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Abstrakt: 

Cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi přítomností symptomů ADHD (Attention 

deficit/Hyperactivity disorder) a motivací ke změně, zjistit její případnou prediktivní roli 

v dokončení léčby a identifikovat oblasti psycho-sociálního charakteru, které mohou 

motivaci ovlivňovat. Vzorek tvořilo 250 uživatelů nelegálních návykových látek, 

léčených tou dobou v terapeutických komunitách. Motivace ke změně byla zjišťována 

pomocí nástroje Change Questionnaire, přítomnost symptomů ADHD potom pomocí 

nástroje DIVA2.0 (Diagnostické interview o ADHD u dospělých). Respondenti 

vykazovali silnou motivaci ke změně problémového chování, ale studie se potýkala 

s vysokou mírou předčasného ukončení léčby, tudíž hypotézu o vlivu motivace na 

úspěšnost léčby se nepodařilo ověřit ani vyvrátit. Stejně tak se nepotvrdila souvislost 

mezi ADHD a mírou motivace. Nejvíce významný zjištěný vztah byl mezi mírou 

psychopatologie a ADHD, a jejím negativním vlivu na oblast motivace. Výzkum také 

podává zprávu o problematičnosti měření motivace a dává podněty k jejímu zlepšení. 

Klíčová slova:  

motivace – léčba závislostí – ADHD – psychopatologie – terapeutická komunita 

Abstract: 

The aims of this study were to examine the relationship between symptoms of ADHD 

(Attention deficit/Hyperactivity disorder) and motivation for change, to explore their role 

in the prediction of treatment completion and to identify domains in psycho-social 

characteristics which can affect the motivation. The sample was composed of 250 illicit-

subsatnce users, treated in therapeutic communities for drug addicts. Motivation for 

change was assessed with the Change Questionnaire, the presence of ADHD 

symptoms was assessed with DIVA2.0 (Diagnostic interview for Adult ADHD). 

Respondents indicated strong motivation to change the promatic behavior, but the 

study struggled with high rate of premature dropping out of the treatment, so the 

hypothesis about the effect of measured motivation for successful completing of the 

tretment could not be confirmed or disconfirmed. The relationship between ADHD and 

motivation could not be confirmed as well. The most important finding is probably the 

positive correlation between rate of psychopathology and ADHD, and it´s negative 

influence on motivation. The work also gives a report about the problem of measuring 

of motivation, and reports some suggestions for the improvement. 

 

Keywords: 

Motivation – addiction treatment – ADHD – psychopathology – therapeutic community 
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I. ÚVOD 

Tato  práce  se  věnuje  problematice  specifik motivačního procesu  u  klientů  

léčených v terapeutických  komunitách.  V rámci  výzkumného šetření  jsou  sledovány 

odlišnosti ve vlastnostech a dynamice motivace ke změně u klientů se symptomy 

ADHD (Attention-deficit/hyperaktivity disorder), kteří se léčí z drogové závislosti 

v terapeutických komunitách, a její možné dopady na průběh léčby. Teoretická část 

práce je koncipována s ohledem na přiblížení obecných principů motivace lidského 

chování a specifik motivace na poli závislostní  problematiky dle současných teorií. 

Současně je zde popsán obraz poruchy ADHD, spolu s jeho teoretickými dopady na 

tyto dvě oblasti. V kontextu léčby závislostí se jedná o téma dosud neotevřené. 

Motivace při procesu dosahování cílů nezůstává konstantní, nýbrž je dynamicky 

se měnícím mentálním procesem – neustále se upevňuje a zase vymývá, přičemž 

výsledek záleží na osobě, na prostředí a na jejich interakci. Tato práce se zaměřuje 

na faktor osoby, v tomto případě klientů terapeutických komunit, vykazujících 

symptomy ADHD. Stejně, jako je ADHD komplikací v běžném životě, dle řady studií je 

i v léčbě závislostí překážkou snahám vyvíjeným na léčbu návykové poruchy, neboť 

pacienti s touto poruchou mají nižší míru léčebné retence, hůře dosahují léčebných 

cílů a postupu v léčbě, a mají vyšší míru relapsů. Kromě primárních symptomů, jimiž 

jsou nepozornost a impulzivita, se klienti s ADHD mohou odlišovat dalšími 

behaviorálními projevy a obecně zhoršenými adaptačními mechanismy a sociálními 

dovednostmi. Vezmeme-li  v úvahu  poznatky  o  dynamice motivace ke změně a jejím 

vlivu na celý proces léčby, spolu s poznatky o abnormálním fungování obecné 

motivace u klientů s ADHD, lze se domnívat, že do jejich horších léčebných výsledků 

se promítá i určitá nestabilita léčebné motivace. Doposud získané poznatky totiž 

například jasně svědčí pro abnormality obecných motivačních procesů u poruchy 

ADHD, které mohou působit komplikace v dosahování dlouhodobých cílů – dle mé 

hypotézy i těch léčebných. Další překážkou je porucha sebe-regulace, která může 

vysvětlovat často dramatický rozdíl mezi kýženým dlouhodobým cílem, a realizovaným 

výsledkem. Problém se sebe-regulací a udržením pozornosti a vůle se projevuje 

zejména u procesů, které nenabízejí okamžité uspokojení. Motivace pro léčbu, trvající 

řadu měsíců a mnohdy přinášející frustraci, by tak podle tohoto principu mohla být 

v ohrožení mnoha konkurenčními aktivitami, spojenými například s návratem k užívání 

drog, které přináší okamžité uspokojení. 

Jedná se o téma dosud neotevřené, mající však potenciálně značnou klinickou 

hodnotu, neboť mezi ADHD a závislostními poruchami je velký překryv, který má 

důležité implikace pro klinickou a výzkumnou praxi i pro veřejno-zdravotní sektor. 

Zároveň, vezmeme-li v úvahu, že klienti s ADHD jsou v léčebných zařízeních hojně 

zastoupeni a mnoho jich z léčby vypadne předčasně, je dobré věnovat pozornost 

právě identifikaci situací, procesů a faktorů, které k tomu vedou. A pokud je motivace 

faktorem, který prokazatelně ovlivňuje pravděpodobnost úspěchu, je třeba pátrat po 

jejích specifikách a hledat spojitosti mezi motivací a faktory, které ji podemílají, a které 
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ji naopak probouzí a upevňují. Kromě toho, že motivace se považuje za významný 

prediktor úspěchu léčby, i motivace může mít své prediktory a jedním z cílů práce je 

pokus o jejich určení pro skupinu klientů s příznaky ADHD – v úvahu přichází například 

korelace s některými psychosociálními vlastnostmi klienta. Jak již bylo popsáno, 

ADHD často doprovází široká řada různých komorbidních poruch, které mohou 

figurovat jako další nezávislý faktor ovlivňující oblast motivace. 

Dosud získané poznatky, týkající se mechanismu, jakým ADHD ovlivňuje 

léčebné výsledky, nejsou dostačující. Vzhledem k rozšířenosti problému je důležité 

dozvědět se více o komplexních vzorcích komorbidit duševních poruch u klientů 

s ADHD, protože ty mohou být částečně zodpovědné za nižší udržení se v léčbě a 

horší výsledky u této skupiny pacientů v porovnání s těmi bez ADHD. Navíc, důkazy 

pro motivační deficity u ADHD jsou dlouholeté a významné, a jsou podporovány i 

výsledky neurologických studií, nicméně adekvátní pozornost motivačním specifikům 

věnována není.  

Terapeutické komunity pro léčbu závislostí jsou rezidenční zařízení, 

s neformální a otevřenou atmosférou, poskytující dlouhodobou léčbu orientovanou na 

abstinenci a sociální rehabilitaci. Komplikovanější klientela s psychiatrickými 

komorbiditami je v tomto typu léčby sice standardem, ale i zde mohou obtíže spojené 

s přidruženým onemocněním  významně ovlivnit dosažení a udržení úzdravy, neboť 

v mnoha případech vyžadují specifický přístup. Pokud je méně pravděpodobné, že 

budou osoby s ADHD v léčbě prospívat a udrží se v ní, lze předpokládat, že je jeho 

časná diagnostika a léčba u adiktologických pacientů pro dosažení co nejlepšího 

klinického výsledku zásadní. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Koncept obecné motivace lidského chování 

Motivace byla a je ústřední otázkou v oblasti psychologie, neboť je jádrem 

biologické, kognitivní a sociální regulace lidského chování (Ryan & Deci, 2000a). Její 

konceptualizace v psychologické literatuře ukazuje značné rozdíly jak z hlediska 

rozsahu, tak úrovně její analýzy. Nicméně, většina autorů se shoduje, že teorie 

motivace se obecně snaží vysvětlit tři vzájemně související aspekty lidského chování: 

výběr příslušné akce, vytrvalost v ní, a velikost vynaložené námahy. Již méně se 

odborná obec shodne na vlastních mediačních faktorech a na procesech, skrze které 

motivace skutečně ovlivní lidské chování. Oblast psychologie motivace je proto 

charakterizována mnoha konkurujícími si i překrývajícími se teoriemi. Není to náhoda, 

neboť motivační teorie se nesnaží o nic menšího, než je vysvětlení, proč lidé přemýšlí 

a jednají právě takovým způsobem, a tím vlastně o odhalení podstaty lidského chování 

v celé svojí komplexnosti (Dörnyei, 2000). Heinz Heckhausen poukazuje na to, že 

velkým problémem v motivační psychologii je různé pojetí samotného pojmu 

"motivace", neboť je spojen (aut.: i zaměňován) s tak odlišnými termíny, jako je přání, 

rozhodování a konání. K omezení této mnohoznačnosti navrhuje postup oddělení 

sledu zapojených událostí do „přirozených“, tj. diskrétních fází, ve kterých se organizují 

různé motivační faktory na časové ose, což odráží motivační proces tak, jak se děje 

v čase (Heckhausen & Heckhausen, 2012). 

Pojem motivace odkazuje na proces, ve kterém jsou aktivity, zaměřené na 

dosažení určitých cílů, aktivovány, řízeny a udržovány (Schunk, Pintrich & Meece, 

2008; in Ryan, 2012). V lidském životě je ústředním procesem. Jejími vlastnostmi jsou 

energie, směr, vytrvalost a equifinalita1 (Deci & Ryan, 2000a).  

Motiv je potom to, co vybízí osobu k určitému chování, nebo alespoň k inklinaci 

k němu. Může vycházet z organismu (motiv řízený potřebou), může vycházet 

z prostředí (motiv řízený pobídkou), a může být i jejich kombinací (Heckhausen & 

Heckhausen, 2012). Zastřešuje pojmy jako například potřeby, cíle, ideály, hodnoty či 

pudy. „Motivem je obsah, resp. i způsob dovršující reakce, motiv je ze zaměřeného 

chování vyabstrahovaný jeho psychologický důvod  či psychologická příčina“ 

(Nakonečný, 2014, pp. 69). Obecně jsou rozlišovány 2 typy motivů: pozitivní, které 

vzbuzují pocity libosti a lidé touží se jim přiblížit, a negativní, kterým se naopak snaží 

vyhnout (Eliott & Trash, 2012). Někdy jsou motivy zřejmé a vědomé (či vědomě 

vybavitelné) – v tomto případě mluvíme o explicitním motivačním systému. Jiný 

systém, tzv. implicitní, je řízen skrytými cíli a postoji a se skládá z relativně malého 

počtu motivů (úspěch, moc a touha někam patřit), které jsou nevědomé, holisticky 

vyjádřené a více přímo spojené s emočními procesy (Holtforth & Michalak, 2012). 

                                                           
1 Equifinalita = princip, podle kterého existuje více různých cest pro dosáhnutí požadovaného 
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Explicitní a implicitní motivy mohou být v nesouladu, a taková situace produkuje 

konflikt.  

Zatímco motivy jsou „subkognitivní“, cíle jsou jejich kognitivní reprezentací (Kuhl, 

1994). Symbolicky reprezentují to, čeho chce člověk dosáhnout (a uspokojit tak své 

psychologické potřeby) a to, čemu se chce vyhnout (aby, tyto potřeby nebyly zraněny) 

(Holtforth & Michalak, 2012). Jsou individuální a specifické. Jsou důležité v sebe-

regulačním procesu - fungují jako kanály pro obecné tendence, které vycházejí 

z povahy osobnosti, a dávají jim zaměření a směr. Povaha a osobnostní rysy potom 

v motivačním procesu fungují jako jejich aktivátor (Eliott & Trash, 2012). Mohou se 

pohybovat na škále od těch zcela určitých, jako je například obstarání potravy, až po 

ty abstraktní, jako je třeba dosahování estetických ideálů (Ryan, 2012). Naopak, 

psychologické potřeby mají lidé společné. Musí být uspokojovány, v opačném případě 

se objevují negativní důsledky na škále od psychické nepohody až po vznik 

psychopatologie (Flanagan, 2010; in Holtforth & Michalak, 2015). Většina chování má 

tendenci být motivována několika (či všemi) základními potřebami současně, spíše než 

jen jednou z nich (Maslow, 1943). 

Lidé jednají pod vlivem velmi různých typů faktorů, včetně svých rozmanitých 

zkušeností. Na výsledné podobě motivace se podle Heckhausenové a Heckhausena 

(2012) podílí 3 složky faktorů:  

 osoba - zahrnuje univerzální lidské tendence a etologické potřeby,  implicitní 

motivační dispozice a cíle (explicitní motivy) 

 prostředí (motivační pobídky) a  

 interakce osoby s prostředím (jelikož faktory na obou stranách nelze oddělit, navíc 

záleží na individuálních interpretacích výzev člověkem).  

Regulační silou v motivačním procesu, která určuje, jaké motivační tendence se 

budou realizovat, při jaké příležitosti a jakým způsobem, je vůle (Heckhausen & 

Heckhausen, 2012). Jinými slovy – vůle převádí existující cíle do akce a reguluje je. 

Jde o schopnost naučenou, je jí potřeba u procesů, které nejsou spojené s dosažením 

libosti, a proto by zde nestačila emoční regulace (Achtziger and Gollwitzer, 2012). Úsilí  

je potom motivační stav obecně znamenající usilovné snažení, nebo zapojení do 

úkolu. Úsilí se zvyšuje, když se subjekt snaží více, v případě, že podněty jsou 

hodnotné, nebo je splnění úkolu je důležité, či obtížné (Humphreys a Revelle, 1984). 

Činnostmi, které odrážejí snahu dosáhnout jednotlivých cílů, a formují tak 

smysluplné jednotky chování, se specificky zabývá psychologie motivace. Výzkum 

motivace potom hledá odpovědi na to, proč a jak se tak děje. 
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1.1. Vlastnosti motivace 

Ve starém pojetí bylo chování ve vztahu ke změně rozlišované víceméně jako 

motivované a nemotivované. Tento redukcionistický názor je ale již překonaný - 

motivaci lze jen těžko považovat za jednotný jev. Má vlastnosti kvantitativní i 

kvalitativní, a má orientaci.  

Důležité je rozlišení motivace na vnější a vnitřní. V případě vnější motivace člověk 

jedná určitým způsobem, protože činnost vede k  výsledku ležícím mimo samotnou 

činnost. U motivace vnitřní, se tak děje, protože člověka ona činnost těší a zajímá, 

spíše než že by tak činil pro její instrumentální hodnotu (Ryan a Deci, 2000b). Tyto 

mechanismy mají vliv i na samotný proces a výsledek činnosti – osoby jednající 

v souladu s vnitřní motivací (motivace je autentická, či doslova „vlastní“), typicky 

vykazují ve srovnání s druhou skupinou více zaujetí, vzrušení a důvěry, které se 

projevují jako zvýšená výkonnost, odolnost a kreativita, zvýšená vitalita, sebedůvěra, 

a celková životní spokojenost. To platí i v případě, že tito lidé vnímají stejně své 

kompetence a sebevědomí potřebné k vykonávání dané aktivity (Ryan & Deci, 2000a). 

Kromě toho, výsledkem vnitřně motivované činnosti, je i učení vysoké kvality.  

Ve starších teoriích je motivace externí dávána s motivací vnitřní do protikladu, a 

je považována za ryze non-autonomní (Ryan & Deci, 2000b). Teorie těchto autorů 

považuje motivaci za kontinuum – její zdroje jsou dimenzionální, a nikoliv kategorické. 

Na jednom jejím konci je autentická, vnitřní motivace, na konci druhém je amotivace - 

stav, zcela postrádající úmysl jednat, postrádající intencionalitu a smysl pro osobní 

příčinné souvislosti2. Teorie ale také počítá s konceptem internalizace. Je to proces, 

který organismům nabízí možnost zvnitřnění pobídek. V něm můžeme pozorovat, jak 

se postoj jednotlivce k určitému chování na této škále pohybuje. Se zvyšující se 

internalizací (a jí přidruženého pocitu osobního nasazení) přichází větší vytrvalost, více 

pozitivního sebepojetí a lepší kvalita zapojení (Ryan & Deci, 2000b). 

 Podle Ryana a Deciho (2000b), většina lidského chování není motivovaná vnitřně. 

Mnoho hodnot a regulací chování není spontánních, nebo příjemných. Nicméně, zisk 

takového chování je nezbytný pro socializaci a integraci jednotlivců do společnosti. 

