady 
procházíme.  

RUHB2: Terapie je svědectví, kde můžete mluvit o své minulosti otevřeně. Ostatní na to 
reagují a necítíte se v tom tak sám (...) Taky se naučíte přijmout ten problém. 

RUHB5: Na terapiích..člověk nevidí jen alkohol jako nějakou špatnou věc (...) je to mnohem 
více psychické, než fyzické. 

Individuální psychoterapie 

V Ugandě respondenti mimo jiné zmiňovali ještě individuální terapii jako další významný 
faktor léčebného kontinua. Tu v léčebných zařízení provádějí tzv. poradci (counselors). 

RUHB3: Poradci, jsou opravdu prospěšní. Pomáhají mi v práci s cravingem. 

RUHB4: Můj poradce mi opravdu pomáhá, všechno jí řeknu a ona mi dá odpověď. 
Zpočátku jsem ty terapie považoval za nudné, ale teď mi opravdu hodně pomáhají. 

RUHB1: Jeden na jednoho terapie s mým poradcem. Protože můžu volně mluvit a věřím 
tomu, že si veškeré informace nechá pro sebe. 

Edukace 

V České republice a v Belgii vnímá velké množství dotazovaných jako velmi prospěšný 
prvek edukační programy s psychologem.  

RO4: Jak jsem říkal, ty skupiny a určitě přednášky pana doktora, on to prostě umí podat. 
Třeba ukáže nějaký graf, fáze závislosti, koloběh, plánování, atd. a opravdu to dává smysl. 

RBC4: Většinu věcí, které jsem se tady naučila, už znám (...) Z předchozích hospitalizací 
a díky své profesi (...) Ale cítím, že jsem tady dostala novou šanci (...) Nejdůležitější jsou pro 
mě sezení s psychologem (...) Učí nás, jak si stát za svým. Já třeba vždy dělám to, co moji 
rodiče žádají a někdy je to moc, zatímco můj bratr nedělá nic a já si to vezmu velmi osobně 
a musím se pak za to postavit. 

Tento prvek není v léčebných programech v Ugandě ještě zcela zaveden a z výpovědí 
respondentů vyplývá, že je potřebný. 

RUB5: Potřebujeme více informací o závislosti (...) Pokud někdo pokračoval v další 
rehabilitaci, k čemu dospěl, to vám dá více hmatatelných informací. Také bych chtěl vědět, 
jak působí tyto látky v našich tělech. 

Rodinná terapie 

Významnou součástí léčebného programu, zmiňovanou respondenty v Belgii a jedním 
dotazovaným v Ugandě, je práce s nejbližším okolím pacienta. 

RBJ1: V sobotu v nemocnici pořádají rodinné dny, kde mohou rodině vysvětlit určitý 
problém. Také existují rodinné terapie s dětmi, kde jim vysvětlí, co mají jejich rodiče za 
problém. To je velmi důležité. 

RBC4: Mají tady rodinnou terapii, kam můžete přijít se svým partnerem (...) Jsou opravdu 
otevření a poslouchají. 
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RUB2: Rodinná terapie a poradenství.. Tam vás naučí, co očekávat (...) Nemůžu také čekat, 
že se vše změní okamžitě, ale musíte na tom pracovat den po dni. 

Svépomocné skupiny 

Významnou součástí léčby závislostí v Ugandě jsou svépomocné skupiny. Důležitou roli 
v léčebném programu hrají skupiny Anonymních alkoholiků.  

RUHB2: Chodím na skupiny AA, kde potkám různé lidi z různých míst a společenských 
vrstev a sdílejí se mnou své příběhy. Vím, že když odtud vyjdu, tak se budu snažit. Ale těch 
12 kroků (...) když vyjdete ven, tak budete neustále potkávat přátelé, kteří pijí (...) Nebudou 
vás urážet, ale mohou říkat negativní věci. Takže to je určitě jeden způsob, jak odolat 
tomu pokušení. 

RUB3: Povzbuzující jsou pro mě skupiny AA. 

Spirituální terapie 

V Ugandě zmiňovali respondenti ještě další pro ně prospěšnou součást léčby, spirituální 
terapii nebo tzv. meditaci.  

RUHB1: Meditace mi pomáhá přiblížit se k Bohu. Protože věřím, že přesto všechno, když 
jsem ještě naživu, on má nějaký záměr s mým životem (...) To jsem si uvědomil. 

RUHB5: Meditace mi hodně pomáhá. Nejen v tom, vidět věci z pohledu instruktora, ale 
vidím, jak se měním. Jak se stávám lepší osobou. 

RUB5: Spirituální terapii podceňujeme, ale je velmi důležitá, protože pokud jste se již střetli 
se závislostí, nemůžete se vrátit zpátky ke společenskému pití, ale závislost je něco, co je 
s vámi, ať jdete kamkoliv. 

Kreativní terapie 

Dalším významným faktorem, který respondenti v Belgii uváděli jako jeden 
z nejprospěšnějších, je kreativní terapie. Možnost uplatnit své dovednosti a určitým 
způsobem se odreagovat, je pro dotazované významným přínosem kreativní terapie. 

RBC1: Kreativní činnosti je další oblast (...) Kdysi jsem dělal graffiti a chodil jsem na 
uměleckou školu (...) Zpočátku jsem k těm terapiím byl velmi skeptický, říkal jsem si, že to 
bude trapné a že ostatní nejsou tolik do umění zapálení. Říkal jsem si, že to nebudu dělat, 
protože už to všechno znám. Pak jsem s tím ale začal. Také to bylo opravdu po dlouhé 
době, co jsem pracoval střízlivý (...) Bylo to skvělé. 

RBC5: Kreativní terapie mi pomohla být více zaneprázdněná a naučila mě, co ještě dalšího 
mohu dělat kromě pití. 

Další významné faktory 

Navázání vztahů s ostatními pacienty 

Společnost ostatních pacientů v léčbě, považují účastníci rozhovorů jak v České republice, 
tak v Belgii za významný pozitivní faktor. Změna společenské skupiny, ve které se 
respondenti před léčbou nacházeli, může být umožněna navázáním nových vztahů v léčbě 
a vzájemnou motivací k abstinenci. Vliv kolektivu byl zjevný již při výpovědích 
u prospěšnosti skupinové terapie, ale mimo jiné také jako možný podnět k budoucí změně 
společenského prostředí, ve kterém se respondenti před léčbou nacházeli.  

