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ANOTACE 

Práce se zabývá hodnotovou orientací uživatelů návykových látek v různých stádiích 

motivace ke změně. Výzkumná část práce je zpracovaná formou kvalitativního šetření. 

Zjišťuje, zda preferované hodnoty uživatelů návykových látek ovlivňují stav motivace 

k abstinenci a nabízí vhled do jejich prožívání.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hodnota, hodnotová orientace, drogová závislost, motivace, rizikové chování 

ANNOTATION 

The thesis deals with value orientation of drug addicts at different stages of motivation to 

change. The research part of the thesis is elaborated through a qualitative survey. 

Determines whether the drug addict´s preferred values affects the state of motivation for 

abstinence and offers an insight into their experience. 
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1 Úvod  

 Hodnoty a hodnotové orientace jsou v současné době stále častěji diskutovaným tématem. 

V současné, velmi rychle se proměňující době je stabilní hodnotový systém, neboli vědomí 

toho co je pro nás smysluplné a vzácné, důležitým bodem orientace. Mít své hodnoty bývá 

často relativizováno a podrobováno kritice. Pro některé z nás se hodnoty mohou stát 

prázdným pojmem, který necháváme někde za sebou v honbě za úspěchem, hmotným 

bohatstvím nebo nejnovějším módním trendem. 

Myslím si, že hodnoty nám umožňují nejen orientovat se ve světě, chápat jeho zákonitosti, 

ale i nést za svá rozhodnutí odpovědnost a pochopit, co je pro nás přínosné a užitečné. 

Co nového by mohla práce přinést? Hlavním cílem je nabídnout vhled do prožívání 

závislých lidí a do jejich uvažování nad vlastním hodnotovým systémem. Prostřednictvím 

dvou dílčích cílů výzkumného šetření se snažím odpovědět na otázku, zda preferované 

hodnoty uváděné uživateli návykových látek souvisejí se stavem jejich motivace ke změně. 

Předpokládám, že porovnání třech kategorií závislých osob v různém stavu užívání 

(aktivně užívající, na počátku abstinence a abstinující), poskytne významnější vhled 

do samotného procesu změny.  

Exkurz do jejich myšlení by mohl prohloubit porozumění pedagogů při tvorbě 

preventivních programů, které se zaměřují na snížení rizik vzniku závislosti. Výzkumy, 

které se zaměřovaly na hodnotové orientace, se převážně snažily obsáhnout velký vzorek 

respondentů různých skupin, a proto volily kvantitativní metody. Ovšem je otázkou, zda 

kvantitativní metody mohou obsáhnout tak specifickou oblast jako je hodnotový systém 

závislých. Výzkumná část mé práce je zpracována metodou kvalitativní, která lépe 

koresponduje se záměrem práce.  

Důvodem vlastního výběru tématu zaměřeného na hodnoty uživatelů návykových látek 

je má téměř desetiletá pracovní zkušenost v Kontaktním centru CPPT o.p.s. Během praxe 

v tomto zařízení jsem si kladla otázku, zda je možné najít souvislost mezi motivací 

ke změně u těchto klientů a jejich hodnotovou orientací. V řadě případů jsem byla 

svědkem jak proměny závislého člověka, kterou by řada lidí vnímala jako nemožnou, tak 

i morálního propadu člověka, o kterém by si okolí myslelo, že k tomu nemá objektivní 



 

8 

 

důvod. Ptám se: „Co takový téměř ztracený člověk našel a co zdánlivě spokojený člověk 

ztratil“?  

Někteří pedagogové a nejen oni mohou být pesimističtí, co se týče schopnosti závislých 

lidí svoje problémy překonat. Některá jednání závislých mohou zjednodušeně interpretovat 

jako jakousi genetickou předurčenost k životní roli toxikomana. Pedagogové mohou nabýt 

dojmu, že nelze učinit mnoho významného v prevenci vzniku závislosti. Svou prací bych 

ráda přispěla k alespoň malému snížení někdy pociťované bezmoci. Většina mých klientů 

začala užívat návykové látky mezi dvanáctým a třináctým rokem svého života a někteří 

i dříve. Většina z nich měla za sebou vyšetření v poradnách, pobyty ve Střediscích 

výchovné péče apod. Na těchto místech, ale i ve škole měli co dočinění s intervencemi 

pedagogů, které pro ně mohly být významnější než intervence specializovaných odborníků. 

Práce by mohla být inspirací lidem, kteří se závislými pracují v rámci řady sociálních 

služeb, protože i v oblasti adiktologické začíná převažovat pohled medicínský. 

Jistě by bylo zajímavé ptát se proč tomu tak je, to však není cílem této práce. 
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2 Hodnota a hodnotová orientace  

Hodnota a hodnotová orientace jsou základní pojmy, které je potřeba vyjasnit 

hned v úvodu této práce. Poměrně dlouhou dobu se hodnoty a hodnotové orientace 

považovaly za neuchopitelné a složitě měřitelné pro vědecké zkoumání. Jako první začali 

zkoumat hodnoty sociologové, kteří je vnímali jak stavební kameny různých společností. 

Hodnoty a jejich význam stále častěji zajímají obory, jako jsou pedagogika a psychologie, 

a to hlavně v souvislosti s jejich motivační funkcí pro osobnost člověka. Hodnotové 

orientace ovlivňují lidské jednání, rozhodování, postoje i volbu životních cílů a můžeme 

je definovat skrze jejich funkci. Vyjadřují smysl jednání a v něm zahrnutý cíl. Hodnotové 

preference se uskutečňují skrze volbu možných cílů a prostředků vedoucích  

k jejich dosažení. Hodnotová orientace může být i souhrnem názorů a postojů k různým 

kvalitám skutečnosti, které pro nás představují určité hodnoty. Pro účely této práce 

bych hodnotu definovala jako vše, co člověk považuje pro sebe za vzácné, důležité a hodné 

k usilování. Alternativu nebo doplnění může poskytnout definice hodnot jako „systému 

získaných dispozic člověka jednat nebo směřovat k cíli v souladu se žádoucností, 

kterou určují podmínky existence“ (Cakirpaloglu, 2004, s. 384). 

  

2.1 Postoje 

V odborné literatuře můžeme najít řadu výkladů pojmu postoj. V textu budu nejprve 

vycházet z definice Nakonečného, který definuje pojem postoj jako výsledek učení. 

„Postoje tedy jsou produktem učení a mohou se za určitých podmínek měnit, neboť vše 

naučené je podmíněné, a tedy relativně trvalé, i když určité zkušenosti mohou vést 

k trvalým důsledkům. Významné postoje jsou stabilizované a v běžném životě se obvykle 

nemění; a pokud se mění, pak vlivem výrazné korektivní zkušenosti“ (Nakonečný, 2009, s. 

252). Tato definice v sobě nese pro práci se závislými pozitivní prvek. Postoje lze měnit 

a ovlivňovat za určitých podmínek, např. následkem korektivní zkušenosti, která bývá 

obsažená ve všech léčebných systémech, jež se používají pro resocializaci uživatelů 

návykových látek. 
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Postoje v sobě obsahují hodnocení, jsou tedy aktivním vztahem jedince k hodnotě 

a k okolnímu světu. Člověk se vztahuje k situacím, lidem a ke všemu, co má pro něj osobní 

význam, který může být negativní, pozitivní nebo ambivalentní. Většina postojů uživatelů 

návykových látek ke světu, lidem v něm, ale i k nim samotným je ambivalentní. Osciluje 

mezi adorací určité věci, situace, osoby až k úplnému zatracení a popření důležitosti. 

Postoj v sobě obsahuje složku chování a také jej jde definovat jako určitou připravenost 

k činu, jako jistý pohled či názor, ke kterému jedinec dochází na základě svých životních 

zkušeností a také následkem řady vlivů převážně sociálního charakteru. U závislých 

je tato složka velmi nestabilní. Jejich chování se proměňuje podle zdánlivě nesrozumitelné 

logiky, která v řadě případů postrádá kontakt s realitou. Významnou složkou postojů 

je jejich afektivní část, pomocí které člověk vyjadřuje co cítí k objektu svého postoje. 

V této oblasti je pro závislé charakteristická výrazná, neustále se měnící a zmatená 

afektivita. Jako velmi podstatnou funkcí postojů vnímám jejich schopnost uspokojovat 

potřeby jedince. Čím více potřeb uspokojuje, tím větší sílu má. V souvislosti s uživateli 

návykových látek je třeba zmínit, že kladný postoj ke změnám svého prožívání pomocí 

drog u nich může naplňovat důležité potřeby jistoty, kontroly ale i pozitivního 

sebehodnocení a to hlavně v počátcích užívání návykových látek. Čím více pro člověka 

významných potřeb postoje naplňují, tím více jsou rezistentní vůči změně. 

 

2.2 Hodnota a její vymezení v odborné literatuře 

Hodnota jako pojem má mnoho významů a dotýká se řady vědeckých disciplín, jako jsou 

filozofie, estetika, ekonomie či psychologie. Pojem hodnota vymezují různí autoři podle 

řady kritérií, které též vyjadřují jejich vlastní preference. Neexistuje tedy jednoznačná 

definice hodnot, kterou by jednotliví autoři akceptovali jako všeobecně platnou. 

Pro účely této práce jsem vybrala pojetí hodnot několika autorů, jejichž přístup 

k problematice přibližuje okolnosti a výchozí body mého uvažování o lidech, kteří učinili 

volbu užívat návykové látky. Vzhledem k tomu, že základ mého vzdělání v psychoterapii 

tvoří výcvik psychodynamický, jsou mi v základu bližší pojetí psychoanalytická 

a to hlavně těch autorů, kteří připisují význam sociálnímu prostředí a sociální interakci. 
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Pro pochopení přístupu uživatelů návykových látek k sobě a k svému životu je podstatný 

vhled do jejich interpersonálních vztahů, a to jak do současných, tak i do důležitých vztahů 

v jejich minulosti. Nelze přehlédnout též souvislosti mezi společenskou situací a v tom 

nejširším kontextu souvislosti se samotnou kulturou, ve které jedinec vyrůstá a která 

je základem bazálních hodnot, jež přijímá anebo odmítá. Teoretickou oporou pro tento můj 

pohled je práce psychoanalytičky Karen Horneyové, která zdůrazňovala dynamickou 

interakci mezi lidmi, společenstvím a kulturou. Důvodem, proč považuji práci se závislými 

za smysluplnou, je mé přesvědčení, že vývoj člověka je ze své podstaty nastaven 

k přirozenému růstu, i když na základě některých frustrujících zkušeností se vztahy může 

dojít k jeho proměně v destruktivní tendence a maladaptivní chování. Prožívání závislého 

je do velké míry plné konfliktů a nenaplněných potřeb. Horneyová uvádí, že: „ konflikty 

jsou ve vztahu s názory, přesvědčeními a morálními hodnotami, takže jejich rozpoznání 

předpokládá, že máme vyvinuté vlastní pojetí o hodnotách“(Horney, 2011, s. 88). Myslím 

si, že konflikt potřeb a hodnot s realitou bývá častou příčinou vzniku duševních potíží. U 

závislých jedinců bývají časté deklarace určitých přesvědčení a hodnot, které ale dotyčný 

neumí blíže přiblížit nebo obhájit. Horneyová ve svých pracích popisuje pojem 

kvazihodnoty, který vysvětluje takto:„Osoba předstírá, že jedná na základě nějaké 

hodnoty, ale ve skutečnosti se pouze přizpůsobuje nebo spíše jen formálně souhlasí 

s požadavky okolí“(Horney, 2011, s. 95). Na rozdíl od autorky a její definice 

kvazihodnoty, já nepředpokládám u závislých účelovost vyjádření, ale vnímám za nimi 

spíše potřebu někam patřit. To, že současně závislý neví, kam vlastně patří a kam chce 

vlastně patřit, samotnou potřebu ani její autenticitu nepopírá. 

Společně s dalším významným psychoanalytickým autorem Erichem Pinchas Frommem 

souhlasím s tím, že hodnoty existují uvnitř člověka, a že lidská bytost je tou nejvyšší 

hodnotou. Žádného člověka natož člověka závislého nelze pochopit, pokud ho nenahlížíme 

v jeho celistvosti. Někteří pracovníci v oblasti závislostí mají tendence potíže závislého 

člověka zjednodušovat, tedy vnímat závislost jako nemoc. Kategorie nemoci je jistě 

přehlednější než spletitá síť příčin a následků, jakou může vznik a průběh závislosti být. 

Na druhou stranu může tato zdánlivá jednoduchost svést pracovníka takzvaně s cesty 

bližšímu pochopení klienta. Na práci se závislými se dá nahlížet v duchu Frommova 

pohledu, který k otázce pochopení člověka říká že:„Lidskou osobnost nelze pochopit 
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pokud, nenahlížíme na člověka v jeho celistvosti, která zahrnuje jeho potřebu nalézt 

odpověď na otázku po smyslu jeho bytí a nalézt normy, podle kterých by měl žít“(Fromm, 

1997, s. 67). 

Za různými druhy závislostního chování je možné pozorovat spíše nevědomý pokus 

dotyčného o dosažení integrity s vlastním Já. Systém osobních hodnot určitým způsobem 

organizuje všechny osobní zkušenosti dotyčného a transformuje je v druh směrnic, 

které jsou obsaženy v jeho jednání v různých životních situacích. V této souvislosti někteří 

autoři uvádějí, že mezi závislými panuje jistá anomie, kterou lze chápat jako stav rozkladu 

soustavy individuálních i společenských hodnot. Psychologové se do velké míry shodují 

v tom, že anomie je charakteristikou spíše postojovou. Faktory, které vedou k jejímu 

vyššímu výskytu, mohou vést i k vzniku různých forem problémového chováni, včetně 

zneužívaní návykových látek. Je otázkou, zda jde říci, že vyšší míra anomie je výrazem 

nedostatečné internalizace sociálně schvalovaných norem nebo vyjadřuje u závislých osob 

spíše jistý pocit rezignace na společnost a své vlastní možnosti. Osobnost a její vývoj 

hodnot prochází určitými vývojovými etapami. Podle Eriksona je proces psychosociálního 

vývoje jedince dynamickou neznámou. Podstatu vývoje jedince tvoří prožívání 

významných interpersonálních zkušeností a též získané zkušenosti v průběhu 

interpersonálních krizí. Očekávaným výsledkem této složité interakce je vytvoření systému 

pro jedince charakteristických ctnostní. V případě nepříznivých podmínek vývoje vznikají 

strategie jak alespoň částečně naplnit své potřeby. Tyto strategie mohou a u závislých lidí 

mají podobu různých druhů maladaptivního chování. Co se týče mého pohledu na roli 

hodnot pro závislé, myslím si v souladu s Eriksonovou teorií, že vývoj Já není vázán na 

předem připravený biologický program, ale že existují latentní potenciály osobnosti pro 

rozvoj hodnotového systému bez ohledu na možný mezistupeň v podobě rezignace. 

2.3 Druhy hodnot 

Třídění hodnot je stejně rozsáhlé, jako jsou rozsáhlé mnohé teorie o hodnotách. Autoři 

hodnoty třídí dle logiky jejich vlastní teorie. Přirozeně základním dělením může být 

rozlišení na hodnoty odvozené od našich tělesných potřeb, hodnoty odvozené od potřeb 

kulturně a sociálně podmíněných a hodnoty, které mají svůj původ ve výzvách, nárocích 
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a požadavcích druhých. Důležité se pro každého člověka stávají ty hodnoty, které směřují 

k sebeaktualizaci a vedou k prožívání naplněného života.  

Jedno ze základních dělení, které bych ráda zmínila, představuje Milton Rocheach, 

který dělí hodnoty na instrumentální a terminální (Rabušic, 2001). Způsob chování nebo 

instrumentální hodnota napomáhá zvolenému stavu existence nebo k dosažení cílové 

terminální hodnoty. Instrumentální hodnoty se vztahují spíše na morálku a vhodnost. 

Terminální hodnoty určují aktuální nebo vzdálené cíle. Je otázkou, zda pro uživatele 

návykových látek může být terminální hodnotou jejich současný závislý stav 

a instrumentální hodnotou jejich různé, v řadě případů protispolečenské chování. Existují 

pohledy, které tvrdí že:„Užívání návykových látek je součástí naprosto jiného hodnotového 

systému, a že v sobě nezahrnuje žádný negativní postoj vůči společnosti“ (Palm, 2011, 

s. 101). S tímto pohledem bych si dovolila nesouhlasit. Ze svých zkušeností bych 

si netroufla tvrdit, že uživatelé drog jako skupina mají nějaký svůj vlastní hodnotový 

systém, který by byl nezávislý na společnosti, ve které žijí. Spíše bych řekla, že jejich 

hodnotový systém je nestabilní, proměnlivý a nejistý. V některých případech se jejich 

vztek a rezignace promítá do vzývání různých protispolečenských hodnot, kterými se snaží 

vyprovokovat alespoň nějakou reakci okolí. 

Hledisko, které se na hodnoty dívá z úhlu pohledu zdroje jejich vzniku, rozlišuje hodnoty 

na individuální a institucionální. Individuální hodnoty jsou kategorie ryze subjektivní. 

Institucionální hodnoty představují obecné normy a závazná pravidla chování pro všechny 

členy skupiny. U závislých jedinců může docházet ke střetu s institucionálními hodnotami, 

které se rozhodli z řady svých vlastních důvodů neakceptovat. 

2.4 Vlivy utvářející hodnotovou orientaci 

Vlivů, které utvářejí hodnotové orientace je celá řada. Tradičně se za nejdůležitější skupinu 

činitelů socializace a hodnotové stability považují rodina, vzdělávací systém a vrstevnická 

skupina (referenční, zájmová). Do této klasické triády bych ráda doplnila pro naši kulturu 

již typická média, jejichž vliv neustále stoupá. 

Fenomén socializace je přítomný snad v každé kultuře, protože skrze socializační proces 

společnost zajišťuje zvnitřnění určitých norem a pravidel chování, které jsou 
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charakteristické pro danou kulturu. Neexistuje ideální socializace, pouze se dá tvrdit, 

že existuje více či méně povedený, ale neukončený proces tohoto celoživotního jevu. 

Ohledně role socializace z hlediska sociální kontroly je nutné podotknout, že existují 

rozdíly mezi tradiční a moderní společností. V tradiční společnosti člověk žil v komunitě 

známých lidí převážně bez anonymity. Sociální kontrola byla všudypřítomná. Všem lidem 

bylo jasné nebo jim bylo předkládáno, jak mají žít a jaká je jejich role v komunitě. Volba, 

která je ve zvýšené míře charakteristická pro moderní společnost, byla omezena. 

Velkou roli v životě člověka hrála víra a v ní obsažené morální normy. Samozřejmě, 

že nelze tradiční společnost idealizovat, protože i uvnitř ní existovali lidé, kteří normy 

neakceptovali a jednali proti nim. V moderní společnosti, jež je více anonymizována, 

je role sociální kontroly snížena. Život v anonymních komunitách s sebou nese více 

nutnosti volit, více osamocenosti a individualizmu, který bývá někdy vnímán jako cenná 

hodnota. Pomoc druhým lidem bývá v moderních společnostech institucionalizována 

do různých druhů služeb a směřována na odborníky. Role spoluzodpovědnosti za druhé je 

zpochybňována v rámci ideálu individualismu, a též rozvolňována neadresností 

anonymních komunit. 

Rodina představuje pro jedince místo, kde získává základní zkušenosti se vztahy. Pro 

člověka a jeho další pozitivní vývoj je stěžejní primární vazba s matkou, jako nejčastějším 

představitelem pečující osoby. Jako významný zdroj vzniku budoucích závislostních 

způsobů jednání je označováno narušení primární citové vazby s matkou (teorie 

Attachementu). Řada autorů, kteří se zabývají problematikou závislosti shodně tvrdí, 

že u závislých se ve zvýšené míře objevuje nejistý druh citové vazby. Ze své praxe mohu 

potvrdit, že řada klientů se k droze vztahuje jako k osobě, která jim naplňuje jejich potřeby, 

a kterou si dávkují dle svých představ. Skrze drogu regulují své jinak nezvladatelné emoční 

stavy. Droga jim dodává pocit bezpečí. 

V rodině se jedinec seznamuje a jsou mu předávány základní vzorce mezilidského chování. 

Právě v rodině a skrze její pohled na svět okolo ní, se u dítěte začínají vytvářet základy 

jeho hodnotové orientace - toho co je cenné a hodné k usilování a též to, za co bude 

chváleno a přijímáno. Dítě může na svět přijít s mnoha potenciály pro svůj různorodý 

vývoj, ovšem na kvalitě podnětů v prostředí rodiny záleží, zda bude jeho potenciál mít 
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možnost se rozvinout. Je zajímavé, že se zatím neprokázalo, že by závislý jedinec pocházel 

z určitého typu rodiny ve smyslu např. materiálního zajištění nebo příslušnosti k určité 

sociální vrstvě. Co se však týká výchovných stylů v rodině, je již prokázáno, 

že hyperprotektivní způsob výchovy nebo nezájem o prožívání dítěte, ale také jednostranné 

zatěžování může potencovat vznik závislosti. 

Škola a školní prostředí je místem institucionální socializace. Ve škole dítě získává řadu 

dalších zkušeností s širším světem mimo svoji vlastní primární rodinu. Je obecně známým 

faktem, že hlavním úkolem školy je široká oblast vzdělávací.„V dnešním „informačním“ 

světě je škola již nahraditelná ve své vzdělávací funkci, ale její socializační funkce naopak 

nesmírně vzrostla“(Kopřiva, 2006, s. 286). Výchova a předávání širších sociálních norem 

ve škole probíhá skrze různé formy sociálního učení, ale také skrze vztahy s učiteli 

a vychovateli, kteří se stávají vzory, ke kterým se děti vztahují ať pozitivním způsobem, 

nebo se vůči nim vymezují. U závislých jedinců jsem vypozorovala, že jejich vztah 

ke vzdělávání jako hodnotě nebývá příliš rozvinutý. Velká většina má pouze základní 

vzdělání, případně nedokončené odborné učiliště či střední školu. Samozřejmě existují 

výjimky z řad lidí, kteří se svojí závislostí byli schopní vystudovat i několik vysokých škol. 

Myslím si, že snížená vzdělanost závislých lidí nesouvisí tolik s inteligencí, jako spíše 

s postoji vůči škole. Když jsem se svých klientů ptala, jak by charakterizovali svůj postoj 

ke škole a co za zkušenosti z ní mají, dozvěděla jsem se, že řada klientů školu ztotožňuje 

s neosobností, výkonem a vlastní nedostačivostí, kterou vnímali skrze celou řadu vyšetření, 

jež během školní docházky absolvovali. Dále jsem se klientů ptala, zda si vzpomínají 

na některé své učitele či vychovatele. Někteří klienti vzpomínali hlavně na své vychovatele 

v rámci sportovních aktivit. U učitelů oceňovali vlastnosti jako spravedlivost, trpělivost 

a smysl pro humor.  

Velká většina uživatelů návykových látek započala svoji drogovou kariéru někde mezi 

třináctým a patnáctým rokem svého života, tedy v době, kdy velkou roli v jejich životě 

začíná hrát vrstevnická skupina. 

Vrstevnická skupina je socializačním činitelem, který nabývá své největší sily v období 

puberty a adolescence. Význam vrstevnické skupiny se dá charakterizovat takto: 

„Vrstevnická skupina slouží jako opora v procesu vytváření individuální identity. 
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Dospívající se může uspokojivě definovat příslušností ke skupině, tzv. skupinovou identitou, 

která mu pomáhá překonat nejistotu v procesu osamostatňování, v jeho 

individualizaci“(Vágnerová, 2012, s. 371). Nevhodná až patologická vrstevnická skupina, 

ve které je součástí norem chování užívání nebo experimentování s návykovými látkami, 

bývá uváděna jako jeden s podstatných činitelů, který napomáhaná rozvoji závislosti. 

Citlivý jedinec, jehož dosavadní vývoj probíhal v nepříznivých podmínkách, bývá vlivu 

takových skupin zvýšeně nakloněný. Jeho potřeba někam patřit, být přijímán a oceňován je 

velkou měrou frustrována. Stejně tak osobní nejistota pramenící z dosavadních zkušeností 

s nejistými a nestabilními vztahy zvyšuje riziko zvýšeného vlivu těchto rizikových skupin. 

Citlivému jedinci většinou schází jistý druh pevnosti, který je nutný k odolání škodlivým 

normám skupiny. Navíc to, co začne nabízet droga, je většinou intenzivnější než cokoliv 

předtím zažil. Zpočátku neomezená možnost potlačení osobních problémů, frustrací 

a naplnění potřeb, které do té doby naplněné nebyly, je více než přitažlivá. To a mnoho 

dalších vlivů, pak spouští spirálu, na jejímž konci je jen on a droga. 

Media v naší společnosti hrají významnou roli. V historickém kontextu se jejich vliv 

datuje vznikem knihy a knihtisku. Stále významnou roli též hraje televize, která předkládá 

skrze své pořady a celkové vyznění jisté normy a poskytuje marketingově upravenou 

představu o tom, jak žít. Ovlivňování lidí skrze reklamy na produkty a zážitky, 

které je nutné koupit a prožít, je nepopiratelné. Tento konzumní prvek pozoruji v průběhu 

let i u skupin uživatelů návykových látek. Někteří autoři se domnívají, že skupiny 

toxikomanů lze popsat jako skupiny vymezující se vlivu většinové společnosti tedy 

„Je dokonce možně mluvit o samotné kultuře, která je definovaná hodnotami, estetickými 

znaky (hudbou, literaturou, oblečením), filosoficky, politicky či nábožensky 

(př. anarchismus), rituály (při aplikaci) či jazykem (slang). Sounáležitost s takto 

vymezenou skupinou a kulturou má významný vliv na vývoj a hledání vlastni identity a to 

zvláště u lidí, kteří mohou na základě předchozích zkušenosti mít zvýšenou potřebu 

či obtíže při utváření individuálního a hodnotového vědomí sebe sama“(Hajný in Kalina, 

2003, s. 137). S tímto výrokem bych se na počátku své práce s uživateli návykových látek, 

tedy v roce 2006 ještě ztotožňovala. V průběhu let však stále intenzivněji sleduji právě 

prvek konzumního pojetí u klientů a to jak ve vztahu k droze, tak ve vztahu k sobě 

navzájem. Necítí se být tolik ztotožněni se skupinou toxikomanů, i zde se objevují prvky 
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individualismu a rozpadu specifických skupinových norem, které byli dříve pro skupiny 

toxikomanů charakteristické. Uživatelé návykových látek se sice přiklánějí k některým 

druhům filozofií např. k anarchismu, ale používají je jaksi uživatelsky, stejně tak jako 

Facebook. Vliv médií jako jsou internet a různé sociální sítě, se kterými řada mladých lidí 

vyrůstá, vnímám i v generacích uživatelů návykových látek.  

 

  



 

18 

 

3 Logoterapie a existenciální analýza – základní východiska 

V uvažování o vzniku a průběhu závislosti nám mnohé objasní hledisko psychodynamické, 

které popisuje řadu faktorů, jež podporují vznik a udržování závislosti. Psychodynamické 

teorie popisují vývoj závislosti od prvotních potíží dítěte s primární vazbou na pečující 

osobu po interpersonální kolize a vnitřní konflikty jedince v kontextu 

společensko kulturní situace. Nevýhodou některých psychodynamických hledisek je 

však jistá míra determinace jedince, který následkem souhry mnoha životních vlivů 

nemůže mnoho udělat pro svoji změnu. To však ne zcela koresponduje s realitou, kdy 

v praxi můžeme vidět u závislého člověka zcela nečekaný obrat v jeho životním 

směřování. Způsob transformace nejen závislých lidí nám více přibližuje hledisko 

logoterapie, která v pohledu na lidský potenciál není tak pesimistická a převážně vnímá 

člověka jako aktivního činitele svého života. 

Logoterapie bývá některými autory nazývána třetí vídeňskou školou (směrem) 

psychoterapie (po psychoanalýze a individuální psychologii). Založil ji Viktor E. Frankl, 

vídeňský neurolog a psychiatr židovského původu. Otázkou smyslu života se Frankl 

zabýval již ve 20. letech 20. století, kdy poprvé publikoval na doporučení Sigmunda 

Freuda v Mezinárodním časopise pro psychoanalýzu (1924). Na počátku své dráhy 

spolupracoval s již zmíněným Sigmundem Freudem a též s Alfredem Adlerem. 

S oběma se však názorově rozešel a v průběhu 2. poloviny 20. století vytváří vlastní školu. 

Frankl upozorňoval, že pohled psychoanalýzy a individuální psychologie má do určité 

míry rysy redukcionismu. Psychoanalýza podle Frankla nahlíží na dění v člověku 

pohledem duševní kauzality a z toho vycházejícího „muset.“ Individuální psychologie  

A. Adlera zase pohledem duševní finality a z toho vycházejícího „chtít.“ Ptal se, zda by se 

k těmto kategoriím neměla přidat další„mít (povinnost)“. Obě, tedy psychoanalýza 

a individuální psychologie, podle něj postihují dva základní principy lidského bytí 

(být vědomý a být odpovědný), avšak odděleně. Vědomí a odpovědnost jsou jistě 

původními základy lidského bytí. Antropologicky by se toto zjištění dalo vyjádřit„Být 

člověkem znamená být vědomým a být odpovědným“, ale Frankl považoval za nezbytné 

doplnění existujících psychoterapeutických přístupů o takový přístup, který za duševním 

utrpením neurotického člověka vidí jeho duchovní usilování – vůli k smyslu. Logoterapie 
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je tedy zaměřena na duchovní stránku člověka a jeho existence, která není dána pouze tím, 

že existuje Já ale také tím, že existuje nějaké Ty, ke kterému se Já vztahuje. 