Jejich Teorie sebe-určení3 tvrdí, že existují vnitřní potřeby sebe-určení, přidruženosti, 

a kompetence v biologickém slova smyslu, které dopomáhají adaptaci organismu na 

jeho prostředí. Jedinci se postupně učí internalizovat chování s čím dál tím více 

vzdálenými pobídkami, ty mohou být nakonec popřípadě odstraněny úplně. V takovou 

chvíli porozumí důležitosti samotného chování, a to je integrováno do struktury Self. V 

ten moment jsou hodnoty společnosti přijaty jako hodnoty vlastní. Optimální fungování 

                                                           
2 Může být výsledkem toho, že činnost není dostatečně oceňována, že se člověk necítí být 

kompetentní ji vykonávat, nebo že nevěří tomu, že mu přinese požadovaný výsledek (Ryan a Deci, 
2000a). 
3 Self-determination theory, autoři Edward L. Deci & Richard M. Ryan 
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procesu internalizace podporuje zvyšování autonomie, kompetence a upevňování 

vztahu (Simoneau & Bergeron, 2003). 

1.2. Motivace jako dynamický proces 

I když byla motivace tradičně považována za relativně stabilní emoční nebo 

duševní stav (měřitelný např. jednorázovým podáním dotazníku), moderní pojetí 

adoptovalo pohled zaměřený na motivaci jako na proces (Dörnyei, 2000), na jehož 

konci je ideálně dosažení cíle.  

Při delším procesu dosahování cílů motivace nezůstává konstantní, ale je 

dynamicky se měnícím mentálním procesem, charakterizovaným konstantním 

(znovu)hodnocením a bilancováním nejrůznějších interních i externích vlivů, kterým je 

člověk vystaven (Dörnyei, 2000). Dá se říct, že motivace pro jednotlivé typy odměn se 

neustále upevňuje a zase vymývá, přičemž záleží na míře uspokojení potřeby, na 

dostupných pobídkách, a na tom, jak je tento proces subjektivně evaluován. Děje se 

tak proto, aby se sledovala užitečnost dané odměny jako funkce pro měnící se potřeby 

organismu. 

U procesu dosahování cílů můžeme identifikovat jednotlivé fáze. Heckhausen za 

tímto účelem zformuloval tzv. Rubicon model akčních fází (Heckhausen  &  

Heckhausen,  2012). V první  fázi, „rozhodovací“,  jsou  formovány  přání  a  obavy, a 

je hodnocena jejich dosažitelnost, dochází k vnitřním konfliktům. Končí zformováním  

volby  pro  konkrétní  jednání. V průběhu  druhé, „plánovací“  fáze,  se  mohou začít  

uplatňovat  některé z procesů kontroly chování (např. selektivní pozornost), čímž je 

zajišťováno soustředění. V třetí, „akční“, fázi dochází k realizaci  úmyslu  a  jedinec  

začne  jednat.  V této  fázi  se  naplno  uplatňuje kontrola chování. Podle Nakonečného 

(2014) je tento proces spuštěn za předpokladu, že je motiv dostatečně silný, 

pravděpodobnost dosažení cíle se jeví jako vysoká, hodnota cíle je uspokojující a 

důsledky chování nepřinesou subjektu něco nežádoucího. Po zakončení celé akce 

dochází k fázi „postakční“, v níž je celý proces hodnocen a dochází i k úvahám o 

aplikovatelnosti zkušenosti do budoucna. Z praktického hlediska Heckhausen (1991) 

vytyčil hranici mezi fází „před rozhodnutím“ (pozornost a tvoření rozhodnutí) a „po 

rozhodnutí“ (implementace rozhodnutí), a shledal, že tyto dvě fáze jsou 

energetizovány a řízeny různě. Zatímco první zmíněná je motivačním procesem, druhá 

je procesem volním (Achtziger & Gollwitzer, 2012). Volními procesy se zabývám v 

kapitole 1.3.3. 

S dynamikou  motivace souvisí pojem zaměřenost. Achtziger a Gollwitzer 

(2012) rozlišují dva typy záměrů – záměry cíle, cíle v pravém slova smyslu, 

představující žádoucí stavy, které dosud nebyly dosaženy, a záměry uskutečnění, 

které jsou prvním zmíněným podřízené, a jsou to plány, které prosazují dosažení 

zaměřeného cíle. V prvním motivačním procesu osoba chce, v druhém již 

strukturovaně plánuje jak cíle dosáhnout. Takto implementované záměry mají rozdílný 

dopad, druhé jmenované jsou efektivnější a trvalejší. Zaměřenost má své specifické 
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orientační, regulační, cílesměrné, motivační a charakterové aspekty. Je vždy přítomna 

v motivačních vlastnostech, tedy v potřebách, zájmech, ideálech, hodnotové orientaci 

a v jednání osobnosti. Je vnitřním regulátorem chování, ale i klíčovou funkcí v psychice 

a ve struktuře osobnosti (Nakonečný, 1996).   

1.3.  Katalyzátory motivace 

Na výše popsaný modelový proces však v běžném životě působí ještě neznámé 

množství různých katalyzátorů. V praxi to mimo jiné znamená, že konečné důsledky 

procesu motivace, chování a jednání, budou ve svých snahách různě úspěšné. Být 

motivovaný tedy ještě neznamená automatické dosažení cíle, ale určité zákonitosti 

byly v tomto procesu odhaleny – existuje určitá struktura motivovaného chování, 

tvořená propojením a souhrou všech jeho funkčních složek a činitelů (Nakonečný, 

2014). Pro efektivní fungování motivace je třeba stálého „dozoru“ kognitivní a afektivní 

složky osobnosti, protože, alespoň pro většinu z nás, je náchylná k rozptýlení či 

vyčerpání (Ryan, 2012).  

1.3.1. Kognitivní procesy a motivace 

Většina chování je generována kognitivně. V mysli se nejprve tvoří představy o 

možnostech, očekávání, cíle a plány. Kognitivní procesy se  zaměřují na analýzu 

situace, v níž se člověk nachází, a stanovují cíle v momentu, kdy není možné uspokojit 

potřebu hned. Uplatňují se v procesu rozhodování, řídí systém chování (Nakonečný, 

2014), a také hodnotí jeho důsledky (Nakonečný, 1996). Kuhl (1984) považuje za 

klíčové pro motivaci konkrétně exekutivní procesy a procesy kontroly akce („Action 

Control Theory“), jež jsou kognitivním procesům podřízené. Druhý zmíněný 

hypotetický proces je podle něj „ochranným štítem“ záměru činnosti proti 

konkurenčním motivačním tendencím, sloužící k zajištění toho, že bude záměr 

vykonán, spíše než nahrazen jednou z nich. Exekutivní funkce (EF) potom ovlivňují 

motivační proces tak, že mění schopnost vyhodnotit potenciálně příjemné podněty 

nebo činnosti a implementovat pozitivně-motivované chování. Deficity EF činí výběr 

cílů obtížným, a stejně tak činí obtížnou implementaci strategií vedoucích k jejich 

dosažení, zejména pokud jsou v prostředí přítomny rušivé podněty (Banich, 2009; in 

Crocker et al., 2013). Také ztěžují jednotlivci zahájení a/nebo udržení emočně-

regulačních strategií, zaměřených na podporu příjemných emocí, nebo zapojení 

copingového chování, které by mírnilo účinky stresu (Crocker et al., 2013). 

1.3.2. Emoce a motivace 

Nakonečný (2014) považuje emoce za základ motivačního systému. S ním mají 

společnou hédonistickou komponentu (Crocker et al., 2013). Carver (2006) navrhuje, 

že emoce je afekt, který vyplývá z porovnání skutečnosti a očekávaného pokroku 

směrem k cíli (zatímco motivace je jeho pohon) a i když je paleta lidských emocí velmi 

široká, člověk má v podstatě dvě základní valenční tendence - inklinovat k příjemným 

emocím a vyhýbat se těm nepříjemným (Lang, Bradley & Cuthbert, 1997). Tatáž trojice 
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autorů jinde (1998) říká, že motivační determinanty jsou obestřeny afekty - tyto 

interakce potom dávají vzniknout motivačním stavům. Pokud existuje nesoulad mezi 

skutečným a očekávaným pokrokem, dochází ke změnám v emocionálních stavech, a 

následné změně motivace, což naruší či podpoří dosažení cíle. Navíc, změny v 

motivaci mohou modifikovat očekávání ohledně budoucích událostí, které pak opět 

mohou vést ke změnám v emocích (Lang et al., 1995). Emoce jsou tedy jak 

dispozicemi pro činnost, tak jejím výsledkem. 

Propojení emoční, kognitivní a motivační složky osobnosti skrze vzájemně 

probíhající procesy výrazně ovlivňuje život člověka. Jejich nevydařená interakce může 

vést ke klinicky významné úrovni úzkosti a deprese. Tyto stavy jsou zase spojeny s 

abnormální kognicí spolu s přítomností rušivých emocí. Porucha v těchto oblastech se 

potom promítá i do abnormalit motivace – např. se uplatňují spíše vyhýbavé motivační 

tendence (Crocker et al., 2013). Naopak pozitivní afekt podporuje chování zaměřené 

na dosažení cílů, a které je s vyhýbavým chováním vzájemně inhibiční (Revelle, 1991). 

1.3.3. Regulace v motivačně-volním procesu 

Motivace, kognitivní procesy či emoce nejsou zárukou toho, že bude daná 

započatá činnost úspěšně dokončena. Vysvětlením, proč se může natolik lišit přání či 

touha od konečné realizace, může spočívat ve schopnostech volní a motivační 

samoregulace. V této oblasti existují značné inter-individuální rozdíly (Heckhausen & 

Heckhausen, 2012).  

Zaprvé, pro samotnou iniciaci činnosti musí být v organismu přítomna určitá 

hladina energie, a arousalu, které fungují jako „pohon“. Arousal je vyjádřením možností 

emoční aktivace (Lang et al., 1995), stav bdělosti. Může být výsledkem podmínek 

vnějších (např. omezený čas pro dokončení úkolu) i vnitřních (užití psychoaktivních 

látek). Podle Yerkes-Dodsonova zákona musí být v optimální hladině – nízký znamená 

nedostatečnou aktivaci, moc vysoký pak přílišnou úzkost (Beckmann & Heckhausen, 

2012).  

Dále, významným faktorem, který ovlivňuje celý proces, jsou paralelní procesy 

seberegulace a sebekontroly (Kuhl & Kazén, 1994). Sebekontrola jako nadřazený 

rozměr odráží interpersonální a emoční sebekontrolu a úkolově orientovanou 

seberegulaci (Olson, 2005). Je pozitivně spojena s opatrností, ovládáním se, a inhibicí 

antisociálního chování, a také snižuje výskyt prožitku negativních emocí (které opět 

recipriočně poškozují sebekontrolu) (Tice et al., 2001; in Olson, 2005)4.  

Na dvou úrovních abstrakce kontroly akčního chování rozlišujeme kontrolu 

programu a kontrolu sekvence. Program je dlouhodobý, řízený „top-down“ procesy a 

vyžaduje cílené, usilovné uvažování. V kontrastu, sekvenční chování je relativně 

automaticky spuštěno, jakmile je odbrzděno (a tak se může stát například jen 

                                                           
4 V kontextu Big-Five konceptu sebekontrola pozitivně koreluje oblastmi Přívětivosti, 

Svědomitosti a Emoční stability (Olson, 2005).  



16 
 

vzpomínkou) – sekvenční chování tedy souvisí s impulzivitou. A tak, spontánní a 

dlouhodobé cíle mohou být v konfliktu. Literatura zabývající se selháním sebekontroly 

vykresluje ony případy jako relativně automatickou tendenci jednat určitým způsobem, 

který je v protikladu k dlouhodobému plánu usilování o dosažení cíle. Taková akce 

bývá charakterizována jako impuls, touha, která je automaticky přetransformována do 

akce, pokud není zastavena kontrolou.  Předpokládá se, že kontrolní systém 

vynakládá pro své fungování úsilí a je ve svých zdrojích limitovaný. V případě, že tato 

volní část mysli je schopna ošetřit konflikt, osoba bude schopna odolat impulsu. Pokud 

ne, impuls bude spíše vyjádřen (Carver & Scheier, 2011). 

Pokud pomineme fakt, že ne vždy se osobnostní faktory shodnou se situačními 

příležitostmi, důležité je, že ne každý člověk je stejně schopný ovládat velké množství 

aspektů volní regulace chování, tak, aby došlo k jejich nejlepšímu využití. Významnou 

složkou procesu je vůle, která procesy seberegulace a sebekontroly zastřešuje (Kuhl 

& Kazén, 1994). Vůle se popisuje jako záměrné a cílevědomé úsilí, které směřuje k 

dosažení vědomého cíle. Za normálních okolností její poruchy nastávají například, 

pokud cíl není integrován do Self, a motivace tedy není autentická (Kuhl & Kazén, 

1994). V takovém případě se objevují různé nekontrolovatelné rušivé myšlenky a 

váhavost při iniciaci zamýšlených aktivit (Kuhl, 1994). Defekty vůle se mohou také 

vyskytovat u různých psychických stavů (spánkový deficit, nuda, vyčerpání, excitace, 

silná úzkost) a mohou se vyskytovat trvale, jako doprovod psychických poruch 

(deprese, organická demence, schizofrenie či ADHD) (Ingvar, 1999). Mohou i samy o 

sobě nabývat až rozměrů patologie (Heckhausen & Heckhausen, 2012) a vytvářet 

určité syndromy. 

1.3.4. Ostatní katalyzátory motivace 

Celý motivačně-volní proces (ještě před svým započetím) je ovlivňován 

osobnostními faktory. Například introverze usnadňuje bdělost pro příležitosti, 

inteligence podporuje rychlost zpracování informací, úzkost usnadňuje detekci hrozeb, 

deprese facilituje paměť pro negativní zkušenosti (Revelle, nedatováno) a neurotické 

osobnosti obecně při stresu polevují ve výkonu (Broadbent, 1958; in Revelle, 1991). 

Bandura (1997) považuje za klíčový faktor v motivačním procesu sebevědomí a sebe-

účinnost („self-efficacy5“). Sebe-účinnost je ostatně jednou z prokázaných determinant 

motivace. Lidé s nízkým sebevědomím snadněji podléhají problémům, které se 

objevují při dosahování cílů, a končí snažení předčasně. Rozdíly v motivaci může 

dobře katalyzovat sociální kontext. Může se podílet i na osobním růstu, při kterém se 

lidé stávají více vnitřně motivovaní, energizovaní, integrovaní (Deci & Ryan, 2000a), a 

platí to samozřejmě i naopak. 

  

                                                           
5 Úroveň důvěry ve vlastní schopnosti vykonávat určité chování 



17 
 

2.  Koncept motivace na poli závislostní problematiky 

Ranné snahy výzkumníků se na poli problematiky závislostí koncentrovaly na 

vývoj fyzické a psychické závislosti, a otázku proč jedinci užívají látku dál, i když 

začnou pociťovat závažné negativní důsledky svého chování. Později se začaly 

zaměřovat spíše na motivaci potřebnou k zastavení užívání a na problém relapsu. 

Důraz tedy začal být kladen na proces změny, který se objevuje zejména u uživatelů 

návykových látek vstupujících do léčby, nebo léčbu opouštějících (Prochaska & 

DiClemente, 1984; in DiClemente, 1999). A tak se stal jedním  z ústředních témat 

výzkumu v oblasti adiktologické problematiky proces motivace ke změně chování a 

k léčbě. Model motivace ke změně získal hodně ze své prominence z díla Prochasky 

a DiClementeho (kognitivní a behaviorální fáze změny), stejně jako z díla Millera 

(strategie pro zvýšení motivovanosti). De Leon a Jainchill potom zdůraznili roli vnitřní 

motivace oproti vnější, a také roli připravenosti k léčbě v prostředí terapeutických 

komunit, a Simpson a Joe rozebrali diskrétní fáze motivace. Zvlášť důležitý je rostoucí 

počet důkazů, pocházejících z longitudinální analýzy záznamů, ukazující programové 

vazby motivačních fází s ukazateli terapeutického zapojení a zotavení pacientů. 

DeLeon a jeho tým vytyčil přídavné role okolností a zdrojů v procesu zotavení 

(Simpson, 2004). 

Definic motivace můžeme v  literatuře najít mnoho. Pro účel této práce o ní 

uvažujme jako o obecném konceptu, vztahujícím se na vnitřní mentální vztahy, 

zahrnujícím „osobní úvahy, závazky, důvody a záměry, které posunují jednotlivce k 

uskutečnění určitého chování“ (DiClemente, Schlundt & Gemmell, 2004). V  rovině 

léčby závislostí odkazuje na „ochotu hledat pomoc a připravenost investovat a jednat 

v souladu s programem léčby“ (DiClemente et al., 2004). Motivace působí ve více 

kanálech - hraje důležitou roli při uznávání potřeby změny, vyhledání léčby, tak pro 

dosažení úspěšné, trvalé změny (ibid). Je důležité rozlišovat mezi pojmy motivace a 

touhy nebo přání. I když na nich může být motivace založena, nemusí z nich nutně 

vyplývat. Je třeba ještě dalších kognitivních faktorů, jako je přesvědčení, že 

požadovaný výsledek může být realizován za přijatelnou cenu (Drieschner, Lammers, 

& van der Staak, 2004). S tím souvisí pojem „připravenost“ (Readiness), se kterým 

operuje mnoho konceptů motivace.  

DiClemente (1999) ještě rozlišuje připravenost na změnu a připravenost na léčbu. 