RK6: Navazování vztahů je pro mě dost důležité(...) kamarády venku mám, takové ty, kteří 
pijou a ty už nepotřebuju. Já jsem hodně ovlivnitelný a nechám se vždycky ukecat. Teď už 
musím říct důrazné ne a najít si jinou aktivitu. I proto se stěhuju pár metrů z města 
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a i proto si chci najít jiné zaměstnání, nevařit v kuchyni (...) Takže navazování vztahů 
a udržování těch kontaktů s těma kamarádama tady (...) Abychom si mohli zavolat a říct – 
„Abstinuješ? Jasně!“ 

RBJ3: Vyhovuje mi také, že trávíte čas s ostatními pacienty a čím déle tady jste, tím více je 
poznáváte. Většinou mají podobné problémy a historii a vše spolu sdílíte. 

4.3.2.2 Nejméně prospěšné body léčebného programu 

Kreativní program 

Většina respondentů z České republiky a z Belgie uvedla, že za nejméně přínosnou součást 
programu považují kreativní části terapeutického programu. Pod tímto pojmem bychom 
našli muzikoterapii, arteterapii, taneční terapii a jiné. Pacienti tyto terapie nepovažují za 
přínosné a mají pocit, že si z nich neodnáší praktické schopnosti. Překvapivě tento názor 
neměli jen muži, ale zastávali jej také pacientky. 

RO4: Konkrétně třeba muzikoterapie, to je brutál (...) Ale my už jsme na toto téma 
diskutovali a bylo mi řečeno, že to je stres po kapkách (...) Ať si zvykáme. Leze mi to na 
nervy ten výběr té hudby, to by snad i moji 78letí rodiče vybrali lepší (...) ale má to asi 
smysl. 

RO2: Arteterapie a hudební meditace mi tady nejvíc vadí. Nedovedu se přinutit něco 
namalovat, ale přesto se snažím se nad tím zamyslet, namalovat nějaký svůj pocit. 
Zapojím mozek, přestože ty ruce pak moc nenamalují. 

RBC2: Kreativní terapie, kde malujeme, atd. to mě moc nebaví. Ale alespoň se nějak 
zabavíte, i když třeba malujete. 

Pracovní terapie 

Velké množství dotazovaných z PN Kroměříž si stěžovalo na pracovní terapii. Ta většinou 
probíhala ve formě úklidu areálu, což respondenti považovali za ztrátu času. 

RK2: Pracovní terapie. To je pro mě takové zabití času. Teďkom děláme úklid areálu. Mám 
pocit, že je tady uklizeno a že jen chodíme a děláme zbytečné věci. Mohlo by se to využít 
jinak. Nejvíc co mi vadí, je to, že nemáme možnost se od prvního nástupu nahlásit do dílen. 
Tzn. pletení košíků, keramika, atd. Až po 2 měsících léčby, což na jiných odděleních se 
může hned od začátku. Zbytečně mi přijde, že na těch pracovkách zabíjíme čas. 

RK4: Já bych se raději dozvěděl něco více o té léčbě, než do té stolárny (...) mě to přijde 
jenom jako vyplnění času, někomu to asi dá, ale já jsem se vždy uměl zabavit (...) někomu 
to třeba pomůže, že tam zamete piliny (...) Ale já osobně bych spíš tu léčbu nebo bych si šel 
zacvičit. (KI4) 

RK6: Ty pracovní činnosti (...) Vím, že je to dobré k něčemu, abychom si zvykli na pracovní 
řád a tak (...) ale tady je ten pracovní řád k ničemu (...) my třeba dodržujeme ty pravidla, 
kouření za 10 i v pracovkách (...) Ale ta práce je dost volná (...) oni nám řeknou hrabejte 
a hrabat 1 silnici 8 lidí je takové na prd. 

Také jeden respondent z Belgie vyjádřil nespokojenost s pracovní terapií v léčbě. 

RBC5: Práce v domě (...) Nejsme již ve škole nebo na univerzitě, měli by nás nechat na 
pokoji (...) Zvlášť ty, kteří si v léčbě vedou dobře. 
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4.3.3 Praktické schopnosti získané v léčbě  

Výzkumníci v rozhovorech dále zkoumali, jaké praktické dovedností pacienti v léčbě získali 
a jak je dokážou využít ve svém životě po léčbě.  

4.3.3.1 Komunikační dovednosti 

Nejčastěji zmiňovaným bodem u respondentů ve všech třech zkoumaných zemích bylo 
získání jisté míry komunikačních dovedností. K tomu velkou mírou přispěla aktivita 
dotazovaných ve skupinové psychoterapii a schopnost reflektovat své pocity, myšlenky 
a sdílet je. 

RO4: Třeba schopnost pohovořit si o problémech, které mám, to jsem předtím nikdy 
nedělal. Moje rodina na to nahlíží víceméně laicky, to není výmluva, že je to nemoc, oni to 
prostě neznají. Takže nějaká schopnost otevřeně o tom komunikovat. Hodně tomu 
pomohly ty skupiny, protože nemám sice problém mluvit před kolektivem, ale jsou určité 
věci, které jsem si před nástupem tady na tu poslední léčbu nedovedl představit, že 
někomu řeknu. 

RO5: Určitý způsob komunikace si taky odnáším. Dneska jsme se zrovna bavili na skupině, 
jak reagovat venku na reakce typu: „Ty jsi alkoholik, s tebou se bavit nebudu..“ 

RBJ1: V minulosti jsem byl velmi uzavřený a tichý. Neuměl jsem mluvit o svých pocitech 
a byl jsem naštvaný na celý svět (...) Tady jsem se naučil o nich mluvit a zbořit stěnu, 
kterou jsem si pro svou ochranu vybudoval. 

RBC4: Naučila jsem se tady mluvit o těžkostech, které prožívám jako je craving, protože to 
je taky dost důležité. V minulosti jsem různé věci neřešila s lidmi, které mám ráda, ale nyní 
již vidím, že to je důležité. 