Do psychoterapie tento směr přinesl otázku existenciálního naplnění a vyrovnávání 

se smyslem bytí (Yalom, 2006). Duchovní stránka lidské existence se pak v životě 

projevuje svobodou v osobních volbách, odpovědností za ně a prožíváním jejich 

smysluplnosti nebo nesmyslnosti vzhledem k rozpoznaným životním hodnotám. 

Logoterapie vychází ze třech myšlenkových proudů existencionalismu, fenomenologie 

a holismu. Ústředním tématem logoterapie je vůle k smyslu. K pochopení tohoto pojmu 

je třeba spojit hledisko psychologické s hlediskem filozofickým a ty poté vztahovat 

k realitě člověka na fyzické, duševní a duchovní úrovni. Toto sepjetí je v logoterapii vždy 

přítomné a nerozpojitelné. Franklova teorie byla velmi podpořená a prohloubena jeho 

válečnými zážitky z internace v koncentračních táborech.„Franklovi se jednalo hlavně 

o pomoc proti nihilismu, jehož následkem je bezesmyslnost a zoufalství“(Längle, 1997, 

s. 9).  

3.1 Pojetí hodnot podle V. E. Frankla 

Längle, následovník V. E. Frankla, popsal, že hodnoty jsou důvodem, proč dáváme 

přednost určitému jednání, věci, chování před jiným. Svůj vztah k nějaké hodnotě prožívá 

člověk tak, že lze říci, jako by mu "na ní viselo srdce"(Buber in Längle, 1997, s. 11). 

Hodnoty mají vždy povahu výzvy, aby se s nimi člověk propojil, aby svůj vztah k nim 

chránil a uchoval. 

V pojetí hodnot a jejich významu pro člověka, Frankl obhajuje nezávislost hodnotové 

sebedeterminace jedince oproti vnějším vlivům a ostatním činitelům života. Podle něho 

člověk z podstaty disponuje mnoha prakticky neomezenými možnostmi působení, kterými 

tvoří hodnotové postoje a tak čelí životu. Hodnotovou produkcí tak člověk realizuje vlastní 

naplněné bytí v plném slova smyslu. 

Logoterapie rozlišuje různé hodnoty (např. všeobecné, individuální, osobní) a dělí je do tří 

kategorií (Frankl, 1994). Každá situace v sobě nese možnost uskutečnění přinejmenším 

jedné hodnoty z oněch tří kategorií a tím nalezení jejího smyslu. Frankl tvrdí, že život 

od člověka vyžaduje jistou formu elastičnosti, elastického přizpůsobování se šancím, které 

život přináší. Vyslovené naplnění všech tří oblastí hodnot, jak je popisuje Frankl, znamená 
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ideální stav, který nebývá vždy v životě přítomný, proto by člověk neměl „zůstat stát“ před 

určitou kategorií hodnot. Měl by být obratný a schopný přejít k jiné skupině hodnot, které 

se stávají pro jeho nynější život aktuální a nabízí možnost jejich uskutečnění. 

3.1.1 Význam tvůrčích hodnot v lidském životě 

Podle Frankla existují hodnoty, které se dají naplnit tvůrčí činností. Člověk vkládá tyto 

hodnoty do světa a tím prožívá svou vlastní smysluplnost. Neměli bychom se nechat svést 

představou, že naše aktivita by měla a musela být velká. Vytvářet, být aktivní je něco 

přirozeně lidského. Není praktického rozdílu mezi životem „jednoduchého“ člověka, který 

plní jednoduše úkoly, které mu přináší rodina a povolání a „velkým“ státníkem, jehož 

rozhodnutí mění životy národů, činí-li svá rozhodnutí nesvědomitě. Není tedy rozhodující 

velikost jejich aktivity, ale svědomitost v naplňování úkolů, které jim jejich život přináší. 

To, zda a jak pracuje, to, zda místo, na které byl postaven, skutečně zastává, ať je to práce, 

domácnost nebo angažování se pro nějaké přesvědčení. V životě závislých lidí taková 

tvůrčí činnost chybí. Je možné, že právě proto je jejich život tak provizorní. Naplňování 

tvůrčích hodnot si vyžaduje aktivitu a vůli k překonávání požadavků a frustrací, které život 

přináší. Naplnění skrze tvůrčí hodnoty nepřichází ihned a to bývá pro závislé lidi problém. 

Postrádají právě ono proč a pro koho, proto dle mého názoru na tvůrčí hodnoty rezignují. 

V jejich životech lze zaznamenat jisté pokusy, které vzdáleně připomínají naplňování 

tvůrčích hodnot. Ojedinělé pokusy pracovat, které končí jejich neschopností snášet 

frustraci a pravidelnost. Bydlení v opuštěných budovách připomíná snahu si vytvořit 

nějaké místo pro svůj život. Občasné nabídky druhým, kteří se nacházejí v horší situaci než 

oni sami, připomínají pokus se o někoho starat. Vyjádřením potřeby péče je i pro uživatele 

drog typická péče o velké množství psů. Ovšem jejich snahy nemají nikdy dlouhého trvání. 

3.1.2 Význam zážitkových hodnot v lidském životě 

Zážitkové hodnoty se realizují nikoliv v činnosti, ale v prožívání. Člověk realizuje smysl 

díky prožití něčeho hezkého, dobrého, opravdového. Význam těchto hodnot by se neměl 

podceňovat, protože i ony mohou dát lidskému životu plnost. Mohou existovat názory 

některých pragmaticky založených lidí, které zpochybňují možnost realizovat aktuální 

smysl lidského bytí skrze pouhé prožívání. Pokud bychom se však podívali na zážitky lidí 

skrze hudbu, umění, sportovní aktivity, mohli bychom oponovat. Schopnost ponoření se do 
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prožitku je pro lidský život stejně důležitá, jako aktivita a schopnost tvořit.„Neboť i když 

jde jen o jediný okamžik už na velikosti okamžiku lze měřit velikost života. Výška horského 

hřebene se přece také neudává podle výšky nějakého dna údolí, nýbrž výhradně podle 

nejvyššího vrcholu hory. Tak však také v životě rozhodují o jeho smysluplnosti jeho 

vrcholné body a jediný okamžik může dát zpětně smysl celému životu“(Frankl, 1996, s. 62). 

Pokusy o naplnění této potřeby vidíme v naší společnosti i v marketingově upravené 

podobě skrze nabídky úžasných, nových a neobyčejných zážitků, což je bohužel poměrně 

nešťastným pokusem o rychlé prožitky. Dalo by se tvrdit, že v nich chybí prostota, 

jednoduchost a hloubka, které můžeme i bez marketingového obalu prožít v požitku 

z hudby, přírody, prožívání druhého člověka; hlavně pak v lásce. U závislých lidí je 

otázkou, zda užívání drog, které mění vědomí, není pokusem o to zažívat něco 

intenzivního a pokud možno rychle a bez námahy. V řadě případů bychom našli paralely 

jejich bludného usilování v nákupech prožitků u lidí takzvaně normálních a nezávislých. 

Drogově závislí lidé popisují úvodní prožitky z intoxikace jako něco velmi mimořádného 

a úlevného. Jejich další snažení je pak snahou o zopakování již prožitého, které je však 

nenávratně pryč. Daň, kterou si droga bere, je přímo úměrná výšce prožitku, který 

poskytla. V drogových prožitcích je možné zaznamenat něco velmi sobeckého, chybí zde 

sdílení s druhou osobou, kterou zažíváme v lásce, proto jsou narkomané odsouzeni 

k nezdaru, když se snaží onu „díru“, kterou cítí, naplnit skrze honbu za drogou. 

3.1.3 Význam postojových hodnot v lidském životě 

Frankl popisuje ještě kategorie hodnot, které nazývá postojové (Frankl, 2006). Život, dle 

Franklova názoru, může mít smysl i tehdy, když není tvořivý ani bohatý na zážitky. 

Realizace postojových hodnot spočívá v tom, jak se člověk staví k omezením, které mu 

život přináší. Svobodu člověk neztrácí ani tváří v tvář nezměnitelnému, protože má pořád 

možnost zaujmout vůči tomu postoj. Jedná se tu o hodnoty a vlastnosti jako statečnost 

v utrpení a důstojnost i v záhubě. Možnost realizace takové hodnoty spočívá v tom, jakým 

způsobem člověk nese nezměnitelné. Když nelze vytvořit nebo prožívat něco 

smysluplného v důsledku onemocnění nebo jiného utrpení, zůstává člověku ještě poslední 

hodnota a to uchování vlastního základního postoje k životu. Postojové hodnoty stojí často 

na ne tolik vědomém prožitku, který máme ve vztahu ke své existenci. Má-li člověk v sobě 
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zakotvenou kladnou odpověď na otázky (např. Je v podstatě dobré, že jsem? Chci žít?), má 

jeho život hluboký smysl, ať se děje nebo neděje cokoliv. Kdo na tyto otázky v sobě nemá 

kladnou odpověď, je ve svém nalézání hodnot i smyslu omezený a jeho život je 

nenaplněný. U závislých lidí je existence postojových hodnot životní křižovatkou. Pokud 

v sobě tyto hodnoty objeví, jsou příčinou a důvodem jejich transformace, cestou ke změně. 

Vytvoření postoje k vlastní životní situaci jim pomůže překlenout období dlouhé frustrace, 

kdy se potýkají s následky svého života s drogou a následně začít znovu bez pocitů viny, 

se zpracovanou drogovou životní zkušeností. Pokud v sobě závislý člověk žádnou 

z postojových hodnot neobjeví, pak mu nejspíše nepomohou ani sebelepší vnější 

intervence a jeho život bude i nadále provizorní a nenaplněný. Ani pracovníci 

protidrogových služeb nejsou schopní odhadnout, kdo z jejich klientů své postojové 

hodnoty objeví a kdo nikoliv. V tom může být skrytá krása i frustrace této práce. Každého 

pracovníka učí nemít tolik konceptů a očekávání o svých klientech, protože životní příběhy 

jednotlivých lidí nelze zařadit do škatulek. Šanci má a musí mít prakticky každý, 

protože:„Lidská existence nemůže být nikdy opravdu bezesmyslná, život člověka má svůj 

smysl až do „in ultimus“- tedy dokud dýchá, dokud je při vědomí, nese odpovědnost vůči 

hodnotám, i kdyby to byli pouze hodnoty postoje“(Frankl, 1996, s. 62). 

3.2 Pojetí motivace z hlediska logoterapie a existenciální analýzy 

Podle Frankla se celost člověka projevuje ve třech rovinách: v tělesné, duševní a duchovní. 

Tyto tři dimenze jsou spolu ve vzájemném vztahu, který vytváří specifickou dynamiku. 

Na úrovni tělesné jde člověku o uchování zdraví, což je řízeno pomocí potřeb. Na úrovní 

duševní jde člověku o naplnění a o získání příjemných pocitů a odstranění nepříjemných 

pocitů dle svých osobnostních vloh. Pokud je člověk v hledání rovnováhy svých vitálních 

sil úspěšný, projevuje se to jako pocit slasti. Neúspěch takového snažení, je prožíván jako 

selhání, frustrace. Na duchovní úrovni jde člověku o jistou zakotvenost v životě, o nalezení 

hodnoty svého života. 
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Zakotvenost a smysl  

 Slastné pocity 

 

 

 

 

 

                                                             Tělesné potřeby 

Obrázek 1 Dynamismy člověka na různých úrovních. Model, který znázorňuje možné rozdílné směřování v motivaci, 

což může být zdrojem konfliktů a frustrací. 

Ze vzájemného vztahu těchto dimenzí lze usuzovat na praktické důsledky. Tyto tři 

dimenze (tělesná, duševní, duchovní) jsou navzájem odlišné. Nemůžeme tedy úplně 

vyvozovat jednu z druhé, protože jejich jednotlivé dynamiky se rozvíjejí odlišně. V životě 

se tedy může stát, že to, co je na tělesné nebo duševní úrovni slastné, nemusí být 

na duchovní úrovni správné nebo dobré. Závislý člověk se více zaměřuje na to, co je 

příjemné, ať již je to smysluplné nebo ne. Člověk, který patologickou závislostí netrpí, 

může mít těžiště spíše v pocitu smysluplnosti. Některé události mohou být smysluplné, 

i když jsou nepříjemné. 

                                              Naplnění, smysl 

 

 

        Příjemné (úspěch)     Nepříjemné (neúspěch) 

 

 

                                           Zoufalství (nesmyslnost) 

Obrázek 2 Vzájemně odlišné dimenze a jejich odlišné dynamizmy v člověku mohou být zdrojem jeho konfliktů (co je 

příjemné nemusí být správně a naopak). 
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Pokud bychom odhlédli od tělesných a duševních motivačních sil v člověku, jsou podle 

Frankla podstatné čtyři základní osobně – existenciální motivace. Frankl zdůrazňuje 

usilování o smysl jako nejhlubší motivaci člověka. 

První motivací je, že člověk usiluje o zodpovězení základní otázky své existence. 

Ta se dotýká jeho vlastní jistoty ve smyslu: mám dost prostoru, abych zde mohl být 

člověkem? Pokud je dotyčný přijímán, může i on sám přijímat. Jistota o své vlastní 

existenci je zde základem jeho schopnosti přijímat, jinak o vlastní jistotu musí 

napřed bojovat. Druhou motivací je otázka jeho vlastního života. Člověk si uvědomuje, 

že žije, ale klade si otázku, zda vlastně chce žít. Ovšem život člověk zažívá jako hodnotu 

především díky blízkosti a náklonnosti, která ho otvírá k tomu, aby se mohl věnovat 

něčemu jinému (věcem nebo lidem). Prožitek vlastní zásadní hodnoty je podmínkou 

prožívání hodnot vůbec. Třetí motivací je otázka osoby. Jsem takový, jaký jsem, ale smím 

být takový? Je položena na zážitku uznání, úcty a respektu. Díky tomu, že je člověk brán 

vážně, se může aktivně postavit sám za sebe, což mu usnadňuje mít úctu i k jiným lidem. 

Člověk rozpoznává, co je jeho vlastní od toho, co je jiné. Čtvrtou motivací je otázka 

smyslu existence, která se dá parafrázovat: Pro co žiji. Jsem zde, ale co se tím má stát. 

Člověk zažívá smysl prostřednictvím příkladů - myšlenkových i praktických. V tom hraje 

důležitou roli výchova. Nalézání takového smyslu člověku usnadňuje vlastní soulad s jeho 

vnitřním i vnějším světem. 

3.3 Logoterapeutická prevence – pedagogické konsekvence 

Pro pedagogiku přináší logoterapie cenné podněty. Hlavně Elizabeth Lukasová 

se možnostmi logoterapie ve výchově zabývala. Její základní myšlenkou je:„Ne vše 

dovolovat a podporovat, ale vést k zodpovědnosti.“ Protože nejvyšší potřebou člověka 

je potřeba smyslu, je výchova probouzením a obnovováním smyslu pro smysl.  

Dnešní problémy dětí ve škole by se dali shrnout jako nepříznivé okolnosti, zaplavení 

podněty a nedostatečná motivace dítěte nebo rodiče. Z pohledu logoterapie 

je nejdůležitějším jádrem všeho motivace. Pokud je nějakým způsobem porušena u dětí, 

nebo u rodičů, jedná se o základní problém. Potíže s motivací, ukazují na poruchu v oblasti 

té základní lidské schopnosti, kterou Frankl označuje jako „vůle k smyslu“. Pokud je lidská 

motivace na něčem závislá, pak vlastně není úplně motivací. Člověk pak není pánem své 
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vůle, nýbrž je poddaným svých podmínek. Nemyslím si, že cestou jak motivaci u dětí 

zvýšit je honění se za zajímavostí nabízené látky. Děti by měli vědět a musí vědět, k čemu 

co dělají, jaký smysl to má a jaký zisk to přinese. To si myslím, že může být výzvou 

pro pedagogy. Vědí to oni sami? Motivace k dosažení nějakého cíle je o to vyšší, o co 

významnější a také dosažitelnější se daný cíl jeví. Potencionální budoucí prospěch není 

vhodným cílem pro vzbuzení motivace u dětí, protože takový cíl nejsou ani schopni 

vnímat. Zisk působí na současné chování tím méně, čím později se dostaví, čím méně 

je znám. Mnohem větším ziskem pro dítě může být i pochvala, zájem a účast. Je možné 

tvrdit, že nic, co dítě udělá dobře, není samozřejmé, i když si to mnozí rodiče i učitelé 

myslí. 

Pozitivní na celé věci může být fakt, že děti nejsou a nebudou navěky svázány 

svým dětstvím. Když dospějí, mají stále ještě možnost změny a zlepšení, 

a to sebevýchovou. Myslím si, že nelze všechny nedostatky dětí přičítat jejich rodičům 

nebo škole, neboť i děti jsou podle svého vývojového stupně spoluodpovědné za to, 

co dělají a nedělají, a ke svému vlastnímu vývoji postupně přispívají stále větším dílem.  

Zajímavým fenoménem je dle mého názoru zvyšující se neurotizace dětí. Mnohem silněji 

neurotizují člověka drobné události probíhající každý den v příliš ochraňujícím, 

hysteroidním prostředí nevhodného výchovného klimatu. Příliš pozornosti, příliš obav, 

nátlaku a nároku, příliš vysoká očekávání. To vše spojené s přehnaným důrazem na málo 

důležité věci spouští proces neurotizace v raném dětství. Neurotické a nejisté dítě má 

mnohem blíže k vzniku patologické závislosti. Skutečně kvalitní prevencí závislosti 

je právě práce na snížení počtu neurotických dětí. Praktické programy zaměřené 

na informace o návykových látkách jsou jistě důležité, ale jaký mohou mít skutečný dopad, 

pokud bychom opomenuli právě fakt neurotizace dětí. Z jiného pohledu by mohla být 

zajímavou inspirací logoterapeutická metoda dereflexe, která je opakem reflexe, tedy je 

odvratem od sebepozorování, od braní sebe samého jako toho, co je nejdůležitější, 

od všeho myšlenkového kroužení kolem vlastního já. Tato metoda by mohla být zajímavou 

pro naši dobu, ve které někdy dáváme příliš velký důraz na sebe sama. Právě to může být 

také příčinou zvyšujícího se počtu neurotických lidí.  
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4 Závislost 

Na závislost se dá nahlížet z mnoha hledisek. Ve skutečnosti je mnohem rozšířenějším 

jevem, než se na první pohled zdá. Většina z nás si představí lidi v těžkých stádiích 

alkoholizmu nebo narkomany na ulicích. Je tomu tak, protože v naší kultuře má pojem 

závislost spíše negativní konotaci. Ve skutečnosti je však závislost něčím, s čím se jedinec 

rodí, jde s ním od jeho psychického zrození a pokud by nebyla, jedinec by nebyl schopen 

navazovat a udržovat vztahy. „Závislost je tedy možné nahlížet jako schopnost 

nebo neschopnost vztažnosti, jako schopnost dát něčemu cenu. Schopnost vytvořit závislost 

– to je dovednost“(Šikl in Ježková, 2012). Závislost tedy není vždy tak patologickou, 

jak se může na první pohled jevit. Ovšem pokud závislost přejde do své patologické, 

destruktivní podoby, naopak vztahy ničí. 

Syndrom závislosti na psychoaktivních látkách (MKN-10, 2013) je definován jako nutkání 

k užívání psychoaktivní látky, které má přednost před jiným jednáním, kterého si jedinec 

dříve cenil více. Touhu užívat drogy si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) 

a snaží se často užívání kontrolovat, nebo i zastavit, často však neúspěšně. Závislost 

na nelegálních návykových látkách je z širšího společenského pohledu spíše okrajovým 

problémem. Pouze díky svému rychlejšímu rozvoji, černému trhu a kriminalizaci uživatelů 

návykových látek a dalším zdravotním a jiným rizikům je více viditelná.  

4.1 Druhy závislostního chování 

Druhů závislostního chování je celá řada. Pro přehlednost bychom je mohli rozdělit 

na látkové a nelátkové druhy závislostního chování. Látkové závislosti jsou srozumitelné. 

Látek, které mohou u disponovaných jedinců způsobit závislost, je také nepřeberné 

množství, od tabáku a alkoholu po léky až k nelegálním látkám jako pervitin, heroin, 

marihuana, těkavé látky atd. Nelátkové závislostní chování bývá definováno, jako činnosti, 

které vedou ke změně prožívání na základě příjemného prožitku z nich. Člověk se přestává 

ovládat a narůstá u něj nutkavá potřeba činnosti opakovat k dosažení stejného příjemného 

prožitku. Terminologie nelátkových závislostí je nejednotná. Existuje řada pojmenování 

např. nedrogové závislosti, závislosti bez substancí nebo závislosti na procesech. Obecně 

můžeme mluvit o závislostním chování. Základní princip zůstává stejný jako u látkových 

závislostí, ale člověk nebývá ohrožen riziky, která plynou s užívání drog, 
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např. předávkování, infekční choroby atd. Ovšem člověk je ohrožen v oblasti psychické, 

ekonomické i sociální. Dají se rozdělit podle předmětu vzniku. Pod závislostní chování 

behaviorální patří závislost na hracích automatech, sázkařství, workoholismus, patologické 

nakupování, závislost na sektě či jiné osobě. Velkou oblast tvoří závislosti na informačních 

technologiích (internet, hraní her v PC či on-line hry, nadměrné sledování televize, 

závislost na mobilním telefonu, aj.). Pod závislostní poruchy můžeme zařadit i některé 

poruchy příjmu potravy (mentální bulimie a mentální anorexie). Během své praxe jsem 

se mohla přesvědčit, že závislosti na návykových látkách předchází anebo doprovází 

dokonce i několik druhů nelátkových závislostí. 

4.2 Příčiny závislostního chování 

Příčinami vzniku závislosti jsem se zabývala dílčím způsobem v celém dosavadním textu. 

Vývoj vzniku závislosti je multifaktoriální. Je dán „mnohaúrovňovou pokračující interakcí 

protektivních a rizikových faktorů“(Nešpor, 2000, s. 52). Nelze tedy tvrdit, že by 

existovala nějaká určitá, jasná a jediná příčina vzniku závislosti. Mezi příčinami vzniku 

závislostí na návykových látkách lze rozlišit tři skupiny činitelů jsou jimi droga, člověk 

a prostředí. Drogovou závislost je tedy nutné vždy pojímat komplexně jako 

bio-psycho-sociální onemocnění, kde se jednotlivé faktory vzájemně doplňují a integrují. 

Zároveň tedy neexistuje ani určitý typ léčby, který by jediný pomáhal, proto je v léčbě 

závislosti využíváno řady technik a postupů, které působí na mnoha úrovních a mohou 

posílit protektivní faktory a naopak oslabit faktory rizikové. 

Mezi rizikové faktory vzniku závislostního chování patří nejistá a nestabilní vazba 

s pečující osobou, extrémní výchovné styly co do míry podnětů (přetěžování 

nebo nedostatečné podněty). Jednoznačně jsou ohroženi děti trpící hyperaktivitou 

a poruchou pozornosti a děti, na které je kladen vysoký nárok na jejich úspěch. 

I v rodinách, které se na první pohled nejeví jako patologické, se vykytují jisté rysy, 

které závislost jejího člena potencují. Jsou jimi psedoindividuace tzn. zdánlivé 

osamostatnění, kdy dítě přebírá příliš brzy roli dospělého bez toho, aby skutečně 

do této role dozrálo. Triangulace, což je vytváření trojúhelníků v rodině např. matka a dítě 

proti otci apod. To má za následek nejasnou komunikaci v rodině, kdy závislý jedinec 

získává prostor pro pokračování v užívání návykových látek. Rozmělnění meziosobních 
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a mezigeneračních hranic („enmashment“). Překračování hranic může znamenat 

např. nepřiměřené přebírání zodpovědnosti za jednotlivé členy rodiny např. matka za své 

závislé dítě, omlouvání jeho činů, absence sankcí, nadměrná kontrola, absence rodinných 

rituálů, chaotičnost výchovy a patologická mezigenerační spojenectví. V některých 

rodinách může vzniknout jev, zvaný patologické rovnováha. Panují zde vztahy něco 

za něco. Užívání návykových látek je tolerováno výměnou za něco jiného např. tolerování 

mimomanželského vztahu, aj. Návykové chování člena rodiny může poskytovat příležitost 

pro ostatní členy rodiny ve smyslu sadomasochistického utrpení nebo sadistického chování 

vůči němu. Dalším jevem je „umožňování“, kdy člen rodiny umožňuje návykové chování 

např. vymýšlením omluv, placením dluhů, poskytováním hotovosti závislému, 

uhlazováním problémů s úřady ve jménu záchrany dotyčného závislého. Dalším jevem 

je omezení komunikace v rodině, kdy se všichni vyhýbají otevření problému, který má čas 

se prohloubit. Časté je i velmi dlouhé popírání problému. Tyto faktory vedou velmi často 

k odcizení a dezintegraci celé rodiny. Dalšími faktory, které potencují vznik a vývoj 

závislosti mohou být i přímočaré a agresivní řešení konfliktů, orientace problémového 

dítěte na rizikovou skupinu vrstevníků, časté téma smrti v rodině a celkové obtížnější 

přizpůsobení rodiny širší společnosti. 

4.3 Vývoj závislostního chování 

Vývoj závislostního chování má svoje zákonitosti. Ne u všech jedinců nabírá patologickou 

podobu, kdy vztah s drogou je silnější než cokoliv jiného. Je nutné zde zmínit dva pojmy, 

jsou jimi fyzická závislost a psychická závislost. Fyzická závislost se projevuje nutností 

neustále zvyšovat dávku drogy, aby bylo dosaženo stejného účinku. Projevuje 

se abstinenčním syndromem, který má mnoho podob např. depresivita, agresivita, křeče 

celého těla, průjmy, bolesti těla atd. Fyzickou závislost způsobují látky opiátového typu 

jako  např. heroin, dále analgetika, benzodiazepiny, barbituráty anebo také toluen, aj. 

Psychická závislost se projevuje nepotlačitelnou touhou po droze (bažením), chováním, 

které je zaměřeno výhradně na získání drogy, ostatní zájmy a vztahy jsou zatlačeny 

do pozadí. Psychická závislost provází veškeré užívání drog. Nejčastěji užívané látky, 

které způsobují „jenom“ psychickou závislost jsou amfetaminy a THC. U těchto látek 
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nehrozí výrazná tělesná zdravotní rizika při pokusech o abstinenci (na rozdíl od opiátů). 

Ovšem zvládnutí psychické závislosti je tím nejsložitějším v celé léčbě závislosti. 

4.3.1 Experimentování 

Jedním z hlavních motivů k vyzkoušení drogy bývá zvědavost, kdy jedinec prostě chce 

vědět, jaké to je. Dalším možným motivem je dlouhodobý stres a další potíže, které člověk 

není schopný řešit jiným způsobem než útěkem. K experimentování často dochází 

pod vlivem party, které už je jedinec členem, nebo do které patřit chce. Ve fázi 

experimentování bývá jedinec drogou nadšen, protože zažívá pocity, které jsou výrazně 

jiné a mnohdy mnohem intenzivnější než doposud. Většinou nevnímá negativní stránky 

experimentování, pokud s nimi nemá osobně špatnou zkušenost. V této fázi je relativně 

snadné přestat, protože se ještě nevytvořila fyzická závislost. Dobrou prevencí je posunout 

věk prvních experimentů na co nejpozději, zvyšuje se tak šance, že mladý člověk takovou 

etapu zvládne bez větších obtíží. Užívání návykových látek může být epizodou ve vývoji 

adolescenta, který zkouší své vlastní limity a přitahuje ho cokoliv zakázané a rizikové.  

4.3.2 Sociální užívání 

Do této fáze se člověk dostává, pokud začíná drogu používat jako prostředek relaxace. 

Častým jevem je tzv. víkendové užívání. Jedinec si stále myslí, že má drogu pod kontrolou 

a může s ní kdykoliv přestat. Postupně však začíná svůj životní rytmus přizpůsobovat 

droze. Často se již vyskytují problémy ve škole nebo v zaměstnání. Člověk postupně mění 

své přátele, narůstají problémy a konflikty v rodině. Pokud jedinec vyhledává pomoc, 

pak často u blízké osoby a ne kvůli droze, ale kvůli konfliktům s přáteli, rodinou, školou. 

Mohou se již vyskytnout jisté zdravotní komplikace v závislosti na droze, kterou jedinec 

užívá. Jde např. o nespavost, depresivitu, narůstající stres, agresivní jednání. 

4.3.3 Každodenní užívání 

V této fázi člověk ztrácí kontrolu nad svým užíváním a svou závislostí. Svůj život zcela 

přizpůsobuje droze (denní rytmus, morální hodnoty, přátele, práci). Mývá časté myšlenky 

na intoxikaci, která je stále vyhledávanějším způsobem, jak utíká od narůstajících 

problémů. Většinou jsou konflikty s rodinou a širším okolím velmi hluboké (následkem 

krádeží a podvodů kvůli získání prostředků na drogu). Častým jevem je přerušení kontaktu 
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s rodinou a pobyt na okraji společnosti. I v těchto fázích se někteří závislí lidé snaží 

o abstinenci, což bývá velmi náročné vzhledem k rozkladu podpůrných sítí. 