Léčba závislostí je časově ohraničená událost, která interaguje s širším procesem 

změny, který je časově náročnější, než jakákoliv samostatná léčba, či klientova 

formální léčebná historie (DiClemente, 1999). Jejím cílem je dopomoci klientovi ke 

snížení užívání návykových látek nebo k abstinenci od nich, předejití či snížení 

frekvence relapsu, a zlepšení jeho adaptivního fungování (APA, 2007). Léčba 

závislostí se může ve svých podobách výrazně lišit, a stejně tak se liší v intenzitě, 

přístupu a délce léčebného programu.  
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2.1. Historické a současné pojetí motivace v léčbě závislostí 

V dřívějším pojetí byla motivace definovaná jako stabilní charakteristika 

klientovy osobnosti a „kritický determinační faktor“, na kterém závisí pravděpodobnost, 

že klienti budou participovat na léčbě a eliminují, či zredukují užívání návykových látek 

(Longshore & Teruya, 2006). Nemotivovanost byla spojována s nedostatkem vůle a 

množstvím obranných mechanismů. Takovéto pojetí motivace fungovalo ve znamení 

vzkříšení mnohem staršího morálního a obviňujícího modelu psychopatologie, který 

tvrdí, že klient může překonat problém, pokud opravdu chce, a pokud se snaží 

dostatečně tvrdě (Miller, 1985). Millerem (ibid) bylo právem kritizováno, neboť ústilo v 

sebenaplňující proroctví, zrazování od pokusů o posílení motivace pacientů, kteří byli 

uznaní jako „nemotivovaní“, a podporovalo moralistické postoje o pacientově vině, 

pokud léčba selže. Ale tím také minimalizovalo důležitost chování terapeuta a 

podporovalo u něj chování, jako podezřívání, nepřátelskost, moralizování, nízkou 

empatii a bojování s pacientem o moc. Toto pojetí, i přes svůj determinizující charakter, 

nevypovídalo o motivaci jako spolehlivém faktoru, vždy vypovídajícím o setrvání 

pacientů v léčbě. Dalším překonaným názorem je ten, že proces zotavení ze závislosti 

se začíná psát až v momentě, kdy se závislý ocitl na dně, a jeho podmínkou byla 

bezvýhradná akceptace identity alkoholika/nemocného/závislého, člověka, který ztratil 

nad svým životem kontrolu. K tomuto momentu bylo tak uživatelům často dopomáháno 

necitlivými konfrontačními technikami (Miller, 1985). 

Možná právě zásluhou vydání zmíněného Milerova kritického článku se 

postupem času vědecká i klinická obec od tohoto pojetí odklání (Simoneau & 

Bergeron, 2003). Posun od tohoto směru myšlení je zároveň jedna z nejvýznamnějších 

změn v současném adiktologickém paradigmatu. Nový pohled na motivaci 

charakterizují dvě změny: za prvé, léčba musí počítat s tím, že motivace je kolísavý 

stav, a za druhé, terapeut hraje v léčebné motivaci pacienta klíčovou roli (Drieschner 

et al., 2004). Motivace je konceptualizována spíše jako produkt interpersonálního 

kontaktu (Miller & Sanchez, 1994) a ovlivňuje ji setting a sociální prostředí (Simoneau 

& Bergeron, 2003). Tento „nový“ koncept je poněkud optimističtější - přichází s 

poselstvím, že i při setkání s málo motivovanými klienty mají kliničtí pracovníci stále 

základ, na kterém mohou budovat efektivní léčbu (Simoneau & Bergeron, 2003). 

Výhoda tohoto přístupu spočívá ve větší flexibilitě a efektivitě léčebných intervencí. 

Koncept motivace v léčbě závislostí je multidimenzionální fenomén, přičemž 

jednotliví autoři mají značně odlišné názory na to, co vlastně motivaci jako celek tvoří. 

Například Simpson a Joe (1993) identifikují tři její dimenze: rozpoznání problému, 

touhu po pomoci a připravenost na léčbu. DeLeon a Jainchill (1986) zase dimenze 

vnitřní motivace, vnější motivace, připravenosti na léčbu a vhodnost pro léčbu (z tohoto 

konceptu vychází škály CMRS) (in Simpson & Joe, 1993). Podle Drieschnera a kol. 

(2004) se v motivaci k léčbě promítá šest faktorů – pacientovo utrpení, očekávaní od 

léčby, náhled na problém, vhodnost, vnímané náklady spojené s léčbou a externí 

motivační faktory. Autoři Longshore a Teruya (2006) ji vidí zase jako výslednici 
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připravenosti a míry odporu. Jiní autoři na motivaci hledí více jako na proces – velkého 

věhlasu dosáhl Trans-teoretický model (TTM) změny Prochasky a DiClementeho 

(1994), mající pět fází: fázi prekontemplace (žádný nebo malý zájem o změnu 

chování), kontemplace (povědomí o problému a zvažování přijmutí opatření), fázi 

přípravy na změnu (plánování změny), fázi akce (rozhodnutí a uskutečnění změny) a 

udržování změny (udržování nového chování a předcházení relapsu). Tato teorie 

poskytla bázi pro klinický přístup Motivačních rozhovorů (Miller & Rollnick, 2003). 

Teorií motivace v léčbě závislostí je velmi mnoho, jejich bližší rozbor je ale nad rámec 

této práce.  

 

2.2. Role motivace v léčebném procesu a jeho výsledku 

Většina autorů se ale nejspíše shodne na obecném konceptu léčebné motivace, 

jako „pravděpodobnosti klientova/pacientova zapojení do chování, které má vést k 

pozitivním výsledkům“ (Miller, 1985) a bude jimi považována za nedílnou součást 

jakéhokoliv léčebného procesu. Hladina motivace ovlivňuje zapojení do léčby, retenci 

v léčbě a její výsledky, a vyšší motivace pro změnu predikuje větší omezení užívání 

návykových látek (Laudet & Stanick, 2010). Holtforth & Michalak (2012) píší, že 

motivovaný pacient spíše spolupracuje s terapeutem, jedná v souladu s cíli léčby, je 

více otevřený, zkouší nové vzorce chování, snižuje se jeho odpor, a spíše se v léčbě 

udrží. Úvahy o motivaci tak v klinické praxi tvoří významné téma jak při příjmu do léčby, 

tak během ní, a ovlivňují krátkodobé i dlouhodobé výsledky (DiClemente, 1999). Dalo 

by se i říci, že je i klíčovým konstruktem k jejich pochopení: mnozí autoři, a některé 

studie (např. Ball et al., 2006; Soyez, 2006; Ryan, Plant, & O'Malley, 1995) ji tak 

právem shledávají významným prediktorem úspěchu. Proto je také podstatná část 

vědecké i klinické pozornosti věnována právě procesům, které motivaci probouzí a 

upevňují a skrze které se klienti dostávají do léčby a dosahují úspěšných výsledků. Za 

hlavní indikátory úspěchu léčby je povazována délka setrvání v léčbě a délka 

poléčebné abstinence (Soyez, 2006). Nejvíce žádoucí je dokončení léčebného 

programu, neboť dostatečná délka doby strávené v léčbě se ukazuje být jedním 

z nejsilnějších a nejvíce konzistentních prediktorů pozitivních léčebných výsledků, což 

zahrnuje i udržení abstinence (Stevens et al., 2015). Taktéž je spojeno s nižší 

kriminalitou (APA, 2007), méně relapsy a vyšší zaměstnaností (Stark, 1992). 

Přinejmenším stejný zájem je i o identifikaci situací, procesů a faktorů, které 

léčebnou motivaci podemílají, a které snižují profitování z léčby. Nejvýraznější 

překážkou dosažení úspěchu je „vypadnutí“ z léčby, často označované jako drop-out, 

které je nežádoucím, leč poměrně běžným fenoménem. Podle různých studií se 

pohybuje míra jeho incidence okolo 30% na samém začátku, a po třech měsících již 

může být poloviční (Palmer et al., 2009). Přitom, tři měsíce v léčbě se označují za 

minimální dobu, která může přinést pozitivní výsledky (Simpson, et al., 1997). 

Terapeuti i klienti často zmiňují za hlavní příčinu vypadnutí z léčby právě nedostatek 

motivace (Miller, 1985; Palmer, Murphy, Piselli & Ball, 2009). 
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2.3. Determinanty motivace k léčbě a ke změně 

Spouštěčem procesu motivace ke změně bývají často různé přirozené kritické 

životní události. Milníky, spouštějící řadu změn se mohou pohybovat  od spirituální 

inspirace nebo náboženské konverze, až po traumatické úrazy nebo závažná 

onemocnění, úmrtí blízkých osob, propuštění z práce, otěhotnění, nebo svatby. 

Důležitá je ale i kognitivní evaluace situace a dopadů užívání na vlastní život – prosté 

zvážení pro a proti je příčinou 30 – 60% případů změny (CSAT, 2013). Faktory, které 

udržují proces v chodu a katalyzují jeho výsledek, se od těch spouštěcích často liší. 

Stejně jako u obecné motivace, i u motivace k léčbě a ke změně můžeme uvažovat o 

motivačních determinantách. Můžeme se na ně zaměřit v charakteristikách klienta, v 

charakteristikách prostředí a v charakteristikách terapeuta/léčebného zařízení.  

Názory v této oblasti se výrazně liší. Například Nelson a Borkovec (1989) uvádí 

determinanty léčebné motivace jako: očekávání jejího úspěchu, spokojenost s léčbou 

a kvality terapeutického vztahu, obecně jako "'rozměry účasti klienta“ (p. 155) (in 

Drieschner et al., 2004). Spolu s očekáváním může být pacientova motivace ovlivněna 

jeho pojetím psychického onemocnění a změny (Calnan, 1987; in Holtforth & Michalak, 

2012). Podle Holtfortha a Michalaka (2012) se motivace pro léčbu odvíjí od míry 

utrpení, pozitivních zážitků (naděje či úleva), strachu ze změny, a terapeutického pouta 

(touha po jeho rozvinutí v terapeutický vztah). Pro účel této práce se níže zabývám 

nejčastěji zkoumanými motivačními determinantami, převážně ze strany klienta. 

 Ohnisko kontroly 

 Z klinického hlediska nejvýznamnějším, a zároveň asi nejvíce probádaným 

determinačním faktorem je koncept vnitřní a vnější motivace. Ve vnitřní motivaci se 

odráží vnitřní konflikty vycházející z viny, studu a úzkosti, které vedou k rozhodnutí 

učinit změnu. Vnitřní motivace v léčbě představuje ztotožnění se s léčebnými  cíli a 

zavázání se jim, což představuje dobrý základ pro léčebnou komplianci. Integrovaná 

motivace se objevuje, když jednotlivec v souladu se svou vůlí pokračuje v zapojení do 

léčby, a poté udržuje žádoucí léčebné výsledky, které jsou v klinických souvislostech 

typicky realizovány jako abstinence (Tabrizi, 2015). „Je spojena s vysokou úrovní 

zájmu, vytrvalostí a uspokojení při vykonávání činností. Je spojena s vnímáním 

benefitů spojených se snížením užívání návykových látek, s předléčebnými pokusy o 

snížení jejich užívání a se zvýšeným zájem o terapeutické aktivity na obou stranách – 

jak na straně klienta, tak terapeuta“ (Urbanowski & Wild, 2012, pp. 71). Dále, „Curry, 

Wagner a Grothaus (1990) ukazují pozitivní korelaci mezi vnitřními důvody, proč 

vyhledat léčbu a trvalou abstinencí; v další studii (1991) titéž autoři ukazují, že externí 

pobídky jsou méně účinné než interně orientované motivační strategie. Podobně, 

Ryan, Plant a O'Malley (1995) ukazují, že vysoká úroveň internalizované motivace 

mezi klienty v léčbě negativně koreluje s předčasným ukončením léčby“ (in Tabizi, 

2015). Vnitřní motivace pozitivně koreluje se závažností uživatelského problému 

(Urbanowski & Wild, 2012). 
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 Nicméně, sama podstata fenoménu nadužívání návykových látek působí, že je 

vstup do programů pro léčbu závislostí často uspíšen zákonnými nařízeními ze strany 

soudů, z oblasti sociálních služeb a zaměstnavatelů, a prostřednictvím neformálních 

tlaků v podobě ultimát či jiných zásahů ze strany rodiny a přátel (Tabrizi, 2015). 

V těchto případech tedy mluvíme o motivaci externí. Lze ji charakterizovat jako 

přesvědčení klientů, že léčba je realizována, protože je vnější události nebo složky 

k vyhledání pomoci dotlačily. Vnější motivace je spojena s nižším zájmem, 

"odbýváním" programu a zachováním výsledků léčby pouze dokud externí motivační 

činitelé působí (Urbanowski & Wild, 2012). Někdo se může cítit velmi motivovaný 

k absolvování léčby kvůli externím tlakům, ale nevykazuje žádnou touhu se měnit 

(Simoneau & Bergeron, 2003). Také to souvisí s tím, že motivace k léčbě nemusí být 

stejná jako motivace ke změně, mohou být řízeny rozdílnými tlaky.  

 I když byla vnitřní motivace oproti té vnější shledána silnějším prediktorem 

žádoucích léčebných výsledků, jedinci, kteří mají silné oba typy motivace, mají větší 

pravděpodobnost, že vstoupí do léčby, budou na ní participovat a změní svoje chování, 

než jedinci kteří mají silný pouze jeden z nich (Ryan et al., 1995; in Goodman et al., 

2011). Prendergast et al. (2009; in Tabrizi, 2015) nazývá komplexní vzájemné 

působení mezi externími tlaky a vnitřní motivací zásadním (a přesto někdy 

přehlíženým) faktorem pro úvahy o klientově míře zapojení do procesu změny a 

úspěchu léčby. Pro úplnost lze ještě dodat, že existuje i představa, že ony složky, 

působící jako externí motivační prvky vnitřní motivaci a autonomii narušují (Ryan & 

Deci, 2000b). Do jaké míry to tak opravdu je, ale ještě nebylo úplně vyřešeno (Tabrizi, 

2015).  

 Distres 

Další z uvažovaných, a poměrně dobře prozkoumaných determinant motivace je 

psychologický distres (Miller, 1985). Dosažení určité míry utrpení při nabývání 

motivace ke změně závislého chování se považuje za klíčové již od časů Freuda. 

Utrpení může vycházet jak ze symptomů závislosti, tak ze sekundárních znaků, jako 

je demoralizace, vina, stud, nebo z fyzických, sociálních či ekonomických důsledků 

problému, či strachu z úpadku v jakékoliv životní oblasti (Drieschner et al., 2004). Může 

být ovlivněno mnoha faktory, jako je poškození (psychopatologické symptomy a 

negativní dopady nemoci), prožitky pocitu „nenormálnosti“ či pocity bezmoci (Schulte 

& Eifert, 2002; in Holtforth & Michalak, 2012). Ukazuje se, že distres je poněkud 

dvousečný faktor – někdy jeho vyšší míra přispívá vyhledání léčby, participaci v ní a 

udržení jejích výsledků, jindy má spíše „ochromující“ efekt. Rogers (1975; in Miller, 

1985) hypotetizuje, že vliv na jeho výsledný efekt má sebevědomí. 

 Očekávaný výsledek 

Dalším velmi relevantním faktorem je očekávaný výsledek celého procesu změny 

(Drieschner et al., 2013). Jak píše Bandura (1977), schopnost reprezentovat budoucí 

výsledky v myšlení poskytuje kognitivně založený zdroj motivace. Příklady pro pozitivní 



22 
 

očekávání od změny tak mohou být například: zlepšení celkové životní spokojenosti, 

zlepšení vztahů, zlepšení zdraví či zlepšení životních podmínek. S tím se ale na 

druhou stranu pojí i jisté obavy a negativní očekávání, jako například strach z 

nežádoucích vedlejších efektů léčby, nebo strach ze ztráty atributů spojených 

s identitou uživatele. Očekávání spolu s motivací pacienta mohou být ovlivněny jeho 

pohledem na vlastní nemoci a změnu (Calnan, 1987; in Holforth a Michalak, 2013) a 

také konceptem sebe-účinnosti. 

 Sebevědomí 

Sebevědomí je dalším z často uvažovaných determinant motivace ke změně. Miller 

(1985) tvrdí, že je to právě udržení sebevědomí, co lidé zmiňují za svůj cíl, když chtějí 

měnit svoje chování. V léčbě pak může nízké sebevědomí reflektovat pocit bezmoci 

(Pelissier & Jones, 2006) a může být spojeno s inkonzistencí léčebné motivace, a 

s potřebou vyšší míry externí motivace k udržení vynakládaného úsilí (Locke et al., 

1981). Navíc, lidé mají vetší vulnerabilitu k relapsu v situacích, kdy vnímají své 

sebevědomí jako nízké (Pelissier & Jones, 2006). Platí to i naopak, a selhání v léčbě, 

či po léčbě, poškozuje sebevědomí (a snižuje motivaci pro snahy o změnu) – a to 

zejména, je-li selhání následně přičítáno charakterovým vlastnostem klienta (Miller, 

1985). 

 Závažnost uživatelského problému 

Závažnost problémů s alkoholem a drogami bývá při vstupu do léčby spojována s 

vyšší interní motivací a nižsí externí motivací. Klienti, kteří jsou více poškozeni, mohou 

vnímat větší potřebu učinění změny. Tento výklad je konzistentní s výsledky výzkumů, 

které naznačují, že ti, kteří jsou k léčbě tlačeni soudním nařízením, bývají užíváním 

poškozeni méně (Urbanowski & Wild, 2012) a jsou motivování méně (Soyez et al., 

2006). Výsledky týkající se korelace poškození a motivace v průběhu léčby se liší, ale 

ukazuje se, že důležité je myslet zejména na správný matching klienta s adekvátním 

programem – pak se ukazuje, že i nejvíce „poškozená“ klientela má ve vhodně zvolené 

léčbě obdobnou šanci na úspěch (Simpson, 2004). 