RUHB2: Naučil jsem se tady znovu komunikovat (...) Abych dokázal mít jasnou pointu. 
V minulosti jsem si nechával věci pro sebe, nakonec mi to ubližovalo. Takže jsem se musel 
naučit interakci s lidmi (...) Když jsem pil, tak jsem si záměrně držel od lidí odstup. 

RUHB4: Umím se víc sdílet. Předtím jsem nebyl vůbec otevřený, a proto jsem začal užívat 
drogy. Také jsem nebyl schopen mluvit před lidmi. 

RUB3: Naučil jsem se toho hodně – být trpělivý, omlouvat se, sdílet se s přáteli, 
komunikovat, když jsem střízlivý, spoustu věcí. 

4.3.3.2 Osobní rozvoj 

Stejně jako respondenti považují osobní rozvoj za určitý dosažený úspěch v léčbě, považují 
jej i za praktickou dovednost, se kterou budou po léčbě dále pracovat. Tento faktor byl 
společný pro respondenty v České republice, Belgii i Ugandě. Účastníci výzkumu 
popisovali získání určitého náhledu na svou vlastní situaci, porozumění svým prožitkům 
a uvědomění si, jak chtějí svůj život dál vést. 

RO5:(...) také si myslím, že jsem typ člověka, což mi tady také říkali, že nemyslím na sebe. 
První dva měsíce jsem jim nevěřila, ale teď zjišťuji, že si budu muset udělat i sama pro sebe 
čas, protože myslím hodně na druhé a sama na sebe už tolik ne (...) Naučila jsem se 
přemýšlet sama nad sebou a budu to venku realizovat. 

RBC5: Zjistila jsem, že jsem byla často opilá, protože jsem se cítila sama. Měla jsem nějaké 
vztahy, ale s nesprávnými muži, jenom proto, abych nebyla sama. Také jsem měla 
stresující práci a to je něco, co bych také chtěla změnit, protože je to důležité pro mé zdraví 
(...) Dozvěděla jsem se více o sobě, že jsem stydlivá a teď už vím, jak to překonat. Chci 
prožívat jak to positivní, tak negativní v životě a nebýt zaslepená alkoholem. 
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RUB2: Naučil jsem se sebe kontrole, kontrolovat svůj vztek a emoce. Také jak být 
sebevědomý a věřit si.  

 RUB3: Získal jsem motivaci na základě povzbuzení a přátelství.  

4.3.3.3 Fyzická aktivita 

Dotazovaní z České republiky uváděli fyzickou aktivitu jako jednu ze získaných praktických 
dovedností v léčbě. Během svého pobytu v léčbě, ji měli možnost zvýšit, případně se vrátit 
ke stejné míře cvičení, jaké se věnovali v minulosti. V tom by po léčbě rádi pokračovali. 

RO1: Rád bych se vrátil ke cvičení, ale bohužel momentálně nemůžu, musím podstoupit 
dvě operace a budu ještě nějakou dobu v nemocnici. 

RO3: Výborná je pro mě i jóga, která mi rozpouští ty negativní somatické vjemy, úzkosti, 
atd., zároveň mám i lepší myšlenky. 

RK4: Já osobně jsem docela dost cvičil, než jsem se obul do toho podnikání (...) Hodně mi to 
pomáhá taky po psychice, že jsem si vyčistil hlavu (...) K tomu se chci vrátit. 

RK6: Jinak tady co nejvíc sportuju, každý volný čas jsem v posilovně nebo na pincu. 

4.3.3.4 Schopnost relaxace 

Několik respondentů z České republiky také uvedlo, že se v léčbě naučili relaxovat 
a odpočívat, což hodlají praktikovat i ve svém každodenním životě po léčbě. Pití u nich 
často figurovalo jako prostředek k odbourání stresu, přičemž v léčbě mají pacienti 
možnost naučit se jiným způsobům odreagování se. 

RO2: Při mé druhé léčbě jsem zjistil, že by bylo fajn absolvovat tyto relaxace i s mojí ženou. 
Prostě si najít čas, pustit si nějakou meditační hudbu a prostě si najít čas pro sebe. 

RO3: Naučil jsem se tady odpočívat, protože venku jsem měl opravdu nabitý život. Tady 
jsem se to díky relaxacím naučil a pořád se v tom zlepšuji. 

RK3: Já jsem nikdy relaxovat neuměl, člověk si uvědomí, že se nemůže pracovat od rána do 
noci, že i z hlediska duševní hygieny potřebuje vypnout, bez toho alkoholu. 

RK4: No já jsem čuměl, protože bych v životě neřekl, že umím odpočívat, ale tady po té půl 
hodince začínám zadřímávat (...) To se mi v životě nestalo, že bych se někde odpoledne 
natáhnul (...) Tu relaxaci bych si chtěl zavést doma, protože mám firmu 2 minuty od 
domova a chodím si domů na obědy (...) Tak se pak můžu na chvilku natáhnout a nesedět 
u počítače, jako jsem předtím dělal. 

4.3.3.5 Získání řádu 

Další praktickou schopností, získanou v léčbě, kterou respondenti z České republiky 
uváděli, je získání určité míry disciplíny a řádu ve svém životě.  

RO3: Řád mě učí velmi dobré disciplíně. Já se tady učím si plánovat čas a učím se přijímat 
menší úkoly, které tady máme. Já si sám sobě nelžu, takže pokud to nesplním, řeknu, že 
jsem to nesplnil. Pracuji na tom, abych na sobě pracoval. 

RK4: Určitě ještě ten režim, vstát, nasnídat se, atd. To jídlo jsem měl třeba do pozadí (...) 
Kolikrát jsem až večer zjistil, že jsem to nestihnul. To bych chtěl mít přesně po těch časech, 
jak je to tady (...) Někdy jsem nestihnul celý den nic sníst a večer už mě tak bolel žaludek, 
že jsem toho taky moc nesnědl. A mezitím jsem měl 10 káv. 