4.3.4 Užívání k dosažení normálu 

V této fázi se člověk nachází většinou již na pokraji svých sil. Užívání drogy slouží 

k chvilkovému potlačení fyzické i psychické bolesti, je tím jediným, co mu zůstalo. 

Jedinec často v této fázi zvyšuje dávky na hranici snesitelnosti. Bývají častá i vědomá 

předávkování, kdy dotyčný hraje ruletu se smrtí. Uvědomuje si, že počáteční euforické 

stavy po užití drogy se nevrátí. V popředí psychického prožívání jsou výrazné pocity viny 

při užití drogy. Člověk jde až na hranu toho, co je pro něj možné, aby pro drogu udělal 

(prostituce, podvody, loupežná přepadení). Časté jsou pobyty ve výkonu trestu, 

které se střídají s pobyty na ulici a opětovným pácháním trestné činnosti. Takové dno vede 

buď ke smrti, nebo k vyhledání pomoci zvenčí a pokusu o léčbu v pobytovém zařízení. 
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5 Motivace 

Motivace je pojmem v současné době velmi skloňovaným. Prakticky si nelze představit 

jakoukoliv pomoc v psychologickém smyslu bez poznatků o motivaci, která je hnací silou 

jakékoliv změny. Nicméně teorií, které se zabývají motivací, je řada. Rozdělit by se daly 

na dva základní směry behavioristický a humanistický. Jedním z humanistických pojetí 

jsem se zabývala v kapitole o logoterapii. Těmto pojetím bývá vytýkán nedostatek 

empirických podkladů pro jejich tvrzení. Behavioristické teorie o motivaci jsou opřeny 

o popis chování a uplatňují se hlavně v teoriích učení. Je možné argumentovat, že motivaci 

nikdy nikdo neviděl, a že je tedy pojmem vyjadřujícím závěry z určitých pozorování. 

Určité chování směřuje k dosažení cílů, probíhá s jistým úsilím a člověk prožívá určité 

touhy a chtění. Mému pohledu na závislost, což je ústřední téma této práce, vyhovuje 

syntéza těchto dvou přístupů. Behaviorické i humanistické pojetí nevnímám jako odlišné 

ale komplementární. Motivaci můžeme bez konfliktu a oběma přístupy definovat 

jednoduše jako „hybnou sílu chování" (Pavlovský, 2009, s. 198). 

5.1 Motivace jako dynamický faktor změny 

Nelze popřít, že bez vzniku ne vždy uchopitelných motivací nelze docílit změny. 

Ne všechny motivy našeho jednání jsou vědomé. Řada z nich má svůj kořen v nevědomí. 

Nevíme, proč jednáme, jak jednáme nebo vnímáme pouze část naší motivace. V rámci 

účelu této práce se zmíním o dvou možných děleních motivací tzv. vnější a vnitřní. Vnější 

motivace (extrinsická motivace) je určována hlavně okolním prostředím. Prostředí 

a podmínky usměrňují člověka a kladou na něj nároky, které se snaží splnit. Bývá součástí 

motivační práce se závislými a to v podobě pravidel, odměn a sankcí, které ukazují, 

jaké chování je žádoucí a jaké nikoliv. Vnitřní motivace (intrinsická motivace) vychází 

hlavně z vnitřních pohnutek člověka na základě jeho zájmů a vede nebo by měla vést 

k uspokojení jeho vlastních potřeb. Dosažení vnitřní motivace bývá očekávaným cílem 

motivační práce se závislými klienty. 

5.2 Proces změny podle Prochasky a DiClemente 

Autoři Prochaska a DiClemente vyvinuli v osmdesátých letech minulého století model 

popisující proces změny. Schéma popisuje změny v prožívání a chování člověka, 
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Rozhodnutí  

( příprava) 

Akce 

Udržování Relaps 

Kontemplace 

( zvažování) 

který prochází procesem rozhodování o změně, pracuje na ní a udržuje ji. Původně byl 

tento model sestaven na základě zkušenosti s prací s alkoholiky, ale prakticky se dá použít 

na jakýkoliv proces rozhodování o změně. DiClemente píše, že „tento model nabízí 

integrativní rámec pro porozumění procesu změny chování, a to bez ohledu na to, 

jestli tato změna zahrnuje zahájení, změnu nebo ukončení konkrétního jednání“ 

(DiClemente, Velasquez, 2002, s. 201 - 216 ). Schéma popisuje fáze procesu změny, které 

chápe jako cyklický proces, proto bývá nazýván „kolem změny“. Proces změny podle 

Prochasky a DiClementeho obsahuje šest fází: prekontemplace, kontemplace, rozhodnutí, akce, 

udržování změny, relaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Grafické znázornění procesu změny (Prochaska, DiClemente) 

Prekontemplace je fází, ve které člověk nevnímá potřebnost změny svého chování, Pokud 

pociťuje nějaký problém, vidí jeho příčinu ve svém okolí, nikoliv u sebe samotného. 

V případě nesouladu svého chování a prožívání, racionalizuje. Závislý člověk 

své problémy nespojuje se svou závislostí, ale vidí jejich příčinu jinde. 

Kontemplace bývá nazývána fází uvažování. Člověk je v této fázi schopen alespoň 

některé své problémy a rozpory propojit se svým současným chováním. Je schopen 

 

Prekontemplace 

 

Trvalá změna 
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uvažovat, že řešením problémů by mohla být změna v chování. Uspokojení s užívání drog 

je ještě stále přítomno, ale narůstají pochyby o tom, zda je vhodné s užíváním i nadále 

pokračovat.  

Rozhodnutí představuje fázi, kdy problémy a negativní stránky situace spojené s užíváním 

drog začínají převládat. Člověk si uvědomuje jejich spojitost se současnou situací 

a rozhoduje se své chování změnit. V této fázi je závislý člověk nejvíce přístupný 

a odhodlaný ke změně.„V optimálním případě zde končí předléčebná péče a klient vstupuje 

do léčby; tím ovšem nekončí potřeba klienta motivovat“(Kalina, 2008, s. 392). 

Jednání (akce) tato fáze představuje proces realizace změn. Závislý klient v této fázi 

reálně uskutečňuje kroky vedoucí ke změně (nástup do pobytové léčby, řešení zdravotního 

stavu, atd.). 

Udržování je obdobím, kdy člověk udržuje dosažené změny. V případě závislého člověka 

je to převážně abstinence od návykové látky. V této fázi je člověk nejvíce ohrožený, 

protože se vrací do běžného života (návrat z léčby) a čeká ho realizace mnoha dalších 

změn, aby svoji abstinenci i nadále udržel. 

Relaps může nastat během jakékoliv předchozí fáze. Člověk se vrací ke svému původnímu 

chování, tedy do fáze prekontemplace. U závislého člověka – k užívání návykové látky.  

Na modelu procesu změny autorů Prochasky a DiClemeteho je zásadní, že je chápán 

jako cyklický. Je možné, že na cestě ke změně, jednotlivé fáze člověk i několikrát 

zopakuje. Na podkladě tohoto modelu Rollnick vytvořil specifickou metodu terapeutické 

práce s motivací - motivační rozhovory (Miller, Rollnick, 2004). Charakter intervencí 

v tomto systému práce se přizpůsobuje stádiu motivace klienta.  
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6 Situace ve věcech drog v České republice – výběr statistických dat 

Situace v oblasti užívání návykových látek v České republice je dlouhodobě stabilní. 

Vzorec užívání návykových látek ve všeobecné populaci vykazuje po tradičním alkoholu 

a tabáku nejčastější užívání konopných látek, které v životě vyzkoušela téměř třetina 

populace. Užívání nelegálních návykových látek je vyšší mezi muži a mladšími věkovými 

kategoriemi (15 – 34 let). V postojích k užívání návykových látek se zvyšuje tolerance 

k užívání konopných látek a též populace podceňuje rizika jednorázových experimentů 

s nelegálními drogami. 

V roce 2013 bylo odhadem v České republice zaznamenáno celkem 44,9 tis. problémových 

uživatelů drog, Nejčastěji zneužívanou drogou je tradičně pervitin (34,2 tis uživatelů). 

Jejich počet stabilně roste. Uživatelů drog opiátového typu je celkem 10,7 tis. Tradičně 

je nejrizikovějším krajem Praha a Ústecký kraj. V posledních deseti letech narostl střední 

odhad problémových uživatelů o více než polovinu. Prevalence užívání drog v roce 2013 

v populaci přesáhla 0,6% obyvatel ve věku 15 – 64 let. (Národní monitorovací středisko 

pro drogy a závislosti, 2013) 

6.1 Situace ve věcech drog v Plzeňském kraji 

V Plzeňském kraji se vyskytuje převážně zneužívání pervitinu. V roce 2014 tvořil počet 

uživatelů pervitinu 60% klientely zařízení. Počet klientů opiátového typu tvořil 20%. 

Uživatelé opiátů nedostatek dostupnosti heroinu na černém trhu nahrazují léky opiátového 

typu, jako jsou Vendal, Morfin a transdermální náplasti s obsahem látky Fentanyl. 

Na základě předávkování látkou Fentanyl došlo již k několika úmrtím našich klientů 

na předávkování. Ve statistických údajích vycházím ze statistiky poskytované našim 

donátorům a to zejména Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Počet klientů 

našeho centra se pohybuje mezi 400 – 500 ročně, z toho je průměrně 50 osob rodinnými 

příslušníky, kteří do centra přicházejí řešit svoji situaci se závislým členem rodiny. Počet 

kontaktů s klienty je průměrně 7 – 8 tis. ročně a počet vyměněných injekčních stříkaček se 

v našem centru pohybuje okolo 100 tis. Věkový průměr našich klientů se pohybuje u mužů 

26 let u žen 25 let. (Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky K centrum, CPPT 

o.p.s., 2014) 
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7 Přípravná část výzkumného šetření 

7.1 Volba orientace výzkumného šetření 

Pro výzkumné šetření jsem si stanovila za cíl hlubší prozkoumání hodnotové orientace 

uživatelů návykových látek v různém stádiu motivace ke změně. Při volbě orientace 

výzkumu jsem proto zvažovala několik hledisek. Kvantitativní výzkum, který pracuje 

převážně se statistickými údaji větších výzkumných souborů, se nezdál pro záměr 

mé práce jako vhodný. Oproti tomu kvalitativní výzkum, jenž pracuje s menšími 

výzkumnými soubory a snaží se o hlubší prozkoumání a detailnější popis zkoumaných jevů 

více odpovídá záměru práce.„Hlavním cílem kvalitativního výzkumu je přispět k pochopení 

celkového kontextu emočních a psychosociálních aspektů určitého typu lidského chování. 

Spíše než hledáním kvantitativních vztahů mezi proměnnými“(Barker, 1999, s. 8). 

Domnívám se, že kvalitativní výzkum umožňuje bližší přístup k tématu této práce. Myslím 

si, že pokud by šetření probíhalo formou „klasických“ dotazníků, bez bližšího kontaktu 

s účastníky šetření, mohlo by to vést k zjednodušeným výsledkům. Mechanické 

zaškrtávání určených kolonek by cílovou skupinu uživatelů návykových látek snadněji 

navádělo k volbě takových hodnot, které očekávají, že výzkumník chce slyšet.  

Je zřejmé, že i kvalitativní výzkum má svá úskalí. Tím nejdůležitějším je jistá subjektivita, 

která je dána výzkumníkem samotným a jeho osobními zkušenostmi. Někdy bývá 

kvalitativnímu výzkumu vytýkaná neprůhlednost a netransparentnost. Dále se kvalitativní 

výzkum, pro jeho většinou pružný a nestrukturovaný charakter, dá těžko replikovat. 

Myslím si, že nevýhody kvalitativního výzkumu v tomto případě velmi vyvažují jeho 

klady. Jsou jimi hlavně možnost získat podrobný popis a možný vhled do motivů 

zkoumaných jedinců, umožňuje zkoumat procesy, je pružný a proto dobře reaguje 

na místní podmínky a situace a pokouší se hledat příčinné souvislosti. 

7.2 Cíle výzkumného šetření 

Cílem této práce, jak jsem již psala v úvodních stránkách, je poskytnout vhled do prožívání 

závislých osob a do jejich nazírání na vlastní hodnotový systém. 

Prvním dílčím cílem je zjistit, zda existují rozdíly v hodnotové orientaci mezi uživateli 

návykových látek a prokázat nebo vyvrátit možnou souvislost se stavem jejich motivace 
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ke změně. V této práci se pokouším o zprostředkování malého vhledu do uvažování 

závislého. 

Druhým dílčím cílem práce je porovnat, zda se liší hodnotový systém u závislých, 

kteří neabstinují a ani o tom v současné době neuvažují, závislých, kteří jsou na počátku 

abstinence a abstinují jen krátký čas a závislých, kteří již abstinují v řádu více než několika 

měsíců. U těchto jedinců chci poté zjistit, zda a jakým způsobem se to odráží v jimi 

preferovaných hodnotách. 

7.3 Výzkumná metoda 

Jako výzkumnou metodu jsem si pro účel šetření zvolila hloubkový rozhovor.„Není nutné 

zdůrazňovat, že vedení kvalitativního rozhovoru je uměním i vědou zároveň“ (Hendl, 2012, 

s. 166). Během přemýšlení o rozvržení rozhovoru jsem se snažila o promyšlení všech 

podstatných aspektů včetně možností a rizik zvolené cílové skupiny. Při uvažování nad 

metodou jsem zvažovala hlavně míru strukturovanosti rozhovoru, proto jsem neformální 

rozhovor z mého uvažování vyřadila. Důvody byly nejen časové. U uživatelů návykových 

látek předpokládám na základě zkušenosti řadu těžkých témat. Nebylo by dle mého názoru 

etické otevírat témata, která nemohu následně vhodně ošetřit. Nakonec jsem zvolila 

polostrukturované dotazování, tedy dotazování pomocí návodu, které „pomáhá udržet 

zaměření rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy 

a zkušenosti“(Hendl, 2012, s. 174). 

Pro rozhovor jsme stanovila dvě základní oblasti. První oblast by se dala charakterizovat 

jako současné hodnoty a jejich vliv na současný život dotazovaných včetně hierarchie.  

Druhou oblast tvořily specifičtější otázky. Zaměřovaly se na soubor hodnot respondenta 

v minulosti a následně otázky zjišťovaly subjektivní hodnocení míry ovlivněnosti hodnot 

dotazovaných jejich drogovou zkušeností. V této oblasti jsem formulovala i otázky 

zaměřené na současné a minulé prožívání.  

Otázky zohledňovaly možnost se k jednotlivým tématům vracet v průběhu rozhovoru. 

Rozvíjet téma sondážními otázkami a také bylo možné realizovat opakované dotazování, 

které zjišťovalo stabilitu a tedy i validitu odpovědí. Otázky jsem formulovala pro všechny 
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tři skupiny zkoumaných osob stejné, což dle mého názoru umožňuje přehlednější srovnání 

a třídění odpovědí. 

Pro rozhovor jsem stanovila základní formulace otázek, které se dají dle situace a míry 

otevřenosti respondenta upravovat a jsou natolik široké, že umožňují mnoho variant 

odpovědí. Kvalitativní rozhovor z povahy věci nemusí mít pouze účel ve sběru dat, 

ale může mít i intervenční charakter. Při přípravě otázek jsem zvažovala míru bezpečí 

pro dotazovaného. Snažila jsem se o formulace otázek tak, aby postupovaly od obecněji 

formulovaných, tudíž bezpečnějších ke konkrétněji zaměřeným. Předpokládala jsem, 

že se účastník šetření může lépe uvolnit a v druhé části rozhovoru být otevřenějším.  

7.3.1 Otázky v oblasti současných hodnot 

V této kapitole v krátkosti přestavím své uvažování nad formulacemi otázek. Níže 

popisované otázky či jejich formulaci považuji v rozhovoru za startovací. Mají být 

stimulem pro generování odpovědí respondentem. Předpokládám možnost jejich úprav 

dle situace při rozhovoru. 

Co v životě považujete za největší hodnotu?  

Předpokládám, že dotazovaný vybere z širokého pole svého myšlení a pocitů oblast, která 

je pro něj v jeho současném životě nejdůležitější a nejvíce ceněná. Takový výběr 

předpokládá, že dotazovaný může i objasnit své důvody volby a dotazovateli umožňuje 

i jistou možnost položení následných otázek pro dovysvětlení odpovědi. Otázka je mířena 

na současný názor avšak předpokládá, že k této hodnotě dotazovaný nějakým způsobem 

ve svém životě a také následkem svých zkušeností došel.  

Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

Tato otázka je rozvíjející. Záměrem je zjistit co možná největší paletu možných hodnot, 

které se vyskytují v životě dotazovaného. V této otázce jsem se chtěla vyhnout poskytování 

návodů. Jako jistou možnost k doptání jsem předpokládala možnost položit otázku: Jak 

jste k nim došel? Taková otázka by umožňovala ptát se po procesu a případných životních 

zkušenostech. Danou formulaci bych však zvolila dle situace a otevřenosti dotazovaného. 

Základní otázka je zaměřena opět na současný názor. 
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Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě?  

Cílem otázky je zjistit míru propojení jmenovaných hodnot s životem dotazovaného. 

Zda jsou tedy jmenované hodnoty jistým ideálem odtrženým od respondentova života, 

nebo jsou např. deklarovaná z mnoha možných důvodů (naplnit očekávání výzkumníka, 

jsou společensky přijatelná nebo „měl bych je mít“) 

Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

Otázka je zaměřena na praktické chování v životních situacích a navazuje na otázku 

předchozí. 

Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose 1 – nejdůležitější, 5 – nejméně 

podstatná 

Zde se zaměřuji na subjektivní hierarchii jmenovaných hodnot. Předpokládám, 

že si v průběhu rozhovoru dotazovaný může uvědomit a ujasnit rozdíly či jiné váhy a může 

své odpovědi korigovat a měnit. 

7.3.2  Otázky v oblasti hodnot a návykových látek 

Tato série otázek zkoumá vliv užívání návykových látek na hodnoty jedince. Dále sleduje 

oblast prožívání respondentů. Zde se projevuje koncept hodnot podle V. E. Frankla, 

který předpokládá existenci prožitkových hodnot, jež považuje za stejně významné, jako 

všechny ostatní (postojové, tvůrčí). Jejich absence může být indikátorem životní frustrace 

jedince. 

Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké?  

Tato otázka je směřována na minulost dotazovaného. Záměrně není v otázce formulováno, 

o jak vzdálenou minulost se jedná. Myslím si, že i volba dotazovaného o jak vzdálené 

minulosti bude mluvit je vypovídající o jeho uvažování a stavu paměti. Otázka umožňuje 

uvažovat o jisté proměnlivosti hodnot v čase. 

Existují ve Vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

Cílem je zjistit způsob prožívání dotazovaného. Zda si všímá svých prožitků, a jaké kvality 

tyto prožitky jsou. Opět není v prvotní formulaci nabízeno, z jakých oblastí si dotazovaný 

prožitky vybere. Předpokládám, že v průběhu rozhovoru vyvstane, zda je nutné takové 
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možnosti nabízet. Také není předem jasné, zda bude dotyčný mluvit o pro sebe pozitivních 

nebo pro sebe negativních prožitcích. 

Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody? 

V této otázce je patrné jasné zaměření na oblast drog. Otázka se mi v počátku zdála 

problematická. Přemýšlela jsem, zda touto formulací nepodsouvám dotazovaným nějaký 

svůj názor. Přes tyto své pochyby jsem se ji rozhodla zařadit, avšak jako otázku 

následující, abych snížila riziko vmanipulování respondentů do popisu drogových prožitků 

jako prvořadých. V odpovědích na otázku jsem předpokládala možnost doptat se, pokud 

bude odpověď negativní i pozitivní.  

Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority?  

Otázka zjišťuje subjektivní míru vlivu drog na hodnoty dotazovaného, případně směřování 

jeho života. Zde do velké míry záleží na schopnosti sebereflexe respondentů. 

Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve Vašem životě?  

Poslední otázka zkoumá opět váhu, kterou dotazovaní přikládají hodnotám, 

o kterých mluvili. A na závěr také zjišťuje, zda nejdůležitější hodnota uváděná na začátku 

rozhovoru je také motivující pro jakoukoliv změnu v dosavadním životě. 
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8 Organizace výzkumného šetření 

8.1 Časový harmonogram 

Výzkumné šetření probíhalo od května 2015 do června 2015, tedy v relativně krátké době 

dvou měsíců. Během přípravné fáze jsem zvolila zaměření výzkumu a výzkumnou metodu. 

Samotnému šetření předcházela menší pilotáž, kterou jsem realizovala se třemi osobami 

ve svém pracovním týmu. Cílem pilotáže bylo zjistit míru srozumitelnosti otázek, 

pochopení jejich zaměření a též otestovat obtížnost odpovědí. Pilotáž ukázala, že jisté 

riziko spočívá v obtížnosti odpovědí a to hlavně ve smyslu nutnosti poměrně významně 

přemýšlet. Z reflexí z pilotáže vyplývalo, že pro dotazované osoby nebylo příliš běžné 

se nad vlastními hodnotami zamýšlet a předpokládali v tomto smyslu potíže hlavně 

u aktivních uživatelů návykových látek. Poznatky z pilotáže přispěly k částečné úpravě 

formulací otázek a k obohacení palety možných sondážních otázek. 

8.2 Výběr informantů 

Výběr osob pro šetření se uskutečnil kombinací několika způsobů výběru. Pro všechny 

vzorky osob byl společný princip dobrovolnosti. Pro šetření jsem měla stanovena 

minimální kriteria. Cílový počet osob v jednom každém vzorku byl pět informantů. 

Celkem jsem tedy usilovala o realizaci patnácti rozhovorů. 

8.2.1 Kritéria pro skupinu aktivních uživatelů  

Pro první výzkumnou skupinu bylo hlavním kriteriem aktivní užívání návykových látek 

s preferencí pervitinu, jako nejčastěji zneužívané primární drogy. Minimální dobu 

aktivního denního užívání jsem stanovila na tři roky. Dalším hlediskem byl pobyt na ulici 

bez domova či stabilního sociálního zázemí a nízká motivace ke změně svého rizikového 

chování. Za nízkou motivaci ke změně považuji absenci žádosti o konzultaci 

v nízkoprahovém zařízení minimálně tři měsíce, nezájem o svoji sociální situaci, neaktivita 

v řešení své situace anebo spoléhání na aktivitu pracovníků. Dalším kriteriem byl věk 

uživatele. Rozmezí jsem stanovila od 19 do 26 let. Mojí snahou bylo relativní genderové 

vyvážení vzorku. Usilovala jsem o rozložení 3:2 nebo 2:3 mužů a žen. 
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8.2.2 Kritéria pro skupinu uživatelů na počátku abstinence 

Pro skupinu uživatelů na počátku abstinence je první kriterium již v názvu tohoto vzorku, 

tedy pokus o abstinenci v délce minimálně dva měsíce. Časové rozmezí jsem zvolila 

na základě zkušeností z motivační práce s těmito klienty. Období dvou měsíců je minimum 

pro hypotézu o významnější snaze klienta o abstinenci. Společným kriteriem byl 

v této skupině věk a to opět v rozmezí 19 – 26 let. Preferovanou užívanou primární drogou 

byl pervitin. I v tomto případě bylo moji snahou o genderové vyvážení vzorku osob. 

8.2.3 Kriteria pro skupinu abstinujících 

Pro skupinu abstinujících byla prvním kriteriem abstinence od návykové látky minimálně 

dvanáct měsíců. Toto kriterium opět vychází ze zkušenosti, že v prvním roce abstinence 

dochází nejčastěji k relapsům. Preferovanou užívanou primární drogou byl pervitin. 

Společným kriteriem byl v této skupině věk a to stejně jako ve výše zmíněných skupinách 

v rozmezí 19 – 26 let. I v tomto případě bylo moji snahou o genderové vyvážení vzorku 

osob. 

8.2.4 Oslovení účastníků šetření 

Výběr respondentů tedy probíhal převážně úsudkem dle výše popsaných kriterií. V případě 

skupiny aktivních uživatelů návykových látek a skupiny uživatelů, kteří se pokoušejí 

o abstinenci, jsem výběr prováděla po konzultaci s kolegy na pracovišti (Kontaktní 

centrum CPPT o.p.s). U skupiny klientů na počátku abstinence jsem požádala 

o zprostředkování nabídky kolegy, k nimž klienti docházeli na motivační program. Klienty, 

kteří docházejí na motivační program k mé osobě, jsem ze šetření vyřadila, abych snížila 

míru vlastní subjektivity. Existovala zde reálná možnost, že by klienti podvědomě 

upravovali své odpovědi. Pro získání abstinujích respondentů jsem oslovila Program 

následné péče CPPT o.p.s. Pracovníci programu podle mnou zadaných kriterií provedli 

oslovení klientů k rozhovoru. 
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9 Realizace výzkumného šetření 

Výzkumné šetření jsem s respondenty prováděla osobně. Se skupinou aktivních uživatelů 

návykových látek jsem rozhovor realizovala v prostorách Kontaktního centra CPPT o.p.s. 

v Plzni. Vytipované klienty jsem oslovila s žádostí o rozhovor a objasnila jim krátce účel 

rozhovoru. Z osmi oslovených klientů – aktivních uživatelů tři odmítli s odůvodněním 

v nedostatku času. S pěti klienty, kteří vyjádřili rámcový souhlas s rozhovorem, jsem 

si domluvila časy rozhovorů. Pro usnadnění realizace jsem časy směřovala na rozmezí 

provozu kontaktní místnosti, proto aby nebyli klienti omezováni v naplňování svých 

základních potřeb.(Základní službou kontaktní místnosti je hygienický a potravinový 

servis). Abych zajistila klidnější čas pro rozhovor, dojednala jsem se svými kolegy 

protažení času pobytu klienta v Kontaktním centru o dobu, kdy bude probíhat rozhovor. 

Pro realizaci šetření u klientů v počátku abstinence jsem se časově plně přizpůsobovala 

klientům. Z pěti oslovených všichni přislíbili účast na šetření. Rozhovory byly realizovány 

opět v prostorách terapeutické místnosti Kontaktního centra CPPT o.p.s. 

V programu Následné péče CPPT o.p.s. jsem realizovala tří rozhovory z pěti určených. 

Na další dva informanty jsem dostala doporučení od dotazovaných. Vzorek respondentů 

se takto rozšířil o dvě osoby, které k abstinenci došly bez předchozí pobytové léčby 

závislosti. 

Rozhovory trvaly v rozmezí 25-40 minut. Před zahájením rozhovoru byli účastníci 

seznámeni s účelem práce a se způsobem vedení rozhovoru. Byli též informování 

o možnosti požádat o anonymizování dat. Tato možnost měla snížit tendence k úpravám 

skutečností jejich života. Nikdo z informantů však o úpravu svých dat nepožádal. 

Rozhovory jsem se souhlasem účastníků šetření nahrávala na diktafon. S pořízením 

nahrávky nevyslovil žádný respondent výhrady. Zvukový záznam rozhovoru má nesporně 

řadu výhod. Za nejpodstatnější výhodu pro tazatele považuji možnost soustředit se plně 

na rozhovor a nezabývat se v průběhu rozhovoru zapisováním poznámek. Takové uvolnění 

kapacity tazatele umožňuje i větší citlivost k nonverbální stránce rozhovoru. Po ukončení 

rozhovoru jsem provedla krátký zápis o průběhu šetření. Zaznamenala jsem 

si srozumitelnost kladených otázek pro dotazovaného a další podstatné dojmy včetně 

zpětné vazby k rozhovoru, o kterou jsem vždy na závěr informanty požádala. 
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9.1 Zpracování dat 

V další fázi zpracování dat jsem nahrávky přepsala metodou doslovné transkripce 

se zachováním způsobu slovního projevu dotazovaných. Následně jsem provedla otevřené 

kódování, které spočívalo v identifikaci podstatných výroků a ilustrujících souvětí. 

Jednotlivé kategorie hodnot jsem vytvářela na základě četnosti jejich výskytu při 

rozhovorech s respondenty a následně v přepisu. K jednotlivým kategoriím jsem 

přiřazovala ilustrující výroky. 

9.2 Možnosti zkreslení výzkumného šetření 

Během šetření kvalitativní metodou může docházet k řadě zkreslení. Je důležité přemýšlet 

o možných nepřesnostech nejen před samotným šetřením, při jeho přípravě, ale také 

v průběhu. Na straně respondenta může docházet k špatnému pochopení tazatelských 

otázek. Odstranit tento fakt je možné citlivým kladením otázek s možností dovysvětlení 

nebo přeformulování otázky během rozhovoru. I tazatel může špatně porozumět významu 

sdělení. Tomu lze zabránit opakováním otázek na stejné téma, avšak jinou formou. Při 

analýze obsahu výroků také může docházet ke zkreslením. Takovému riziku se dá předejít 

pečlivou analýzou výroků se zachováním kontextu i původního významu. K zcela 

nejzásadnější deformaci však může docházet na základě vlastní zkušenosti tazatele 

s tématem. Je otázkou, zda lze takové riziko zcela eliminovat. Takovému riziku lze 

zabránit autorskou poctivostí a pečlivou analýzou, zda interpretace a závěry vycházejí 

skutečně z šetření a nejsou nadměrně zkresleny úhlem pohledu výzkumníka. 
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10 Interpretace výsledků výzkumného šetření  

V této kapitole představím nejdříve podstatné charakteristiky jednotlivých výzkumných 

skupin. Jedná se o shrnutí, ze kterého vyplývá, jak integrované skupiny osob se mi 

podařilo pro šetření získat. Následně přistoupím k interpretaci výsledků rozhovorů. Pro 

přehlednost jsem preferované hodnoty zařadila do kategorií od jedné do pěti, kdy číslem 

1 jsou označeny hodnoty nejvýše hodnocené a jmenované všemi respondenty. Další 

hodnoty jsou označeny čísly 2, 3, 4, 5 podle frekvence jejich výskytu v odpovědích 

respondentů. Ilustrující tvrzení jsem jazykově neupravovala. V oddílu interpretací vždy 

následuje celkové shrnutí výsledků každého výzkumného souboru. 