 Náhled na problém 

Další klasickou determinantou motivace ke změně je náhled na problém 

s návykovou látkou a jeho uznání. Aspekty tohoto konceptu byly postoupeny jako 

popření, vnitřní přisouzení problémů, povědomí o nemoci, psychologická odhodlanost 

a přijetí odpovědnosti za své chování. Jak již bylo uvedeno, rozpoznání problému je 

hlavní rozměr je základem pre-akčních fází Modelu fází změny (Drieschner et al., 

2004). Pro osoby, které do léčby vstupují s nižším vědomím, že mají problém, je 

charakteristická nižší míra zapojení do léčby a horší léčebné výsledky (Pelissier a 

Jones, 2006). Rozpoznání takových skutečností může dotyčné motivovat ke změně, 

tudíž pomáhat klientům vidět spojitost mezi užíváním návykových látek a důsledky pro 

ně samé a jejich okolí patří ostatně mezi důležité motivační strategie (CSAT, 2013). 
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 Vliv sociálního prostředí 

Ač je motivace zcela osobní věc, přesto ji lze chápat jako výsledek interakce mezi 

jednotlivcem a ostatními lidmi nebo environmentální faktory (Miller, 1985). Přestože 

základem pro uskutečnění změn jsou vnitřní faktory, vnější faktory jsou jejími 

podmínkami. Motivace člověka ke změně může být silně ovlivněna partnerem, rodinou 

a přáteli (Sobell, Sobell, Toneatto, & Leo, 1993), ale i emocemi či podporou komunity. 

Nedostatek její podpory, nebo například bariéry ve zdravotní péči, zaměstnání a 

veřejné vnímání užívání návykových látek, může také ovlivnit motivaci jedince (CSAT, 

2013). Ukázalo se, že proměnné sociální podpory mají vliv na pravděpodobnost 

nastoupení do léčby, pokračování v ní a pro její úspěch v různých typech léčebných 

programů (Miller, 1985).  

 

2.4. Problém konceptu léčebné motivace 

Na významu motivace pro léčbu se odborná obec shoduje, a přesto, výsledky 

studií, hovořící pro léčebnou motivaci jakožto prediktor retence v léčebném programu, 

nejsou tolik konzistentní. Například, v přehledové studii autorů Brorson, Arnevik, Rand-

Hendriksen a Duckert (2013) vyšlo z pěti statisticky relevantních výsledků následující: 

dvě studie shledaly nižší motivaci korelující s vyšší mírou předčasného ukončení 

léčby, u dvou korelovala vyšší motivace s vyšší mírou drop-outu a u jedné to byla 

specificky pouze vyšší vnější motivace, která korelovala s vyšší mírou vypadnutí z 

léčby (vnitřní motivace neměla vliv). To je přinejmenším matoucí. Vysvětlení se nabízí 

několik. Urbanowski & Wild (2012) vidí příčinu ve zkreslení uváděných hladin motivace 

a přidávají, že zkreslení můžeme zaznamenávat zejména v průběhu přijímacího 

procesu, či brzy po nastoupení do léčby, kdy klienti mohou mít tendenci popisovat svou 

motivaci k léčbě v lepším světle – tedy tak, jak vnímají, že je to "správné" nebo 

očekávané. Vliv sociální desirability, jak se tento jev nazývá,  potvrzují i jiné studie 

(Zemore, 2012). Takový výsledek je konzistentní se širším spektrem sociálně-

psychologické literatury, která konstatuje, že verbální záměry a zjevné chování mohou 

být kontrolovány různými determinantami (Kanfer, 1980; Leventhal, 1971; in Miller, 

1985). Navíc není překvapující, že verbální záměry a výsledky spolu vždy 

nekorespondují. Vzpomeňme například na zmenšující se počty závislých v 

postupujících fázích intervence – ač velká část současně závislých tvrdí, že má zájem 

přestat užívat, pro většinu z nich je to zájem vágní a akční potenciál je často promítán 

do budoucna. Budou-li dotázáni na zájem o změnu, mnoho z nich, a někdy i většina, 

vyjádří nějaký zájem o odvykání. Nicméně když je jim dána příležitost k okamžitému 

učinění příslušných kroků, drtivá většina z nich odmítne, nebo se je nepodaří zapojit 

(Lichtenstein, Lando & Northwehr, 1994). Z účastnícího se zbytku někteří z léčby 

vypadnou, či začnou opět užívat návykové látky a z těch, kdo léčbu dokončí, část opět 

zrelapsuje. Až zbytek je potom konečně míra úspěšně abstinujících (DiClemente, 

1999).  
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Na druhou stranu, klientova motivace a prognóza vnímaná terapeutem se 

ukázala být související s léčebnými výsledky klienta  (Miller, 1985). DiClemente et al. 

(2004) dodává, že měření motivace u uživatelů drog je obtížnější než u kuřáků či 

uživatelů alkoholu, neboť se u nich hůře aplikuje měření, jsou v menších vzorcích a 

problematické chování je u nich na více úrovních. Motivace pro změnu mezi uživateli 

drog je navíc velmi často specifická pro jednotlivé užívané látky. Obvykle jsou přijati 

do léčby se zaměřením na primární užívanou drogu, jako například heroin či kokain. 

Nicméně, většina z nich užívá ještě jiné látky, jako marihuanu či alkohol a cigarety. 

V léčbě se po nich obvykle požaduje abstinence od všech nepovolených látek, ale oni 

mohou být připraveni změnit jednu či dvě z nich. 

Dalo by se konstatovat, že široký zájem o toto téma ostře kontrastuje s téměř 

chronickou rozpolceností konceptu motivace. Problém jeho zkoumání spočívá 

v nejednotnosti a obtížné uchopitelnosti. Rozdíly ve výsledcích studií mohou souviset 

s různým pojetím motivace, rozdíly v nástrojích a interpretací výsledků. Někdy také 

chybně bývají za znaky motivace označovány její determinanty, jindy zase její 

důsledky (Drieschner et al., 2004). Obecně je těžké tyto studie porovnávat, neboť 

výzkumníci používají různých definic, modelů a teorií, a také různých nástrojů ke 

zhodnocení motivace. Navíc, koncepty motivace jsou mnohdy zmatečné (DiClemente 

et al., 1999), a i když spolu korelují, nejsou synonymní.  

2.5. Internalizace motivace 

Jak už bylo řečeno, problémoví uživatelé také mohou přestat užívat návykové 

látky díky hrozbě rozvodu či ztráty zaměstnání. Nařízená léčba může poskytnout i silné 

pobídky k účasti v léčebném programu, což ale nedokazuje, že je osoba opravdu 

motivovaná ke změně (DiClemente, 1999). Takové změny bývají mnohdy jen dočasné 

a účelové, mají charakter kompromisu. Stejně tak jako pokud jsou uživatelé drog 

uvězněni, změna nastává skrze omezení přístupu k látce, ale existuje povědomí o tom, 

že prosté odříznutí od zdroje nezaručí dlouhodobé výsledky.  

 Pokud bereme v úvahu zmíněný proces internalizace, lze i v takovýchto 

situacích spatřovat určitý potenciál. Internalizace motivace se objevuje, když jsou 

podněty z externího prostředí integrovány do osobního systému přesvědčení. 

Aplikována na oblast léčby závislostí, může internalizace probíhat například tak, že 

zájem a tlak sociálního okolí navodí u osoby zhodnocení vlastního chování, které 

vyhodnotí jako problematické, a udělá vlastní rozhodnutí o vyhledání léčby či ohledně 

abstinence. Zprostředkovaný náhled se může také transformovat do negativních 

pocitů viny a studu, týkající se užívání, které mohou být zdrojem vnitřní motivace.  

 Pokud se léčba prokazuje jako účinná intervence při snižování a/nebo eliminaci 

užívání návykových látek, zdá se, že motivace pro léčbu je nutná pro dosažení 

úspěšného výsledku, který je možný pouze v případě aktivní participace klienta. Zdá 

se, že motivace k léčbě je nutnou, ale nikoli však postačující součástí změny chování 

a úspěšného výsledku. DiClemente et al. (1999) rovněž poukazuje na to, že většina 
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léčebných programů předpokládá, že každý je defacto motivován ke změně chování. 

Pokud taková motivace není přítomna, programy jsou neúčinné, pokud neobsahují 

přístupy, které ji generují (Cahill, Adinoff, Hosig, Muller, & Pulliam, 2003).  

2.5.1. Motivační intervence jako facilitátor změny 

Motivační intervence jsou definované jako operace, které zvyšují 

pravděpodobnost vstupu do léčby, pokračování v ní a souhlas se strategií aktivní 

změny (Miller, 1985). Lze je aplikovat již od prvního kontaktu s klientem.  

Výhody používání motivačních technik lze čerpat na všech úrovních práce. Lze 

je uplatnit v inspiraci ke změně, v přípravě na léčbu, při zapojení do léčby a zvýšení 

participace klientů na ní, při zlepšení léčebných výsledků, a povzbuzení k rychlému 

návratu do léčby v případě relapsu (CSAT, 2013). Mohou mít podobu zhodnocení 

klienta, metody krátkých intervencí, poradenství, vícečetných setkání či mohou přímo 

do léčby implementovat prvky klinického přístupu Motivačních rozhovorů (Miller & 

Rollnick, 2003), což je terapeutický styl, který používá empatický, podporující a 

nedirektivní způsob namísto přímého argumentování a agresivní konfrontace. Je 

vyvinutý za účelem práce s klientovou ambivalencí ohledně učinění pozitivních změn 

a zvýšení motivace. Principy jeho přístupu se dají ve zkratce popsat jako následující 

soubor činností (podle CSAT, 2013):   

 uplatňování FRAMES přísupu  

- Feedback (zpětná vazba) – je podávána v závislosti na zjištěném riziku či 

poškození způsobeným užíváním návykových látek, může využívat odborný 

posudek či výsledky klientových testů v porovnání s běžnými hodnotami 

- Responsibility (zodpovědnost) – zodpovědnost pro změnu je nechána 

výhradně na osobě klienta, který má na výběr nadále užívat návykové látky 

nebo své chování změnit 

- Advice (rada) – rady ohledně omezení, nebo zastavení užívání, jsou 

klientovi udělovány bez odsuzování. Vždy je lepší doporučovat, než 

poučovat. Zeptat se na klientovo svolení k udávání rad může klienty více 

naladit na jejich přijetí 

- Menu (nabídka) – klientovi jsou nabízeny možnosti a alternativy, aby tak 

učinil změnu, jakou si sám vybere 

- Emphatic counselling (empatické poradenství) – poradenství se 

zdůrazněnou složkou vřelosti a respektu, porozumění může pomoct 

technika reflektivního naslouchání 

- Self-efficacy (sebe-účinnost) – dodání odvahy a síly 

 zkoumání výhod a nevýhod současného stavu 

 zkoumání rozporů mezi osobními cíly a současným chováním  

 flexibilní stimulace klienta 

 osobní kontakt s klienty, kteří ještě nejsou v léčbě. 
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 Intervence podporující zvýšení motivace musí cílit na její vnitřní determinanty, 

jako je rozpoznání problému a očekávaný výsledek (Drieschner et al., 2004). Umění 

motivační terapie spočívá i v oceňování klienta za každý malý krok při jemném udávání 

směru. Rozvíjení realistického vnímání progrese směrem k dosažení cíle může být 

usnadněno v kontextu podporujícím samostatnost. Zvyšování kompetencí klientů je 

obecně jedním z důležitých nástrojů pro zvýšení jejich motivace - terapeuti musí 

v první řadě uvěřit v jejich úspěch, zaměřit se na jejich silné stránky, schvalovat jejich 

drobné krůčky a posilovat jakoukoliv pozitivní změnu (CSAT, 2013). Podle samotných 

klientů - dobrý terapeut či poradce v ně věří (Nelson-Zlupko et al., 1996; in Simoneau 

& Bergeron, 2003). Také pozitivní a negativní motivační pobídky „zvenčí“ mohou 

ovlivnit motivaci, stejně jako nátlak či odměny. Kromě toho by léčebná zařízení měla 

zapojovat do léčby blízké osoby, neboť významní členové sociálního zázemí klienta 

mají nezanedbatelný vliv na motivaci. Po získání příslušných informací mu mohou 

například poskytovat zpětnou vazbu o způsobilosti a emocionální podporu v kontextu 

autonomie (CSAT, 2013). 

Terapeuti tedy musí věnovat pozornost progresi směrem k dosažení cílů a podpořit 

u klientů vnímání vlastní způsobilosti; léčebná zařízení by měla nabídnout kontext, 

který podporuje autonomii a zapojuje. 

 

2.6. Nástroje k měření motivace 

Faktor motivace stojí v popředí zájmu klinických i vědeckých pracovníků, 

předmětem zkoumání se často stávají například motivační dynamika, motivační 

determinanty či možnosti jejího „měření“ a operacionalizace. Laudet & Stanick (2010) 

píší, že „motivační konstrukty jsou nejčastěji zkoumány jako prognostické proměnné 

ve studiích, které se snaží kvantifikovat jejich přínos k užívání návykových látek a/nebo 

k léčebným výsledkům, například, zapojení nebo retenci v léčbě (…). Méně studií se 

snaží rozpoznat domény, které motivaci ovlivňují“. Se stoupajícím zájmem o koncept 

motivace bylo také vyvinuto množství nástrojů. Populárními nástroji jsou například 

URICA - University of Rhode Island Change Assessment (McConnaughy et al., 1989) 

či Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (Miller & Toningan, 

1996), vycházející z Trans-teoretického modelu. Dále existují například: Readiness to 

Change Questionnaire (Heather, Gold, & Rollnick, 1991), Motivational Structure 

Questionnaire (Cox & Klinger, 1988) a Treatment Motivation Questionnaire (Ryan et 

al., 1995), či Circumstances, Motivation, Readiness, and Suitability (CMRS) škály (De 

Leon & Jainchill, 1986). Existují důkazy o tom, že tyto nástroje dokážou spolehlivě určit 

fázi motivace a připravenosti pro léčbu, a do jisté míry určit pravděpodobnost jejího 

dokončení a úspěchu (Soyez, 2006). Ale nutno dodat, že i přesto mnohé studie naopak 

vykazují nulové až opačné výsledky (více Zemore, 2012). 
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3.  ADHD – klinické projevy, důsledky, komorbidita 

ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder, česky porucha pozornosti s 

hyperaktivitou) je označení pro „skupinu geneticky přenášených neurobiologických 

dysfunkcí, které u postižené osoby snižují schopnost zaměřit a udržet pozornost, 

přizpůsobovat aktivitu a ovládat impulzy“ (Goetz, 2006). Jedná se o poměrně častou 

poruchu, zejména v dětství. Dříve bylo považováno za výhradně dětskou nemoc, a 

tato diagnóza u dospělých budila kontroverze. Nicméně, longitudinální studie 

prokázaly, že u 40 až 60% dětí s ADHD porucha přetrvává do dospělosti (Volkow & 

Swanson, 2013). Ve starších teoriích byly zdůrazňovány hyperaktivní symptomy, 

dnešní přístup si více všímá deficitu v regulaci kognitivních funkcí (Goetz, 2006). 

3.1. Diagnostika ADHD 

Attention Deffici/Hyperactivity Disorder je porucha, kterou najdeme v americké 

klasifikaci nemocí DSM-V z roku 2013. Podle DSM-V rozlišuje tři stupně dle závažnosti 

na lehký, středně závažný a těžký, a tři subtypy nemoci:  

 314.01 Typ kombinovaný 

 314.02 Typ převážně nepozorný 

 314.03 Typ převážně hyperaktivní – impulzivní 

 

Diagnóza se zakládá na behaviorálních kritériích, pokud jedinec naplní alespoň pět 

z devíti symptomů v každé ze dvou oblastí – oblasti nepozornosti a hyperaktivity-

impulzivity. 

V 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí, MKN-10 (WHO, 2008) najdeme potom 

podobnou, ale nikoli totožnou diagnostickou jednotku, nazvanou hyperkinetická 

porucha. Je rozdělená na poruchu aktivity a pozornosti (F90.0) a hyperkinetickou 

poruchu chování (F90.1), a má přísnější diagnostická kritéria. MKN tuto poruchu 

definuje jako „Skupinu poruch charakterizovanou časným začátkem (obvykle v prvních 

pěti letech života)‚ nedostatečnou vytrvalostí v činnostech‚ vyžadujících poznávací 

schopnosti‚ a tendencí přebíhat od jedné činnosti ke druhé‚ aniž by byla jedna 

dokončena‚ spolu s dezorganizovanou‚ špatně regulovanou a nadměrnou aktivitou. 

Současně může být přítomna řada dalších abnormalit. Hyperkinetické děti jsou často 

neukázněné a impulzivní‚ náchylné k úrazům a dostávají se snadno do konfliktů s 

disciplínou pro bezmyšlenkovité porušování pravidel spíše‚ než by úmyslně 

vzdorovaly. Jejich vztah k dospělým je často sociálně dezinhibován pro nedostatek 

normální opatrnosti a odstupu. Mezi ostatními dětmi nejsou příliš populární a mohou 

se stát izolovanými. Poznávací schopnosti jsou běžně porušené a specifické opoždění 

v motorickém a jazykovém vývoji je disproporciálně časté. Sekundárními komplikacemi 

jsou disociální chování a nízké sebehodnocení (WHO, 2008).“ 
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Diagnostická kritéria obou systémů však nejsou ideální, neboť kritéria pro dospělé 

byla vytvořena modifikací těch dětských (Theiner, 2012). I když jsou příznaky podobné, 

část dospělých díky tomu zůstává v subsyndromální intenzitě a nenaplňuje 

diagnostická kritéria pro nemoc (Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher, 2002), i když 

mají závažné funkční postižení. Navíc, v dospělosti již nemusí být platné rozdělení 

ADHD na 3 subtypy, respektive, mohou se vyskytovat subtypy jiné (Hurtig, Ebeling &  

Taanila, 2007). I díky tomu se u velké části dospělých na tuto diagnózu nikdy nepřijde 

a ti zůstanou bez léčby a potřebné péče. 