RK4: ... No určitě to uspořádání toho života jinak, ten řád, jít si zacvičit, s malým na 
kolečkové brusle. 
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4.3.3.6 Rozvoj spirituality 

Dalším faktorem, který uváděli respondenti v Ugandě, je rozvoj spirituality a zařazení víry 
do svého léčebného procesu. 

RUB4: Velmi jsem vyrostl ve své víře a začínám pociťovat pozitivní vliv na to, že je Bůh 
součástí mého života. 

RUB5: (...) zařadil jsem do léčby Boha (...) cítím se odvážný a mám pocit, že zvládnu každou 
situaci, protože kamkoliv ráno jdu, tak se nejdříve modlím k Bohu. Když jsem ještě Boha 
neměl, tak jsem si myslel, že zvládnu vše sám (...) ale nezvládnul. 

O duchovním rozměru jak v léčbě, tak po ní, hovořil i jeden informátor v PN Opava. 

RO1: Také jsem tady začal chodit ke kaplanovi a zaujalo mě to, myslím, že to má něco do 
sebe. Nevím, jestli chci mít nějakou víru, ještě se rozhoduju, která je ta správná. 

4.3.4 Způsob udržení abstinence 

Další oblastí, které se výzkumníci věnovali, bylo zmapování způsobů, na které se budou 
respondenti po léčbě soustředit, aby si udrželi svou abstinenci. 

4.3.4.1 Rozhodnutí abstinovat 

Jedním ze způsobů, který uváděli dotazovaní v České republice a v Belgii je jejich 
rozhodnutí abstinovat a uvědomění si závislosti jako onemocnění se všemi možnými 
příznaky. 

RO1: Já si věřím, že už pít nebudu, na těch 99%. Ale kdybych začal pít znova, musel bych 
dostat nějaké zdravotní komplikace, epileptické záchvaty, delirium tremens, myslím si, že 
to už by mě vystrašilo natolik, že bych pak dál nepil. 

RO3: Neustále si každý den připomínat, co mi alkohol vzal, z čeho mi bylo opravdu špatně, 
jak jsem byl na dně (...) Také si připomínám, co je na té abstinenci výborné – zlepšilo se mi 
asi opravdu všechno na mém těle, včetně psychiky, opravdu si nejvíc zakládám na své 
sebekontrole. 

RK3: Budu si muset být vědomý této nemoci, té závislosti. Myslím si, že když si to 
uvědomím, že bažení je jen příznak, který přejde, tak že jsem zvyklý to ukočírovat. 

RBJ2: Nejdůležitější pro mě je jistota toho, že již nebudu znova pít, navzdory těžkým 
období, které určitě přijdou, ale nesmím šáhnout po alkoholu. Zde žijete ve velmi 
chráněném prostředí s kontrolou. Máme zde medikaci, jsou tady psychologové, lékaři, 
nemocnice odtud není daleko v případě, že se něco stane. Ale když vyjdete do reálného 
světa, budete konfrontovaní s dobrými i špatnými dny. Budete však muset přežít a najít 
novou rovnováhu. 

RBJ3: Myslím si, že psychicky potřebuju neztratit koncentraci a neztratit to zapálení. Ale 
vždy o tom přemýšlet (...) Nejen proplouvat mým životem každou sekundu a minutu a říkat 
si – nepiju, neměl bych mít, nesmím pít, ale soustředit se na ty dobré věci a snažit se žít 
život lépe, pozitivně a více konstruktivně. 

RBC5: Musím si neustále připomínat, že i v těch nejhorších možných životních situacích 
nikdy nebudu pít. 

4.3.4.2 Doléčovací program 

Doléčovací program, který respondenti uváděli jako další z reálných kroků a aktivit pro 
udržení abstinence, úzce souvisí s předchozím bodem rozhodnutí k abstinenci. V České 
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republice dotazovaní uváděli, že se chystají pravidelně navštěvovat psychologa, 
psychiatra, zapojit se do svépomocných skupin, případně dojíždět do zdravotnického 
zařízení na krátkodobé opakovací a rekvalifikační pobyty.  

RO2: Po první léčbě jsem podcenil doléčovací aktivity, přestože tady na to terapeuti kladli 
důraz. Teď jsem si uvědomil, že potřebuju svého psychologa, kterému se svěřím se svým 
problémem, který o mě bude vědět všechno, pravdu a při jakémkoliv problému psychologa 
navštívím. Prostě si popovídat s někým, kdo mě bude mít ochotu vyslechnout a navštívit. 
Taky bych chtěl navštěvovat klub AA. 

RO6: Určitě nebudu zanedbávat návštěvy psychiatra, na které jsem se vykašlala. Určitě si 
nebudu nechávat všechno pro sebe, nebudu to v sobě dusit a vztahovat to všechno na 
sebe. 

RK1: Pokud budu bydlet někde v okruhu 60km, tak budu určitě jezdit na to Áčko. Neříkám, 
že každý den, ale někdy určitě. Psychiatra moc neuznávám, psychologa si ale chci určitě 
nějakého najít. Měli jsme ve Valašském meziřící organizaci Modrý kříž, ale je zrušená, 
takže je to problém. Nic takového tam momentálně není.  

RK3: Takže zase antabus, to mi dost předtím pomohlo. Jinak už jsem objednaný 
k psychiatričce. Jinak bych chtěl tady na ty setkání, poslední čtvrtek v měsíci. Nechtěl bych 
úplně přerušit kontakt s tímto oddělením. 

RK4: Určitě chci na rekvalifikačky, bavil jsem se s kamarádem, kterému to hodně pomáhá, 
každý rok si to připomenout.  

4.3.4.3 Změna dosavadního společenského života 

Několik respondentů z Belgie a jeden z Ugandy uvedli, že jedním ze způsobu udržení jejich 
abstinence bude změna jejich dosavadního společenského života a prostředí, ve kterém 
se vyskytovali.  

RBJ5: Myslím, že potřebuju rozšířit svůj společenský život, protože jsem žena s 2 dětmi 
a většinou trávím čas s nimi (...) Měla jsem nějaké vztahy, ale ty skončily a já bych teď 
chtěla žít sama s dětmi a chtěla bych se cítit dobře bez muže ve svém životě. Sama se 
sebou, s dětmi a s lidmi v mém okolí. Naučili jsme se tady spoustu věcí, takže si uvědomuji 
ten problém, že jsem neměla dost koníčků. 