10.1 Charakteristika skupiny aktivních uživatelů návykových látek 

Soubor aktivních uživatelů návykových látek tvořili tři muži a dvě ženy. Věk respondentů 

se pohyboval mezi 23 až 26 lety. Délka jejich užívání návykových látek se pohybovala 

mezi sedmi až devíti lety. Čtyři z pěti respondentů stanovili počátky svého užívání 

návykových látek do období čtrnácti až patnácti let. Shodně byla prvotní drogou 

marihuana. Jeden respondent uvedl užívání marihuany od devíti let věku. Všichni 

respondenti uvedli nitrožilní aplikaci drogy. Převažující užívanou látkou byl pervitin. 

Pervitin kombinují s opiáty, benzodiazepiny, fentanylovými náplastmi a občasným 

užíváním toluenu. Všichni respondenti užívaní marihuanu, kterou nepovažují za drogu. 

Kombinování v užívání různých návykových látek je jevem, který lze sledovat již několik 

let. Prakticky lze říci, že je spíše výjimečné, pokud klient užívá pouze jednu drogu. 

Závislost u těchto klientů je do takové míry rozvinuta, že běžně nahrazují preferovanou 

drogu jinou, podle momentální dostupnosti. 

Všichni respondenti uvedli v minulosti četná předávkování. U třech z pěti respondentů 

jako následek užívání návykových látek proběhla toxická psychóza s hospitalizací 

na psychiatrickém oddělení. Dva respondenti se v minulosti pokusili o abstinenci 

od návykových látek. Jeden informant nastoupil do terapeutické komunity, ve které strávil 

jedenáct měsíců. Jeden informant absolvoval dva měsíce v Psychiatrické nemocnici 

na oddělení léčby závislostí. Tří respondenti z pěti měli diagnostikovanou hepatitidu typu 

C, kterou v době konání rozhovorů neléčili. 
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Nejvyšší dosažené vzdělání ve skupině je vzdělání středoškolské. Jeden respondent- muž 

dokončil dvě střední školy. Jeden respondent nedokončil původně studovanou střední 

školu. Nejvyšším dosaženým vzděláním u dalších třech je absolvování výučního oboru. 

Rodinné zázemí respondentů bylo nestabilní. V rodinných poměrech všichni uváděli četné 

potíže. Nejčastěji uváděným byl rozvod rodičů a změna partnera matky, neznámý otec, 

smrt jednoho z rodičů a dalších blízkých osob. V jednom případě respondenta vychovávala 

jiná osoba než biologická matka. Dva respondenti uvedli v minulosti pobyt 

v Diagnostickém ústavu, jeden respondent ve Výchovném ústavu.  

Sociální situace čtyř respondentů by se dala charakterizovat jako vysoce tíživá, 

bez stabilního bydlení. Pohybují se na ulici s přespáváním na vlakovém nádraží, 

v opuštěných chatách či jiných opuštěných budovách. Jeden informant uvedl bydlení 

v pronájmu, na který si vydělával prodejem drog. Dva respondenti měli čerstvě zařízené 

dávky hmotné nouze a registraci na Úřadu práce. Čtyři respondenti byli bez zaměstnání. 

Jedna informantka vykonávala jednorázové brigády a plánovala zaměstnání přes pracovní 

agenturu. Jeden respondent v Kontaktním centru vykonával trest obecně prospěšných 

prací, ale v blízké budoucnosti očekával nástup do výkonu trestu za krádeže. Všichni 

respondenti měli výrazné dluhy a řadu exekucí. Jeden respondent měl v minulosti výkon 

trestu za výrobu a distribuci omamných a psychotropních látek. 
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10.1.1 Interpretace výsledku šetření skupiny aktivních uživatelů návykových látek 

Všichni respondenti zařazení do skupiny aktivních uživatelů jmenovali jako nejvíce 

podstatné současné hodnoty jídlo, drogu a čistotu. Druhou kategorii hodnot tvořila 

dvojice hodnot – zdraví a rodina. Do třetí kategorie hodnot zařadili aktuálně užívající 

respondenti nezlomnost, partnera a znalosti. 

Do čtvrté kategorie zařadili respondenti konkrétní osobu, uznání skupiny, bezpečné 

místo a zvíře. Do páté kategorie respondenti nejčastěji zařazovali peníze, vzrušující život 

a práci. Níže v tabulkách uvádím ilustrující výroky a podrobnou interpretaci výroků. 
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Tabulka č. 1  

 

Jídlo 

 

Droga 

 

Tvrzení: 

„V tutom momentě asi jídlo a takový 

věci.“(Respondent[1]) 

„Takový základní věci jako jídlo, abych 

přežil“(Respondent[1]) 

„Základní potřeby se najíst, abych si 

zařídil.“(Respondent[3]) 

„Jídlo je základ.“ (Respondent[4]) 

 

Tvrzení: 

„člověk si na tom užije, takže to hodnota 

je“(Respondent[4]) 

„Jo, můžu je předávat dál. Drogy jsou moje 

zkušenosti. Jo, ale je to cenný, to určitě. Pocity 

jsou silný euforie, nirvána skoro. Vidíš svoje tělo z 

dálky. Já byl snad možná v jiný 

dimenzi.“(Respondent[3]) 

„Můžu prodat, mám peníze. Můžu ty drogy točit, 

takže prostě nemusím chodit krást, můžu bydlet 

normálně. V tom jsou cenný.“(Respondent[2]) 

„…asi někde v hlavě to hodnota je, ale byl bych spíš 

raději, kdyby ne. V hlavě to prostě hodnota je, to 

bych tady nebyl.“(Respondent[1]) 
 

Čistota 

 

Tvrzení: 

„Chci bejt čistej, na tom mi záleží, aby se na mě lidí nedívali špatně, že jsem špína a nevyhazovali mě z 

trolejbusu.“ (Respondent[1]) 

„Bejt čistej, to je důležitý, proto sem chodim.“(Respondent[1]) 

…že se cejtit aspoň jako člověk když jsem čistej“(Respondent[3]) 

„Nechci bejt špína jako některý.“(Respondent[4]) 

 

Interpretace 

 

Jak vyplývá z jednotlivých tvrzení, jsou nejdůležitější hodnoty této skupiny – droga, jídlo 

a čistota. Stěžejní hodnotou je droga, okolo které se točí veškeré fungovaná aktivních uživatelů 

K tomu, aby byla potřeba intoxikace naplněna, potřebují aktivní uživatelé soubor činností, které je 

k takovému cíli dovedou. Hodnoty jídlo a čistota (hygiena) korespondují s naplňováním 

základních biologických potřeb. U aktivních uživatelů návykových látek se zdá pole základních 

potřeb velmi zúženo. Většina času aktivních uživatelů spočívá právě v zajišťování těchto hodnot. 

Přemýšlení respondentů o vlastních hodnotách je zcela funkční. Každá ze jmenovaných hodnot 

plní jistou funkci v jejich životě. Respondenti postupně ztrácejí náhled na priority svého 

fungování. Někteří se snaží takovému stereotypu uniknout, ale opakovaně se jim to nedaří. Míra 

aktuálního ovlivnění chování respondentů těmito hodnotami je vysoká. 
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Tabulka č. 2  

 

Zdraví 

 

Rodina 

 

Tvrzení: 

„Vot tý doby co vím, že mám VHC, co mi ho 

předala XY, tak jsem v háji, měla mi to prostě říct. 

No vlastně jsem zapomněl na zdraví, to jsem úplně 

vypustil, bez něj vlastně nemůžu nic, vlastně. Já si 

myslím, že jsem ještě mladej, abych umřel.“ 

(Respondent[1]) 

„To, že člověk může chodit, normálně dejchat, 

protože nemocný lidi to maj daleko těžší, že jo. Ty 

co jsou na vozíku nebo mentálně 

postižený.“(Respondent[2]) 

„Mám céčko, tak to vím, jaký to je. To jsem před 

tím neměla. Ale neléčím se.“(Respondent[4]) 

„Zdraví, abych neměla psychický 

problémy.“(Respondent[5]) 

 

Tvrzení: 

„Já jsem totiž potkala mámu po 

letech.“(Respondent[4]) 

„Hmm, teď zkouším, je to dva nebo tři měsíce, co 

zkouším navazovat konverzaci se ségrou. Nejde to. 

Zkouším tetu i strejdu teď chci, ty jo. Promeškal 

jsem něco, co jsem nechtěl…“(smrt a pohřeb 

matky).(Respondent[3]) 

„No jo. Já mám rodinu rozpadlou. Tátu jsem 

neviděl několik let. Mámu už jsem neviděl 7 let, 

ale ne kvůli drogám. Máma vůbec neví nic o 

drogách. To vůbec. Táta ví, že jsem je prodával. 

Babi ví, že jsem je bral, ale s tou se vídám skoro 

denně, za ní jezdím. Táta bydlí daleko. Máma je s 

Plzně, ale bohužel jsem jí sedm let neviděl, no. No 

jasně ženská co mi dala život. Chlap co mi dal 

život. Babička je zase člověk, kterej mě vychoval, 

prostě. U babičky jsem vyrůstal. Takže 

každopádně.“(Respondent[2]) 

„Asi matka (zemřela), otec, ale s těma se stejně moc 

nevídám.“(Respondent[1]) 

 

Interpretace 

 

Aktivní uživatelé drog považují za hodnotné zdraví, které však má většina z výzkumného vzorku 

poškozené, nejčastěji probíhající hepatitidou typu C anebo se v jejich anamnézách vyskytuje 

toxická psychóza, jejíž následky prožívají. I když je pro ně zdraví hodnotou, není patrná snaha 

po jeho zlepšení léčbou nemoci nebo abstinencí od návykové látky. Většina tvrzení se pohybuje 

na úrovní přání, nebo v úhlu pohledu „měl bych.“ V jednom případě, se vyskytl funkční pohled 

na zdraví, které respondent vnímal jako funkční podmínku pro své další aktivity jako např. prodej 

drog. Rodinu považují aktivní uživatelé jako hodnotnou i když většina respondentů s ní není 

v kontaktu, nebo je kontakt s rodinou velmi omezený a převážně přetrhaný dlouhou drogovou 

minulostí respondentů. Míra aktuálního ovlivnění chování respondentů ze strany těchto hodnot je 

nízká 
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Tabulka č. 3 

 

Nezlomnost 

 

Znalosti 

 

Tvrzení: 

„V životě si už nesáhnu na život. Jak jsem to dělal 

dřív. Život je lepší ne?“ 

„Je to jeden z požadavků, co člověk chce, ale i já 

ho teď chci…“ 

„Jenom prostě žít tak, abych nebyl na obtíž 

policajtům, nebyl na obtíž týhle 

společnosti.“(Respondent[3]) 

„Že už ho to zocelí a ví, že už to není tak lehký, 

dosáhnout něčeho.“(Respondent[4]) 

 

Tvrzení: 

„Třeba vím, kde jsou po městě 

špekvajgly.“(Respondent[1]) 

„Vím kam jít pro jídlo, v jakých popelnicích 

je…“(Respondent[3]) 

„ Znám místa, kde je možný jít na měď a kovy a 

tak…“ (Respondent[4]) 

 

Partner 

 

Tvrzení: 

„Měl jsem XY přítelkyň. I jednu starší s dítětem, kvůli nim jsem nebral.“(Respondent[2]) 

„Je tam soužití s osobou jinýho pohlaví.“(Respondent[3]) 

„Přítel je pro mě jako jídlo, to potřebuješ.“(Respondent[4]) 

„Potřebuješ ale někoho, kdo s tebou do tý popelnice půjde, kdo bude s tebou.“(Respondent[3]) 

 

Interpretace 

 

Třetí kategorie hodnot aktivních uživatelů je opět funkčního charakteru. Nutnost žít a přežívat je ve velkém 

kontrastu k poměrně často uváděným pokusům o sebevraždu předávkováním. V této hodnotě se vyskytují 

ambivalence. Je uváděna jako hodnota, ale zároveň se objevují tvrzení: „Já bych si přál, abych to měl už za 

sebou. Jo, je to trápení na tý ulici. Kde budem a tak. Je to škoda, ale je to trápení. Já si myslím, že jsem tady 

za trest. Moje narození, je prostě za trest. Prostě takhle jsem skončil… Já se vždycky vrátil. Kolikrát jsem 

byl na pokraji zřícení. Smrt blízko, ale prostě vždycky jsem se vrátil, asi mě nahoře bůh nechce. Nahoře mě 

nikdo nechce, dole mě nikdo nechce. Plahočit se, tak to prostě, co si pamatuju, bylo. Pokaždé když jsem se 

chtěl zabít nebo předávkovat, pokaždé to tak bylo, že mě pokaždé někdo zachránil. Vždycky. Je to škoda, ale 

je to tak.“(Respondent[3]). Partner či partnerka je jako hodnota u respondentů vnímána zde dvou pohledů. 

Prvním je pohled funkční, kdy je partner vnímán jako společník pro život na ulici nebo porovnáván s jídlem 

jako základní potřebou. Druhým pohledem je přání mít partnera a zaměnit ho za drogu, abstinovat kvůli 

němu. Znalosti jsou opět hodnotou funkční. Znalosti zajišťují přežití a dávají hodnotu dotyčnému ve skupině 

uživatelů návykových látek. Míra ovlivnění chování respondentů tě je průměrná a situační 
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Tabulka č. 4 

 

Konkrétní osoba 

 

Uznání skupiny 

 

Tvrzení: 

„Martin, ten mi pomáhá furt, je 

cennej.“(Respondent[1]) 

„XY mí pomáhá zvládnout ulici.“(Respondent[5]) 

 

Tvrzení: 

„…aby mně lidí brali. Takovýho jakej jsem, ale aby 

nevěděli, jakej ve skutečnosti jsem. Pro 

ně.“(Respondent[3]) 

„Když máš drogy nebo prachy, tak tě lidi potřebujou 

a berou tě.“(Respondent[2]) 

 

Bezpečné místo 

 

Zvíře 

 

Tvrzení: 

„mít místo, které ti nevezmou (společnost, policie), 

jako třeba chatičku.“(Respondent[3]) 

„Jo takovou základnu odkud vyrážíš ven, to je 

hodnotný.“(Respondent[1]) 

 

Tvrzení: 

„Štěňata jsou hodnota. Mám asi devět psů. 

Nakonec je to záhul, ale beru to a snažím 

se.“(Respondent[3]) 

„Můj pes Coffí je furt se mnou.“(Respondent[4]) 

 

Interpretace 

 

Konkrétní osoba je hodnotou převážně funkční. Toto pojetí je však v menšině. Přátelství je mezi 

aktuálními uživateli ve zkoumané skupině vnímáno jako nereálné.„Neexistujou kamarádi. To je 

jenom hrátka. Kamarádi neexistujou. V našem životě neexistujou kamarádi.“(Respondent[3]). 

Jeden respondent vysvětluje: „S kamarádama je to těžký, protože většina se tak jen tváří. Strašná 

spousta lidí závidí a takovídle. Oni se tváří jako kámoši, když něco máte, ať jsou to peníze, ve světě 

drog ať jsou to drogy prostě.“(Respondent[2]). Uznání skupiny je nutné pro udržení pozice a také 

z hlediska funkčnosti a prospěšnosti v přežití na ulici. Bezpečné místo jako hodnota se vyskytuje 

u některých respondentů jako přání. Zvíře se jako hodnota vyskytuje poměrně často. V tomto 

výzkumném vzorku měli psy dva respondenti. Oba psy uvedli jako hodnotu. Vlastnění psa 

naplňuje potřebu péče a potřebu nebýt sám  

 

Do páté kategorie respondenti zařadili peníze, vzrušující život a práci. Peníze mají pro 

aktivní uživatele opět funkční charakter, jsou prostředkem k získání drogy, uznání 

ve skupině nebo k udržení standardu.„No prakticky, když nemáte peníze tak nezaplatíte 
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nájem, jdete na ulici. Nakonec zjistíte, že nemáte ani na to jídlo a tak se hrabete 

v popelnici. No já to teda nikdy nedělal a nikdy bych to neudělal, ale jsou takový lidi. 

To než tohle, tak to raději půjdu do obchodu a to jídlo si nakradu.“(Respondent[2]). 

Ovšem někteří respondenti uvádějí i jiný pohled:„Peníze nepotřebuješ. Všechno najdeš 

v popelnici nebo po lidech.“(Respondent[3]). Hodnota vzrušujícího života je ambivalentní. 

Na jednu stranu respondenti uvádějí, že život na ulici umožňuje zažít věci, které jiní lidé 

nezažijí, ale zároveň je tento život pro většinu respondentů vysilující. Práci jako hodnotu 

uvedl jediný respondent. 

Tabulka č. 5  

Prožitkové hodnoty 

Naplnění, euforie při aplikaci drogy 

 

Zážitky blízkosti smrti 

Pocit kompetence, samostatnosti 

Pocit sounáležitosti 

Chvilkové pocity svobody 

Láska a soužití 

 

Dobrý pocit z pohybu - cvičení 

Nalezení nedopalků od marihuanových cigaret 

Dobrý pocit z dochvilnosti 

Zajištění financí na nákup drog 

Interpretace 

 

Prožitkové hodnoty aktivních uživatelů návykových látek jsou velmi chudé a nestabilní. Hlavním 

prožitkem aktivních uživatelů jsou pocity spojené s aplikací drogy, které se stávají středobodem 

jejich světa. I když si aktivní uživatelé uvědomují negativa takového stavu, nejsou ho schopni 

aktuálně změnit. Většina respondentů je ke svému prožívání ambivalentní. Z šetření v této oblasti 

vyplývá, že pocity naplnění jsou spíše výjimečné, i když podvědomě velmi žádané. Většina 

zbylého prožívání respondentů je charakterizována pocity frustrace, ztráty smyslu, bezútěšnosti 

a zbytečnosti, ze kterého se snaží uniknout právě aplikací drogy, která však po čase selhává. 

Podstatným rysem, který se objevil u všech respondentů je absence vlastní sebehodnoty. 

Všichni respondenti uvedli, že jí aktuálně nemají nebo dokonce nikdy neměli.  

Na otázku, zda v životě měli jiné hodnoty, než nyní se objevila shoda v hodnotách škola, 

materiální zázemí, pocit úspěchu, zájmy, drogy, přátelé, svoboda a práce. 
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10.1.2 Shrnutí interpretace 

V hodnotových preferencích aktivních uživatelů návykových látek je výrazně dominantní 

hodnotou droga. Přemýšlení o vlastních hodnotách má u této skupiny zcela funkční 

charakter. Převažuje myšlení situační (tady a teď). Všechny činnosti této skupiny jsou 

soustředěny na naplnění základních biologických potřeb, které považují za hodnotu (jídlo, 

čistota). Tyto činnosti respondentům utvářejí většinu náplně jejich života. Ostatní 

jmenované hodnoty jsou skupinou vnímané jako okrajové nebo situační. Prožitkové 

hodnoty skupiny jsou chudé a převažuje v nich soustředění na intoxikaci. Pokud droga 

již ztratila funkci poskytovatele uspokojení, nahrazují ho respondenti vzpomínkami 

na dřívější naplňující intoxikace.„Jo, to jsou vzpomínky. Ty jsou krásný. Nemůžeš žít touhle 

přítomností. Jenom minulostí. Prostě feťákovi ty místa, kde si dal a byl štastnej, nevezmeš. 

Ty má v hlavě. Tak to mám.“(Respondent[3]). V prožívání respondentů převažuje frustrace 

a ztráta smyslu. 

10.2 Charakteristika skupiny uživatelů na počátku abstinence 

Soubor uživatelů na počátku abstinence tvořili tři muži a dvě ženy. Věk respondentů 

se pohyboval mezi 23 až 25 lety. Délka jejich abstinence od návykových látek 

se pohybovala v rozmezí dvou až třech měsíců. Všichni respondenti užívali návykové látky 

mezi sedmi a devíti lety nitrožilně. Převažující droga byl pervitin, ale vyskytovalo se 

i období užívání opiátů, marihuany a léků v kombinaci s pervitinem. Respondenti uváděli 

počátky svého užívání návykových látek ve věku 15 až 16 let. Ve většině případů byla 

prvotní užitou nelegální drogou marihuana. V jednom případě to byl pervitin. 

I v této skupině se vyskytoval fenomén předávkování. Uvedli ho tři respondenti z pěti. 

U jednoho respondenta se vyskytovaly psychické problémy před započetím užívání. 

Z dostupné anamnézy nelze určit, zda se jednalo o psychické potíže následkem ztráty dvou 

blízkých osob v krátkém časovém rozmezí anebo se psychické problémy vyskytovaly 

již před těmito traumatizujícími událostmi. Jeden respondent uvedl rozvoj epilepsie 

pravděpodobně následkem užívání návykových látek. Dva informanti z pěti měli 

diagnostikovanou hepatitidu typu C, s jejíž léčbou právě začínali. Pokus o abstinenci 

od návykové látky uvedli v minulosti všichni respondenti, ale pouze dva nastoupili 

do pobytové léčby závislosti. Jeden klient předčasně odešel po dvou měsících 
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z terapeutické komunity. Jedna respondentka absolvovala celou léčbu a v průběhu 

doléčování zrecidivovala. 

Nejvyšší dosažené vzdělání ve skupině bylo vzdělání středoškolské, uměleckého zaměření. 

Dva informanti byli vyloučeni a nedokončili střední školy technického a sportovního 

zaměření. Dva respondenti absolvovali výuční obor. 

V rodinném zázemí respondentů se vyskytovala ve dvou případech rozvodová situace 

a náhlé úmrtí dvou blízkých osob respondenta. Významným jevem byl též výskyt 

nadměrné konzumace alkoholu včetně zneužívání návykových látek v širší rodině. 

V jednom případě otec respondenta spáchal sebevraždu. Respondenti shodně 

charakterizovali své rodinné prostředí jako konfliktní, nestabilní, ale i přes takovou 

charakteristiku se pokoušeli o obnovu vztahů s některými rodinnými příslušníky. V jednom 

případě respondentka měla své vlastní dítě a pokoušela se o budování vlastní rodiny. Dva 

respondenti uvedli pobyt v Diagnostickém ústavu a jeden respondent opakované návštěvy 

psychiatra a psychologa v minulosti. 

Sociální situace klientů byla v počátcích řešení. Všichni respondenti měli krátce zajištěné 

bydlení. Většinou v této záležitosti intervenovali rodinní příslušníci a partneři respondentů. 

Čtyři respondenti krátce pracovali většinou přes pracovní agentury v dělnických profesích. 

Jedna respondentka byla na mateřské dovolené a pobírala sociální dávky. Všichni 

respondenti měli dluhy různého rozsahu. Nikdo z nich nebyl soudně trestán 

10.2.1 Interpretace výsledku šetření skupiny uživatelů na počátku abstinence 

Všichni respondenti zařazení do skupiny uživatelů na počátku abstinence uvedli 

jako nejvíce podstatné současné hodnoty partner, původní rodina, práce, láska 

a sebehodnota. Druhou kategorii hodnot tvořilo přátelství. Do třetí kategorie hodnot 

zařadili respondenti na počátku abstinence zdraví. Čtvrtou kategorii hodnot tvořily 

hodnoty jistota a volný čas a pátou kategorii seskupení hodnot úspěch, respekt druhých 

lidí, postavení, vzdělání a zvíře. Níže v tabulkách předkládám ilustrující výroky 

a podrobné interpretace jednotlivých výroků, které zobrazenou hierarchii uvádí 

do kontextu a vytvářejí představu, co si jednotliví respondenti představují pod 

jmenovanými hodnotami. 
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Tabulka č. 6   
 

Partner 

 

Původní rodina 

 

Tvrzení: 

„Chtěla bych vybudovat rodinu. Já jsem jí tak úplně 

nezažila a byla bych ráda, kdyby to 

vyšlo.“(Respondent[7]) 

„Vztah, rád bych si našel nějakou dobrou holku, Ne 

takovou od drog a tak.“(Respondent[9]) 

„No asi přítele, ten je pro mě nejdůležitější člověk 

na světě. Bez něj by nic nešlo.“(Respondent[10]) 

 

Tvrzení: 

„Tu nemám, spíš máma si se mnou zažila dost, tak 

bych chtěl kvůli ní bejt normální.“(Respondent[6]) 

„No a myslím, že důležitá je rodina. S tou se teď 

vídám docela často.“(Respondent[8]) 

„Asi je pro mě důležitá máma a táta, kvůli nim chci 

přestat brát a tak“(Respondent[10]) 

 

Práce 

 

Láska 

 

Tvrzení: 

„práce, kde budu brát aspoň nějaký 

peníze.“(Respondent[8]) 

„No, asi práce. Tu bych si rád udržel, pokud to 

půjde.“(Respondent[6]) 

„Pak ještě důležitý je mít práci.“(Respondent[9]) 

 

Tvrzení: 

„A myslím si, že pro mě důležitou hodnotou je 

láska.“(Respondent[9]) 

„Důležité je umět milovat a taky tu lásku 

dostávat.“(Respondent[7]) 

„Určitě láska, to je nejvíc.“(Respondent[10]) 
 

Sebehodnota 

 

Tvrzení: 

„Asi bych chtěl dokázat i sobě, že to dam bejt normální.“(Respondent[8]) 

„A taky bych chtěla dokázat, že nejsem jen feťačka, ale že jsem normální člověk. Prostě jít po ulici a nemít 

pocit, že se za mnou všichni otáčí.“(Respondent[7]) 

„No tu změnu, jako přestat brát ale chci taky konečně kvůli sobě. Chci to dokázat. Že na to 

mám.“(Respondent[9]) 

„A kvůli sobě. To nejspíš taky. Prostě nechci skončit jako špinavá smažka, co pro to udělá 

cokoliv.“(Respondent[10]) 
 

Interpretace 

 

Respondenti na počátku abstinence preferují převážně hodnoty postavené na vztazích s druhými.  

Znovuobjevují hodnotu vztahů, kterou si dříve neuvědomovali. Často jsou vztahy na počátku 

obnovy anebo na úrovni přání, avšak respondenti se v realitě snaží toto své přání naplnit. Práci 

respondenti považují za hodnotu vzhledem k zajištění fungování v běžném světě a také nutnosti 

řešení dluhů. Sebehodnotu respondenti uvádějí ve zvýšené míře, což považuji za podstatný 

fenomén, který napomáhá změně. Míra aktuální ovlivněnosti chování těmito hodnotami je vysoká. 
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Tabulka č. 7 
 

Přátelství 

 

Tvrzení: 

„A taky přátelství, mít opravdové kamarády, co se na ně dá spolehnout a který tě neopustí, ne jako ti 

drogový jako kamarádi.“(Respondent[9]) 

„a normální kámoše, ne takový jako jsou u drog. No jako takový, co s nima můžu trávit čas, někam 

jet a tak.“(Respondent[8]) 

 
 

Interpretace 

V druhé kategorii se vyskytovala hodnota přátelství. Jmenovali ji čtyři z pěti respondentů. I zde se 

objevuje předpoklad zvyšující se hodnoty vztahů obecně, které byly pravděpodobně delší dobu 

nedosycené. Potřebu vztahů naplňovala droga, kterou respondenti vyřadili na určitou dobu 

ze svého života. V rozhovorech s respondenty je patrné zklamání z fungování „drogového světa“ 

a někdy přílišná idealizace „normálního života.“ 

Tabulka č. 8 
 

Zdraví 

 

Tvrzení: 

„Taky zdraví, to je taky důležitý.“(Respondent[6]) 

„No to je těžký, ale myslím, že asi zdraví. Možná proto, že mě tak zlobí. No mám nějaký psychický 

problémy a tak. Měl jsem dřív takový fobie z lidí.“(Respondent[9]) 

„…a zdraví to tak je důležitý.“(Respondent[10]) 

 
 

Interpretace 

Ve třetí kategorii se vyskytuje hodnota zdraví. Respondenti této skupiny se potýkali s řadou 

zdravotních problémů z minulosti, které aktivně řešili. Zdraví jako hodnotu uváděli z obavy o jeho 

nevratnou ztrátu, ale také jako podmínku jejich úspěšného fungování ve světě. 
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Tabulka č. 9  
 

Jistota 

 

Volný čas 

 

Tvrzení: 

 

„No řekla bych vlastní jistota je pro mě hodnotná 

jako tak, že bych jí chtěla mít v sobě i v jiných 

lidech.“(Respondent[7]) 

 

Tvrzení: 

„A taky někam jet třeba na výlet a moct normálně 

zaplatit a nekrást a taky se mi líbí včelaření, chvíli 

jsem to dělal tak to bych taky rád mohl. To ale něco 

stojí a já mám hodně exekucí, tak nevím, jestli to 

někdy půjde.“(Respondent[8]) 

„…a jak to říct volnej čas a tak. No jasně, 

přece nejde furt 

pracovat.“(Respondent[10]) 
 

Interpretace 

Čtvrtou kategorii tvořily hodnoty jistota a volný čas. Jistota odkazuje opět na silnou důležitost 

vztahových hodnot u skupiny uživatelů na počátku abstinence. Droga pro některé respondenty 

vytvářela iluzi absence potíži.„No, že jsem si věřila, nestyděla jsem se, byla jsem mimo 

problémy.“(Respondent[7]). S touto iluzí a současnou nejistotou respondenti pracují ve svých 

terapiích. Jistota je uváděna jako hodnota hlavně na základě přání jí mít. Hodnotu volného času, 

kterou respondenti uvádějí, lze interpretovat jako potřebu mít a prožívat nové zážitky, něčím 

se zabývat či něco nového vytvářet. 