3.2. Prevalence ADHD 

Jak již bylo řečeno, ADHD je známé převážně jako onemocnění dětského věku a 

u části nemocných s věkem porucha úplně vymizí. U druhé části potom symptomy 

přetrvají do dospělosti, ač obvykle klesá jejich intenzita (Barkley et al., 2002), a mění 

se podoba celého syndromu. Např. Fayyad et al. (2007) říká, že k přechodu 

onemocnění do dospělosti dojde až u 50 % jedinců. Tato čísla se výrazně liší podle 

metodologie jednotlivých studií - například dle Biedermana, Micka a Faraone (2000) 

najdeme příznaky ADHD u dospělých, kteří se s ADHD léčili v dětství: 

 ve 40 % případů, pokud provádíme dg. pohovor se samotnými pacienty,  

 v 66% pokud provádíme pohovor i s rodiči nebo rodinnými příslušníky a  

 v 90 % případů, zahrneme-li i škálu globálního fungování (GAF). 

Podle Millerové, Millera, Newcorna a Halperina (2008) v nějaké formě ADHD 

přetrvává u většiny nemocných. Míra prevalence v  populaci je obdobně poměrně 

diskutabilní,  celosvětový odhad incidence u dospělých je průměrně 3.4% (v rozmezí 

1.2–7.3%), s nižší prevalencí v nízko-příjmových státech (1.9%) ve srovnání s těmi 

bohatšími (4.2%). Postihuje častěji muže než ženy (5:3) (Fayyad et al., 2007). 

3.3. Okruhy příznaků ADHD ve vývojové perspektivě 

Výše zmíněné projevy se promítají s akademického, sociálního a pracovního života 

následujícím způsobem: 

3.3.1. Porucha pozornosti 

Ve školním období přináší selhávání ve výuce, jenž bývá v rozporu s 

intelektovou výbavou dítěte – učitelé si na děti s převažující nepozorností stěžují jako 

na pomalé, zapomnětlivé, zasněné (Goetz, 2006). Dítě potřebuje při práci dohled, 

připomínání úkolů a hledání krátkodobých motivačních podnětů s cílem obnovit 

soustředění. S dospělostí a rostoucími nároky na adaptaci porucha pozornosti nabývá 

na významu a stále více se projevují obtíže s plánováním a realizací plánovaných 

aktivit (Weiss & Murray, 2003; in Goetz, 2006). Díky nepozornosti nemocní  selhávají 

při detailní práci, mají potíže s koncentrací, organizací úkolů, jejich dokončováním, 

jsou zapomětliví, mají problém s time-managementem a sebekontrolou, těžko uvažují 
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důsledky svých činů. Problém se zaměřením a udržením pozornosti se projevuje 

zejména u aktivit, které nenabízejí okamžité uspokojení.  

3.3.2. Hyperaktivita a impulzivita 

U dětí se hyperaktivita projevuje nápadným pobíháním, posedáváním a 

houpáním se na židli, neschopností vydržet v klidu v lavici, poskakováním, pohráváním 

si s něčím, atd. Pro ostatní děti bývá takové chování spolužáka nepříjemné a 

nepochopitelné.  Impulzivita, čili neschopnost zdržet se činu i přesto, že jsou vnímány 

jeho negativní důsledky, se ve škole projevuje vykřikováním během vyučování, dítě 

odpovídá dříve, než bylo tázáno, skáče do řeči. Řeší úkoly, ještě než si přečte zadání, 

škrtá výsledek, aniž zhodnotí jeho chybnost apod. Celkově je patrná menší schopnost 

poučit se z předchozího jednání, i přes jeho následky. V adolescenci se impulzivita 

projevuje častějším experimentováním s drogami a alkoholem, a promiskuitou (Goetz, 

2006).  

V dospělosti mají nemocní problémy s regulací emocí, což se klinicky projevuje 

jako nízká frustrační tolerance, prchlivost se snadným rozzlobením se a snadná 

rozrušitelnost se různými emocemi obecně (Theiner, 2012). Méně závažné příznaky 

zahrnují mluvení bez předchozího uvážení vysloveného, přerušování druhých, 

netrpělivost (např. při řízení), impulzivní nakupování. Ty závažnější mohou nabýt 

rozměrů srovnatelných s rysy mánie či antisociální poruchy osobnosti, jako např. slabé 

výkony v zaměstnání, náhlá iniciace a ukončování vztahů (více zkušeností se 

svatbami, rozchody, rozvody), nestřídmé zaujetí příjemnými aktivitami bez rozpoznání 

rizik jejich negativních důsledků („nákupní horečky“, neuvážené obchodní investice, 

neukázněné řízení), neschopnost odložit činnosti bez pocitů nespokojenosti (Wender, 

Wolf & Wasserstein, 2001). Hyperaktivita se v dospělosti projevuje nepokojností, 

neschopností klidné práce, nadměrným mluvením (Davies & Stilley, 2015). Může se 

projevit jako workholismus, nemocný má problém vydržet na pracovních schůzkách, 

čekat ve frontě nebo např. dodržovat omezenou rychlost při řízení. Subjektivně si 

pacienti stěžují na jakýsi vnitřní nepokoj, který je nutí ke změně situace (Goetz, 2006). 

Jak už bylo řečeno, prezentace příznaků je u dospělých jiná než u dětí. Z části, 

protože příznaky hyperaktivity ustupují více než příznaky nepozornosti – ty zůstávají 

nejvíce perzistentní do dospělosti (Theiner, 2012), jsou také méně nápadné pro okolí, 

a tak bývá typ převážně nepozorný klinicky mnohdy přehlédnut a poddiagnostikován.  

Osoby s tímto subtypem nemoci tak k psychiatrovi přicházejí spíše se sekundárními 

komorbiditami (viz dále).  

3.4. Důsledky pro sociální oblast života 

Ve studii Biedermana, Faraone, Spencera, Micka, Monuteaux a Aleardi (2006) 

dospělí s ADHD oproti kontrolní skupině méně často dokončili střední (83% vs. 93%) i 

vysokou školu (19% vs. 26%), byli v současné době častěji nezaměstnaní (52% vs. 
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72%), a v posledních 10 letech změnili práci častěji (5.4 vs. 3.4 zaměstnání). Také byli 

častěji zatčeni (37% vs. 18%) a rozvedeni (28% vs. 15%) a celkově byli méně 

spokojeni se svým životem. Častěji zažívají chudobu (De Alwis, Lynskey, Reiersen & 

Agrawal, 2014), méně důsledně pečují o své zdraví a proto jsou ve výšeném riziku i 

somatických onemocnění (Barkley, 2008). Závažným důsledkem jsou i přidružená 

duševní onemocnění a častější problém s návykovými látkami, viz kapitola 3.8.4. Míra 

poškození je úměrná intenzitě vyjádřených příznaků. 

3.5. ADHD a osobnost 

ADHD u dospělých souvisí s charakteristickými osobnostními rysy, které mají 

dopad na sociální život nemocného. „Pro pacienty s ADHD je obtížné vyznat se ve 

společenských situacích, trpí sociální „slepotou“. Může být pro ně těžké odhadnout 

správnou a společensky akceptovanou reakci, mohou být netaktní a trpí nedostatkem 

inhibice. Je pro ně těžké pochopit nuance jazyka, metafory, idiomy a různé slovní 

hříčky. Mají potíže se čtením mimických výrazů a trpí nedostatkem úsudku, což vede 

k neschopnosti modifikovat chování podle aktuální situace. Právě nepochopení 

sociálního kontextu vede ke špatnému chápání sociální dynamiky“ (Cahová, 

Pejčochová & Ošlejšková, 2010, pp. 374). Spolu s konstantním selháváním ve 

výzvách každodenního života působí tento hendikep trvalý tlak, vedoucí k dlouhodobé 

frustraci, a promítající se do nízkého sebevědomí a demoralizace. To nakonec ústí ve 

vyhýbání se určitým situacím, v negativní očekávání, nízkou sebedůvěru a pocit 

nepochopení ostatními (Young, Toone & Tyson, 2003). „Pacienti trpí pocitem nejistoty 

a méněcennosti, mohou být až zatrpklí, závistiví a zlomyslní, mají tendenci hledat 

viníka. Mají potíže dodržovat pravidla a akceptovat autority. Často se staví do opozice, 

excesivně argumentují a úmyslně provokují. Mohou vykazovat až agresivní tendence 

s výbuchy vzteku, nemají schopnost řešit konflikty mírumilovně a někdy se uchylují i k 

verbálnímu a fyzickému násilí“ (Cahová et al., 2010, pp. 374). Robin et al. (1998; in 

Faraone, Kunwar, Adamson & Biederman., 2009) došli k závěru, že dospělí s ADHD 

mívají více pesimistický pohled na svět, s pocitem, že nad svým životem mají pouze 

malou kontrolu. Jsou více sebestřední, introvertní, stažení do sebe, pasivní, a tendují 

k odporu ke konvencím a rebelii. Jsou také méně asertivní, více poddajní, více váhaví 

v interakcích s ostatními a více si stěžují. Parker, Majeski & Collin (2004) zase došli 

k závěru, že rysy H/I jsou pozitivně spojeny s extroverzí, zatímco u symptomů 

nepozornosti je to naopak. 

Na rysy osobnosti, které jsou spojené s ADHD, můžeme hledět také skrze 

optiku jim nadřazených dimenzí. Studie vycházející z Big-Five modelu6 

                                                           
6 BigFive Model (Costa a McCrae, 1985):  

Model osobnostních rysů s pěti dimenzemi: Extraverze, Neuroticismus, Přívětivost, Svědomitost, 
Otevřenost novému. 
Neuroticismus-tendence zažívat nepříjemné zkušenosti, špatné přizpůsobování se 
Přívětivost-tendence k tomu, být příjemný, důvěryhodný, přátelský a družný s ostatními 
Svědomitost-tendence být dobře organizovaný, zodpovědný a zaměřený na úkol  
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charakterizují osobnostní profil dospělých s ADHD  třemi vlastnostmi: nízká 

svědomitost, nízká přívětivost a vysoký neuroticismus (Nigg et al., 2002). Je to 

mimochodem ta samá konstelace rysů, které v jiných studiích korespondují s nízkou 

sebekontrolou. Někteří autoři naznačují, že právě nedostatek sebekontroly je v jádru 

symptomů (Olson, 2005).  

3.6. Patopsychologický vliv ADHD 

ADHD je spojeno s vývojem množství psychologických poškození. Jednotlivými 

oblastmi jsou: 

 kognitivní a exekutivní funkce, 

 motivace, a 

 emoce. 

 

Poruchy v oblasti kognitivního fungování postihují exekutivní funkce, pracovní 

paměť, pozornost, organizační schopnosti a plánování (Davies & Stilley, 2015). Na 

zhoršenou pozornost má vliv arousal – u osob s ADHD má tendenci být pod hranicí 

udržující optimální bdělost, což působí problém s ostražitostí a udržením zaostřené 

pozornosti. V situaci, kdy má jednat pomalu a opatrně, osoba s ADHD reaguje rychleji 

a nedbaleji (impulzivně). Naopak v situaci, kdy má reagovat rychle a přesně, jsou zase 

reakce příliš pomalé (a přesto nepřesné). Zhoršená kognice souvisí i s efektivitou 

vyhodnocení potenciálních odměn („výpočty investic“ – např. hodnota vs. časové 

charakteristiky) a přizpůsobení vlastního chování. Emoční složka má zaručovat 

adekvátní afektivní odezvu při konfrontaci s odměňujícím podnětem nebo pobídkou, 

její poškození u ADHD působí, že je okamžitým odměnám přisuzována nepoměrně 

větší hodnota (oproti odměnám fakticky hodnotnějším, ale podmíněných delším 

„čekáním“ na ně = „delay aversion“) (Nigg, 2011). Navíc, reaktivita na pozitivní podněty 

byla u osob s ADHD prokázána jako snížená (Barkley, 1997). Tato interakce procesů 

společně může mít vliv na třetí oblast, oblast motivace. U poruchy ADHD dochází také 

k dysfunkci mechanismů posilování a vyhasínání (Johansen, Aase, Meyer, & 

Sagvolden, 2002), což spolu s výše zmíněnou averzí k odloženému uspokojení  

(Luman et al., 2005), a zvýšenou náchylnosti k závislostem (Biederman et al., 1998) 

směřuje výzkum k tématu zpracování pobídek a motivačním mechanismům (Edel et 

al., 2012). 

Dále, exekutivní funkce (EF) jsou integrované kognitivní procesy, které 

determinují účelné chování. Třemi základními EF jsou aktualizace (udržování a 

aktualizace relevantních informací, blízké pracovní paměti), inhibice (vědomé tlumení 

silných impulzů v případě potřeby) a přepínání (mezi mentálními stavy a úkoly) 

(Hofmann, Schmeichel & Baddeley, 2012). Ve výzkumu ADHD jsou exekutivní funkce 

významnou oblastí, neboť nejen, že je evidentní, že u osob s ADHD jsou tyto funkce 

poškozeny (např. Fischer, Barkley, Smallish & Fletcher, 2005), ale podle všeho se 

deficity v exekutivních funkcích mohou dále promítat do problémů se 
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seberegulací, kognicí a emocemi. A jelikož jde o procesy vzájemně provázané, EF 

ovlivňují i proces motivace, a to skrze hodnocení potenciálně příjemných stimulů či 

aktivit, nebo implementace na cíl zaměřeného chování. V případě jejich deficitu je 

těžké vybírat cíle podle jejich skutečného užitku a také implementovat strategie 

potřebné k jejich dosažení, když jsou v prostředí přítomny rušivé podněty (Banich, 

2009; in Crocker et al., 2013). Mohou také činit obtížným zahájení/udržení emočně-

regulační strategie zaměřené na podporu příjemných pocitů nebo adaptivního chování 

(Monroe & Reid, 2009).  

Porušená inhibice vede k nedostatečné sebe-regulaci (Barkley, 1997). Pojem 

„sebe-regulace“ lze obecně definovat jako cílené chování, typicky v alespoň minimální 

časové perspektivě, například při dosahování určitých cílů. Pojem "sebeovládání", 

často používaný v podobném kontextu, se běžně používá pro užší podmnožinu 

samoregulačních procesů pro ty, které mají za cíl potlačit nežádoucí, dominantní 

impulzy a nutkání (Hofmann et al., 2012). Obojí je u ADHD poškozeno, a část teorií 

shledává právě defekt sebe-regulace jako jádro poruchy. Pro úplnost ještě dodám, že 

nedostatečná sebe-regulace se může promítat opět do poruchy emocí - v literatuře je 

popsána podrážděnost, hostilita, vzrušivost, a přílišná reaktivita vůči ostatním7 

(Barkley, 1997). Oblast emočního prožívání je také jednou z oblastí, které bývají u 

osob s ADHD poškozeny, a následky tohoto poškození se poté promítají 

v osobnostním profilu či psychopatologii.  

Pro úplnost ještě dodám, že existují dva základní typy teoretických modelů 

ADHD: 

 s jádrem v deficitech v kognitivní oblasti, a 

 s jádrem problému v oblasti motivace 

Existují i vícečetné modely, které oby přístupy kombinují – např. Model dvou 

drah (Sonuga-Barke, 2003). Tyto vícečetné modely rozlišují jednotlivé subtypy ADHD 

– Výše zmíněný model Sonuga-Barkeho navrhuje, že deficity v motivaci jsou spojeny 

s typem převážně hyperaktivním, zatímco deficity v oblasti exekutivních funkcí jsou 

propojeny s typem převážně nepozorným (Sonuga-Barke, 2005). 

3.7. Psychiatrická komorbidita 

Množství odborné literatury popisuje skutečnost, že u pacientů s ADHD často 

dochází k vývoji širokého souboru psychopatologií, v dětství zahrnujících zejména 

poruchu opozičního vzdoru, poruchy chování a specifické poruchy učení (např. 

dyslexie) (Reimherr et al., 2010). Později se přidávají depresivní, bipolární či úzkostné 

poruchy, závislostní poruchy, porucha kontroly impulzů, antisociální a hraniční porucha 

osobnosti (Davies & Stilley, 2015), patologické hráčství, sebepoškozující chování, 

sebevražedné pokusy (Arias et al., 2008) a poruchy příjmu potravy (Sobanski et al., 

                                                           
7 Vliv na emoce může ovšem mít také trvalá frustrace ze selhávání, díky ostatním poškozeným 

kognitivním funkcím (Barkley, 1997). 
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2008). Prevalence jednotlivých komorbidit mezi osobami s ADHD se oproti 

referenčním skupinám liší až několikanásobně (např. Arias et al., 2008; Sobanski et 

al., 2008; De Alwis et al., 2014). Skupiny nejčastějších komorbidit jsou blíže popsány 

v následující části. 

3.8.1. ADHD a poruchy nálady 

Podle významné studie Kesslera et al. (2006) je celkově incidence poruch nálady u 

osob s ADHD téměř čtyřnásobná. Výsledky této studie uvádí, že 

 velká depresivní porucha se objevila u 18,6% osob s ADHD oproti 7,8% u osob 

bez ADHD, 

 dysthymie ve 12,8% (ADHD) oproti 1,9% (non-ADHD), a 

 bipolární porucha v 19,4% (ADHD) oproti 3,1% (non-ADHD).  