RBC1: Jsem velmi společenský člověk a mám spoustu aktivit (...) Mimo jiné jsem DJ, takže 
alkohol je neustále kolem mě (...) Nechci přestat chodit na koncerty a na večírky, ale asi 
budu muset. 

RBCJ2: Chtěl bych si najít novou ženu a být dobrým otcem svých dětí (...) Doma se cítím 
velmi sám a to je pro mě velký problém. Musím se tady naučit, jak být schopen být doma 
sám. Najít si program, nejen tady sedět a nedělat nic. Místo pití, dělat něco jiného. 

RUB1: Musím přerušit přátelské vztahy s lidmi, se kterými jsem se v minulosti stýkal. 

4.3.4.4 Zodpovědný životní styl 

Dotazovaní z Ugandy uvedli, že jako jeden ze způsobu udržení jejich abstinence je vedení 
zodpovědného životního stylu. Pod tím si představují zapojení se více do veřejného dění, 
být spolehlivější partner a rodič a najít si zodpovědnou práci. 

RUB3: Chtěl bych se zapojit více do aktivismu. Vracet se tady na terapie, trávit čas 
s přáteli, se sourozenci (...) Chci s nimi trávit teď více času, být zodpovědný doma, pomáhat 
s věcmi (...)  Chci žít život na plno. 
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RUB5: Chci si najít práci a pokud se mi to nepodaří, tak se zapojím do ergoterapie, kde 
bych chtěl získat nějaké schopnosti pekaře (...) Taky bych mohl získat kapitál na to, abych 
si otevřel vlastní pekárnu. 

4.3.4.5 Návaznost do jiného zařízení 

V Belgii můžeme opět sledovat fungování case managementu. Jeden respondent uvedl, že 
pro udržení jeho abstinence je nezbytná návaznost péče, přechod do jiného zařízení. 

RBJ1: Minulý týden jsem mluvil s doktorem a půjdu do jiného oddělení v nemocnici, pro 
resocializaci. Tam můžu začít budovat nový život (...) Odkázali mě tady na institut, který 
pomáhá lidem v nouzi, finančně, ale také takovým, jako jsem já – nemám nutně finanční 
problém, ale tito lidé budou chodit každý týden ke mě domů a pomohou mi najít program, 
záliby, společenský život a přátelé. 

4.3.5 Největší výzvy v léčbě 

Výzkumník také zjišťoval, co účastníci výzkumu osobně považují za největší výzvu v rámci 
léčebného procesu.  

4.3.5.1 Vnitřní prožitky 

Velké množství účastníků výzkumu z Belgie uvedlo své vnitřní prožitky, které pro ně 
v léčbě představují největší výzvu. Mezi nimi zmiňovali pocity viny ze svého životního stylu 
před léčbou, stres, se kterým se běžně potýkají a trpělivost s léčbou. 

RBC1: Myslím si, že nejtěžší bylo pro mě se na sebe podívat. Ty první dva, tři týdny, to bylo 
opravdu náročné, vidět, co všechno jsem udělal (...) Cítil jsem opravdu hodně viny (...) 
A pořád je pro mě hodně těžké, podívat se do očí mému šéfovi nebo mým přátelům.  

 RBC4: To, co stojí v pozadí mého problému s alkoholem (...) Stále ještě užívám medikaci 
proti depresi a strachu (...) Je pro mě velmi těžké zvládat stres. 

RBJ3: Největší výzvou v léčbě pro mě mít dostatek trpělivosti. Zůstat tady, protože když se 
rozhodnete, že tady půjdete, tak se vzdáváte své svobody a musíte se řídit pravidly, žít 
s několika dalšími lidmi, atd. a to není jednoduché. Opravdu ztrácím trpělivost na malých 
věcech. Také někdy mám pocit, že ta léčbě nejde dostatečně rychle. Je jednoduché říct si 
„konec, už nechci pokračovat, ale jdu domů a zkusím žít život znova tak, jaký byl.“ To je pro 
mě ta nejtěžší věc, udržet tu odvahu. 

4.3.5.2 Ostatní 

Respondenti z Ugandy zmiňovali mnohem více faktorů, které pro ně v léčbě představují 
výzvu. Mezi nimi také samotné akceptování toho, že se nachází v léčbě. 

RUHB2: Výzvou pro mě bylo vůbec přijmout ten program a léčbu.  

Mimo jiné výzvu také představuje složení skupiny pacientů, kteří se v léčbě nachází. 

RUHB2: Potkáte se tady s lidmi z různého prostředí. Já jsem tady jediný, kdo má nějaké 
vyšší vzdělání. Také ta práce, jako dělají (...) Jsou tady také lidi, kteří nemají ani dokončené 
středoškolské vzdělání. To se potom projeví na tom, jak přemýšlí (...) někdy hrubě a tak. 
Takže výzvou pro mě bylo mezi tyto lidi zapadnout. 

Respondenti uvedli, že výzvou je pro ně také stále přítomný craving a představa, že bez 
alkoholu nevydrží. 
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RUHB3: Neustále mám craving (...) Většinou si pak jdu dát horký čaj (...) Ty skupiny, taky 
mi pomáhají jej zvládnout. 

RUB3: Největší výzvou je, že nemůžu být bez alkoholu. Od roku 2008 jsem nebyl střízlivý. 
Ale věřím tomu, že to s Bohem zvládnu. 

Další výzvu pro účastníky výzkumu v Ugandě představuje důvěra – jak v sebe samotné, tak 
důvěra od nejbližšího okolí. 

RUB1: Ztratím motivaci v momentě, kdy lidé, kteří byli kdysi na mé straně mě nepodporují, 
protože si myslí, že jsem pořád ta stejná osoba, jako jsem býval. 

 RUB2: (...)To, aby mi druzí lidé začali zase věřit (...) ale bude to trvat (...) Zatím mě 
opravdu podporují a jsou to právě oni, kvůli kterým jsem tady zůstal. 

RUB5: Potřebuju ještě bojovat a získat více podpory (...) Chci dokázat spoustu věcí, ale 
v momentě, kdy se vrátím zpět k drogám, ztratím všechno. 