 

Do páté kategorie hodnot uváděli respondenti skupinu hodnot úspěch, respekt druhých 

lidí, postavení, vzdělání a zvíře. Většina zmiňovaných hodnot se mezi respondenty 

objevuje v souvislosti s uvědoměním si těch aspektů jejich života, které řadu let ze svého 

přemýšlení vytlačovali pomocí drogy. Hodnota vzdělání, je důležitá pro respondenty, 

kteří nedokončili středoškolské vzdělání v důsledku svého životního stylu. U většiny 

respondentů jsou patrné obavy z vývoje jejich budoucnosti a z nároků, které si nyní 

uvědomují. Získat postavení, úspěch a respekt ostatních pro ně v několika případech 

znamená zvýšit i vlastní sebehodnotu, o kterou usilují. V několika případech znamenají 

tyto hodnoty i způsob jak se vyrovnat se svojí minulostí. Hodnota zvířete se vyskytuje 

u jednoho respondenta.  
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Tabulka č. 10 

Prožitkové hodnoty 

 

Dobrý pocit z vykonané práce 

Radost z aktivit, které v minulosti nešly 

Dobrý pocit z úpravy bytu, úklid 

Štěstí z radosti dítěte 

 

 

Dobrý pocit ze sounáležitosti s rodinou 

Láskyplné pocity ze vztahu 

Procházky v lese se psem, pocit klidu 

 

Interpretace 

 

Do prožitkových hodnot u uživatelů na počátku abstinence se promítá počátek běžného fungování, 

avšak řada respondentů připouští časté vzpomínky na prožitky po aplikaci drogy, které pro ně byly 

do nedávné doby podstatné.„Já k nim mám vztah jako k mámě – to je divný- ale já vím, že drogy 

jsou krutý, ty absťáky a to všechno okolo. Sebralo mi to kamarády. Buď jsou mrtví, nebo zavřený, 

ale přesto všechno aspoň u drogy víš, na čem jseš, víš, co přijde, máš jistotu. Ale teď já nevím, 

co přijde, všechno je nejistý a hrozně těžký. Někdy si říkám, jestli to dám, už nic necejtit 

až do konce života, s toho mám strach. Vlastně bych řek, že to nejlepší jsem zažil v těch stavech. 

To je hrozný co?“(Respondent[6]). Dále uvádějí prožitky frustrace:„No teď asi moc ne. Občas to 

na mě všechno padá, vím, že se s toho budu hrabat hrozně dlouho a nevím, zda 

to vydržím.“(Respondent[9]). Někteří respondenti se snaží překlenout prožitkové vakuum např. 

vzpomínkami na rodinné příslušníky, které ztratili a pěstují vůli svoji situaci překonat. Rizikem, 

které respondenti uvádějí, jsou časté vzpomínky na drogové zážitky v obdobích, kdy se jim nedaří 

tak jak by si představovali. 

 

Do oblasti minulých hodnot respondenti zařazují hlavně drogu. Dále uvádějí kamarády, 

vzrušující život, svobodu, spokojenost s vlastním vzhledem (štíhlost), vztah s partnerem, 

peníze na drogy a zábavu. 

Postoj k hodnotě drogy je ve skupině uživatelů na počátku abstinence ambivalentní. 

Koresponduje s upevňující se motivací ke změně. V odpovědích respondentů je patrné jisté 

truchlení po droze, které souvisí s prožitky frustrace a prázdnoty, jež se zvýšeně vyskytují. 

Jejich racionální argumenty soupeří s jejich emotivní stránkou, která byla dosycovaná 
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náhražkou (drogou), aniž by respondenti měli čas získat životní zkušenosti, jež by byly 

nápomocné pro takové životní období.„Bez drog bych nebyl, jakej jsem a ani bych nezažil, 

co jsem díky nim zažil, připadám si, že mi je 50 let, ale zároveň jsem v něčem jako furt 

malej, jako děcko, nebo co. Nevím proč. Kdyby tak šlo žít normálně i s drogami…ale 

to nejde, to vím.“(Respondent[6]). 

U respondentů je z odpovědí patrné uvědomění co jim život s drogou vzal 

a co promeškali.„Já jsem hodně sportoval a chtěl jsem být úspěšnej ve škole a taky jsem 

byl, než mi hráblo. No asi bych byl teď jinde, no. Možná bych byl profi sportovec nebo tak 

jsem měl nakročeno. Ale co se dá dělat.“(Respondent[8]). 

Někteří respondenti popisují v odpovědích bod zlomu, kdy se rozhodli k abstinenci. V řadě 

případů by se dalo mluvit o z jejich subjektivního pohledu mimořádné události.„Po tom 

znásilnění se všechno změnilo…(mlčení). Trvalo mi to dlouho, než jsem se rozhodla, 

že si moje dítě nechám. Takže všechno mi to ovlivnilo.“(Respondent[7]). U dalších 

respondentů k bodu zlomu došlo zážitkem výrazného předávkování nebo postupným 

procitnutím z drogového opojení, které přestávalo fungovat a objevovaly se spíše obtíže. 

 

10.2.2 Shrnutí interpretace 

Hodnotové preference uživatelů na počátku abstinence jsou převážně postaveny 

na vztazích s druhými lidmi. Dominantní hodnotou je vztah s partnerem nebo touha 

po něm. U této skupiny existuje výrazné riziko záměny partnera za drogu a tudíž přesun 

závislosti na něj. Neúspěchy v partnerských vztazích mohou respondenty ohrožovat 

návratem k původnímu rizikovému chování. Vliv hodnoty původní rodiny nebo vzpomínek 

na ni je výrazným motivačním faktorem. Respondenti usilují o získání vlastní sebehodnoty 

skrze vztahy, vzdělání a volný čas. V prožitkových hodnotách se objevuje vliv běžných 

lidských zkušeností, ale prožívání radosti je ještě velmi omezeno. Respondenti vnímají 

nejistotu ve svém snažení o návrat do běžné společnosti a obávají se nepřijetí okolí. Pokud 

respondenti zažívají neúspěchy, objevují se vzpomínky na drogové zážitky a truchlení 

po nich. 
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10.3 Charakteristika skupiny abstinujících 

Soubor abstinujících tvořili čtyři muži a jedna žena. Věk respondentů se pohyboval 

v rozmezí 25 a 26 let. Délka abstinence od návykových látek byla 12 měsíců až 24 měsíců. 

Průměrná doba užívání návykových látek se pohybovala mezi 7 až 10 lety. Převažující 

užívanou drogou byl pervitin a u všech respondentů nitrožilní aplikace. I v této skupině 

se vyskytovalo kombinování různých návykových látek (opiáty, léky, alkohol). V jednom 

případě se vyskytovaly v souvislosti s užíváním návykových látek epizody patologického 

hráčství. Počátky svého užívání respondenti uváděli v období 13 až 14 let. Přechodu 

na pervitin jako hlavní drogu předcházely většinou epizody užívání alkoholu a marihuany. 

V jednom případě užívání léků (antidepresiva, analgetika). 

I v této skupině většina respondentů zažila předávkování užívanou drogou. Dva 

respondenti z pěti prodělali toxickou psychózu. Jeden respondent si přivodil toxickou 

psychózu celkem třikrát a v současné době užíval antidepresiva. Jeden respondent prodělal 

infekční nemoc (hepatitida typu C). Pokus o abstinenci v minulosti uvedli čtyři z pěti 

respondentů. Dva respondenti absolvovali opakovaně pobyt v terapeutické komunitě. 

Nejvyšší dosažené vzdělání ve skupině bylo vyšší odborné vzdělání. Jeden respondent 

absolvoval střední školu technického zaměření, ale nedostudoval již vysokou školu. Čtyři 

respondenti absolvovali střední školu.  

V rodinném zázemí respondentů se objevovalo ve třech případech nadměrné zneužívání 

alkoholu rodičem někdy i oběma rodiči. Ve dvou případech byla rodina na první pohled 

funkční a nerozvedená. Existovali však konfliktní momenty s jedním s rodičů a poměrně 

velký tlak na úspěch a výkon. Jeden respondent měl již vlastního syna, avšak s partnerkou 

nežil. Jeden respondent aktuálně očekával potomka. Jedna respondentka žila v partnerském 

vztahu a měla dítě. 

Sociální situace respondentů byla relativně stabilizovaná. Všichni respondenti měli práci 

a bydlení. Dva respondenti pracovali v sociálních profesích. Tři respondenti měli dluhy, 

které pravidelně spláceli. Tři respondenti z pěti byli v pravidelném kontaktu s původní 

rodinou. Čtyři respondenti žili ve vztahu s partnerem a jeden byl aktuálně bez partnera. 

Žádný z respondentů nebyl soudně trestán. 
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10.3.1 Interpretace výsledku šetření skupiny abstinujících 

Všichni respondenti zařazení do skupiny abstinujících uvedli, jako nejvíce podstatné 

současné hodnoty rodinu současnou a původní, práci a úspěch v ní. Druhou kategorii 

hodnot tvořila dvojice přátelé a peníze. Do třetí kategorie hodnot respondenti zařadili 

vztah, vzdělání, volný čas (zájmy). Čtvrtou kategorii hodnot tvořily hodnoty osobní 

rozvoj (víra), zdraví a pátou kategorii doplňovaly hodnoty soběstačnost a sebehodnota. 

Níže v tabulkách předkládám ilustrující výroky a interpretace. 

Tabulka č. 11 
 

Rodina  

 

Práce 

 

Tvrzení: 

„Čekám rodinu, tak aby bylo dítě zdravé a žena 

šťastná, takže další hodnotou je pro mě teď 

rodina,“(Respondent[14]) 

„No v podstatě se všechno točí kolem mého syna, 

takže to a role otce. To má pro mě momentálně 

určitě největší váhu.“(Respondent[11]) 

„Rodina mě nyní podporuje a toho si moc 

vážím.“(Respondent[12]) 

 

Tvrzení: 

„Práce, abych byl užitečnej a těšilo mě 

to.“(Respondent[14]) 

„Teď dělám, co dělám a tam chci být 

spokojená.“(Respondent[15]) 

„Práce mi dává řád, který jsem před tím 

neměl, jsem rád, že vše 

funguje.“(Respondent[11]) 

„Baví mě, že to co dělám, funguje, vidím za 

sebou něco konkrétného a jsem 

potřebnej.“(Respondent]13]) 
 

Interpretace 

 

Skupina abstinujících respondentů uvedla jako nejdůležitější hodnoty rodinu a práci. Dva respondenti měli 

již své vlastní dítě. Jedna respondentka ve vlastní péči, jeden respondent nikoliv, ale snažil se přijmout 

a vykonávat roli otce.„Už nepřemýšlím, kam půjdu, ale vím, že potřebuju fungovat, abych mohl jet za synem. 

A moje bývalá partnerka už ví, že jsem spolehlivý. Prostě chci být otec.“(Respondent[11]). Jeden respondent 

očekával aktuálně příchod potomka. Rodině přikládají poměrně zralou hodnotu. Kvalitativně převažuje péče 

a podpora rodiny jako celku.„Tak hodnotný pro mě je, když je syn úspěšněj, spokojenej, radostnej. To samé 

je partner. Když jsme spolu v klidu a jsme spolu třeba schopní něco rozvíjet a budovat a tak.“(Respondent 

[15]). Neočekávají tolik péče o sebe samotného, ale chtějí být aktivními v rodinném systému.„A napadá mě, 

že ty hodnoty, které jsou spojený s někým jiným, tak že jim dávám větší míru pozornosti. Aby to jako bylo 

dobrý. Mě přijde, že je to všechno propojený, jako.“(Respondent[15]). Hodnota práce slouží k získání peněz 

pro aktivity. Objevuje se interpretace práce jako zdroje spokojenosti, užitečnosti a tvůrčího naplnění.„Když 

v práci můžu něco tvořit, to je zároveň i můj rozvoj.“(Respondent[15]). 
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Tabulka č. 12 
 

Peníze  

 

Přátelé 

 

Tvrzení: 

„…a peníze jsou teď pro mě svoboda. Jsem rád, že 

jsem nyní součástí něčeho, čeho jsem v minulosti 

opovrhoval.“(Respondent[11]) 

„…plánujeme rodinu a byt, tak peníze k tomu 

patří.“(Respondent[14]) 

„Díky penězům můžeme podnikat řadu věcí, jsou 

prostě důležitý.“(Respondent[12]) 

 

Tvrzení: 

„Tak asi přátelé ještě. I když se s nimi nestýkám. I 

když vím, že se na mě ptají a vím, že jsem jim hodně 

ublížil.“(Respondent[11]) 

„Přátelé jsou také důležití v 

životě.“(Respondent[13]) 

 

 

Interpretace 

 

Do druhé kategorie zařadili respondenti peníze a přátele. Hodnotu peněz vidí respondenti převážně 

funkčně. Peníze jsou pro ně zdrojem, který umožňuje realizovat další důležité věci a to hlavně 

pro druhé. Pro některé respondenty je aktuální budování rodiny a materiálního zázemí pro ni. 

Přátele vnímají respondenti jako podstatnou součást svého života.„Bez přátel bych byl dost 

izolovanej. Jsou důležitý a já ty vztahy rád pěstuju.“(Respondent[13]). 
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Tabulka č. 13  
 

Vztah 

 

Vzdělání 

 

Tvrzení: 

„To, že se s partnerkou navzájem 

podporujeme.“(Respondent[12]) 

„Chci, aby partnerka byla 

šťastná.“(Respondent[14]) 

 

Tvrzení: 

„Dovzdělat se abych tím pádem mohl být užitečnější 

ostatním, víc věděl a mohl lépe 

pomoci.“(Respondent[14]) 

„Já bych si chtěl dodělat VŠ a partnerka maturitu, 

takže přemýšlíme do budoucnosti. Najednou to zase 

má smysl.“(Respondent[12]) 
 

Volný čas 

 

Tvrzení: 

„že můžem jezdit na výlety, v létě na dovolenou.“(Respondent[15]) 

„Chodíme do bazénu, trochu sportuju, a nedávno jsem se vrátil ke čtení knížek, už mě to zase 

baví.“(Respondent[12]) 

„Volnej čas to je pro mě priorita, je to čas, kdy můžu dělat, co mě baví a nic mě neruší, to je opravdu 

hodně důležitý pro mě.“(Respondent[13]) 
 

Interpretace 

 

 

Do třetí kategorie respondenti zařadili vztah s partnerem/ partnerkou, vzdělání a volný čas. 

V hodnotě vztahu se opět objevuje více vzájemnost a chuť toho druhého udělat šťastným. „Teď 

prožívám takový období, které jsem si dřív myslel, že nejde zažít, že ho nikdy neprožiju. Který jsem 

vždycky toužil prožít, ale nikdy to nebylo třeba tak silný jako teď. A v minulosti jsem si nikdy 

nemyslel, že díky tomu si svý hodnoty postavím tak jako teď. Skrze tuhletu lásku.“(Respondent 

[14]). Vzdělání se objevuje u respondentů jako hodnota, která jim umožňuje růst a rozvíjet se. 

„Tím jak můžu pracovat ve zdravotnictví tak teď smysl mám, že dělám něco pro lidi a taky, že když 

se víc vzdělám, můžu efektivněji pomáhat. Že moje existence dává smysl. Na tomhle postu, co 

dělám, tak je to dobrý, ale mám ještě nějaké cíle dál – dovzdělat se.“(Respondent[14]). Postoj 

ke vzdělání je u skupiny pozitivní. Ve skupině však není nikdo, kdo by již neměl střední školu. 

Ve skupině abstinujících respondentů se objevuje hodnota volného času nikoliv jako možnost 

nebo přání v budoucnosti, ale je aktivně realizovaná. Respondenti se postupně vracejí k trávení 

volného času, který znali, anebo si ho až nyní vytvářejí. Volný čas je pro respondenty zdrojem 

dobrého pocitu a relaxace. 



 

63 

 

Tabulka č. 14 
 

Osobní rozvoj, víra 

 

Zdraví 

 

Tvrzení: 

„No tak vzhledem k tomu, že jsem buddhista tak asi 

buddhistickej, poznávat se víc do hloubky a tím 

pádem být víc efektivní pro druhý, že 

jo.“(Respondent[14]) 

 

 

Tvrzení: 

„To je nejzásadnější. Určitě, protože když nemáš 

zdraví tak nemůžeš nic. To vidím pořád v 

nemocnici.“(Respondent[14]) 

„protože je to ten základ. Když je zdraví, tak můžou 

jít i ty další věci.“(Respondent[15]) 

„Vážím si ho, že je aspoň takový, jaký 

je.“(Respondent[12]) 

 
 

Interpretace 

 

Do čtvrté kategorie respondenti zařadili osobní rozvoj a zdraví. Osobní rozvoj vnímají ve větší 

míře hlavně v souvislosti se svou drogovou minulostí.„Oproti lidem, kteří s drogama nemají nic 

společnýho, mám trochu nadhled, protože jsem byl i na dně a vím co je mít se špatně v životě. 

Jsem rád, že moc nevybočuju a že se držím nějakých zásad.“(Respondent[11]). Jeden respondent 

našel v náboženských hodnotách způsob jak se rozvíjet.„Jo určitě, pokud jsem nebyl buddhista, 

tak jsem ty všechny věci prožíval, jako hodně na mě nalepený a neměl jsem odstup. Od té doby co 

mám tu duchovní sféru, což je pro mě asi hodně důležitá věc, tak dokážu mít odstup díky metodám 

a odstup od těch situací, který řeším v životě, že jo.“(Respondent[14]). Zdraví je u některých 

respondentů uváděno spíše z principu, že je základem pro vše ostatní, než na základě zdravotních 

problémů. Dva respondenti z pěti ale uvádějí na druhou stranu jisté zdravotní následky vlivem 

užívání návykových látek. Pro ně je zdraví ideální hodnotou, kterou ale s největší 

pravděpodobností plně nedosáhnou. 

 

Do páté kategorie respondenti uvedli jako hodnotu soběstačnost a sebehodnotu. Tyto 

hodnoty souvisejí s uvědoměním, že v minulosti byli do velké míry podporovaní 

svým okolím.„Po dost dlouhý době se starám sám o sebe. Mě pořád někdo živil, babička 

pak moje přítelkyně. V podstatě jsem vždycky žil jako bohém a nemusel jsem se o nic 

starat. Rodina šla v tý době stranou, to jsem nepovažoval za důležitý. Já měl 

kombinovanou závislost ještě s gamblingem, takže jsem bojoval i s tím, takže samostatnost 

a to, že věci fungujou, to je pro mě důležitý. Vytlačil jsem ze života lehkovážnost.“ 

(Respondent[11]).
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Tabulka č. 15 

Prožitkové hodnoty 

 

Radost ze spokojenosti druhých 

Radost z aktivity pro své télo 

Pocit naplnění v lásce 

Dobrý pocit z návštěvy výstav 

 

Radost prožívaná v přírodě 

Radost z drobností v životě 

Pocity smyslu v práci 

Náboženské prožitky 

Interpretace 

 

V oblasti prožitkových hodnot se u skupiny abstinujících objevuje běžné lidské fungování 

s důrazem na prožívání smyslu a také významu vztahů. V řadě případů respondenti uváděli, 

že ke svému současnému prožívání dospěli postupně přes někdy velmi výraznou frustraci. Museli 

se naučit, že prožívat plně svůj život a jeho výzvy není věcí, která jde zakoupit u dealera 

nebo věcí, kterou máte od narození. Někteří respondenti uváděli, že i v současné době mají 

s prožíváním radosti potíže.„Drogy ovlivnily mé vlastnosti. Byl jsem věčně nespokojenej 

materialista. Takže drogy ovlivnily, že si života více vážím. Drogy vás prostě chytěj, je to mocnej 

čaroděj a já vím co je topit se v bahně. Drogy zaměstnávaj, člověk má pocit, že je tvůrčí, máte 

energii. Já potřebuju mít výdrž a najít rovnováhu a smysl v tom všem a to musím hledat každý 

den.“(Respondent[11]). 

 

Do oblasti minulých hodnot respondenti zařazují drogu, postavení v podsvětí a ve skupině, 

úspěch, svobodu, vzrušující život, osamostatnění, fyzický vzhled (štíhlost). 

Význam drogy jako hodnoty je u skupiny abstinujících více zakotven. U většiny 

respondentů se objevuje přijetí drogové minulosti jako součásti života.„Kdysi to nějaká 

hodnota byla prostě se sjet. To byla priorita. A dneska vím, že jsem se díky tomu někam 

dostal, ale dnes to není hodnota, vlastně mě to zpomalilo tak nějak lidsky, třeba až teď 

si dělám řidičák, mám kolem sebe lidi, kteří jsou někde jinde, protože nefetovali, a tohle 

by vůbec nepochopili. No drogy bylo cenný období, šáhl jsem si na dno, ale v tý době, 

teď už je doufám nepotřebuju.“(Respondent[14]). Někteří respondenti drogovou minulost 

vnímají jako cestu a po drogách již netruchlí.„Asi to nějakou hodnotu má, no. Asi je to 

nějak důležitý, že jsem to prožila. Myslím si, že kdybych to možná neprožila, tak teď nejsem 

tam, kde jsem.“(Respondent[15]). Ve skupině respondentů je patrný náhled na fungování 



 

65 

 

drogy.„Droga určitě hodnota není, je to stav, taková onanie. Na začátku to člověk bere pro 

zábavu a na konci aby přežil. Hodnota to není, droga dává falešnej pocit něčeho. Požírá to 

ty pravý hodnoty a převládá nějaká pohádka, která se pak promění v horor. Je to jen fikce, 

pravej svět je tím požíranej. Malujem si pohádku, pak je to horor a pak ten svět někdo 

maluje nám.“(Respondent[11]). 

Během rozhovoru někteří respondenti vzpomínali, co bylo jejich bodem zlomu. Ve dvou 

případech bylo spouštěcím mechanismem předávkování.„Předávkoval jsem se a pak si 

se mnou promluvila přítelkyně. Měl jsem pocit, že jsem prošvihl všechny svý šance. Zůstal 

jsem bez peněz, nikdo mi nepomohl s toho světa, tak to vždycky končí. Když člověk má 

přátele, tak ti všechno prodlužují, když mu půjčují a nechávají přespat a tak. Nikdy jsem 

nežil na ulici, to jsem neuměl, takže to byl důvod. Nechtěl jsem na ulici.“(Respondent[11]). 

V některých případech to byla kombinace několika faktorů jako například rozpad vztahu 

s partnerem užívajícím drogy a ztráta iluzí o životě s drogou. Někteří respondenti uváděli 

nechuť žít ze dne na den, smrt několika kamarádů, pocit, že mají na víc a touhu po rodině. 

 

10.3.2 Shrnutí interpretace 

Hodnotové preference abstinujících jsou zaměřeny na péči o ostatní a to převážně o rodinu 

jako celek. Vztah s partnerem umístěný v třetí kategorii spolu se vzděláním a volným 

časem vypovídá o zralejším vnímání vztahu. Respondenti zvýšeně vnímají potřebu smyslu 

svých aktivit. Dva respondenti pracují v sociálních profesích a naplňují tak svou potřebu 

být užiteční. V jejich přemýšlení je patrné zaměření na budoucnost. Vytvářejí přiměřené 

cíle. V prožitkových hodnotách je patrná větší stabilita. Více prožívají radost a i v této 

oblasti potřebují zažívat smysl. Jeden respondenti však nadále popisuje potíže v prožívání 

radosti jako následek podlomeného psychického zdraví. Vyzdvihuje hlavně nalezení 

rovnováhy a pěstování vůle. 

  



 

66 

 

11  Závěr výzkumného šetření 

Výsledek výzkumného šetření ukázal v jednotlivých kategoriích šetřených skupin 

významné rozdíly v pojetí hodnot a hodnotových preferencí. Přemýšlení o hodnotách 

u aktivních uživatelů je převážně funkční, jelikož jejich ústřední hodnotou je droga 

a naplňování basálních potřeb (čistota a jídlo). Prožívání aktivních uživatelů dominují 

stavy po aplikaci drogy. Většina respondentů této skupiny popisuje hluboké pocity 

frustrace a prázdnoty svého vlastního života, který považují za jistý druh trestu. Z šetření 

dále vyplynulo, že faktorem, který napomáhá rozhodnutí o změně je tzv. „mimořádná 

událost“, která může mít podobu traumatizujícího zážitku nebo také souběhu více událostí, 

které uživatele dovedou na pomyslnou hranici a spustí proces přehodnocování ve smyslu 

otázek: „Chci žít? Jak chci žít?“ Uživatelé na počátku abstinence upřednostňují hodnoty 

partner (nechci být - na to -  sám) a původní rodina (chci někam patřit). Tedy potřebují 

oporu ve společenství lidí, protože jejich prožívání ještě není stabilizováno. Respondenti 

uvádějí často strach z toho, že již nebudou nikdy intenzivně prožívat. Pokud se uživatel 

pokusí o abstinenci od návykové látky, je pro něj významná záměna drogy za vztahy. 

Motivací ještě není hodnota ve smyslu principu. Hodnota se pro abstinujícího znovu 

buduje na základě vztahů k někomu. Na základě těchto vztahů se aktualizuje vlastní 

sebepojetí a to se posléze stává hodnotou. Pokud uživatel úspěšně abstinuje od návykové 

látky, rozšiřuje hodnotu vztahů a objevuje se kvalitativní posun, kdy abstinující již méně 

usiluje o náhradu drogy vztahem, ale chce se stát aktivním v péči o druhé. Následně buduje 

reálné cíle, rozšiřuje své hodnotové pole, dále dozrává a přijímá zodpovědnost za svůj 

život. Se stabilizovanějším prožíváním se vytváří vyšší frustrační tolerance. Někteří 

abstinující pociťují zvýšenou potřebu smyslu, kterou v tomto výzkumném vzorku 

realizovali v sociálních profesích. 
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5.úspěch, respekt 
druhých lidí, postavení, 

vzdělání, zvíře 

4.jistota, volný čas 

3.zdraví 
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1. partner, původní 
rodina, práce, láska, 

sebehodnota 

5. peníze, vzrušující 
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zdraví 
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Souhrnný přehled hierarchií hodnot jednotlivých skupin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 4 Uživatelé na počátku abstinence 

 

Obrázek 5 Aktivní uživatelé 

 

Obrázek 6 Abstinující 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá hodnotovou orientací závislých osob. Klade si za cíl nabídnout 

určitý vhled do prožívání závislých a do jejich uvažování nad vlastním hodnotovým 

systémem. Prostřednictvím dvou dílčích cílů šetření řeší otázku, zda preferované hodnoty 

uváděné uživateli návykových látek souvisejí se stavem jejich motivace ke změně. 

K řešení cílů práce jsem přistoupila nejprve v teoretické části, kdy jsem přestavila 

uvažování nad pojmem hodnota a také současné teoretické poznatky o faktorech vývoje 

hodnotového systému v kontextu problematiky závislých lidí. Jako teoretický podklad pro 

výzkumnou část práce sloužily dva hlavní koncepty - pojetí hodnot V. E. Frankla 

(logoterapie a existenciální analýza) a rozhodovací proces autorů Prochasky 

a DiClementeho (kolo změny). Abych se pokusila naplnit hlavní cíl práce, tedy poskytnout 

vhled do uvažování závislých o svém hodnotovém systému, tak jsem pro výzkumnou část 

práce zvolila kvalitativní šetření. Realizovala jsem hloubkový ( polostrukturovaný, podle 

návodu) rozhovor s patnácti informanty. Respondenty jsem zařadila do třech šetřených 

kategorií podle míry jejich užívání návykových látek. Byli jimi - aktivní uživatelé, 

uživatelé na počátku abstinence a abstinující. Délka jejich užívání se pohybovala mezi 

sedmi až devíti lety. Pomocí deseti otázek, zaměřených na současné hodnoty, míru 

subjektivního ovlivnění respondentů jmenovanými hodnotami a vztah drogových 

zkušeností k hodnotám, jsem zjišťovala předpokládané vztahy k motivaci ke změně. 

Z šetření a porovnání skupin vyplynulo, že hodnotový systém závislých podléhá proměně 

a vyvíjí se v čase. Šetření neprokázalo, že by závislé osoby měli odlišný hodnotový systém 

než většinová společnost, ale ukázalo na proces přeměny závislého, který by se dal shrnout 

jako připoutání k droze  připoutání ke vztahům  aktivní péče o rodinu, vztahy 

a životní smysl.  

Souvisí tedy hodnoty uváděné uživateli návykových látek se stavem jejich motivace? 

Pojem motivace ke změně se z výsledků šetření jeví jako fenomén, který obsahuje řadu 

vrstev. Význam hodnot zpočátku zastiňuje vliv drogy. Čím větší je prostor, který droga 

zabírá, tím více vytlačuje hodnoty na okraj prožívání jedince, což doprovází prožitky 

frustrace a ztráty smyslu. Chování aktivních uživatelů determinuje droga a basální potřeby. 