Velká depresivní porucha (major depressive disorder, MDD) je charakterizovaná 

abnormalitami afektů a nálady  (nadměrné pocity smutku, plačtivost, anhedonie), 

neurovegetativními symptomy (změny ve spánkovém cyklu, apetitu a energii), kognici 

(zvýšené pocity viny a sebekritiky) a psychomotorické aktivity (agitace či zpomalení). 

Dochází také k problémům s pamětí a koncentrací. Osoby s ADHD, které prožily 

depresivní epizodu nebo které depresí trpí, v tomto směru popisují zejména zhoršení 

příznaků ADHD (Ramsay, 2015; Fava & Kendler, 2000). Dysthymie, čili persistentní 

depresivní porucha (DSM-5), je založena na obdobných symptomech jako MDD, ty 

jsou ale v tomto případě vyjádřeny s menší intenzitou, ovšem dlouhodoběji (v řádu let). 

U bipolární poruchy se pak depresivní syndrom střídá s obdobími výrazně elevované 

nálady (manický syndrom), která se projevují abnormalitami afektů a nálady  (dobrá 

nálada nepřiměřená okolnostem), neurovegetativními symptomy (snížená potřeba 

spánku, zvýšená energie), porušenou kognicí (vysoké sebevědomí, nevnímání 

překážek a nebezpečí) a zvýšenou psychomotorickou aktivitou (zrychlená řeč, rychlé 

střídání myšlenek). Takový stav negativně zasahuje do sociálních vztahů a pracovního 

života nemocných. Bipolární afektivní porucha tedy s ADHD sdílí některé společné 

symptomy, které jsou v jednotlivých fázích zvýrazněny a v obdobích remise vykazují 

zlepšení (Ramsay, 2015).  

3.8.2. ADHD a úzkostné poruchy 

Diagnózu a léčbu ADHD často provází úzkost. Může se manifestovat jako sociální, 

generalizovaná či panická  (Wilens & Spencer, 2010). Podle již zmíněné studie 

(Kessler et al., 2006) je celkově incidence úzkostných poruch u ososb s ADHD cca 2,5 

násobná. Tamtéž najdeme informaci, že: 

 generalizovaná úzkostná porucha (GAD) se vyskytla u 8,0% osob s ADHD 

oproti 2,6% osob bez ADHD, 

 posttraumatická stresová porucha (PTSD) v 11,9% (ADHD) vs. 3,3% (non-

ADHD),  

 panická porucha v 8,9% (ADHD) vs. 3,1% (non-ADHD),  
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 sociální fobie v 29,3% (ADHD) vs. 7,8% (non-ADHD), a 

 specifické fobie v 22,7% (ADHD) vs. 9,5% (non-ADHD). 

Úzkost je nejčastější komorbidní poruchou ADHD. Mnoho úkolů každodenního 

života může být pro osoby s ADHD „výzvou“ samo o sobě. Pokud úzkost vnímáme 

jako emoční reakci na „ohrožení“, je to vcelku pochopitelný komorbidní vzorec 

(Ramsay, 2015). Úzkostní lidé navíc adoptují způsob chování, které jim umožní 

uniknout stimulům provokujícím úzkost  v krátkodobém časovém měřítku, což 

paradoxně udržuje úzkost v měřítku dlouhodobém (Knouse, 2015). Úzkostné poruchy 

spolu s ADHD interagují, a jsou charakteristické nižší mírou  impulzivity,  ale vyšší 

mírou  nepozornosti  a  možnou negativní reakcí na léčbu stimulancii (Schatz & 

Rostain, 2006).  

GAD je spojena s obavami, napětím, bytím „na hraně“. Je také spojena 

s podrážděností, neschopností odpočinku, a problémy s koncentrací (až „okna“). 

S ADHD se GAD mohutně protíná, neboť lidé trpící ADHD zažívají úzkost běžně - 

často v situacích, kdy mají čelit specifickým spouštěčům, jako jsou určité společenské 

situace či fobické stimuly (Ramsay, 2015). PTSD vzniká po prožitém psychologickém 

traumatu v podobě hyperreaktivity (dezorganizované, impulzivní, agitované emoce, 

chování či myšlení) či hyporeaktivity (stažení se do sebe, vyhýbavost, 

depersonalizace, disociace). Projevuje se jako znovuprožívání traumatické události 

(nechtěné myšlenky, flashbacky, noční můry), vyhýbavost připomínkám události 

(emoční otupělost, nepříjemnost lidské blízkosti, anhedonie) a hyper-arousal (poruchy 

spánku, podrážděnost/vztek, problémy s udržením pozornosti, přílišná bdělost) (Ford 

& Connor, 2009). Zvýšená incidence u osob s ADHD může být zapříčiněna zvýšenou 

pravděpodobností jejich viktimizace, či snazším dostáním se do ohrožujících situací 

díky sníženým zábranám. Panická porucha je charakterizována opakovanými 

záchvaty intenzivního strachu a vnitřní nepohody (panické ataky), které vznikají náhle 

bez zjevné příčiny, a během několika minut zpravidla odezní.  

3.8.3. ADHD a antisociální chování 

Lidé s ADHD jsou náchylní k zapojení do antisociálního chování a kriminální 

činnosti. Z medicínského hlediska s tím souvisí především komorbidní diagnóza 

Disociální porucha osobnosti a porucha afektu/kontroly impulzů. 

 Porucha afektu se vyskytla u osob s ADHD v 19,6% oproti 6,1% osob bez 

ADHD (Kessler et al., 2006), a 

 disociální porucha osobnosti (DSM-5)8 se například ve studii Manuzzy, Kleina, 

Bessler, Malloy, & LaPadula (1998)  vyskytla v 12% oproti 3% případů. 

                                                           
8 Například ve studii Cumyna et al. (2009) se vyskytovala u 5% osob s ADHD oproti 0% non-ADHD, 
ve studii Aries et al. (2008), sledující komorbiditu u UD splňovalo dg. kritéria pro DPO 27,17% UD s 
ADHD oproti 13,40% UD bez ADHD. 
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Disociální porucha osobnosti (či její obdoba v DSM-5, antisociální PO) je běžné 

psychiatrické onemocnění s prevalencí okolo 1% v běžné populaci (Lenzenweger, 

2008; in Storebø a Simonsen, 2013). Projevuje se nezájmem o pocity druhých; trvalým 

postojem nezodpovědnosti a ignorací sociálních norem, pravidel a povinností; 

neschopností udržet trvalé vztahy, nízkou frustrační tolerancí a nízkým prahem k 

ventilaci agrese (včetně násilí). Chybí pocity viny a poučení se z trestu. Osoba 

s disociální poruchou osobnosti je vždy připravena poskytnout věrohodné racionální 

vysvětlení pro své protispolečenské chování a svalit vinu na ostatní (podle MKN-10).  

Disociální PO je diagnostikovatelná pouze u dospělých, ale její základy se budují 

již v dětství. Jejím dětským diagnostickým prediktorem jsou poruchy chování (F. 91), 

a jejich prediktorem je v mnoha případech právě ADHD (Pardini & Fite, 2010)9. Tyto 

poruchy spolu s ADHD znamenají "dvojitou dávku" rizika, neboť existují důkazy, že 

společně se vyskytující ADHD a porucha chování jsou klinicky a geneticky závažnější 

varianty poruch samotných (Thapar, van den Bree, Fowler, Langley & Whittinger, 

2001; in Young a Thome, 2011). Děti s komorbidní poruchou chování tvoří subskupinu 

s horší prognózou - mají tendence být více impulzivní a mívají závažnější formu ADHD 

a mají vyšší incidenci návykových poruch (Tamm et al., 2013). V riziku se nacházejí 

zejména děti, u kterých se ADHD projevuje trvalým vzorcem fyzické agrese (McKay & 

Halperin, 2001). Rizikovými faktory přispívajícími rozvoji ASPD u dětí s ADHD jsou 

například zanedbávání v dětství, rozvod rodičů, časná separace od matky (Storebø & 

Simonsen, 2013). Podle Manuzzy et al. (1998) je u dospělých osob, které měly 

v dětství ADHD, prevalence disociální poruchy osobnosti čtyřikrát větší a Semiz et al. 

(2008) zjistili, že 65% dospělých s ASPD splňuje kritéria také pro ADHD. Ve studii 

Young a Thome (2011) se u trestanců ADHD ukázalo být nesilnějším prediktorem pro 

páchání násilné trestné činnosti. 

Psychopatie je potom syndrom s nejtěžšími negativními důsledky, související 

s impulzivitou, nezodpovědností a častým krutým protispolečenským chováním, 

nedostatečným emočním prožíváním a manipulativním chováním. Oproti ASPD je více 

homogenní. Eisenbarth et  al. (2008) zkoumali spojení psychopatických rysů a ADHD 

a zjistili, že jsou závislé na přidružené poruše chování, přítomné v dětství či 

adolescenci, a vykazují spíše behaviorální, nikoliv emoční, aspekty psychopatie. 

Sevecke, Kossen a Krischer (2009) zjistili, že ADHD se ukázalo být nezávislým 

zprostředkujícím faktorem ovlivňujícím výskyt psychopatie u žen, u nichž je emoční 

složka poškozena. 

Barkley (1997) považuje za klíčovou spojku mezi ADHD a antisociálním chováním 

slabou sebe-kontrolu. Může se projevovat jako neschopnost inhibovat silné odpovědi, 

a zastavit odpovědi již probíhající, a zabránit tak případným negativním důsledkům 

impulzivního chování (Olson, 2005). Impulzivní chování se pak může stát podstatou 

antisociálního chování a kriminální činnosti. McKay a Halperin (2001) mluví především 

                                                           
9 Podle některých studií jsou i děti „pouze s ADHD“ jsou ve zvýšeném riziku pozdější ASPD (více 
Storebø & Simonsen, 2013). 
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o nebezpečí agrese impulzivního typu, která může vést k fyzickému napadení, 

poškození majetku, ale i k vraždě či sebevraždě. Obě poruchy mohou také sdílet stejné 

neurologické poškození (Lindberg et al., 2004; in Storebø & Simonsen, 2013). Existuje 

i teorie, že ADHD je spojeno s méně zralou osobností a nižší morální argumentací 

(McKay & Halperin, 2001). 

3.8.4. ADHD  a poruchy osobnosti 

Poruchy osobnosti (PO) identifikovali Reimherr et al. (2010) u celkem 45% 

respondentů s ADHD (jednu ve 24 % případech, a vícero v 21 %), ovšem podle této 

studie byly všechny případy osobnostních poruch závislé na faktorech „emoční 

dysregulace“ a „opozičních symptomů“, které jsou podle autorů součástí syndromu 

ADHD (a nesouvisí tedy se symptomy hyperaktivity/impulzivity, ani nepozornosti). 

Nejčastěji byly idenifikovány hraniční a vyhýbavá PO, významných hodnot nabývala i 

incidence depresivní, paranoidní, antisociální a obsesivně-kompulzivní PO. 

3.8.5. ADHD a závislostní poruchy 

Užívání návykových látek a poruchy s ním spojené jsou mezi přidruženými 

psychopatologiemi souvisejícími s ADHD prominentní. ADHD se zdá být nezávislým 

rizikovým faktorem výrazně zvyšujícím riziko užití návykových látek, jejich 

problémového užívání či závislosti na nich (Wilens, Biederman, Mick, Faraone & 

Spencer, 1997). Řada studií odhaduje prevalenci návykových poruch u osob s ADHD 

cca dvojnásobnou až trojnásobnou než v běžné populaci (Biederman, 1995; Martinez-

Raga, Knecht, de Alvaro, Szerman, & Ruiz, 2013; Kessler et al., 2006; Wilens & 

Upadhyaya, 2007; in Sizoo, 2010), ale údaje o prevalenci se výrazně liší - např. ve 

studii Sobanski et al. (2008) byla prevalence návykových poruch u osob s ADHD až 

sedminásobná oproti kontrolní skupině, u ilegálních drog to pak bylo až dvanáctkrát 

tolik (obojí ADHD-kombinovaný typ). A navíc, podle studie Levin et al. (1998) mají lidé, 

kteří vyhledají pomoc kvůli symptomům ADHD, mají 2-3krát vyšší míry zneužívání 

návykových látek.  

Existuje ale oboustranný překryv mezi ADHD a poruchami v oblasti užívání 

návykových látek - dospělí problémoví uživatelé NL nebo závislí mají podle odhadů 

komorbidní ADHD v 15% až 25% (Willens, 2007), což je mnohem více než 

v obdobném vzorku běžné populace. Z přehledové studie autorů Lee, Humphreys, 

Flory, Liu, a Glass (2011) vyplývá, že ADHD je prospektivně spojeno s užíváním drog 

a nikotinu a závislostmi na nich, ne však s alkoholem. V přehledové studii Charach, 

Yeung, Climans, a Lillie (2011) byla zjištěna robustní spojitost mezi ADHD a poruchami 

spojenými s užíváním nikotinu a alkoholu.  

Mnoho studií využívá diagnózu ADHD (často složenou), ale za zmínku jistě stojí 

i osoby se symptomy nepozornosti či hyperaktivity-impulzivity, které kvantitativně 

„nedosáhnou“ na splnění kritérií pro diagnózu ADHD. Studie De Alwis et al. (2014) 

přinesla mj. následující výsledek: oproti kontrolní skupině byla u této skupiny osob 

zvýšená incidence návykových poruch (OR 1.39–1.71). Ještě vyšší incidence se 
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objevila u osob, které diagnózu ADHD měly – subtyp s kombinovanými symptomy 

užíval ve zvýšené míře alkohol, nikotin, marihuanu, kokain a opiáty (OR 1.76–2.45), 

subtyp převážně hyperaktivně-impulzivní měl větší problémy s alkoholem, nikotinem, 

marihuanou, sedativy a stimulanty (OR 1.65–2.43). U diagnózy ADHD-typ převážně 

nepozorný byla incidence návykových poruch také zvýšená, jednalo se o závislost na 

nikotinu, a poruchy spojené s užíváním alkoholu a kokainu (OR 1.51–1.80). 

Mezi ADHD a SUD je velký překryv, který má důležité implikace pro klinickou a 

výzkumnou praxi i pro veřejno-zdravotní sektor. Ač jejich přesný vztah zůstává stále 

nejasný, bylo pro jejich společný výskyt navrženo množství vysvětlení. 

Neurobiologický výzkum zaznamenal určité značné genetické predispozice 

k návykovým poruchám u pacientů s ADHD, a studie rodin zjistily zvýšenou incidenci 

užívání návykových látek dospělými členy rodin dětí s ADHD (Biederman et al., 1990, 

1992; in Levin et al., 1998), což poukazuje na možnou souvislost mezi ADHD a 

návykovými poruchami (Levin et al., 1998). Dále, jako zprostředkující faktor pro 

zvýšené riziko závislostních poruch, byla navržena porucha chování, která je obyčejně 

spojená s ADHD. Mezi jiná možná vysvětlení patří osobnostní faktory, které jsou 

součástí podstaty ADHD, jako je impulzivita (Nehlin, Nyberg & Öster, 2014) a tzv. 

novelty seeking  (Arias et al., 2008). Dalším teoretickým východiskem je hypotéza 

sebemedikace příznaků ADHD, kdy například nelegální stimulancia a nikotin fungují 

na podobném farmakologickém principu jako léky oficiálně používané k léčbě ADHD 

(metylfenydát) (Dunne, Hearn, Rose, & Latimer, 2014) a jsou tedy prostředkem ke 

zvládnutí symptomů. V úvahu připadá i sebe-medikace přidružených poruch, s 

následným vznikem závislostní poruchy (Wilens et al., 2005; Biederman et al., 1995). 

Je uvažováno také o dalších biologických vulnerabilitách a nepříznivých 

psychosociálních faktorech, včetně ošetření pocitů demoralizace a selhání (Wilens, 

2006), které přítomnost syndromu ADHD často provází. Neboli - když osoba není 

schopná dostát uspokojení z jiných zdrojů, zvyšuje se riziko, že bude užívat NL, aby 

v něm našla potěšení a emoční úlevu (Holtforth & Michalak, 2012). Vezmeme-li 

v úvahu fakt, že osoby s ADHD často selhávají v rolích a nejsou tolik oblíbené, tato 

hypotéza se zdá být poměrně smysluplnou. Kronenberg, Slager-Visscher, Goossens, 

van den Brink a van Achterberg. (2014) pak navrhují nikoliv příčinný, ale spíše 

udržující, model začarovaného kruhu, založený na empirickém zjištění, že osoby s 

ADHD fungují lépe, pokud je v jejich životě přítomna struktura a řád. Životní styl  

závislých je ale pro tuto strukturu destruktivní a chaos způsobený nedostatkem 

struktury může opět vést ke zvýšení užívání NL, zhoršení příznaků atd. Tento 

začarovaný kruh není jen o řádu, ale také o recipročním vztahu zvyšujícího se užívání 

NL a zhoršující se psychopatologie přidružené k ADHD. Bylo například dokázáno, že 

kombinace ADHD a SUD přináší větší riziko pro depresivní a úzkostné poruchy než 

pouze ADHD či pouze SUD bez komorbidit (Wilens et al., 2005). Právě oblast překryvu 

ADHD a návykových nemocí je perspektivní pro další výzkum. 