Další výzvu pro dotazované představují plány na život po léčbě. 

RUB5: Největší výzvou pro mě je to, že občas přemýšlím nad tím, co se stane, až to tady 
dokončím  (...) Můj syn musí jít příští rok do školy. 

RUHB4: Největší výzvou je pro mě návrat do školy, protože jsem měl pokračovat, ale 
nakonec jsem tady a budu mimo školu 3 měsíce. Budu muset opakovat. 

4.3.6 Spokojenost s léčbou 

Dalším faktorem, který výzkumníci v rámci zhodnocení zdravotnického zařízení 
a programu zjišťovali, byla spokojenost uživatelů služby. Všichni respondenti z České 
republiky byli s léčebným programem spokojení, stejně tak respondenti z Belgie. 
V Ugandě byla většina účastníků výzkumu také spokojena, pouze jeden respondent 
vyjádřil nespokojenost.  

RO3: Ano, je to nad mé očekávání. 

RK6: Určitě ano (...) Já jsem tedy už trochu čekal, do čeho jdu (...) Ale člověk potom musí 
sám (...) Oni vás navedou, ale je to na vás. 

RBJ5: Ano, je to prostředí, které je bezpečné a které jsem si sama zvolila. 

RBC3: Když jsem tady šla, tak jsem nevěděla, co očekávat (...) Ale ano, je to nad mé 
očekávání. 

 RUB6: Ano, dostal jsem takovou pomoc, jakou jsem potřeboval. 

RUHB5: Ani ne. Myslím si, že toto místo je ještě hodně mladé. 

4.3.7 Návrhy na zlepšení 

Poslední kategorií zjišťovanou v rozhovorech, byly návrhy dotazovaných na zlepšení 
léčebných zařízení.   

4.3.7.1 Organizace léčby 

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.3 Zhodnocení zdravotnického zařízení a programu, jeden 
respondent z PN Kroměříž vyjádřil nespokojenost s vybavením oddělení (viz. 3.3.1.1), 
několik dalších se vyjádřilo kriticky vůči rozvržení aktivit v léčebném programu, případně 
s jejich nedostatkem (viz. 3.3.1.4). Respondentky z PN Opava, oddělení pro léčbu 
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závislostí žen uvedly, že by preferovaly, kdyby byly pacientky se závislostí na alkoholu 
odděleny od pacientek s jinými závislostmi. V ostatních léčebných zařízení v ČR a v Belgii 
je tato oddělenost běžná. 

RO5: Zjistila jsem, že ty holky mají opravdu jiné problémy, než my a nevím, jestli to bude 
dělat dobrotu nebo ne. Nevím, jestli bych to takto nechala a není mi v tom jasno. Jinak 
bych neměnila nic. 

4.3.7.2 Komunikace 

Respondenti z Belgie, z PN St. Joseph vyjádřili podněty pro zlepšení komunikace na 
oddělení. 

RBJ2: Komunikace je tady dobrá, ale většinou se musíme zeptat na něco dvakrát nebo 
třikrát. Například si nejsem jistý, jestli budu moct odejít první týden v dubnu a oni mi pořád 
říkají, že mi dají vědět, ale pořád ještě nevím, jak si zorganizovat své věci. 

RBJ5: Komunikace je zde velmi důležitá. Někteří lidé možná čekají moc dlouho, než se 
dozví, kdy budou moct jít domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

5 Diskuze a závěr 

Systém péče léčby závislostí má v životě pacienta významnou úlohu související s využitím 
potenciálu pacienta a s důsledným naplněním jeho potřeb. Při poznávání a srovnávání 
systémů léčby v různých zemích jsme vedeni k zamyšlení nad jednotlivými principy, na 
kterých léčba stojí s tendencí přisuzovat jim hodnotové významy. Při těch musí být 
výzkumník obzvlášť opatrný, neboť mezinárodní srovnání úzce souvisí s kontextem 
jednotlivých zemí a nalezení ideálního modelu není zcela reálné. Stejně tak slepé 
převedení zjištěných skutečností a jejich necitlivá aplikace v jiném kulturním kontextu je 
nemožná a neefektivní.  

Práce vychází z teoretického základu, který je pro oblast Belgie limitován z důvodu 
nedostatku literatury v anglickém jazyce. Stejně tak některá data a informace nebyly 
v Ugandě zjištěny, neboť místní dokumentace není natolik rozvinutá. 

Jedním z významných zjištěných faktorů byla přítomnost přístupu case management 
v léčebném systému Belgie. Z rozhovorů vyplynulo, že provázanost systému péče je 
v Belgii běžná, přičemž v České republice je zatím v procesu rozvoje, naopak v Ugandě se 
nevyskytuje vůbec. V rámci case managementu přicházeli pacienti do léčby nejčastěji 
z nemocnice, poté z návštěvy psychiatričky a určité množství respondentů vyhledalo za 
účelem získání informací nebo zrealizování samotné hospitalizace svého praktického 
lékaře. Několik informátorů zmínilo, že o existenci vhodného místa pro léčbu nevěděli, 
dokud je jejich lékař neinformoval. Jeden informátor v Belgii vyhledal za účelem pomoci 
centrum duševního zdraví ve svém městě. Tento fakt svědčí o rozvinuté komunitní péči, 
o které se v České republice mluví v souvislosti s chystanou reformou psychiatrické péče.  
Jen malé množství respondentů iniciovalo léčbu samo, nezávisle na jakýchkoli vlivech 
okolí. Z literatury však vyplývá, že motivace k léčbě závislosti, která nepřichází od 
uživatele samotného, není dostatečná (Joe et al., 1999). V Ugandě hráli při rozhodování 
informátorů velkou roli také tzv. opatrovníci, o kterých v literatuře sice není zmínka, 
z vlastní zkušenosti však mohu říci, že se jedná o osoby žijící v USA, Kanadě a v západních 
zemích Evropy, kteří vybrané jedince sponzorují a poskytují jim v některých případech 
také kromě finanční, také podporu psychickou a emoční.   