Z bludného kruhu jedince (tohoto šetření) vytrhla většinou významná událost nebo série 
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událostí. Ty pak aktivovaly proces přehodnocování, který vedl jedince k pokusu 

o abstinenci. Díky mimořádným událostem v životě uživatele se stala aktuální 

i sebehodnota. Přímá souvislost mezi hodnotami a motivací ve smyslu objevení hodnoty 

vede k motivaci, se šetřením nepotvrdila. Ukázalo se, že jde spíše o proces paralelní. 

Hodnota se aktualizuje skrze vztah k někomu a tento fakt pak podporuje upevňování 

motivace. Míra vlivu hodnot (jiných než droga) na chování u respondentů vzrůstala spolu 

s délkou abstinence.  

Šetření dále neprokázalo přímý vliv mezi kvalitou rodinného prostředí a vznikem motivace 

ke změně rizikového chování. Ve všech šetřených skupinách se nacházeli jedinci 

s obtížným rodinným prostředím a řada z nich usilovala o abstinenci nebo abstinovala.  

Co by tato zjištění mohla přinést pedagogům? Výsledky šetření mohou nabídnout pohled, 

že rodinné prostředí není zcela determinujícím faktorem ani pro vznik závislosti ani pro 

vznik motivace abstinovat. Dalo by se říci, že pedagogové mají v rukou asi třetinu 

možných podnětů, které se mohou stát protektivními faktory. Bohužel v dnešní době 

existuje velké množství předpisů a „milimetrových“ pravidel, které mohou pedagogy 

od zamýšlených intervencí odradit. Systém péče o rizikové dítě je sice nastavený, ale je 

otázkou zda se neztrácí lidský faktor. Jak ukazuje tato práce, skutečnou poruchou, kterou 

závislý člověk trpí je porucha vztažnosti. Díky tomu rezignuje na vztahy a následně ztratí 

smysl svého života. V případě, že se pedagog neodváží angažovat jinak než naplněním 

řádů a pravidel, pak si odejímá tu část protektivního vlivu, jež má a může mít k dispozici. 

Ovšem za takovým přístupem je vždy riziko a jeden důležitý fakt – ještě víc práce než 

již nyní má. Významnými podpůrnými faktory pro jedince ohrožené závislostí 

na návykových látkách jsou kvalitní prožitky před projevením závislosti a také hodnoty, 

které vnímali jako podstatné u ostatních lidí nejen v rodině. Pokud tyto hodnoty jedinci 

vnímali a byly jim alespoň rámcově předávány, mají se k čemu vrátit a co dál rozvíjet. 

Myslím si, že jako pedagogové sice nemůžeme v mnoha případech vzniku závislosti 

zabránit, ale můžeme předávat námi žité hodnoty, které se mnoha závislým mohou stát 

oporou v době, kdy budou usilovat o abstinenci a nalezení té svojí cesty životem. 

Dle mého názoru práce naplnila cíle, které stály na jejím počátku a to i v teoretické části, 

která dokládá zjištění v šetření. Myslím si, že naše společnost má pro práci se závislými 



 

70 

 

jedinci dostatečné teoretické zázemí, ale v praxi není vždy dostatečně využíváno. 

Je samozřejmé, že šetřený soubor byl menšího rozsahu a proto by bylo vhodné výsledky 

ověřit na širším výzkumném vzorku.  
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Příloha číslo 1 – Doslovný přepis rozhovorů z výzkumného šetření 

Skupina aktivních uživatelů 

Respondent 1 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
1. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 24 Pervitin, THC 9 let, THC od 9 let ne 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Ty jo, to sám nevím co je pro mě nejcennější, asi rodina, no nevím, to nejde takhle říct.“ 

Zkus to, jestli můžeš.„V tutom momentě asi jídlo a takový věci. Takový základní věci, 

abych přežil. Základní potřeby, abych si zařídil.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

Kdybys to rozšířil, co za hodnoty máš ještě?„Asi matka, otec, ale s těma se stejně moc 

nevídám. Ale jo, matka, otec, ti tam jsou taky.“A co ještě?„Drogy a třeba taky tráva 

(marihuana), tu hledám i v popelnicích.“A co dál?„Kamarádi ani moc ne, těch moc 

nemám, ale Martin, ten asi jo, ten je pro mě hodně cenej. To jo. Ten mi pomáhá furt. Ale 

jinak tam moc nemám nic.“ 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„No, ovlivňuje, no. Martin ten mě ovlivňuje tím, že třeba cvičíme spolu. Chodíme spolu 

hledat jídlo pro ty základní potřeby. S rodinou se nestýkám, takže ta mě nějak neovlivní. 

Dřív jsem kvůli tomu brečel, ale…“(ticho). Jako, že tě trápilo jak to je?„No jo, ale teď už 

mě to netrápí. A jako tráva, no, ta mě ovlivňuje. No a ještě něco, no ne nevidím tam nic.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží? (otázka č. 3 a 4 spojena) 

 

 



 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„No, teda jídlo je první. Martin je druhej. Drogy třetí. Matka, otec čtvrtí. A pátej tam ani 

není ne?“To nemusí být, pokud nechceš. 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Jo, dřív jsem chodil pravidelně do školy.“Takže vzdělání?„Jo, to jsem chtěl. No chodil 

jsem ven, ale to je zase tráva, tam už byla. Ta je tam furt už od 9 let. A ještě klíče.“Klíče? 

Tomu nerozumím.„Jako, že domov. Jako, že jsem měl přístup domů, kdykoliv jsem chtěl, 

prostě.“A napadá tě ještě něco?„A kamarádi, ale to jsem postupně zjistil, že je to na h…. 

Jedině Martin, ten je super. Ostatní mě jenom využívali, dělali si ze mě srandu.“Nemáš 

dobrý zkušenosti?„Jo, šikana a tak. To nebylo dobrý.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Prožitky??? No to jsem měl dřív, když jsem třeba hrál minigolf. To jsem tam chodil každý 

den, měl jsem pocit úspěchu a tak. Já jsem taky třeba hrál za Plzeň a byl jsem nejlepší 

v ČR, vlastně. To jsem nic jinýho nedělal. To jsem šel do školy, pak hrát a pak do hospody 

a pak se domů vyspat, nic jinýho. A jasně, kouřil jsem tenkrát trávu. Furt o tom teď 

mluvím, že si půjdu zahrát, ale to už říkám dva roky.“A teď jsou nějaké dobré 

prožitky?„Teď mam dobrej pocit s toho cvičení, ale to není ono. Mám dobrý pocit, když 

třeba chodím na čas na domluvené schůzky třeba sem.“(výkon OPP). Takže z dochvilnosti 

máš dobrý pocit? „No jo, já třeba sbírám špekvajgly a po městě vím, kde jsou, to je pro mě 

cenný. Ale jinak neprožívám nic štastnýho. Já na tom tady nic štastnýho nevidím, tady na 

ulici. Když jsem byl na ubytovně, tak to ještě bylo dobrý. Jinak já jsem štastnej, když si dam 

a nemám v hlavě nějaký ty problémy. Vot tý doby co vím, že mám VHC, co mi ho předala 

XY, tak jsem v háji, protože mám. Měla mi to prostě říct. No vlastně jsem zapomněl na 

zdraví, to jsem úplně vypustil, bez něj vlastně nemůžu nic, vlastně. Já si myslím, že jsem 

ještě mladej, abych umřel.“No jasně, ale pro léčbu bys musel asi hodně obětovat.„To jo, 

ale zatím jsem to vlastně neřešil.“ 

 



 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Drogový zážitky? No to nejsou nic moc zážitky, teda. Mě se třeba líbí dát si a jít 

si zatancovat, to jo. No, ale nedávno jsem si dal a koukal jsem pět hodin do zdi ani jsem 

nepromluvil. No, nebaví mě to už poslední dobou. Ale prožitky asi v tanci, to jinak 

nechodím a s drogou vydržím celou noc. Já pak stejně už nic jiného nedělám.“Jako, že ti to 

vyplňuje čas?„No jasný.“A je teda droga hodnota?„No asi někde v hlavě to hodnota je, 

ale byl bych spíš raději, kdyby ne.“To jseš upřímný.„V hlavě to prostě hodnota je, to bych 

tady nebyl. Hlavně za ty peníze co jsem za to utratil, bych byl kdovíkde, třeba jen nejezdil 

načerno. Mám pocit, že to ani ty dluhy, nemá cenu platit. Asi bych se doplatil, 

ale zdlouhavý. Já bych chtěl být bez dluhů, ale to mi tenkrát nedošlo. Koupil jsem si raději 

trávu a další, asi abych doma - no táta hodně chlastal. Mě bylo všechno fuk, vlastně jsem 

měl všechno, co jsem potřeboval jídlo, pití, klíče, postel, televizi, počítač – bylo mi to jedno 

prostě. Akorát to kapesný mi chybělo, tak jsem prostě sebral peníze, abych měl a pak 

i zlato, proto teďka půjdu sedět, že jo. Já si to uvědomuju až teď to je chyba. Ale já nevím, 

jestli chci žít, já ztrácím ten smysl, já vlastně nevím proč, vlastně. Většinou se snažím pro 

někoho a pak mě prostě sekyrou bouchnou do hlavy. To nemá cenu.“A kvůli sobě?„Kvůli 

sobě? Já necejtim v sobě, že bych něco potřeboval. Jo bylo by to hezký bydlet v bytě, mít 

televizi a dělat věci, ale já to nedám, já to vím. A ještě když jsem sfetovanej tak mám pocit, 

že ty lidi okolo si stěžujou, že jim nepomůžu, ale já nevím odkud to je.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Určitě, dřív bych se nehrabal v popelnicích. Teď se v nich hrabu každej den. Dřív bych 

sem nešel si vyprat ani bych nespal venku, no. To je vono, na drogách je to člověku jedno. 

Nebo že to všechno jako voželíš krz ty drogy, ale ne jako úmyslně, že bych chtěl, ale asi 

jsem si zvyk. Ale pořád chci být čistej, to je taky důležitý, protože na mě jinak lidi koukaj 

blbě. Dneska mi vyhodili z trolejbusu, že jsem špína, tak jsem šel, to není hezký poslouchat. 

Ten pohled lidí na tebe je špatněj, když člověk nemá žádnou životní úroveň.“A myslíš, 

že kvůli tomu člověk bere víc?„To ne. Já na droze prostě můžu fungovat, třeba si vyprat 

a tak.“ 

 



 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„No asi kvůli rodině a hlavně kvůli otcovi, ten se  semnou ještě baví. Babi mi už ani nepustí 

dovnitř kvůli tomu céčku. To nedělali ani dřív, ale teď už třeba zavírají dveře a bojí se. 

Otec se semnou baví normálně, on ví, že beru. On zase chlastá jako prase celý den, tak mi 

nemá co vyčítat. Prostě. Ale stejně to neměním, když si to tak vezmu, už dva roky, ty jo je to 

pořád dokola. Ale míň beru od tý doby, co jsem byl v léčbě. To jsem tam jel a měl jsem 45 

kg, teď mám 70 kg, tak se snažím jíst.“ 

 

Respondent 2 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
1. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 26 Pervitin 8 let ne 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„No každopádně zdraví. Určitě, protože zdraví, je to úplně nejcennější, co člověk může mít. 

To, že žije a že je na tomhle světě, určitě. To, že člověk může chodit, normálně dejchat, 

protože nemocný lidi to maj daleko těžší, že jo. Ty co jsou na vozíku nebo mentálně 

postižený.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Určitě finance to jsou pro mě. Bez peněz se člověk nikam nehne bohužel. A ještě něco 

je pro vás hodnotné?„No to už mě nic nenapadá. S kamarádama je to těžký, protože většina 

se tak jen tváří. Strašná spousta lidí závidí a takovídle. Oni se tváří jako kámoši, když něco 

máte, ať jsou to peníze, ve světě drog ať jsou to drogy prostě. Nebo cokoliv. Asi pravý 

kamarádství je super, mít někoho, za kým můžete přijít, když je vám ouvej, ale většinou 

to tak není.“Takže je to hodnota?„Asi jo, ale ne tak důležitá.“Takže nic víc?„Asi ne.“ 

 



 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„Každopádně hodně, no. Když je člověk nemocnej, tak nemůže vydělat peníze, že jo. A když 

nevydělá peníze tak jde ke dnu, a když je na dně, tak je jednoduše řečeno v p….“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„No prakticky, když nemáte peníze tak nezaplatíte nájem, jdete na ulici. Nakonec zjistíte, 

že nemáte ani na to jídlo a tak se hrabete v popelnici. No já to teda nikdy nedělal a nikdy 

bych to neudělal, ale jsou takový lidi. To než tohle, tak to raději půjdu do obchodu 

a to jídlo si nakradu.“Máte to takhle?„Jo, než abych se hrabal v popelnici a jedl vyhozený 

jídlo, to si nakradu, ale pro sebe. Ale když jdu do obchodu a kradu, tak nejsem z těch lidí, 

co by tam kradl kvůli tomu, aby to pak prodával a kupoval si za to drogy. Mám nějakou 

cenu.“Jako sebehodnotu?„Jo to je určitě hodnota.“Nespadnout až na dno?„Jo, ale člověk 

kolikrát nechce a spadne tam stejně. No.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Zdraví, finance, nějakej ten kamarád, ta rodina prostě.“Rodina?„No jo. Já mám rodinu 

rozpadlou. Tátu jsem neviděl několik let. Mámu už jsem neviděl 7 let, ale ne kvůli drogám. 

Máma vůbec neví nic o drogách. To vůbec. Táta ví, že jsem je prodával. Babi ví, že jsem je 

bral, ale s tou se vídám skoro denně, za ní jezdím. Táta bydlí daleko. Máma je z Plzně, 

ale bohužel jsem jí 7 let neviděl, no.“Ale je to hodnota.„No jasně, ženská co mi dala život. 

Chlap, co mi dal život. Babička je zase člověk, kterej mě vychoval, prostě. U babičky jsem 

vyrůstal. Takže každopádně.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Neměl, ty byly pořád stejný.“Nic je neproměnilo?„Ne nic.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Ty určitě jsou. Odvyprávěl jsem část svýho života jednomu člověku co mu je padesát a ten 

mi řekl, že jsem toho zažil mnohem víc než on. Já jsem si z těch prožitků vždycky vzal to 

dobrý, i když byly i špatný“A nějaký příklad toho prožitku?„Raději ne, to nechci.“ 



 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Noo, to právě říkám. To jsou zážitky, který lidi nepovažují za dobrý. Ale doprkýnka měl 

by si to zkusit každej. Spousta lidí by mluvila úplně jináč.“A co Vám to teda dává 

za prožitky?„Drogy? Vůbec nic. Maximálně jako finance, jako. Můžu prodat, mám peníze. 

Můžu ty drogy točit, takže prostě nemusím chodit krást, můžu bydlet normálně.“Takže vám 

to dává úspěch?„No, úspěch jak se to vezme. Na jednu stranu joo. Mám prachy, můžu 

cokoliv, ale na druhou stranu, když vím, jakým způsobem jsou ty peníze vydělaný. Dá se to 

považovat za úspěch? Já myslím, že ne. Nejsem na to pyšnej, že si vydělávám prodejem 

drog.“A nějaké pocity vám drogové zážitky dávají?„Dobrý pocity ne.“Ale jsou tedy 

hodnotou?„No, jak říkám z jedný strany jo a z druhý strany ne.“Je tam dvojakost.„Jo, ale 

mám kamarádku, pro kterou je to priorita a řekla mi to do očí. A já na ní trpěl a ona to 

věděla. Spali jsme spolu. Když jsem měl prachy a fet tak jsem to do ní cpal. Jel jsem kvůli 

tomu za ní až z Moravy, když prohrála 20 tisíc v automatech, přivezl jsem 15g pervitinu, 

který jsme tady prodali, ale já jsem nebyl důležitej, ten fet byl důležitej. Pro mě fet není tak 

důležitej, ale ta osoba co mám rád. Pokud mám někoho rád, tak jsem ochotnej nebrat, jsem 

ochotnej neprodávat, chodit normálně do práce, prostě normální život. A tak to je pro mě 

důležitější, že jo. Jo, než někde jít a s kámošema se nastřelit, bejt v tu chvílí jako free. Já se 

občas sjedu, když potřebuju jako nespat a tak.“A třeba prožitky, ve kterých jste šťastný? 

Ty máte?„Nejsem štastnej, nejsem štastnej. To není fajn. Měl jsem je, když jsem měl 

přítelkyni a žil jsem ten normální život. Ne, na drogový scéně dobrý prožitky nemám. 

Určitě ne.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Takhle, já, beru vždycky ve chvíli, kdy jsem sám, nemám partnerku. Tak já nevím. 

Na jednu stranu určitě to ovlivnilo, ale na druhou stranu ne až tak moc, si myslím.“Takže 

je tam obojí?„Tak vždycky Vás ty drogy ovlivní i Váš život. Tak třeba já jsem na drogách 

vystudoval dvě školy. Jednu stavební průmyslovku a jednu elektrotechnickou SŠ. 

Tu elektrotechnickou jsem mohl studovat jenom proto, že jsem potřeboval chodit víc do 

práce, takže jsem začal brát pervitin, abych víc vydržel. Protože jsem byl utahanej a tak. 



 

 

Měl jsem školu, praxi, práci, prostě všechno dohromady. To byl masakr. Ale školu jsem 

dodělal. Tak vidíte. I k něčemu ten pervitin byl dobrej.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

(Smích).„No to jste mě dostala.“Přijde vám to jako záludnost na závěr?„No to jako jo, dost 

velká (smích). No asi jo, asi bych to chtěl změnit. Úplně nebrat.“Co myslíte, jaká z těch 

hodnot, co jste jmenoval, by to mohla být?„Přemejšlim nad tím, vlastně to není ani jedna 

co jsem jmenoval. Ale je to vlastně ten celej život co vedu. Nemám šanci na rodinu atd. Měl 

jsem XY přítetelkyň. I jednu starší s dítětem, kvůli nim jsem nebral. Dělal jsem pro 

památkáře, vydělával jsem dobrý peníze. Já jsem si vydělal 300tis za tři měsíce, což není 

málo za práci rukama. Když jsme se ale rozešli, tak jsem po tom opět sáhnul. Takže, asi 

kvůli nějaký, tý přítelkyni.“A kvůli sobě? Byla by to hodnota?„Bohužel ne. Na sebe 

zvysoka kašlu. Musím mít někoho, pro koho to dělat.“Ale pro sebe?„No já vím, že to tak 

mam v sobě a vím, že je to špatný. Já sám, si sobě, tak úplně důležitej nejsem. To moje 

zdraví je pro mě důležitý, ale kvůli sobě jsem si to nikdy neřekl.“ 

 

Respondent 3 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
1. 6. 2015 35 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 26 Pervitin, opiáty 9 let ne 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Hodnota je život ne? Jako to, že žiješ?„V životě si už nesáhnu na život. Jak jsem to dělal 

dřív. Život je lepší ne? Je to jeden z požadavků, co člověk chce, ale i já ho chci.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Jo třeba štěňata, přítelkyně a vlastně defakto, aby mě(mi) lidí brali. Takovýho jakej jsem, 

ale aby nevěděli, jakej ve skutečnosti jsem. Pro ně.“A kamarádi?„Nejsou důležitý. 



 

 

Neexistujou kamarádi. To je jenom hrátka. Kamarádi neexistujou. V našem životě 

neexistujou kamarádi. Prostě přítelkyně, psi, nebo rodina. To je taky důležitý.“Tedy 

rodina?„Hmm, teď zkouším, je to dva nebo tři měsíce, co zkouším navazovat konverzaci 

se ségrou. Nejde to. Zkouším tetu i strejdu teď chci, ty jo.“Takže je to cenný,„Je strašně. 

Promeškal jsem něco, co jsem nechtěl a…“(smrt a pohřeb matky). Život tak někdy běží. 

„Jo běží, ale špatně běží. A hlavně rychle.“Vy žijete rychle.„Já vstávám v 11hod a život 

končí v 23:00. Mám na to málo času, prostě.“ A co jinýho?„Peníze nepotřebuješ. Všechno 

najdeš v popelnici nebo po lidech. Potřebuješ mít na to si to najít. Takže zdraví, život, 

ženská, štěňata. Na ulici všechno najdeš. Věci nepotřebuješ, to málo co potřebuješ, najdeš. 

Potřebuješ ale někoho, kdo s tebou do tý popelnice půjde, kdo bude s tebou. Nemůžeš žít 

sám pro sebe. To pro mě už dávno skončilo.“ 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě?(otázka č. 3 a 4 spojena) 

„Ovlivňuje mě to v rozhodování. Já koukám na štěňata na přítelkyni, ne sám na sebe. Dřív 

jsem koukal sám na sebe. Jakej jsem já, víš co.“Jako, že se přizpůsobuješ?„Jo, hlavně 

tomu, jakej život chci žít s Petrou. Hele, zařídil jsem si sociálku, nemusel jsem. Zařídil jsem 

si pracák, nemusel jsem. Nemusel jsem nikdy nic, protože co chci, to budˇvysomruju, nebo 

si to najdu. Teď si žiju, dobře. Mám asi devět psů. Nakonec je to záhul, ale beru 

to a snažím se. A zatím to jde. Ale chtělo by to nějakou chatičku. Chtěl bych nějaký místo, 

kde bych mohl žít a neztratil ho, to je ta hodnota. Jenom prostě žít tak, abych nebyl 

na obtíž policajtům, nebyl na obtíž týhle společnosti. A víc mě nezajímá. Nepotřebuju 

tu společnost, která je okolo mě. Mám sociálku, já i přítelkyně a s toho se dá žít a brát.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?(otázka č. 3 a 4 spojena) 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Přítelkyně, Schíza (jeho pes), pak její pes a pak jsou ty ostatní věci. Aby měla něco 

do huby - jídlo, známí, aby člověk přežil. Rodina je na pátém místě už. Přítelkyně 

to posunula. Dřív by byla rodina tak na desátém místě.“A zdraví?„Zdraví, to já 

nepotřebuju. Já bych si přál, abych to měl už za sebou.“Jako, abys nežil?„Jo, je to trápení 



 

 

na tý ulici. Kde budem a tak. Je to škoda, ale je to trápení. Já si myslím, že jsem tady 

za trest. Moje narození, je prostě za trest. Prostě takhle jsem skončil. Ale ne kvůli svý 

rodině, nebo tak. Ale kvůli sobě.“Myslíš, že jsi to mohl ovlivnit?„Já mohl, měl jsem oba 

rodiče, všechno, ale. Prostě to mám tak.“ 

 

6.  Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Dřív to byla mnohem víc drogy, alkohol a kamarádi a pak to všechno ostatní.“ 

 

7.  Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Lásku. Je mi defakto dávaná a já ji mohu dávat. Je tam soužití s osobou jinýho pohlaví, 

defakto a toho si cením já. Za tím předchozím vztahem jsem udělal čáru a jde to.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Jo, můžu je předávat dál, jsou to moje zkušenosti. Já mam mladý známý, kterým můžu říct  

- nedělej to, ser na to. Možná si vezmou příklad, možná ne, ale…“A drogový 

prožitky?„Jo ty jsou cenný, určitě. Drogový zážitky nemůžeš popsat, to si každej musí zažít 

sám. Ale můžu říct, nestojí to zato. Když chce člověk začít, tak musí zapomenout 

na všechno, známí, rodina, prostě všechno. Úplně je všechny a všechno vyřadit ze svýho 

žebříčku, prostě nic, žádní kamarádi, žádní přátelé. Musí být jenom já a droga. Pocity jsou 

silný euforie, nirvána skoro. Vidíš svoje tělo z dálky. Já byl snad možná v jiný dimenzi. 

Já se vždycky vrátil. Kolikrát jsem byl na pokraji zřícení. Smrt blízko, ale prostě vždycky 

jsem se vrátil, asi mě nahoře bůh nechce. Nahoře mě nikdo nechce, dole mě nikdo nechce. 

Plahočit se, tak to prostě, co si pamatuju, bylo. Pokaždé když jsem se chtěl zabít 

nebo předávkovat, pokaždé to tak bylo, že mě pokaždé někdo zachránil. Vždycky. Je to 

škoda, ale je to tak.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Ovlivnili a to hodně. Proto nevěřím lidem a nevěřím ani sám sobě. Nevěřím ani sám 

v sebe. Tím mě drogy ovlivnili.“Ale to je velká daň, ne?„To je hodně velká, nevěřím sám 

sobě. Když dáš přede mě fet a zeptáš se, zda si dám, Tak si dám, pokaždý.“A kdybys měl 



 

 

na výběr drogu anebo něco z těch hodnot co jsi jmenoval?„Vyberu si drogu, to vím. Ten 

pocit je silnější než všechno.“I než láska.„To nevím, Ještě jsem nenabyl tolik zkušeností. 

Prostě láska je se mnou a ta droga je se mnou taky. Já nedostal jinou šanci okusit jinej 

svět. Jo byl jsem v komunitě, ale to je jiný projdeš těma fázema a tak, ale je to pořád stejný. 

Pořád bojuješ, pořád. A nejde to prostě zastavit. Pořád si v tom a musíš bojovat, musíš. 

Musíš být silná. Jak to, z čeho to mám brát? Z těch lidí? Ze svý lásky? Já nevím, jak 

to mám říct.“A třeba kvůli sobě?„Kvůli sobě? Moje sebeúcta neexistuje, vůbec. Já pro 

sebe sám neexistuji. Teď pro svý okolí, pro to teď žiju. Je to tak?“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Možná by byla. Ale to bychom museli chtít oba dva (s přítelkyní). Víš, teď jsme 

na okraji.“Jako lidí?„Ne jako, že přestaneme. Ale vždycky se objeví něco, vždycky, 

pokaždý je to stejný. Ale trochu se snažím to korigovat drogy a všechno, ale čerpá to sílu 

z člověka. Takže bojuješ? Každej bojuje. Život není o ničem jiným. Do práce, za dětma atd. 

já to mám jinak. Já spěchám za přítelkyní a pak naplnit očekávání. Buď si dáme drogu, 

nebo ne. Ale nějaká náhražka vždycky musí bejt. Nemůžeš vzít feťákovi všechno. Třeba 

když jseš nervózní. Čím to zabiješ, když ti v komunitě všechno vezmou. Prostě závislost. 

Každej je závislej na něčem. Tak to je.“A hezký prožitky?„Jo, to jsou vzpomínky. Ty jsou 

krásný. Nemůžeš žít touhle přítomností. Jenom minulostí. Prostě feťákovi ty místa, kde 

si dal a byl štastnej nevezmeš. Ty má v hlavě. Tak to mám.“ 



 

 

 

Respondent 4 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
3. 6. 2015 25 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

žena 23 Pervitin, opiáty 8 let ne 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Asi zdraví, určitě. Mám céčko, tak to vím, jaký to je. To jsem před tím neměla. 

Ale neléčím se. No. Nedošla jsem tam, nebo došla, ale měla bych nebrat, ale to úplně 

nejde.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„A pak asi pes a rodina. Kamarádi, ty jsou asi někde dál. Tak asi přítel a jídlo.(směje se). 

To je divný.“Tak je to pro tebe to nejdůležitější?„Jo je.“ 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„Ani ne, to mi tak moc neovlivňuje. Až na tu rodinu. Jako bejt s ní. Já jako můžu, 

ale nemůžu. Kvůli drogám.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„No jako odráží. Tak se snažím kvůli rodině, trochu, ale nevím. No a přítel. Někoho 

na ulici potřebuješ. I když se někdy rveme, víš jak. Prostě to tak je. Drogy tě změní. Musíš 

někde shánět jídlo a tak.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Zdraví, rodina, přítel, pes, jídlo.“ 

 



 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Jo měla. Droga, svoboda, alkohol.“Svoboda?„Jo je to svobodný, takhle na tý ulici. Nic 

moc nemusíš, teda musíš, ale je to jiný.“A ještě před drogami?„To jsem pracovala, ale tam 

už taky byli drogy.“A škola?„To nikdy, tam jsem moc nechodila.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Jo, to je jasný. To co člověk zažije na ulici, by normálně nezažil.“A nějaký příklad? 