 V kontextu oblasti návykových poruch je ADHD spojováno se závažnější 

fenotypem projevů návykových poruch. To zahrnuje například dřívější iniciaci užití 



38 
 

drogy  (Arias et al., 2008), časnější nástup závislosti (Wilens et al., 1997), těžší a delší 

průběh návykových poruch a jejich vyšší incidenci (Arias et al., 2008), nižší míru 

remise, větší komplikovanost klientů v léčebných programech (Wilens, 2005), nižší 

míru jejich retence, horší dosahování léčebných cílů a postupu v léčbě, a vyšší míru 

relapsů (Wilens et al., 1997). Ke komorbiditě ADHD + návyková porucha se navíc 

spíše přidávají ještě další poruchy. Wise, Cuffe a Fischer (2001) zjistili incidenci třetí 

poruchy obecně ve 48% (ADHD+závislostní porucha) oproti 18% (ZP bez ADHD) (OR 

4.28). Konkrétně to byla například dysthymická porucha (19% oproti 5%; OR 4.33), 

úzkostná porucha (29% vs. 7%; OR 5.14), a sociální fobie (14% vs. 2%, OR 7.92). 

Značně zvyšuje také incidenci poruch osobnosti (67% vs. 35%; OR 3.71), zejména 

antisociální poruchy osobnosti (62%, vs. 29%, OR 4.00) (ibid). 

 

3.8. Důsledky popsané psychopatologie pro oblast motivace 

3.8.1. ADHD a motivace 

V každodenním životě lidé dosahují různých cílů v různých oblastech, jako je 

rodina, práce, kariéra, rekreace nebo spiritualita, a to pomocí různých strategií. 

Protože existuje velké množství způsobů, jak úspěšně cílů dosáhnout, existuje také 

mnoho způsobů, jak selhat. Důsledky pak mají významný vliv na štěstí a spokojenost 

jednotlivce. Klíčová může být efektivita způsobu, jakým člověk usiluje o své cíle 

(Karoly, 2006). Zdá se, že poškození motivace se projevuje jak při komplexních 

výzvách, tak úkolech každonenního života, které jsou považované za nemotivující. 

Důsledek poškození tohoto systému je, že chování má tendenci být motivováno a 

řízeno externě. Lidé s poruchou ADHD reagují více na stimuly z okolního prostředí, a 

obzvláště, jsou-li spojeny s okamžitou odměnou. Tudíž, je potřeba je neustále vést, 

aby byli produktivní (Gordon, Lewandowski & Lovett, 2015). Barkleyho (2015) teorie 

považuje za klíčový faktor emoce, a problém s nimi u osob s ADHD predikuje jak 

problémy s motivací, tak s arousalem. Impulsivita, vyjádřená behaviorálně, má svou 

souběžnou emoční reakci, a promítá se do motivačních odpovědí a odpovědích 

arousalu. Vzhledem k tomu, že tyto složky tvoří jeden celek (emoce-motivace-arousal), 

platí, že čím více jsou emoce impulzivní, a závislé na událostech okolního prostředí, a 

tím více je impulzivní i motivace a arousal, které stejně tak budou záviset na okolních 

událostech. 

Součástí ADHD je proto deficit sebe-motivace a sebe-regulace arousalu, 

kteréžto slouží podpoře chování zaměřeného na dosahování stanovených cílů, stejně 

jako deficit v emoční regulaci. Sebe-motivace je právě ona síla, překonávající výpadky 

v motivaci z vnějšku, a kapacita pro ni pomáhá překlenout mezery mezi zpožděným 

oceněním vlastního chování. Důkazy pro takové motivační deficity u ADHD jsou 

dlouholeté a významné, a jsou podporovány i výsledky neurologických studií. 

Nicméně, v diagnostických konceptech zůstává emočně-motivační složka ADHD 

nepovšimnuta (Barkley, 2015, pp. 88). Neurologické studie zjistily ale i sníženou 
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emoční reaktivitu na pozitivní stimuly, což může mít vliv na různé oblasti života, mj. na 

sociální dysfunkci u pacientů s ADHD (Herrmann et al., 2009). Volkow et al. (2011) 

zase zjistili dysfunkci dopaminových drah u osob s ADHD, což negativně ovlivňuje 

kromě pozornosti a EF také oblast motivace a odměny. 

3.9.2. Komorbidita ADHD a motivace 

Jak již bylo popsáno, ADHD často doprovází široká řada různých komorbidních 

poruch a onemocnění, a i ty mohou figurovat jako další nezávislý faktor ovlivňující 

oblast motivace. 

Například u depresivních osob je motivace jednou z dominantních poškozených 

funkcí. Depresivní osoby bývají „uvězněny v kruhu“, kde únikové chování nahrazuje 

chování motivované odměnami (neboť jim chybí hédonistická složka), redukuje přístup 

k posilování a ještě více tak zužuje repertoár jejich chování (Knouse, 2015). Spousta 

činností ztrácí svou automaticitu, bez hedonistického náboje zůstávají závislé na 

silném kognitivním sebe-monitoringu a sebe-kontrole, zůstávají tedy závislé na vůli. 

Později selhávají i v implementaci aktivit (silný vztah s prokrastinací) a osoba má pocit 

snížené kontroly nad vlastním životem (Weary, Marsh, Gleicher & Edwards, 1993). Se 

sníženou schopností dosahovat „nízkých“ cílů, kterými jsou například každodenní 

aktivity, kontrastuje neschopnost vzdát se cílů vzdálených a nedosažitelných. Volní 

procesy jsou také poškozeny – zejména procesy plánování. Pokud k němu dojde, 

případné plány akce a zvládání překážek jsou méně konkrétní, což ztěžuje jejich 

implementaci do praxe. Různé neuropsychologické studie dokazují, že oblast 

exekutivních funkcí je u depresivních pacientů poškozena (volně podle Krämer, 

Helmes & Bengel, 2014). Plánování je funkce blízká exekutivním funkcím, které jsou 

zodpovědné za implementaci akce a inhibici konkurenčních akčních tendencí.  

 Úzkost, která ADHD často provází, je zase označována za jednu z nejběžnějších 

příčin deficitů výkonnosti, které jsou zapříčiněné poruchou motivace (Humpreys and 

Revelle, 1984). Úzkostná osoba totiž věnuje svou kognitivní kapacitu starostem o svůj 

výkon, tudíž na samotný výkon již kapacita nezbývá. Úzkostní jednotlivci také vykazují 

interpretační zaujatost, ve které jsou nejednoznačné informace a situace 

interpretovány negativně (Crocker et al., 2013). To všechno má vliv na to, že motivace 

se orientuje vyhýbavým směrem a nikoliv na dosahování cílů.  

Specifické deficity v EF (např. inhibice, přepínání mezi činnostmi), které 

najdeme u poruchy ADHD, jsou alespoň částečně zodpovědné za klíčové kognitivní, 

emoční a motivační vlastnosti psychopatologie, včetně kognitivních poruch, 

motivačních dysfunkcí a poruchy regulace emocí. Kognitivní složka, emoce a  

motivace se navzájem složitě ovlivňují, a zdá se, že jejich vztahy hrají důležitou roli jak 

při vývoji a údržbě psychopatologií, tak i v efektivní léčbě (Crocker et al., 2013).  
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4. Terapeutická komunita v léčbě závislostí  

Terapeutické komunity pro léčbu závislostí (dále TK) jsou specializovaná 

rezidenční zařízení, s neformální a otevřenou atmosférou, poskytující léčbu 

orientovanou na abstinenci a sociální rehabilitaci (Kalina, 2008). Mohou být chápány 

jako „jedinečný sociálně-psychologický přístup k léčbě závislostí a přidružených 

poruch, který se liší od jiných léčebných modalit především dvěma způsoby. Zaprvé, 

primárním „terapeutem“ v TK je sama komunita. Skládá se z vrstevníků, kteří fungují 

jako vzory úspěšné osobní změny, a personálu, který slouží jako racionální autorita a 

průvodce v procesu zotavení. Zadruhé, přístup TK je založen jak na zřetelné 

perspektivě návykové poruchy, tak osoby klienta, úzdravného procesu a „zdravého“ 

života. A je to právě tato perspektiva, která je vodítkem pro metodu a tvaruje model 

programu“ (De Leon, 2010, pp. 61). 

Terapeutické komunity aplikují bio-psycho-sociální přístup k nemoci i úzdravě 

(Kalina, 2008). Hlavním cílem není primárně abstinence od návykových látek, nýbrž 

změna životního stylu a osobní identity klientů, spolu s jejich negativními vzorci 

myšlení, cítění a chování tak, aby užívání návykových látek, coby symptom, pozbylo 

své příčiny (Leon, 2010). V tomto prostředí je závislost považována za záležitost 

vztahující se nikoliv k drogám, nýbrž ke klientovi samotnému (Bourgeois, Delile, Rager 

& Peyre, 1987). Vliv vrstevníků, zprostředkovaný skrze skupinový proces, pomáhá 

jednotlivcům přizpůsobit se sociálním normám a rozvinout své sociální dovednosti. 

V této perspektivě mají rezidenti TK terapeutický potenciál pro sebe i pro druhé 

(Malivert et al., 2012). Tradičně je od začátku programu vyžadována abstinence od 

alkoholu, drog a psychotropních léků. Důraz je kladen na osobní zodpovědnost za 

svou úzdravu - klient se musí ze své vlastní vůle vzdát užívání drog, ale jelikož je pobyt 

v TK je na dobrovolné bázi, může také kdykoliv sám od sebe odejít (De Leon, 2000). 

Klienti TK se různí ve svých sociodemografických charakteristikách a životním stylu, 

ale jejich klinická charakteristika se obvykle centruje okolo nezralosti a antisociálních 

dimenzí. Typické znaky jsou například nízká frustrační tolerance, problémy 

s autoritami, neschopnost zacházet s pocity, špatná kontrola impulzů, nepřiléhavý 

úsudek, nezodpovědnost, lhaní, a jiné (De Leon, 2010). Jejich dalším problémem je 

negativní sociální a osobní identita (De Leon, 2000). Různé psychiatrické diagnózy a 

patologie jsou v TK hojně zastoupeny a závažnost obtíží je u této skupiny  klientů 

signifikantně vyšší ve srovnání s klienty jiných léčebných zařízení (Šefránek, 2014). 

V přístupu ke klientům však nejsou rozhodující, symptomy nejsou v popředí 

pozornosti. To proto, že i když se v jeho poruše odráží různá sociální a psychologické 

poškození, TK principiálně přijímá člověka jako v první řadě jako bytost hodnou úcty a 

respektu, obdařenou rozumem a svobodnou vůlí, s potenciálem dobra (Kalina, 2008). 

Přesto ale „není ochotna nálepkovat jakéhokoliv klienta jako emocionálně nemocného, 

pokud by to mělo znamenat legitimizaci nezodpovědného chování“ (Bratter, Bratter a 
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Rada, 1986, p. 483; in De Leon, 2000), což souvisí s kombinací otcovského a 

mateřského10 principu v komunitě. 

4.1. Fungování terapeutických komunit 

„Každodenní zkušenost žití a práce pohromadě je vnímána jako stejně důležitá 

jako formální terapie, a struktura je taková, aby byly tyto dvě složky integrovány 

dohromady a informovaly se navzájem (…). Porozumění sociálnímu nastavení a 

instituční jeho dynamice je fundamentální“ (Campling, 2001). Život v TK probíhá 

podobně, jako v běžném životě (běžné denní úkony, práce, příprava jídla, vzdělávání, 

zábava…), navíc je každodenně „prokládán“ komunitními setkáními a různými formami 

(zejména) skupinové psychoterapie a nácviků. Typický den v TK začíná a končí 

setkáním komunity, a její program je podřízen snaze o co největší možné sdílení 

informací jednotlivci skupině, což je žádoucí, na rozdíl od sdílení informací mezi dvojicí 

či v separované skupině (Campling, 2001). Není zde žádoucí, aby se klient mohl 

separovat, či izolovat. 

Terapeutické komunity pro drogově závislé používají kombinaci hierarchického 

a demokratického modelu (Kalina, 2008). Hierarchická složka spočívá především 

v organizaci pobytu do fází/úrovní, se kterými stoupají práva a povinnosti klientů. V ČR 

má léčba tři fáze, kterým předchází fáze nultá, a po kterých následuje doléčování - 

následná péče. Podle Kaliny (2008) tyto fáze slouží 1) postupnému „dávkování“ 

sociálního učení a nácviku nového chování, 2) nastavuje kritéria dosahování cílů 

v léčbě, a určuje tím pokrok klienta, a 3) definovaný obsah fází slouží týmu jako nástroj 

hodnocení a klientovi k sebehodnocení. Ač s jednotlivými úrovněmi stoupá osobní a 

společenská zodpovědnost i kompetence, povinnosti zůstávají stále stejné. 

Demokratičnost TK se projevuje při společném rozhodování - „většinu rozhodovacích 

pravomocí má komunita (chod domu, přestup klientů z fáze do fáze, sankce, uzavírání 

a kontrola kontraktů, vyloučení z komunity, znovupřijetí klienta, atd.), stejný počet 

hlasů mají klienti i členové týmu“ (Těmínová-Richterová, Adameček & Kalina, 2003). 

Podstatnou součástí identity TK je její řád, určující režim, sankce a výhody za 

jeho dodržování, povinnosti klientů a požadavky na ně. Jeho dodržování je zároveň 

procesem jeho internalizace, má resocializační význam. Po klientech je vyžadována 

změna chování již po příchodu do komunity, nečeká se na to, až pochopí její význam 

a dojdou k ní sami (Kalina, 2008). Pravidla TK jsou jasná a srozumitelná a je jich 

nevelký počet, a při jejich porušení má přednost společenství před jednotlivcem. Za 

jejich překročení je možné ukládat členům sankce. V každé TK existuje i malý soubor 

tzv. kardinálních pravidel, jejichž porušení obvykle končí ukončením léčby dotyčného. 

Vždy zahrnují naprostý zákaz užití návykových látek či manipulaci s nimi a zákaz 

fyzického násilí (a jiného delikventního chování). Tradičně také platí zákaz navazovat 

                                                           
10 Otcovský a mateřský princip = princip, který v souladu s tradičním pojetím „mateřské/ženské“ a 
„otcovské/mužské“ role, klienty na jednu stranu zahrnuje „péčí, blízkostí, vztahem, empatií, 
emocionalitou“ a na straně druhé jim dodává ctnosti jako „spravedlnost, řád, zákon, strukturu“. 
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milostné a erotické vztahy, toto pravidlo je však diskutabilní a není na něj pohlíženo 

tak rigidně (více Kalina, 2008, pp. 94, pp. 179). Sankce za mírnější prohřešky mohou 

představovat například práce prospěšné pro komunitu, písemné elaboráty, či dočasný 

sestup v hierarchii. Sankce bývají udělovány okamžitě, zatímco ocenění, spojená 

spíše s postupným získáváním výhod spolu s postupem v hierarchii, bývají oproti tomu 

velmi pozvolná (Adameček, Richterová-Těmínová & Kalina, 2003) 

4.2. Terapeutické komunity v České Republice 

TK pro drogově závislé v ČR vychází z klasického „Skálovského“ modelu. První 

z nich, TK Němčice, vznikla v roce 1991 a v 90. letech ji následovaly další. Brzy získaly 

v síti adiktologických služeb své nezastupitelné místo, jsou funkčně provázány 

s dalšími odbornými zařízeními. Obecně poskytují střednědobou až dlouhodobou 

odbornou péči v trvání zpravidla 5 – 12 měsíců. Cílovou populací jsou osoby ve 

středním až těžkém stupni závislosti, primárně závislé na nealkoholových návykových 

látkách, často s kriminální anamnézou a těžším psychosociálním, případně i 

somatickým poškozením (Těmínová-Richterová et al., 2008). Některé z TK se začaly 

specializovat na určitou klientelu, jako jsou matky s malými dětmi, klienti nízkých 

věkových kategorií, dlouhodobí uživatelé drog s kriminální anamnézou či klienti 

s duálními diagnózami (Kalina, 2008). 

Současné informační zdroje (Mravčík et al., 2015) uvádějí, že terapeutických 

komunit bylo v roce 2014 v České Republice celkem 16, z toho 10 bylo certifikovaných 

RVKPP11. Certifikované komunity disponovaly 173 lůžky, celkový počet lůžek byl cca 

277, přičemž čekací doba od prvního kontaktu po přijetí byla průměrně 49 dnů. V 10 

certifikovaných TK se léčilo 401 klientů,  z toho bylo 33% žen. 

4.3. Úspěšnost léčby v terapeutických komunitách 

Ač je závažnost obtíží je u této skupiny  klientů znatelně vyšší, v tomto typu 

zařízení jsou schopni dosáhnout velmi příznivých výsledků – na rozdíl od případného 

menšího úspěchu v jiných typech programů (Šefránek, 2014). Nicméně, i zde mohou 

obtíže (nejen) v oblasti duševního zdraví významně ovlivnit dosažení a udržení 

úzdravy, neboť v mnoha případech vyžadují specifickou léčbu (Gossop, 2004; in 

Šefránek, 2014). Přítomnost duálních diagnóz byla dlouhodobě spojována se špatnými 

výsledky léčby. V posledních cca 20 letech se tomuto tématu věnuje více pozornosti, 

což přispělo ke zvýšení retence v léčbě a k jejím lepším výsledkům (Šefránek, 2014). 