Významnou překážkou vstupu do léčby, se kterou se uživatelé potýkali ve všech třech 
zkoumaných zemích, byla kapacita psychiatrických nemocnic. Většina respondentů čekala 
měsíc až dva. Tento fakt je významným ukazatelem nedostatečnosti léčebných zařízení.  
V Belgii tuto skutečnost informátoři nepociťovali v takové míře. V Ugandě tuto skutečnost 
zmínil jen jeden respondent. Tento fakt může souviset s tím, že léčbu vyhledává mnohem 
menší množství závislých a také s tím, že rozhovory nebyly uskutečněny s běžnou populací 
země, ale s příslušníky vyšší střední třídy, kterým je léčba ve zdravotnickém zařízení 
dostupná. Se vstupem do léčby také úzce souvisí jistá míra společenského stigmatu. Ten 
je přítomný ve všech třech zkoumaných kulturách. Ve větší míře však závisí na vzdělání, 
rozvoji intelektuálního kapitálu a schopnosti objektivního pohledu na problematiku. 

Druhá část výzkumu se již soustředila na samotný proces léčby v jednotlivých zařízeních, 
jejich zhodnocení a srovnání. Výchozím bodem této části byla stupnice vytvořená Mgr. 
Davidem Kalemou, která měla informátory vést k zamyšlení se nad jejich procesem léčby 
a nad mírou jejich zotavení. Na numerické stupnici v rozmezí 0 až 10, kdy 0 představuje 
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„úplnou závislost“ a 10 „naprosté uzdravení“, si měli klienti zvolit číslo, které představuje 
bod, ve kterém se momentálně nachází. Stupnice však byla velmi zavádějící a záviselo na 
výzkumníkovi, jak ji bude informátorům interpretovat a zda je požádá o dodatečný 
komentář. V této situaci mohly nastat určité limity výzkumu, týkající se osoby tazatele. 
Stejně tak schéma aplikovatelné na kulturní prostředí v Ugandě nemusí být použitelné 
v Evropském kontextu, limity výzkumu budou ještě diskutovány. Přes veškeré pochyby, 
které jsem při realizaci rozhovorů měla, jsem schéma interview udržela stejné s ohledem 
na relevanci dat při jejich srovnávání. Respondenti z Belgie a Ugandy již často ke 
zvolenému číslu neuváděli další komentář, přičemž v ČR byli k vysvětlení cíleně vyzváni. 
Převážná většina informátorů uvedla, že se momentálně nachází v rozmezí čísel 6 až 8,5. 
Výběr vzrůstajících čísel úzce souvisí s porozuměním závislosti jako chronického, 
recidivujícího onemocnění. Respondenti si s vzrůstajícím číslem uvědomují riziko případné 
recidivy a správně rozumí potenciálním rizikovým situacím. Tento fakt potvrzuje teorii na 
téma důležitosti psychoterapie v léčbě závislostí, kdy klíčovým cílem je získání náhledu 
pacienta na svou závislost a k postupné realizaci změny životního stylu a k nastolení trvalé 
abstinence. Tento náhled byl zjevný především ve výpovědích respondentů v ČR a v Belgii. 
V Ugandě respondenti většinou nepodali vysvětlení volby svého čísla, proto bylo srovnání 
značně náročné.  

Výzkumníci pak s výše zmíněnou numerickou hodnotící škálou ještě dále pracovali, kdy 
zjišťovali potřeby respondentů pro postupné dosažení nejvyššího čísla. Důležitým 
zmiňovaným faktorem byla pro informátory účast v doléčovacím programu. Dle 
cyklického modelu změny Prochasky a DiClementa je fáze udržování naprosto nezbytná 
pro uskutečnění trvalé změny v životě jedince (Wanigaratne et al, 2008 in Kalina, 2015). 
Péče zaměřená na podporu a udržení abstinence je ve fázi udržování stěžejní. Doléčování 
může probíhat různou formou. Nikdo z dotazovaných informátorů nezmínil plány na 
dlouhodobý pobyt v doléčovacím centru, většina respondentů z ČR a Ugandy se chystá do 
ambulantních zařízení nebo zvažuje formu docházky na doléčovací nebo svépomocné 
skupiny AA. Rezidenční následná péče není v léčbě závislosti na alkoholu tak běžná, jako 
v léčbě závislosti na jiných návykových látkách, vzhledem k tomu, že pacienti pocházejí 
z jiného socioekonomického prostředí. V Ugandě není návaznost péče zatím zcela 
vyvinutá a uživatelé služeb nejsou s různými možnostmi seznámeni. Někteří 
z dotazovaných informátorů uvedli, že nad doléčovacím programem zatím neuvažují, což 
by mohlo být nebezpečným vykřičníkem vzhledem k cyklickému modelu změny, který 
ukazuje další možnost v životě jedince, mimo fázi udržení také relaps. Relaps je však také 
součástí léčebného procesu a člověk musí znova pokračovat dál na kole změny, někdy 
i několikrát (Kalina, 2015). V Belgii pozorujeme v návaznosti péče již dříve zmíněnou 
funkci case managementu, kdy respondent bude na základě konzultace s lékařem 
pokračovat na jiné oddělení, které více pracuje s resocializací pacientů a které bude jeho 
aktuální situaci více vyhovovat. 