„Že se člověk o sebe dokáže víc postarat. Že už ho to zocelí a ví, že už to není tak lehký, 

dosáhnout něčeho. A dál, že člověk dokáže být nahoře i dole a užívat si svobodu. Že může 

vyzkoušet všechno. Máma mi říkala, že mám všechno vyzkoušet sama.“A příklad?„Jsem 

pracovala v pizzerii a teď jsem na ulici a nemám nic. Ale jinak nic, já kromě toho nic 

neprožívám. No a dávají prožitky, no takový, že na tom můžu jako fungovat. Jinak nevylezu 

s postele. A to je ta pohoda. Jinak je to krize a všechno špatně. A taky mi dávají svobodu, 

že je všechno možný.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Jo, taky, člověk si na tom užije. Jo, ale některý drogy už nepotřebuju k životu. Jenom tak 

na užívání už ne úplně k životu.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Jo, jasně, změnilo se úplně všechno, všechno se točí kolem nich. Párkrát jsem skoro 

umřela, že jsem byla na hraně. No vohledně lidí, že pak když jsem měla schízu, tak jsem 

se bála lidí a bylo to blbý. A ty stavy se mi vraceli a tak. Že jsem nemohla být v kolektivu, 

když jsem hodně brala, jsem byla agresivní.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Jo rodina by byla důvodem. Mám podmínku, nebrat vůbec nic ani opiáty a nebejt vůbec 

na ulici. Prostě dát se dohromady a pak prostě můžu přijít. Já jsem totiž potkala mámu.“ 



 

 

A myslíš, že to půjde?„Ale tak od tí doby co jsem jí potkala, tak myslím, že docela jo, 

no.“Že bys všechno pustila?„Ale jo, časem asi jo.“ 

 

Respondent 5 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
3. 6. 2015 20 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

žena 23 Pervitin 8 let ne 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Dítě.“Tvoje?„Jo, moje dítě, co mam.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Jo tak práce, to se teď snažím pracovat a pak zdraví to asi taky, i když to moc nemám.“ 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„Ne to mě neovlivňuje. Ani třeba v rozhodování? Jo, asi, akorát se to nedaří a je mi blbě.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„Ne nijak.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Tak první je dítě, pak práce a pak zdraví.“Jinak tam nic nemáš?„Ne nemám.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Ne asi jsem žádný neměla.“Vážně? (mlčí) „No jo měla jsem tam školu (kuchař- číšník) 

a svý zájmy.“A jaký?„Dělala jsem tanec a malovala jsem.“A jaký tanec?„Já dělala Hip 

hop závodně. Nic s toho už nedělám. A taky si nevzpomínám na nic jinýho. Tanec jsem 

dělala 2 roky. Výtvarku jsem dělala 5 let.“Bavilo tě umění?„Jo bavilo, chodila jsem i na 

výstavy. To už taky nedělám. Pak jsem právě začala hodně v 15 brát a všechno skončilo.“ 



 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Teď mi s tím hodně pomohl XY.“Jako, že je s tebou?„Jo.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Ne to nejsou.“Ani nikdy nebyli?„Ne, teď se mi to zhnusilo. Mně se stalo, že jsem si dala 

a pak mám takový stavy, že nemůžu bejt mezi lidma, úplně.“Jako špatný prožitky?„Jo, s tím 

mi právě pomáhá XY. Já jsem byla teď 14 dní zavřená na chatě, protože jsem nemohla 

mezi lidi. Bylo to hrozný. Strach. A taky jsem jenom spala.“Takže drogy bys rozhodně 

za hodnotu nepovažovala.„Ne.“Ani na začátku?„Jo to jo, ale ani tenkrát to nebylo 

o pocitech. Máma mě nikdy nechtěla. Tátu neznám. Tak jsem aspoň nic necejtila anebo mi 

to bylo jedno. Dneska jsem od ní (matky) dostala špatnou sms, že pro ni už nežiju, tak jsem 

si řekla, že to je pravda, že teda já nežiju.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Změnili můj názor.“V čem?„Tak mě drogy lákaly a možná mě i bavily, nebo jsem 

je potřebovala, že nemyslíš na ty starosti a vypneš a hlavně nepřemejšíš o sobě a o tom, 

že nemáš pro nikoho cenu, ale no dřív to bylo jiný. Teď si dam a je mi špatně. Předtím jsem 

měla toxičku a byla na psychiatrii zavřená. Teď mi hlavně často bývá špatně, když si dam.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„No jsem se dala docela dohromady. Chodím do práce a tak. Naučím se tam pár nových 

věcí. Něco mě baví něco ne, tak to vodkládám. Třeba jsem lakovala dveře.“A ty jsi ještě 

mluvila o dítěti?„No je to hodnota, že se mi povedlo být těhotná. To jsem chtěla.“Být 

těhotná?„Jo.“A kde je teď?„U mámy a nemůžu ho vidět.“A důvod?„Nevím, prej fetuju, 

ale já přestala. Teď počkám několik dní, až ze mě vyprchá i tráva a půjdu na sociálku, si to 

zařídit. Za týden chci s XY nastoupit do práce přes agenturu. Prej maj právě volno až 

za týden. Tak jsem se zatím přestěhovala z nádraží na jiný místo k XX. Asi by to chtělo mít 

kde bydlet, ale když nejsou peníze.“Takže peníze a vlastní místo, tedy považuješ 

za hodnoty?„Jo to jo. Když nejsou peníze, tak nemůžeš žít.“ 

 



 

 

Skupina uživatelů na počátku abstinence 

Respondent 6 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
3. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 25 Pervitin, opiáty 9 let 2 měsíce 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Tak to je těžký“(ticho).„O tom jsem moc nepřemýšlel.“A kdybys to zkusil?„Asi vztah 

s někým a taky máma.“Tedy rodina?„Tu nemám, spíš máma si se mnou zažila dost, tak 

bych chtěl kvůli ní bejt normální.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Tak asi kamarádi, taky práce, kde budu brát aspoň nějaký peníze. Asi bych chtěl dokázat 

i sobě, že to dam bejt normální.“A co to znamená pro tebe být normální?„No bydlet 

v normálním bytě, pracovat a mít přítelkyni. A taky někam jet třeba na výlet a moct 

normálně zaplatit a nekrást a taky se mi líbí včelaření. Chvíli jsem to dělal tak to bych taky 

rád mohl. To ale něco stojí a já mám hodně exekucí, tak nevím, jestli to někdy půjde.“ 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„No já je ještě nemám, ale chtěl bych toho docílit tak mi to ovlivňuje asi v tom, že kvůli 

tomu už nechci fetovat.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„Tak dva měsíce neberu a to je pro mě fakt velký, našel jsem si práci, kam zatím zvládám 

chodit. S peněz nic moc nevidím, tak se to snažím nějak dát. Mám holku, ta je se mnou ještě 

od doby, kdy jsem bral a ona nebere, tak je ráda, že to dávám. Pomáhá mi, když přijdou 

depky. No a taky, že chodím do káčka na schůzky. To tam taky může být?“Může tady být 



 

 

cokoliv, o čem si myslíš, že je to důležité.„No tak asi tak. No, máma mi nechala bydlet 

v jejím bytě, tak jí platím nájem, nechci jí zklamat.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„První asi ten vztah, pak máma, práce a peníze a pak koníček.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Myslíš před tím, než jsem začal brát?“Třeba.„No to mi bylo všechno jedno. Chtěl jsem 

si hlavně užívat a taky necejtit problémy.“Co to znamenalo užívat si?„No všechno se točilo 

kolem fetu a kamarádů, to bylo nejdůležitější. A taky peníze – na fet. Rodiče a škola šli 

stranou, taky jsem hrál fotbal, na to jsem se taky vykašlal. Hrozně mě přitahovaly drogy 

a všechno kolem nich.“Říkal jsi, že si nechtěl cítit problémy?„Na drogách je ti všechno 

jedno, prostě blaženost, nic tě netrápí. To jsem měl hlavně potom, co umřela babi, tu jsem 

měl hodně rád. A pak mě postupně i bavilo žít na ulici, byl to takovej styl, svoboda. Ne jako 

všichni ostatní, co pořád něco museli.“A co ještě předtím než si bral?„To byla asi škola, 

ten fotbal, rodina, než přišel ten mámy partner (upraveno), pak to všechno skončilo.“ 

Skončilo? „Mlátil nás, i mámu. Tak jsem utek na ulici.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Jak to myslíš, jako teď?“Třeba.„No teď asi moc ne. Občas to na mě všechno padá, vím, 

že se s toho budu hrabat hrozně dlouho a nevím, zda to vydržím.“Opravdu teď necítíš 

žádné hodnotné prožitky?„Ani moc ne. Občas když přijdu s práce, tak mám trochu dobrej 

pocit, že jsem to tam dal. Nebo když koukám v posteli na filmy, to jsem dřív nemoh. 

Ale nikam nemůžu moc chodit, protože nemám peníze, tak nevím co s časem a pak 

se objevujou divný stavy, chutě na fet a vzpomínky. Taky myslím na ségru, jak skončila 

(pohřešovaná 5 let). Mám hrozný výčitky, že jsem ji zatáhl do fetu, odešla za mnou na ulici 

a já jí to naučil…“Někdy nevíme, jak věci skončí…„No jo vrátit to zpátky nemůžu.“A co 

přítelkyně s ní hodnotné prožitky nemáš?„To nevím, někdy se dost hádáme ale někdy je to 

docela dobrý, hodně mě kontroluje. Řekl bych, že všechno je takový šedý nic intenzivního.“ 

 



 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Drogy? No (ticho). Jo i ne. Na drogách jsou prožitky, které se nedají zažít někde jinde, 

tomu nevěřím. Asi to bude znít blbě.“To nevadí.„Já k nim mám vztah jako k mámě – to je 

divný, ale já vím, že drogy jsou krutý, ty absťáky a to všechno okolo. Sebralo 

mi to kamarády. Buď jsou mrtví, nebo zavřený, ale přesto všechno aspoň u drogy víš, 

na čem jseš, víš, co přijde, máš jistotu. Ale teď já nevím, co přijde, všechno je nejistý 

a hrozně těžký. Někdy si říkám, jestli to dám, už nic necejtit až do konce života, s toho mám 

strach. Vlastně bych řek, že to nejlepší jsem zažil v těch stavech. To je hrozný co?“Jseš 

upřímný, toho si vážím.„Připadám si jako ryba na suchu mezi dvěma řekami, a fakt nevím, 

jak se rozhodnu.“ Je to těžký.„Je musím bojovat, furt.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Bez drog bych nebyl, jakej jsem a ani bych nezažil, co jsem díky nim zažil. Připadám 

si, že mi je 50 let, ale zároveň jsem v něčem jako furt malej, jako děcko, nebo co. Nevím 

proč. Kdyby tak šlo žít normálně i s drogami…ale to nejde, to vím.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Teď se snažím, kvůli mámě, ale nevím, zda mi to vydrží, všechno jde příliš pomalu.“A co 

přítelkyně?„To ne.“A co kvůli sobě?„Kvůli sobě? Já nevím, jestli mám pro sebe nějakou 

hodnotu. Někdy si myslím, že kdybych jako umřel, tak bych měl klid a všichni okolo taky. 

Na drogách se mi to skoro povedlo. Myslel jsem na to nedávno, když jsem měl zánět okolo 

srdce. Bylo to hrozný, nemohl jsem dejchat, ale na druhou stranu z nemocnice jsem šel na 

reverz. Kdybych umřel, možná by to bylo lepší. Myslím si, že všichni feťáci chtějí vlastně 

umřít.“Říkal jsi, že se s toho chceš dostat, nebo se mýlím?„Asi jo asi chci a někdy zase 

ne.“ 



 

 

Respondent 7 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
3. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

žena 25 Pervitin 7 let 3 měsíce 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Za nejdůležitější hodnotu asi bych řekla, že rodinu, partnera a dítě. To taky.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„No, řekla bych vlastní jistota a sebedůvěra. A taky bych chtěla dokázat, že nejsem jen 

feťačka, ale že jsem normální člověk. Já chci patřit mezi ty normální lidi. Prostě jít po ulici 

a nemít pocit, že se za mnou všichni otáčí. A myslím si, že pro mě důležitou hodnotou 

je láska. Láska. A taky přátelství. Důležité je umět milovat a taky tu lásku dostávat. Prostě 

mít oporu.“A ještě něco?„A taky dotyk, jestli to není blbý.“Ne není. 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„Hodně moc. Chci ty hodnoty získat, tím mě to ovlivňuje. Ještě jich hodně nemám, 

ale snažím se. Nejsem si ještě moc jistá, co vlastně chci a potřebuju, to jsem nikdy moc 

neřešila. Občas mám myšlenky na návrat do drog, protože všechno okolo je tak nejistý. 

A drogy byli jistota mnohem větší než teď. Ale snažím se.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„No snažím se. Chtěla bych vybudovat rodinu. Já jsem jí tak úplně nezažila a byla bych 

ráda, kdyby to vyšlo. Jen mám strach z odmítnutí, toho jsem už zažila moc.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Asi vlastní rodina je první. Být matkou je druhý, partner, vlastní sebehodnota.“ 

 



 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„No bohužel to musím říct, ale pro mě to bylo v minulosti droga.“ A můžete víc 

k důvodům?„No dávalo mi to, co jsem potřebovala. Víc jsem si věřila, byla jsem štíhlá bez 

cvičení, byla jsem free dokud se to nezměnilo.“Nezměnilo?„No (mlčení). Po tom znásilnění 

se všechno změnilo (mlčení).“To říkáte těžkou věc. Vážím si Vaší upřímnosti.„Jo to je 

dobrý.“Můžeme přejít k další otázce? Nebo by byla dobrá pauza?„Ne můžeme jít dál.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„No to bych asi neměla, ale přiznám se, že na to vzpomínám.“Na co?„Na drogy, co mi 

dávaly.“A teď bez drog máte nějaké prožitky, které jsou pro vás hodnotné?„Teď asi dcera. 

Když vidím jak je spokojená když se nají nebo když spinká (3 měsíce). Nebo když se na mě 

usměje a chytne mi za prst a tak. Taky mám dobrej pocit, když doma uklidím, jako, že jsem 

tam doma a tak. No, ale když se mi vrátí to dřív, tak to je blbý. Máma a táta to neměli mezi 

sebou dobrý. Táta hodně pil a nakonec se zabil. Já jsem brala sama. Mně se spíš lidi smáli, 

že jsem divná. Dřív já jsem studovala uměleckou školu, tak mě dřív těšilo, když jsem 

namalovala obraz.“A to už nemáte?„Já byla předtím v několika léčbách i v doléčovácích. 

Tam se mi to všechno ztratilo, už nechci malovat a vůbec svý pocity.“Něco se tam stalo. 

„No, nemám s toho dobrý zkušenosti, představa, že vezmu štětec, ne to už nechci. 

Už nechci nic ventilovat.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„O tom jsem mluvila už. No, že jsem si věřila, nestyděla jsem se, byla jsem mimo problémy. 

Takže asi byla a asi ještě je.“Jasně. 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Když jsem byla v léčbách, tak jsem si myslela, že všechno půjde růžově. Že si najdu 

chlapa, práci a tak. Pak jsem zrecla a všechno se změnilo. Pak to co se mi stalo, v tom byly 

taky drogy (znásilnění). Trvalo mi to dlouho, než jsem se rozhodla, že si moje dítě nechám. 

Takže všechno mi to ovlivnilo. Mám strach, jak mě vezmou ostatní mámy, když by třeba 



 

 

poznaly, že jsem brala drogy. Vztah s mámou to je taky takový, ona mě dost dusila a tak, 

tak abych ten vztah s ní zvládla.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Chci, to tentokrát zvládnout a všem dokázat, že to dám, i když jsem to takhle neplánovala. 

Snad si pak začnu víc věřit.“ 

 

Respondent 8 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
5. 6. 2015 25 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 24 Pervitin 7 let 3 měsíce 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Myslim si, že to, být dobrej.“Dobrej?„No úspěšnej. Jako v tom co dělam, jako v životě 

a tak. Abych jako něco dokázal.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Pak bych řekl, asi práci, jako nějakou jistotu. Abych měl nějaký postavení a respekt 

druhejch. K tomu jsou třeba taky peníze, to je jasný.“Jasný?„No abych moch mít nějakou 

úroveň, tak peníze mít musím. Taky zdraví, to je taky důležitý a taky rodina, to je jasný. 

Taky bych chtěl mít nějakej normální vztah a normální kámoše, ne takový jako jsou 

u drog.“Normální kamarády?„No jako takový, co s nima můžu trávit čas, někam jet a tak.“ 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„No tak na něčem už dělám no a některý si spíš jako přeju. No tak jsem takovej 

nastartovanej. Mám práci a rád bych něco vydělal. Mám nějaký dluhy, ale jde to, takže 

si myslim, že by to nemuselo trvat tak dlouho.“ 



 

 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„No já ještě nevím. Občas mi do toho vlezou kámoši, jako ty jiný. Já je úplně nechci 

opustit, jako. No tak ještě nemám jasno, ale držím se.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Úspěch a životní standart, jako, peníze a postavení, vztah, rodina, přátele a asi zdraví. 

Já totiž mám céčko, tak abych byl v pohodě. No a párkrát jsem měl takový divný stavy. 

U doktora mi řekli, že asi epilepsie nebo co, tak nevím.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Jo jasně, tak hlavně drogy, to bylo nejvíc. A taky svoboda kort s těma drogama. To jsem 

byl free a nic jsem neřešil a tak. Já jsem chtěl hlavně pařit s kámošema dělat všechno, 

co se nemá a tak, víte co (smích). Jo a taky jsem chtěl, aby mě ostatní brali, tak jsem dělal 

ty největší kraviny jako první. Taky jsem potřeboval prachy, ale jasně, že hlavně na drogy. 

Tak jsem i kradl, to mi tenkrát bylo fuk.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„To jako nevím, prožitky?“No jestli tě něco teď těší, jako pohoda a tak.„No dobrý je to 

s rodinou. Já s nima byl rozhádanej a tak. Teď je to lepší. Docela se spolu bavíme. Jezdím 

s nima teď na chatu, a tam je to dobrý. S toho mám dobrej pocit. To dlouho nebylo.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Jo.(smích). Považuju. Teď už snad ne, ale předtím, to asi nemůžu popřít, že to bylo 

důležitý a že jsem pro to hodně dělal. Jak jsem řek, byl jsem oblíbenej, svoboda, nic neřešit 

a tak. To, co jsem dělal, bych asi bez drog nedělal, to bych nezvládl.“ 

 



 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Jooo. To nevím.“Myslíš, že neovlivnili?„To ne, jen nevím jak to říct (ticho). Já jsem 

hodně sportoval a chtěl jsem být úspěšnej ve škole a taky jsem byl, než mi hráblo. No asi 

bych byl teď jinde, no. Možná bych byl profi sportovec nebo tak, jsem měl nakročeno. 

Ale co se dá dělat.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Myslím, že rodina. Mám je rád.“ 

 

Respondent 9 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
5. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 23 Pervitin 7 let 3 měsíce 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Za nejdůležitější hodnotu. No to je těžký, ale myslím, že asi zdraví. Možná proto, že mě 

tak zlobí.“Zlobí?„No mám nějaký psychický problémy a tak. Měl jsem dřív takový fobie 

z lidí.“A mění se to?„Jo chodím k psychiatrovi, tak to docela jde.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Vztah, rád bych si našel nějakou dobrou holku, Ne takovou od drog a tak. Ale s tou fobií 

to jde těžko. No a myslím, že důležitá je rodina. S tou se teď vídám docela často. 

No tu změnu, jako přestat brát ale chci taky konečně kvůli sobě. Chci to dokázat. Že na 

to mám a že to dám.“Napadá Vás ještě něco?„No, asi práce. Tu bych si rád udržel, pokud 

to půjde.“ 

 



 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„To mě ovlivňuje hlavně to zdraví, teda ta fobie. To je blbý. Občas to mám fakt blbý.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„Prakticky, no jako, že bych občas rád někam šel, ale nejde to a taky v tom hledání holky. 

Sobě prostě moc nevěřím. Dřív to bylo lepší, na perníku jsem se tak nebál. Tak teď nevím, 

jak to bude dál.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Zdraví, vztah, zvládnout to, jako si tak věřit, práce. Ta je asi před rodinou. A pak 

ta rodina. A pak to ostatní.“Ostatní?„No jako nějaký kamarádi a možná dodělat školu 

a tak.“Jakou školu jste dělal?„ Průmyslovku, před maturitou mě vyrazili.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Asi ne všechny si myslím, tak třeba vztah jsem chtěl vždycky. Tak asi ty párty byli důležitý 

a k tomu ty drogy. No chtěl jsem zažívat něco jinýho než normálně, jestli rozumíte.“Nebyl 

jste spokojený?„No, od mala mi dávali nějaký prášky na uklidnění a tak a měl jsem docela 

brzy ty deprese a všechno to bylo naprd.“Už jako malý?„No jo, hlavně potom co babi 

umřela a brzo po ní táta, jezdil s PPL a měl nehodu. To jsem byl malej. No a pak to bylo, 

no.“To asi muselo být těžký období. Vážím si toho, že mi to říkáte. 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Prožitky? Tomu nerozumím.“No, prožitky nebo zážitky kdy Vám třeba bylo dobře, fajn, 

pohoda, třeba jen tak…„To asi nemám.“A z čeho teď čerpáte?„Jako proto nebrat?“Třeba. 

„Já to chci dokázat sám sobě. Mámě ani tak moc ne. Jako, že patřím mezi ty normální 

a tak. Drogy už nejsou stejně ono.“Předtím jste mluvil o tom, že je pro Vás důležitá rodina, 

ale máma ne?„Já mám hlavně rodinu ve vzpomínkách a tak. Já bych chtěl, aby na mě byli 

hrdý – táta s babi.“ 

 



 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Jo to je těžký, já jsem nebyl klasický feťák, víte. Já jsem bral perník, abych nebyl pořád 

tak tupej s těch prášků co mi dávali.“Chtěl jste mít prožitky?„Jo chtěl jsem bejt normální, 

mýt kamarády a holku a tak. A na perníku jsem mohl na párty a tancovat a tak a nebál 

jsem se a věřil jsem si, byl jsem svobodnej a tak.“Takže droga byla prostředkem?„Jo to 

spíš. A pak to stejně přestalo zabírat a všechno bylo na hovno, možná ještě horší než před 

tím. Občas jsem neměl ani pořádně kde spát a tak. To už jsem nechtěl.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„No nevím. Chvíli si myslím, že v dobrém a chvíli si myslím, že ve zlém. No užil jsem 

si a taky zažil, spousta věcí. To by asi bez perníku nešlo. Docela na to vzpomínám, jestli 

teď už nebudu prožívat nic nebo co, tak nevím, co budu dělat.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Asi to zdraví, to mě donutilo, ty stavy byly hrozný, tak asi tak.“ 

 

Respondent 10 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, KC, Havířská 11, 

Plzeň 
5. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

žena 23 Pervitin, opiáty, THC 8 let 2,5 měsíce 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„No asi přítele, ten je pro mě nejdůležitější člověk na světě. Bez něj by nic nešlo.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

(mlčení)„Asi je pro mě důležitá máma a táta, kvůli nim chci přestat brát a tak. Pak ještě 

můj pes, jestli může bejt. To je moje zlatíčko. Pak ještě důležitý je mít práci a zdraví 



 

 

to taky. Taky bych chtěla mít nějaký peníze a jak to říct volnej čas a tak.“Jako 

koníčky?„No jasně, přece nejde furt pracovat“(smích). 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? 

„No přítel mi ovlivňuje dost“(smích). A jak?„No, mám ho moc ráda, on je jako starší a tak 

když blbnu tak mě srovná. No a pomáhá mi, když mám chutě. Že jdeme ven anebo 

si pustíme film nebo si dáme pivo, občas trávu, ale to jenom kvůli spánku. Já blbě spím. 

A moje máma mi ovlivňuje v tom, abych přestala brát. Pomohla mi, když jsem se vrátila 

z Prahy. Byla jsem hrozně hubená. Tak úplně brečela, když mě viděla. To se mnou hnulo, 

že to asi přeháním.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„Prakticky? No dělám to kvůli nim. Přítel, máma a taky táta. Ten ale bydlí jinde. Má jinou 

rodinu, ale docela s nimi vycházím, občas za ním jedu. Pomohl mi sehnat práci.“A nějaký 

příklad?„No dřív mi to všechno bylo jedno, to jsem i brala peníze a tak, za to se teď stydím. 

Máma měla další dítě, moji ségru a neměla čas. Tak jsem zjistila, že mi lecos prochází 

a drogy mě lákaly a tak. Teď dávám přednost rodině mámě a ségře před kamarády. 

To bych dřív neudělala.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Určitě první je přítel, pak rodina, práce a zdraví. A pak asi to volno a pak kamarádi.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„No donedávna to byly hlavně drogy.(smích). Taky byli důležitý kamarádi jako k nim 

patřit a užívat si. Bejt jako svobodná neřešit problémy a taky bejt hubená.“Hubená jako 

mít postavu?„No, prostě žádný cvičení a pěkná postava. Mně vždycky nadávali, že jsem 

tlustá. Na drogách jsem to nemusela řešit, to jsem se sobě líbila. Taky jsem neměla žádný 

depky s toho a tak.“ 

 



 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Určitě láska, to je nejvíc. Taky bylo pro mě důležitý, že mi táta řekl, že mě má rád (ticho). 

Vždycky byl strašně náročnej a kritickej. Nic nebylo dost dobrý. A to jim nevadilo, 

že sestřenka bere taky. To neviděj ale mě jo.“V rodině jsou drogy víc?„Jo sestřenka bere, 

teď když ji vidím, tak vypadá strašně. Snad jsem taky takhle nevypadala no a mámy 

brácha, ten se uchlastal. Myslím, že hrál bedny. No, táta to mámě vyčítal, jako 

že je to s toho, ale to si nemyslím. To bylo moje rozhodnutí.“A máte tedy prožitky, třeba 

ještě nějaké jiné co jsou fajn?„Třeba když jdu se psem do lesa. Tam je takovej klid. A Tomy 

je tam štastnej. U nás je hodně lesů.“Tím odpočíváte?„Jo dalo by se říct, já jsem Tomyho 

dost zanedbávala na drogách, tak mu to vracím. Tak asi tak.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Ne droga, to není.“Drogový prožitky? (ticho)„Ty asi důležitý byly, jinak bych na nich 

neujela. Ale zadarmo to není, teda. Ale cítila jsem se na nich dobře, většinou. Neměla jsem 

v hlavě ty problémy, byla jsem hubená a zažívala jsem pěkný story, všechno bylo hrozně 

vtipný (smích). A taky klid a skoro blaženost, to byly hlavně subáče (Subutex). Ty mě skoro 

dostaly.“Takže měli hodnotu, drogy?„Asi jo, ale jsou lepší věci, asi to za to nestojí. 

Ale vzpomínám na ně, občas, když mám chutě, nebo se něco nedaří.“Říkala jsi, že být 

hubená je pro tebe důležitý?„Asi jo, chci se cítit dobře. Asi budu muset cvičit nebo příšerně 

nakynu.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„No, kvůli nim jsem nedodělala školu, to mi bylo jedno. Takže ovlivnili v tom, že mám 

horší práci asi než bych měla. No když jsem byla v Praze a jednou jsem se probudila 

v nějakém skladišti, úplně špinavá. To bylo hrozný. A pak mi bylo jedno, kdo mi to sežene, 

jestli rozumíš. Taky jsem lhala příteli, který se mnou v Praze nebyl. No, a když mi jednou 

nabízel nějakej dealer drogy za, víš co…“Sex?„Jo. Tak to jsem si řekla, že tedy kurva 

nejsem. Neměla jsem už žádný prachy, ale do tohohle jsem nešla. Úplně jsem se vyděsila. 

Vím, že to tak holky dělaj, ale… fuj. Tak jsem volala domů, aby pro mě přijeli.“ 

 



 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Přítel, jak jsem řekla a rodiče. A kvůli sobě. To nejspíš taky. Prostě nechci skončit jako 

špinavá smažka, co pro to udělá cokoliv.“A kdyby nebyl přítel?„To nevím, snad se to 

nestane.“ 

Skupina abstinujících 

Respondent 11 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, PNP Doudlevecká 

71, Plzeň 
8. 6. 2015 35 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 26 Pervitin 10 let 12 měsíců 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„No v podstatě se všechno točí kolem mého syna, takže to a role otce. To má pro mě 

momentálně určitě největší váhu.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Takový základní stěžejní věci jako je práce, bydlení. Po dlouhý době se starám sám 

o sebe. Mě pořád někdo živil - babička pak moje přítelkyně. V podstatě jsem vždycky žil 

jako bohém a nemusel jsem se o nic starat. Rodina šla v tý době stranou, to jsem 

nepovažoval za důležitý. Začínám být hrdej na to, že umím být sobestačnej. To je pro mě 

hodnota. Já měl kombinovanou závislost ještě s gamblingem, takže jsem bojoval i s tím, 

takže samostatnost a to, že věci fungujou, je pro mě důležitý. Vytlačil jsem ze života 

lehkovážnost a peníze jsou teď pro mě svoboda. Jsem rád, že jsem nyní součástí něčeho, 

čeho jsem v minulosti opovrhoval. Tak asi přátelé ještě. I když se s nimi nestýkám. I když 

vím, že se na mě ptají a vím, že jsem jim hodně ublížil.“ 



 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? (otázka 3,4 spojena) 

„Mám větší zodpovědnost. Stavím tyhle věci výš než zábavu a mám časový harmonogram, 

strukturu, kterou mi dává práce. Už nepřemýšlím, kam půjdu, ale vím, že potřebuju peníze, 

abych mohl jet za synem. A moje bývalá partnerka už ví, že jsem spolehlivý. Prostě 

samostatnost a chci být otec.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží? (otázka 3,4 spojena) 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Syn, práce, bydlení – materiální zázemí, já – sebehodnota, ale k tomu jsem se ještě 

nedopracoval. Jsem na sebe naštvanej. Spíš se snažím být zodpovědnej v práci a tak. Dává 

mi smysl, že žiju jinak. Ještě nemám tak velkou radost a moc se neumím oceňovat, ale stačí 

mi, že to vnímá malej a okolí. Oproti lidem, kteří s drogama nemají nic společnýho, mám 

trochu nadhled, protože jsem byl i na dně a vím, co je mít se špatně v životě. Jsem rád, 

že moc nevybočuju a že se držím nějakých zásad.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Peníze a drogy, postavení v řekněme v podsvětí. Čím jsem byl větší grázl, tak tím víc jsem 

byl ceněnej. Abych tam mohl nějak fungovat v určité roli, tak jsem se musel držet pravidel 

podsvětí. Jo šlo i o úspěch. Jsem soutěživej typ a měl jsem rád, když jsem byl výš. Ve všem 

jsem musel dosáhnout vrcholu. No mezi feťákama to jde rychleji se ukázat než čistou 

cestou. Byl jsem taková rozdvojená osoba. Na jednu stranu hodnej kluk, úspěšnej 

a na druhou stranu grázl. Když mi to nešlo čistě tak jsem dělal špinavý obchody.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Největší zážitek je, když vidím se mého smát. Prostě mám z těch drog v sobě takový věci, 

že se málo směju a beru ještě nějaký antidepresiva. Měl jsem tří toxický psychózy, takže 

v tom prožívání nic moc nemám. Mám problém se radovat, když přijde tak chvíle, moc mi 

to nejde. Občas se mi vrací pocity jako na dojezdu, kdy se člověk cítí hrozně prázdně. 

Prostě trpím výčitkami, že jsem prošvihnul něco, co se nedá vrátit, ať už rodina atd. 



 

 

No, mám radost, když si jdu zaplavat, těším se na kolo, to si budu kupovat. Když něco 

dělám pro svý tělo, tak mám radost. Taky nějak funguju s chutěmi na drogy a taky ohledně 

té samoty. Prostě jsem čistej a to je nejvíc.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Někdy mě napadá, že bych k tomu zase utekl, že bych neměl starosti v hlavě. Měl bych jen 

jednu, sehnat si dávku. Ale myslím si, že je to asi stejně těžký být čistej i bejt narkoman. 

Někdo tu motivaci prostě nikdy nenajde. To já jsem měl štešti, že jsem v sobě nějaký zbytky 

našel a taky mi pomohlo okolí potom, co jsem se předávkoval. Vono je to těžký, i když 

člověk nebere každej den nacházet motivaci proč být čistej a všechno to podstupovat. 

Asi tu jde o to, jestli chce člověk žít nebo ne. Prostě popasovat se s nejistotou je těžký, to mi 

co jsme brali, neznáme, takže nás dostane každá věc. Ve vodách toxíka je všechno 

známější. Droga určitě hodnota není, je to stav, taková onanie. Jde většinou o únik 

ze starostí nebo strach z něčeho. Drogy působí jenom na začátku nějaký potěšení, 

že postupně ztrácí funkčnost. Na začátku to člověk bere pro zábavu a na konci aby přežil. 

Hodnota to není, droga dává falešnej pocit něčeho. Požírá to ty pravý hodnoty a převládá 

nějaká pohádka, která se pak promění v horor. Je to jen fikce, pravej svět je tím požíranej. 

Malujem si pohádku, pak je z toho horor a pak nám svět někdo maluje nám.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Já jsem byl dvakrát v komunitě. Byla to souhra více věcí. Už jsem fakt nemohl. 

Předávkoval jsem se a pak si se mnou promluvila přítelkyně. Měl jsem pocit, že jsem 

prošvihl všechny svý šance. Zůstal jsem bez peněz, nikdo mně nepomohl s toho světa. 

Tak to vždycky končí. Když člověk má přátele, tak ti všechno prodlužují, když mu půjčují 

a nechávají přespat a tak. Nikdy jsem nežil na ulici, to jsem neuměl, takže to byl důvod. 

Nechtěl jsem na ulici. Ale vlastní rodiče na mě neplatili, oba jsou alkoholici. Drogy 

ovlivnili mé vlastnosti. Byl jsem věčně nespokojenej materialista. Takže drogy ovlivnili, 

že si života více vážím. Drogy vás prostě chytěj, je to mocnej čaroděj a já vím co je topit 

se v bahně. Drogy zaměstnávaj. Člověk má pocit, že je tvůrčí, máte energii. Když je člověk 

čistej tak přijde z práce unavenej, musí přijít na to, co bude dělat, něco ho musí bavit, není 



 

 

to jednoduché. Já potřebuju mít výdrž a najít rovnováhu a smysl v tom všem a to musím 

hledat každý den.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Syn určitě.“ 

 

Respondent 12 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, PNP Doudlevecká 

71, Plzeň 
8. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 26 Pervitin 10 let 24 měsíců 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Tak momentálně je to, že je se mnou rodina zase zadobře, že mám přítelkyni. v podstatě 

teď přemýšlíme nad společnou budoucností, takže asi takhle. Mám stabilní práci, ale to je 

asi taková sekundární věc. To nejvíc je rodina, že se obnovily ty vazby a že je mám 

a přítelkyně, že spolu dobře vycházíme a podporujeme se.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Ne to je všechno, co je pro mě momentálně cenný. Možná ještě zdraví toho si určitě 

vážím, ale není to s ním úplně tak nejoptimálnější. Vážím si ho, že je aspoň takový, jaký 

je.“ 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě? (otázka 3,4 spojena) 

„No má zase smysl přemýšlet dopředu a posouvá mě to dopředu tím, že se s partnerkou 

navzájem podporujeme. Přemýšlíme, že bychom zase šli na studia. Ona si chce ještě udělat 

maturitu. Já přemýšlím, že bych si udělal třeba VŠ. Chceme si pořídit byt, rodinu, máme 

o čem přemýšlet. Prostě budoucnost. Vím, že na tom můžu stavět. Tím, že mě rodiče 

podporujou, tak vím, že se na ně můžu obrátit, že se na ně už dá spolehnout. Cejtim, že mě 



 

 

ty cíle posouvají dopředu, nahoru, že nemám partnerku, co by mě srážela dolů ani rodinu, 

která by to dělala, takže dobrý.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží? (otázka 3,4 spojena) 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Rodina, přítelkyně, práce, přátelé, zájmy. Vono je to provázaný. S přítelkyní chodíme 

do bazénu, trochu sportuju, hraju tenis. Nedávno jsem se vrátit zase ke čtení knížek. Už mě 

to zase baví. Já mám takovou poruchu pozornosti, takže je pro mě dobrý, že už se zase 

můžu trochu víc soustředit.“A to jsou zájmy, které jste měl i předtím?„No taky, do bazénu 

jsem sice nechodil, ale trochu jsem sportoval. Tenis je taky nový, to nebylo kde hrát. Dřív 

jsem hrál počítačový hry. No problém byl, že jsem ty hry měl před braním drog a tak jsem 

bral drogy a na nich sem hrál hry. Najednou mě to pak nebavilo, když jsem drogy vysadil. 

Taky jsem se bál, že by mě to mohlo spouštět. Teď je zase hraju, ale nebaví mě to tak 

dlouho. S přítelkyní podnikáme různý výlety a tak.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„No v době kdy jsem bral, tak bych řekl, že to bylo o trochu jinačí. Rodina pro mě vždycky 

znamenala hodně, ale ty vztahy nebyli ideální. Přítelkyni jsem dřív neměl. Takže ty hodnoty 

byli dřív takový, že jsem žil hodně pro ty, no, pochybný kamarády, řekl bych. Bylo to jinačí. 

Rodina pro mě v podstatě nic neznamenala jenom zdroj peněz. Šlo mi hodně o peníze, 

to s tím braním souvisí. Ty šli z 90% na drogy. Tenkrát šlo o zábavu – systém okamžitý 

odměny. Užívat si život. Nějaký cíle mi byli ukradený. Žil jsem spíš přítomností.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Určitě, zažívám furt nový věci. Třeba to podnikání výletů. Tam se dá zažít sranda – třeba 

když se mi rozpadly boty v půlce výletu. Nebo to, že jsem poznal přítelkyně rodinu. Jejímu 

bráchovi je 10 let a tak jsme spolu blbli v bazénu a tak. Nedávno, jsem se synovcem hrál 

fotbal a tak. Samozřejmě, že některý zážitky mi chybí.“Jaký?„ No, když se jelo tak naplno, 

teď je to všechno takový klidný, ale najdu si tam to svoje a dá se s tím žít úplně v pohodě. 

Ani na to člověk nepotřebuje mít zas tolik peněz.“To je dobře, že jste s tím tak naložil. 



 

 

„No hlavně kvůli přítelkyni, ta k tomu byla vedená v komunitě.“Má také drogovou 

zkušenost?„Jo má, já vím, že se takový vztahy zakazujou, ale nám to zatím klape. Tím, 

že jsme to oba zažili, tak si umíme pomoct. My nebereme už 24 měsíců, tak už jsme 

mnohem víc v realitě. Občas něco přijde, co nám připomene starý časy, ale jde 

to zvládnout.“A myslíte si, že se ty vaše prožitky proměňovali v čase např. po 3 měsících, 

6 měsících atd.?„To pro mě nebylo moc důležitý. Priorita byla práce a utéct z rodného 

města, nikoho jsem neznal, začátky byli těžký. Byly tam jiný starosti než prožitky. Bylo 

to vo tom vydržet.“A co vám pomohlo?„No, že jsem navštěvoval ten doléčovák tady, 

právě. Bylo to těžký. Neměl jsem přítelkyni, takže ten život byl dost práznej. 

Ani se nedivým, že to vede třeba k recidivě. Člověk je hrozně citlivej, všechno ho dostane. 

Já začal brát po tom, co jsem odešel z jaderné fyziky (VŠ) a nakonec jsem skončil 

v pekárně. Vyrovnat se s tím není jednoduchý.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Jako z hlediska těch stavů?“Z jakéhokoliv hlediska, jak chcete.„No tak z hlediska těch 

stavů asi jo. Má to něco do sebe, jinak by to lidi nedělali. Mě to taky bavilo. Drogy jsou 

hodně dobrovolná věc. No mě bez toho prostě nic nebavilo. To byl pocit, se kterým jsem 

se potýkal i potom co jsem přestal brát. Jak si člověk zvykne něco dělat na drogách, 

tak pak musí být pořád na drogách. U mě to bylo o tom, že jsem se cítil dobře, když jsem 

bral pervitin, jiný to maj jinak. Myslím, že mě zachránilo, že jsem byl tak nějak dobře 

vychovanej a taky jsem neuměl žít na ulici, tam jsem nechtěl. Přesvědčila mě rodina.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Asi jo, dřív bych se asi mnohem víc upínal na kariéru. Teď to mám tak, že mi jde o to, 

abych nějakým způsobem fungoval a abych byl štastnej. Jsem zaměřenej ne na úspěch, 

ale řekl bych osobní štěstí, jistotu.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„No skoro všechny hodnoty by vedly ke změnám. Ale bez přítelkyně by to bylo asi těžký.“ 

 



 

 

Respondent 13 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

CPPT, PNP Doudlevecká 

71, Plzeň 
8. 6. 2015 25 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 26 Pervitin 8 let 24 měsíců 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„No ty jo, úplně nejcennější jsou asi lidi a taky můj čas, kdy si můžu dělat, co chci. Buď 

co mě baví nebo to co je funkční.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Prachy jsou důležitý, bez toho se neobejdu. Pak partnerka. To by mě zabila, kdyby 

slyšela, že je až na třetím místě, ale tak to nemyslím. A pak ty obecný věci rodina, 

kamarádi, to je důležitý pro každého.“ 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě?  

„No v každodenním chování mě to ovlivňuje tak, že mám tohle a podle toho se prostě 

zařizuju. Prostě v rozhodování, tyhle hodnoty mám vysoko a podle toho se chovám, aby 

to nešlo proti sobě.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„No, třeba včera, když mi šéf řekl, že pojedu do zahraničí a budu makat celý měsíc, tak 

jsem mu řekl, ať mi teď dá dovolenou. To samý je, když jsem někde na montáži. Svého času 

si prostě vážím, protože ho mám málo.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Na prvním místě by byli lidi, přítelkyně, kámoši. Pak peníze, práce.“ 

 



 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

(smích)„Stoprocentně. Peníze pro mě nehráli vůbec žádnou roli, bud byli nebo nebyli. 

Kolikrát si říkám, že jsem byl možná i šťastnější. Vymýšlel jsem zelenej různý teorie a dělal 

kraviny. V tom jsem viděl prostor, že se nějak posouvám, že se jako rozvíjím. Měl jsem 

hodnoty posazený hodně daleko od materializmu. Hodně na takový duchovní věci, takový 

zmatený teorie.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Jo. Třeba v tom partnerství to mám. V lásce. Hodně si to teď uvědomuju, když je 

přítelkyně pryč. Vím jaké to je, když já jsem pryč. A pak v práci, když dokážu něco spravit, 

že jsem potřebnej užitečněj. Bude to znít blbě, ale já jsem na to hrdej, protože z mého 

pohledu jsem se hrozně posunul. Od týpka co je úplnej dřevák na všechno a umí akorát 

vymýšlet hovadiny a teď jsem ve fázi, kdy po mě šéf hodí papírama a pošle mě na druhej 

konec světa a já to tam prostě nějak zařídím. Prostě jsem pyšnej, že jsem schopnej něco 

dokázat. Jo a ještě počítačový hry, jsem soutěživej tak to mě taky baví a chlastat, to mě 

taky baví. Pro mě je velkou překážkou vlastní lenost, než se k něčemu dokopu.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Svým způsobem určitě. Ty zážitky, který jsem zažil, i když to někdy nebyla sranda, jsem 

prostě prožil se zajímavýma lidma a má to pro mě hodnotu. Na drogách jsem zažil věci, 

které jiný lidi nezažijou za celý život. Třeba zkušenosti s LSD jsou pro mě doteď dost 

zajímavý. Dalo by se říct, že mě to poslalo určitým směrem a mělo to v určitou dobu velký 

smysl, ale už to sice přešlo, ale bylo to užitečný. Prostě účel to splnilo. Spatřuju v tom 

hodnotu tý zkušenosti.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Já jsem vždycky věděl, celou tu dobu, že až mi bude 23 let tak skončím. Seběhly se různý 

okolnosti, ale nakonec to tak dopadlo. Bod zlomu byl ta autonehody, kdy mi ochrnul 

kamarád. Pak se vrátil z rehabilitací a oběma nám došlo, že nás to nebaví a řešili jsme, 

co budeme dělat. Já měl ideu, že budu hulit do důchodu, ale zjistil jsem, že mě to nebaví. 



 

 

A jestli mě to ovlivnilo? Já mám pocit, že až teď jsem trochu dospělej, tak nevím, jestli mě 

drogy zpozdily nebo co, ale nejsem až takovej kariérista a materialista.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Asi určitě přítelkyně.“ 

 

Respondent 14 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

Terapie Plzeň, Klatovská 

třída1204/125, Plzeň 
9. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

muž 26 Pervitin 9 let 24 měsíců 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Hmm, největší hodnotu.“Jo, co je pro tebe vzácný důležitý.„Může tam být zdraví?“Může 

tam být cokoliv, co si myslíš.„Určitě zdraví. To je nejzásadnější. Určitě, protože když 

nemáš zdraví tak nemůžeš nic. To vidím pořád v nemocnici.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte?  

„Čekám rodinu, tak aby bylo dítě zdravé a žena šťastná, takže další hodnotou je pro mě 

teď rodina. Důležitá je i širší samozřejmě.“A ještě nějaké jiné tě napadají?„No asi jako 

práce, abych byl užitečnej a asi dodělat školu. Chci být i ostatním nějak užitečnej.“Ještě tě 

něco napadá? Je vidět, že o tom přemýšlíš.„No je to těžká otázka. No tak určitě ještě osobní 

rozvoj celkově.“Rozvoj, můžeš o tom říct víc?„No tak vzhledem k tomu, že jsem buddhista 

tak asi buddhistickej, poznávat se víc do hloubky a tím pádem být víc efektivní pro druhý, 

že jo.“Takže se teď jedná o hodnotu náboženskou, spirituální?„Jo určitě, to k mýmu životu 

patří.“ 

 



 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě?  

„Co se týče zdraví tak abych se o sebe staral, a žil dlouho (smích). A to bude navazovat 

i na rodinu, tak jelikož čekám dítě tak, abych prostě byl v pohodě. No a pak bych to asi 

překlenul na buddhismus, tak abych byl co nejefektivnější pro lidi. Když budu já sám 

v pohodě ve všech věcech - rodina, zdraví práce, tak budu moci víc pracovat pro 

ostatní.“Můžeš říct něco víc o těch náboženských hodnotách?„Jo určitě, pokud jsem nebyl 

buddhista, tak jsem ty všechny věci prožíval, jako hodně na mě nalepený a neměl jsem 

odstup. Od té doby co mám tu duchovní sféru, což je pro mě asi hodně důležitá věc, tak 

dokážu mít odstup díky metodám a odstup od těch situací, který řeším v životě, že jo. 

Já nevím, objeví se agrese. Tak nejednám agresivně, protože si to tak člověk zhodnotí, 

jestli má reagovat, jestli má smysl to řešit, když se to přece zase změní. Myslím 

si, že ta duchovní sféra hodně ovlivňuje můj život, protože je to prostě odstup od těch 

situací.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„Tak co se týče zdraví tak o sebe začínám víc dbát. Začal jsem cvičit. Omezuju kouření, 

už nechlastám, jak jsem to vždycky dělal, každý víkend (smích), protože tím jak plánuju 

rodinu a chci tam vybudovat určitý zázemí, že jo, aby se dítě narodilo do dobrých 

podmínek a tak. A co se týče duchovna tak to znamená, že člověk víc medituje.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Jednotka určitě zdraví, dvojka rodina, trojka je ten buddhismus, čtyřka úspěch, práce. 

A k tý rodině ještě myslím celkově, že tam patří ta péče, a všechny materiální věci.“Jako, 

že pod pojmem rodina máš toho víc?„Jo ať je to barák, auto, celkově materiální 

zabezpečení a tak.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Jo určitě. V minulosti jsem žil tak jako ze dne na den. Což znamená líbit se více lidem, mít 

dobrou partu, kamarády a zažít spousta věcí. Ať to byli drogy nebo sexuální zkušeností 

nebo cokoliv tak to byla priorita číslo jedna. Tak nějak rychle žít.“Takže teda zkoušet 



 

 

různý věci? Nazval bys to hodnotou?„To nevím, ale takhle jsem to prožíval. Prostě mě 

něco napadlo tak jsem do toho šel a využíval to. Mí kamarádi spíš hodnotili, zda do toho jít 

nebo ne tak já šel střemhlav. Takže asi jo, asi to v tý chvíli byla hodnota.“A nějaké jiné 

kromě - užívat si?„V tý době jsem o tom neuvažoval. Kdysi jsem zažil jednu věc – umřela 

mi kamarádka v jednom starém domě a já u toho byl, když všichni utekli. Od tý doby mi 

bylo jedno, jaká bude budoucnost. Prostě jsem to bral, jako to přicházelo a užívat si to. 

No vlastně by se dalo říct, že jsem hodnoty nechtěl, budoucnost jsem nechtěl, možná jsem 

chtěl spíš nežít a tohle byl způsob užít si to a když náhodou umřu tak nevadí.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Myslíš prožitky skrze drogy? Tam jsem měl pocit, že existuje něco jakoby jiného, než 

jakoby jenom takhle žít ten život, co jsem v té době žil asi ale jinak teď asi jako v lásce 

v tomhle vztahu. Teď prožívám takový období, které jsem si dřív myslel, že nejde zažít, 

že ho nikdy neprožiju. Který jsem vždycky toužil prožít, ale nikdy to nebylo třeba tak silný 

jako teď. A v minulosti jsem si nikdy nemyslel, že díky tomu si svý hodnoty postavím tak 

jako teď. Skrze tuhletu lásku.“A jsou ještě nějaké jiné prožitky, které jsou pro tebe tak 

vzácné?„Třeba možná v práci. Protože tím jak jsem si zvýšil vzdělání, tak je to pro mě ještě 

více smysluplný než předtím, můžu víc pomáhat. Dřív jsem měl pocit jakoby pomáhat 

lidem, ale vůbec jsem nevěděl jak. Tím jak můžu pracovat ve zdravotnictví tak teď smysl 

mám, že dělám něco pro lidi a taky, že když se víc vzdělám, můžu efektivněji pomáhat. 

Že moje existence dává smysl. Na tomhle postu co dělám tak je to dobrý, ale mám ještě 

nějaké cíle dál – dovzdělat se.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

„Dneska už ne, ale předtím jo, protože mi to ukázalo, jak nechci skončit. Když jsem viděl 

ty lidi kolem, někteří umřeli a taky prožitky nebyly vždycky úplně euforický atd. Kdysi 

to nějaká hodnota byla prostě se sjet. To byla priorita. A dneska vím, že jsem se díky tomu 

někam dostal, ale dnes to není hodnota, vlastně mě to zpomalilo tak nějak lidsky, třeba 

až teď si dělám řidičák, mám kolem sebe lidi, kteří jsou někde jinde, protože nefetovali, 



 

 

a tohle by vůbec nepochopili. No drogy bylo cenný období, šáhl jsem si na dno, ale v tý 

době teď už je doufám nepotřebuju.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„To jsem asi řekl předtím. Prostě jsem věděl, jak ty lidi končí tak nějak jsem věděl, že končí 

veškerá sranda. Že se musím posunout někam dál. Když jsem viděl, jak ostatní ztrácejí 

práci rodinu tak jsem řekl stop, tohle nechci.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„V minulosti to byla touha po rodině a taky že vlastně nechci žít ze dne na den, že bych měl 

nějak fungovat, když chci rodinu.“ 

 

Respondent 15 

Místo rozhovoru Datum rozhovoru 
Délka 

rozhovoru 

Terapie Plzeň, Klatovská 

třída 1204/125, Plzeň 
9. 6. 2015 30 min. 

Pohlaví Věk Droga Doba užívání Abstinence 

žena 26 Pervitin 6 let 24 měsíců 

 

1. Co v životě považujete za největší hodnotu? 

„Úplně největší hodnotu? Zdraví.“A důvod, že sis vybrala právě zdraví?„Protože je to ten 

základ. Když je zdraví, tak můžou jít i ty další věci.“ 

 

2. Jaké jiné další důležité hodnoty máte? 

„Peníze. Další spokojenost moje a mojí rodiny. Rodinu bych dala ještě před peníze. To je 

pro mě důležitější.“Myslíš svojí vlastní nebo širší?„Myslím tím mojí vlastní jako syna 

a partnera a pak rodiče a sourozence.(ticho) Tak práce je taky důležitá, nějaká 

spokojenost v práci.“V jakýkoliv?„Asi bych řekla v jakýkoliv. Teď dělám, co dělám a tam 

chci být spokojená. A potom jako přátelství, jako kamarádi a tak. Možná bych tu práci dala 

před kamarády, protože to je zdroj peněz.“ 



 

 

3. Jak Vás tyto hodnoty ovlivňují ve Vašem životě?  

„No velmi (smích). No to zdraví mam, teďko, tak to nemusím tak řešit. Kdybych ho neměla, 

tak to by byl velkej problém pro to ostatní. A kdybych nebyla spokojená v rodině, nebo 

by se rodina nějak bortila, tak by mi to taky dost znejišťovalo. Nejvíc mě ovlivňuje, když 

se něco děje v rodině. To mě hodí do nepohody.“A napadají tě nějaké jiné jen tvé 

hodnoty?„Za to moje považuju práci, to je moje hodnota a kamarády. To by asi bylo stejný, 

i kdybych rodinu neměla. Asi by to tím pádem bylo důležitější.“ 

 

4. Jak se to ve vašem životě prakticky odráží?  

„Tak podle mě, se to prakticky odráží v mojí spokojenosti a ve spokojenosti mých blízkých 

a taky v tom, že to nějak funguje. Že můžem jezdit na výlety, v létě na dovolenou. Že se syn 

usmívá a tak. To mi dělá dobře. Je tím ovlivněný samozřejmě moje rozhodování. A napadá 

mě, že ty hodnoty, které jsou spojený s někým jiným, tak že jim dávám větší míru 

pozornosti. Aby to jako bylo dobrý. Mě přijde, že je to všechno propojený, jako.“ 

 

5. Jaké priority byste těmto svým hodnotám dal/a na ose od 1 – 5 

„Furt to zdraví moje a mojí rodiny, rodina teda, práce, peníze, přátelé.“ 

 

6. Měl/a jste někdy v životě i jiné hodnoty než nyní? Jaké? 

„Jo, ale to se asi mění s věkem. Tak byla pro mě důležitá škola a úspěch v ní, 

osamostatnění od rodičů, to že potřebuju svůj prostor. Možná tam jsem cítila, že potřebuji 

trochu víc svobody. A to osamostatnění, to pro mě bylo hodně důležitý. A určitě úspěch.“ 

 

7. Existují ve vašem životě prožitky, které byste nazval/a hodnotou? 

„Tak hodnotný pro mě je, když je syn úspěšněj, spokojenej, radostnej. To samé je partner. 

Když jsme spolu v klidu a jsme spolu třeba schopní něco rozvíjet a budovat a tak. Úspěchy 

v práci jsou pro mě hodnotou. Když v práci můžu něco tvořit, to je zároveň i můj rozvoj. 

Změna komunikace s mými rodiči.“ A co takové ty prožitky v nějakém okamžiku, jen 

tak?„Jo, to taky mám. Poslední z jednoho výletu do přírody, to bylo příjemný. A taky jsem 

byla s kamarádkou po dlouhé době v Praze a šly jsme na výstavu. Tam jsem měla prostor 



 

 

sama pro sebe. A že toho se mi tolik nedostává. To bylo fajn. Jo a taky, když se synem 

zahradničíme a první tulipán, tak to má radost. No hodnotný je pro mě, když se třeba 

donutím cvičit (smích). Že jsem překonala svojí lenost. Jo a taky, že jsem přestala jíst 

to sladký. To mi dalo hodně úsilí. Že mě to motivuje třeba k tomu třeba přestat kouřit.“ 

 

8. Je pro Vás droga a drogové prožitky hodnotou? Můžete objasnit důvody 

(mlčení)„Asi to nějakou hodnotu má, no. Asi je to nějak důležitý, že jsem to prožila. 

Myslím si, že kdybych to možná neprožila, tak teď nejsem tam, kde jsem.“A co ti ty 

drogové prožitky dávaly?„No, vím, že jsem často stála před zrcadlem a obdivovala jsem, 

jak jsem hubená. A z počátku taky nějaký uvolnění určitě. A vzrušení s toho, že dělám něco 

co je zakázaný. Teď si říkám, že bych možná dokázala spoustu jiných věcí, lepších, kdyby 

to nebylo. Ale kdo ví, že jo.“A pamatuješ si, co pro tebe bylo zlomem?„Předávkování. Pak 

jsem se hrozně bála. Pak už žádná aplikace nebyla taková, aby měla nájezd, protože jsem 

se bála, že jo. Rozpad vztahu. Jako, že to šlo všechno nějak hrozně dolů. Začala jsem 

se o sebe bát. Zůstalo jenom strach, obavy, bylo to divný. Vnímala jsem, že brácha, kterej 

o tom věděl, je z toho špatněj. Samý negativa. Viděla jsem, jak chátrá ten můj přítel. Ty 

lidi, co byli v tom světě, jsem neměla ráda. Já jsem celou dobu pracovala. Když se to o mně 

kolegové dozvěděli, tak jsem viděla, jak se mi straní.“ 

 

9. Jakým způsobem ovlivnilo vaše užívání návykových látek Vaše životní priority? 

„Já si myslím, že ne zcela. Pro mě byla vždycky důležitá rodina, jako rodiče, sourozenci. 

Potom zdraví. To by se asi dalo polemizovat. Tehdy pro mě spokojenost mých blízkých 

nebyla asi tak vysoká jako teď. A přátelé, ti byli furt. To mi bylo líto, když se tak ode mě 

stranili. A práce, tu jsem zvládala. To jsem měla zaměstnání pořád. To se dalo zvládnout 

a bylo pro mě také důležitý, protože to mám nějak zažitý. I z brigád a tak.“Takže odvrat od 

sebe sama k druhým?„Ne spíš jsem začala být sama pro sebe důležitější, protože já jsem 

byla člověk, od kterého se odvraceli, a to jsem nechtěla.“Začala si mýt větší sebeúctu?„To 

nevím. Já to měla přes ten strach. Ale já měla hlavně jiný představy o tom, jak bude můj 

život vypadat.“A jaký?„No, že budu úspěšná a budu mít svojí vlastní rodinu a to byl pravý 

opak. Asi jsem měla pocit, že mám na víc než na to co dělam. Ne že bych se hnala 



 

 

za úspěchem, ale myslím si, že je to přirozený. A taky ta spokojenost. Takový to. To jsem 

vlastně vůbec nechtěla.“A byla jsi tehdy šťastná?„Já jsem měla svého tehdejšího přítele 

ráda. To byla velká láska. To já jsem ráda vyrážela s ním, ale to nebylo o drogách, ale 

o tom, že jsem tam byla s ním. To nebyl si myslím drogový vztah. Šťastná? No já si 

pamatuju jenom jednou jedinkrát nájezd, kterej byl pohádkovej. Jako, že jsem měla pocit, 

že lítám a ten si pamatuju pořád. Ale to bylo jednou jedinkrát. To taky není žádná hodnota. 

Ale líbilo se mi, jaký vztah jsem měla s matkou přítele. To bylo moc fajn. A taky vztah 

s mýma spolubydlícíma. Hlavně s jedním.“ 

 

10. Je některá z uvedených hodnot důvodem ke změně ve vašem životě? 

„Tak určitě, tak třeba to kouření, že jo. Taky bych asi měla být aktivnější. Ten sport 

a možná víc tý přírody.“Jako víc relaxace?„Jo, relaxace, jako, že moc neodpočívám, 

že se furt za něčím honím. Všechno hrozně rychle běží. Ale zároveň si toho volna víc 

užívám, i těch maličkostí.“ 