Stěžejní částí výzkumu bylo zhodnocení a srovnání zdravotnických zařízení v jednotlivých 
zemích a programů, které nabízí z pohledu pacientů. Jen několik respondentů vyjádřilo 
jistou nespokojenost. V Ugandě se vyskytovalo mnohem více informátorů, kteří dokázali 
podat konstruktivní kritiku a vznést návrhy na zlepšení léčebných zařízeních. Neochotu 
vyjádřit kritiku mohlo u respondentů způsobit několik faktorů. Především osoba 
výzkumníka, jako jeden z limitů výzkumu, který bude dále diskutován. Dále také možná 
přítomnost ještě stále přetrvávajícího přesvědčení způsobení vlastní závislosti. Pacienti 
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tak mohou mít pocit, že si léčbu a pomoc nezaslouží. Respondenti se tak mohli cítit 
nehodni, aby si na prostředí a program léčby jakkoliv stěžovali. Během všech rozhovorů 
podávali respondenti z Ugandy nejvíc konstruktivní kritiky, což může souviset s kulturním 
kontextem komunikace a s typem pacientů, kteří mají do léčby přístup.  Bez podání 
konstruktivní kritiky je velice těžké vyjádřit možné návrhy na zlepšení léčebných zařízení. 
Za jednoznačně nejprospěšnější část léčebného programu považovali všichni respondenti 
psychoterapii. Tento fakt potvrzuje literaturu hovořící o důležitosti psychoterapie v léčbě 
závislostí, kdy klíčovým cílem je získání náhledu pacienta, jak již bylo zmíněno výše. 
Skupinová terapie byla nejčastěji zmiňovaným typem terapie, která pacientům přináší 
užitek, přičemž nejvíce si cení přítomnosti ostatních pacientů, jejich reakcí a názorů na 
sdílené téma. V Ugandě není skupinová terapie zcela přítomná, přítomnost skupinové 
dynamiky oceňovali respondenti především v rámci svépomocných skupin AA. Mnohem 
více, než v jiných zemích, zmiňovali respondenti v Ugandě prospěšnost individuální 
terapie. Tu provádí tzv. poradci (counselors), kteří mají více času pro práci individuální 
práci s pacienty.  

V Ugandě byla pro účastníky výzkumu ještě velmi přínosná spirituální terapie, kterou 
respondenti nazývali také meditací. Dle bio-psycho-socio-spirituálního modelu léčby 
závislostí by spirituální složka měla být nezbytnou součástí léčebného programu. 
Důležitost tohoto druhu terapie v Ugandě souvisí s kulturním kontextem, ve kterém víra 
hraje významnou roli a je mnohem více zakořeněná do života běžné populace, než v ČR 
a Belgii, přesto by tato složka léčby měla být zastoupena i v těchto zemích.  
Jako způsoby udržení abstinence po léčbě uváděli respondenti kromě výše zmíněné 
důležitosti doléčovacího programu také nezbytnost rozhodnutí k trvalé abstinenci. 
Schopnost uskutečnit takové rozhodnutí nezbytně souvisí s diskutovaným cílem 
psychoterapie v léčbě závislostí a to se získáním náhledu na svou situaci a s realizací 
změny životního stylu a s nastolením trvalé abstinence. Tuto nezbytnost rozhodnutí 
nezmiňovali respondenti v Ugandě. Tento fakt může souviset s nedostatečností 
psychoterapie v léčbě a s malým důrazem na skupinovou psychoterapii ve zkoumaných 
psychiatrických nemocnicích.  

V průběhu výzkumu vyvstala jistá omezení, která mohou mít vliv na jeho výsledky. První 
limit výzkumu se týká nedostatku schválení etickou komisí. Hlavním důvodem odkročení 
od tohoto procesu byl časový limit přípravy podkladů pro zasedání etické komise 
a skutečnost, že komise zasedá jen jednou měsíčně. O přípravu dokumentů jsem se jako 
výzkumník pokusila, ale nakonec se jednalo o časově nemožný proces pro zrealizování 
výzkumu v termínu. Lpění na schválení etickou komisí by mohlo ohrozit vznik celé práce. 
Další limit se týká osoby tazatele. Mgr. Kalema uskutečnil rozhovory v Ugandě v roli 
profesionála, působícího v obou vybraných zařízeních. Respondenti byli tedy mimo 
účastníky výzkumu také pacienty vybraných programů. Rozporem v rozhovorech mohl být 
faktor záměrného zamlčení určitých výpovědí z důvodu strachu z nepřijetí kritiky. Naopak 
některé výpovědi mohly být respondenty přizpůsobeny za účelem prestiže v očích 
pracovníků programu. V Belgii Mgr. Kalema vystupoval v roli stážisty, profesionála 
z Východní Afriky. Faktor, že neovládá místní úřední jazyk, přestože všichni pacienti 
hovořili anglicky, mohl přispět k oboustranným nedorozuměním, stejně tak jako prostředí 
a klima uskutečněných rozhovorů.  V převzatých interpretacích mohlo také dojít k mírným 
zkreslením z důvodu překladu z angličtiny a práci pouze s audio nahrávkami.  
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Cílem studie bylo popsat srovnání systémů léčby závislostí na alkoholu ve třech zemích. 
Studie měla sloužit k porozumění základním principům léčby v těchto zemích, výhodám 
a nevýhodám jednotlivých programů. Práce umožnila hlubší nahlédnutí do léčby 
v jednotlivých zemích, s možností srovnání jednotlivých principů a postupů z pohledu 
pacientů zdravotnických zařízení. Přiblížení mezinárodních srovnání systémů léčby 
závislosti by měla sloužit jako inspirace odborníkům k dalšímu výzkumu, vzdělávání 
a k neustálému rozšiřování obzorů na mezinárodním poli léčby závislostí. Věřím, že i přes 
diskutované limity byl tento cíl naplněn. 
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       Nahlédnutím řešitele do mé zdravotnické dokumentace 

 

Obdržel/a jsem písemnou informaci pro účastníka výzkumu.  

Byl/a jsem podrobně informován/a o cílu studie, o jejích postupech, a o tom, co se ode mě 

očekává.  

Tazatel mi dále odpověděl na všechny moje otázky ohledně realizace výzkumu a zapojení mé 

osoby srozumitelně a dostatečně podrobně.  

Svůj souhlas s účastí ve studii dávám dobrovolně. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast ve studii 

mohu kdykoliv přerušit či odstoupit, bez udání důvodu, aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mého 

dalšího léčení. Moje účast ve studii je dobrovolná. 

Jsem si vědom/a toho, že výzkum proběhne anonymně a že informace, které sdělím tazateli, 
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osoby. 

V případě zájmu mám možnost získat další informace u vedoucího projektu Mgr. Jaroslava Šejvla 

(jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz) a nahlédnout také do výsledků studie. Zde také mohu směřovat 

veškeré své stížnosti. 

Tento informovaný souhlas je vyhotovený ve 2 kopiích – jedna pro účastníka výzkumu a jedna pro 

tazatele jako součást dokumentace projektu. 

 

V _____________ dne __________                 ___________________________________ 

        Podpis účastníka výzkumu 

 