Na začátku léčby se hodnotí profil obtíží a jeho závažnost. „Poznatky o 

charakteristikách klientů mají význam pro srovnávací studie (…), pro stanovení 

některých prediktorů úspěchu a pro klinické indikace“ (Kalina, 2008, pp. 254). Lewis et 

al. (1994; in Šefránek) uvádějí, že pro hodnocení průběhu léčby je důležité sledovat: 

kdo odchází z léčby předčasně, kdy pacienti odcházejí z léčby, proč odcházejí 

                                                           
11 Rada Vlády pro koordinaci drogové politiky 
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předčasně. Takové informace jsou důležité pro snížení míry dropoutů a tím pro 

zlepšení efektivity léčby. Pokud známe profily klientů, kteří předčasně ukončují léčbu, 

a okolnosti a důvody jejich odchodu, můžeme se zabývat strategiemi, které je 

v programu udrží. Různé studie nachází různé prediktory dropoutů, avšak současný 

vědecký konsenzus panuje spíše výhradně na obecných poznatcích, jako například že 

doba setrvání v programu je přímo úměrná míře zlepšení po léčbě, že míra 

předčasných odchodů je nejvyšší v prvních třech měsících a léčba kratší než tři měsíce 

se nepokládá za účinnou. Motivace a připravenost na léčbu zvyšují setrvání klienta 

v léčbě (Šefránek, 2014). 

Jak píše De Leon (2000), mnozí nastoupí do TK pod externím tlakem, což stačí k 

vyhledání léčby, ale pokud se nevyvinou i interní motivační síly, často léčbu  opuští 

předčasně. Ač je proces léčby nastaven tak, že se snaží o včasnou detekci znaků 

tendence předčasného ukončení léčby (Leon, 2010), stejně jako u ostatních typů 

léčebných programů je zde relativně vysoká incidence vypadnutí - podle studie 

Šefránka (2014) u nás, ve sledovaném období, ve vybraných TK řádně ukončilo léčbu 

44,3% klientů. Z vlastní vůle klienti odešli předčasně ve 26% případů a vyloučeni byli 

v 21,6% případů. 

Ač většina klientů signalizuje, že je nějakým způsobem motivována ke změně, 

jen malá část je připravena na dlouhou a náročnou práci, kterou osobní změna 

v komunitě zahrnuje. K tomu je pak potřeba připravenost (readiness), která je 

definovaná jako vůle jedince aktivně se zapojit do procesu změny a ukazuje se jako 

klíčová. Klienti v TK se zdají být připravení, až když se vzdají všech ostatních 

možností, kromě dlouhodobého pobytu v programu (De Leon, 2000).  
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5. Klienti s ADHD v léčebných zařízeních 

Jak již bylo řečeno, prevalence ADHD mezi uživateli návykových látek je 

podstatně vyšší než v obecné populaci (pro review viz např. Kalbag & Levin, 2005). 

Výsledky doposud provedených studií, týkající se ADHD u klientů léčebných zařízení, 

se poměrně liší. Například, Schubiner et al. (2000) zjistili u uživatelů drog, léčících se 

v pobytové léčbě, prevalenci ADHD 24%. King, Brooner, Kidorf, Stoller, & Mirsky 

(1999) zjistili 19% celoživotní prevalenci příznaků ADHD u klientů metadonové léčby, 

u 88% z nich byly symptomy poruchy stále aktuální. Levin et al. (1998) zjistili 10% 

prevalenci ADHD při použití nejpřísnějších kritérií a dohromady 15% při snížení prahu 

těchto kritérií. Emmerik-van Oortmerssen et al. (2013) zjistili ADHD u 13.9% dospělých 

pacientů vstupujících do léčby a McAweeney, Rogers, Huddleston, Moore, & Gentile 

(2009) zjistili prevalenci ADHD 44% u klientů komunitní léčby. Clure, Brady, Saladin, 

Johnson, & Rittenbury (1999) zjistili u dospělých v pobytové léčbě ADHD u 21% 

pacientů. Wise, Cuffe, & Fischer (2001) zjistili 11% prevalenci u léčených adolescentů. 

Ač se výsledky liší, lze z nich odvodit, že zastoupení klientů/pacientů s touto poruchou 

napříč léčebnými zařízeními není zanedbatelné. 

Jak již bylo řečeno, ADHD interaguje s užíváním návykových látek vícero 

způsoby – má podíl na dřívějším nástupu užívání, v případě přechodu do závislosti 

stimuluje pravděpodobnost existence přidružených problémů, snižuje 

pravděpodobnost dosáhnutí remise návykové poruchy, a statisticky činí trvání období 

aktivního užívání delším. Osoby s ADHD se léčí častěji a prospívají v léčebných 

programech méně (Wilens, Biederman, & Mick, 1998). Stejně, jako je ADHD 

komplikací v běžném životě, zdá se, že v léčbě závislostí překáží snahám vyvíjeným 

na léčbu návykové poruchy (Sullivan & Rudnik-Levin, 2001).  Kromě primárních 

symptomů, jimiž jsou nepozornost a impulzivita, se klienti s ADHD mohou odlišovat též 

dalšími behaviorálními projevy a obecně zhoršenými adaptačními mechanismy a 

sociálními dovednostmi (Miovský, Čablová, & Kalina, 2013). Doprovodnými znaky 

poruchy může být nízká frustrační tolerance, dezorganizace, nízká sebekontrola a 

emoční labilita či náladovost, což může vést k vyšší koncentraci konfliktů a k 

problémům s dodržováním pravidel v léčbě. To může vysvětlovat vyšší počty 

neúspěšných léčeb této skupiny pacientů, které prokázaly některé studie (Levin et al., 

2004; Vergara-Moragues, González-Saiz, Lozano, & García, 2013; Wise, Cuffe, & 

Fischer, 2001). Navíc, pacienti, kteří mají problémy s návykovými látkami, a zároveň 

mají ADHD, vykazují horší výsledky léčby jak pro návykové poruchy (Arias et al., 2008) 

tak pro ADHD (Castells et al., 2011; in Emmerik-van Oortmerssen et al., 2013). A zdá 

se, že ADHD může na léčebné výsledky působit i nepřímo, neboť negativně ovlivňuje 

zdravotní, psychologickou a sociální oblast, které pak podle některých studií také 

ovlivňují léčebné výsledky.  

Vzorec výskytu několika souběžných psychických poruch bývá v každém 

případě spojen se závažnými emocionálními problémy, a problémy v oblasti 

mezilidských vztahů, a tím představuje seriózní výzvu i pro klinické pracovníky. 
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Problémem je fakt, že psychiatrické komorbidity adiktologických pacientů, které stojí 

za mnohými komplikacemi, slabou léčebnou kompliancí a komunikačními problémy v 

průběhu léčby, bývají v praxi podceňovány (Miovský, Čablová, a Kalina, 2013). Kromě 

běžných diagnostických dilemat je tak i ADHD v institucích léčby závislostí často 

poddiagnostikováno, a to nikoliv pro to, že by nestačila diagnostická kritéria, ale díky 

nízkému povědomí o diagnóze jak ze strany týmu, tak ze strany pacientů/klientů 

(Kalbag & Levin, 2005; Goossensen et al., 2006). Například podle jednoho výzkumu 

(McAweeney, Rogers, Huddleston, Moore, & Gentile, 2009) byl rozdíl mezi klienty, 

kteří přicházeli do léčby s již známou diagnózou ADHD a těmi, kdo pro ni splňovali po 

provedení testu podmínky, cca 11násobný. 

Navíc, dosud získané poznatky, týkající se mechanismu, jakým ADHD ovlivňuje 

léčebné výsledky, nejsou dostačující. Je důležité dozvědět se více o komplexních 

vzorcích komorbidit duševních poruch u klientů/pacientů s ADHD, protože různé 

vzorce komorbidit mohou být částečně zodpovědné za nižší udržení se v léčbě a horší 

výsledky u této skupiny pacientů v porovnání s těmi bez ADHD (Emmerik-van 

Oortmerssen et al., 2013). Pokud je méně pravděpodobné, že budou osoby s ADHD 

v léčbě prospívat a udrží se v ní, lze předpokládat, že je jeho časná diagnostika a léčba 

u adiktologických pacientů pro dosažení co nejlepšího klinického výsledku zásadní 

(Mariani & Levin, 2007).  

Diagnostika ADHD může být i dosti zdlouhavý proces využívající řady 

psychodiagnostických nástrojů a vyšetření, vč. neurologických, a rozhovory s osobami 

blízkými vyšetřovanému. Vyšetření  se zaměřuje  na  kognitivní  a  behaviorální  oblast 

jádrových  příznaků  ADHD  (Uhrová,  2007);  tedy  na  hyperaktivitu,  impulzivitu a 

poruchy  pozornosti, a je zkoumán dopad nemoci na psychosociální oblast. 

Využívaných nástrojů je celá řada, z těch komplexních, které jsou určeny pro dospělé, 

uveďme například:  CAARS  (Conners  Adult ADHD  Rating  Scale  – Škála 

Connersové  pro  hodnocení  ADHD  u  dospělých), ASRS  (Adult  Self  Report  Scale  

- sebeposouzovací škála  pro  dospělé),  WURS (Wender  Utah  Rating  Scale),  DIVA  

- Diagnostic Interview  for  ADHD  in  Adults  (Kooij  &  Francken,  2010). Diagnóza 

musí být stanovena výhradně psychiatrem. V úvahu musí být vzata možná přítomnost 

diferenciálních diagnóz, zahrnujících medicínské a neurologické stavy, které se mohou 

ve svých symptomech s ADHD překrývat (např. hyperthyroidismus) nebo být 

výsledkem závislostní poruchy (např. vleklý odvykací syndrom, intoxikace a 

hyperaktivita) (Willens, 2004). Při jakémkoliv hodnocení u potenciální komorbidity 

ADHD+závislost je třeba pamatovat, že dlouhodobá drogová závislost může indukovat 

krátkodobé i dlouhodobé poruchy pozornosti sama o sobě (Arias et al., 2008) a je 

známo, že užívání NL má negativní efekt na kognitivní a emoční fungování, což může 

napodobovat symptomy ADHD. 

Co se týká léčby, dospělí s ADHD a závislostní poruchou mají zvláštní léčebné 

okolnosti. Pokud je to možné, jako první priorita při léčbě by mělo být řešení 

závislostního problému, k abstinenci nebo ke stabilizaci užívání. Tím se zlepšuje 

retence klientů a zvyšuje účinnost léčby ADHD. Poté má klinik znovu vyhodnotit stav 
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pacienta a určit hierarchii postupů založených na pacientově poškození. Například, 

pokud má pacient ADHD a depresivní poruchu, pak by deprese měla být léčena první, 

pokud má větší negativní vliv na pacientův život než ADHD (Willens, 2004). Miovský, 

Čablová a Kalina (2013) tvrdí, že vhodné pro psychosociální rehabilitaci je právě 

prostředí terapeutické komunity, neboť zde klient stráví dostatečně dlouhou dobu 

(standardní léčba trvá 6–18 měsíců) a současně je zde přiměřené množství podnětů 

a způsobů (ze strany personálu i ostatních klientů) jak ověřit osobnostní progres 

jedince. 
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III. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

Tato  práce  se  věnuje  problematice  specifik motivačního procesu  u  klientů  

léčených v terapeutických  komunitách.  Jak již bylo zmíněno, je prokázáno, že klienti 

s ADHD dosahují ve vysoké míře předčasného ukončení léčby (Levin et al., 2004), 

které je zásadním faktorem ovlivňujícím její účinnost (Malivert et al., 2012; Ball et al., 

2006). Zatím neznámou mírou a mechanismy se na tom podílí jejich motivace k léčbě.  

Je obecně známo, že motivace k léčbě typicky během léčby kolísá. V případě, že 

můžeme hodnotit samostatně motivaci k léčbě a různé vnitřní motivační determinanty 

klientů, můžeme si klást otázku, jaký je mezi nimi vztah – které determinanty motivaci 

k léčbě upevňují, a které naopak působí její úbytek, a jak tento vztah ovlivňují externí 

faktory (Drieschner et al., 2004). Výzkumným problémem se tedy stává zjištění, jakým 

způsobem tato porucha ovlivňuje jejich motivaci a jak se skrze ni promítá při pobytu 

v TK. Dosud získané poznatky, týkající se mechanismu, jakým ADHD ovlivňuje 

léčebné výsledky, nejsou dostačující. Vzhledem k rozšířenosti problému je důležité 

dozvědět se více o komplexních vzorcích komorbidit duševních poruch u klientů 

s ADHD, protože ty mohou být částečně zodpovědné za nižší udržení se v léčbě a 

horší výsledky u této skupiny pacientů v porovnání s těmi bez ADHD. Důkazy pro 

motivační deficity u ADHD existují, ale nikdo se dosud nezabýval způsobem, jakým se 

promítají v léčbě závislostí – a to ani přesto, že charakter motivace je zcela klíčový pro 

efektivní rehabilitaci. Práce může přispět k osvětlení problematiky motivovanosti 

klientů v léčbě trpících ADHD a zprostředkovat cestu intervencím, které by mohly 

zlepšit jejich motivovanost, snížit počet jejich vypadnutí z léčby a zvýšit profit z ní. 

Jedná se o téma dosud neotevřené, mající však potenciálně značnou klinickou 

hodnotu, neboť mezi ADHD a závislostními poruchami je velký překryv, který má 

důležité implikace pro klinickou a výzkumnou praxi i pro veřejno-zdravotní sektor.  

 

6. Formulace cílů výzkumu 

 

 Prvním cílem výzkumu (a) je popsat kvantitativní vlastnosti motivace 

k abstinenci, v kontextu případných odlišností skupiny klientů, kteří naplňují kritéria pro 

přítomnost symptomatiky ADHD, a skupiny kontrolní.   

 Druhým cílem (b) je zachytit dynamiku motivace k abstinenci a její případné 

tendence během pobytu. Součástí cíle je opět určit její případná specifika u klientů 

s přítomností symptomů poruchy ADHD. Výzkum se zabývá i způsobem, jakým 

zjištěná motivace koreluje s drop-outy klientů. 
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 Třetím cíl výzkumu (c) spočívá v identifikaci možných motivačních determinant 

a jejich vlivu na celkovou míru motivovanosti ke změně, a popsání rozdílů v této oblasti 

u obou skupin. 

 Posledním cílem je určení, jaké motivační determinanty jsou specifické pro 

respondenty s přítomností symptomů  ADHD, a možné následné propojení s mírou 

jejich motivovanosti (d). 

7. Hypotézy 

 Na základě nedostatku provedených studií na dané téma nemám zcela 

konkrétní očekávání ohledně výsledků studie, nicméně hypotetizuji následovně. 

 Přítomnost symptomů ADHD ovlivňuje motivovanost a skupina klientů s ADHD 

bude oproti kontrolní skupině v motivaci více kolísat během jednotlivých 

testovacích vln (H1) 

 Míra motivovanosti klientů pozitivně koresponduje s jejich retencí v léčbě (H2) 

 Ve výsledcích testů lze identifikovat teoretické motivační determinanty (H3),  

 ADHD  koreluje s danými motivačními determinantami (H4) 

 Motivační determinanty respondentů s přítomností symptomů ADHD se budou lišit 

od determinant u kontrolní skupiny (H5) 

 

Grafické znázornění předpokládaných vztahů a hypotéz je na obrázku č. 1. 

 

 
Obr. č. 1: Znázornění předpokládaných vztahů a hypotéz. 

 

 

8. Popis metodologického rámce a metod 
 

8.1. Výzkumný soubor 

 Výzkumným vzorkem jsou klienti terapeutických komunit zapojení v projektu 

s názvem „Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života 

u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách“.  
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 Výzkumný soubor se vytváří pomocí dvoukrokové výběrové procedury. Pomocí 

metody náhodného prostého výběru je vybráno 6 TK tak, aby výzkumný soubor 

obsahovat zhruba jednu polovinu všech klientů léčících se tou dobou v českých TK12. 

Výběr v druhém kroku zahrnuje všechny klienty ze spolupracujících zařízení vstupující 

do léčby v období od 1. 3. 2013 do 15. 10. 2015 (14 měsíců). Pokud partnerské 

komunity naplní dohodu, ve výzkumném vzorku se ocitne každý klient vstupující do 

léčby v tomto období (Miovský et al., 2014). 

 Klienti poté projdou čtyřmi vlnami testování (viz dále), jsou dále rozděleni na 

dvě skupiny.  První skupinu tvoří osoby naplňující kritéria pro diagnózu ADHD, druhou 

skupinu tvoří osoby bez této diagnózy (kontrolní skupina). 

 Předpokládaná velikost vzorku je cca 251 klientů otestovaných při nástupu, 

s předpokládaným drop-outem 30-35% se do třetí fáze testování dostane přibližně 

163-176 klientů (Miovský et al., 2014). 

8.2. Metoda získávání dat 

 Klienti v léčbě prochází celkem čtyřmi koly testování (schematické znázornění 

použitých nástrojů v jednotlivých fázích se nalézá v Tabulce č. 1):  

a) při vstupu do léčby 

b) po 3 měsících 

c) po 6 měsících 

d) po 9 měsících 

 

 Respondenti vyplňují testy buď na počítači, nebo formou tužka-papír.  Realizace 

nástrojů DIVA 2.0 a EuropASI potom probíhá formou interwiev s pracovníkem 

komunity. 

 S terapeutickými komunitami, které participují na výzkumu, probíhá kontakt přes 

sjednané klíčové pracovníky. Ti v komunitách zajišťují správnost sběru dat od klientů, 

administraci a organizaci práce.  

 Koordinaci a technickou stránku práce s daty zabezpečuje sám výzkumný tým 

- data jsou fixována v textové podobě dokumentů, vytvořených pro výzkumnou činnost, 

a připravena ke zpracování. 

 

Název nástroje Administrace Forma Provádí 

DIVA 2.0 

60 minut 

 0. kolo (při vstupu) 

 pro třetí a čtvrté testování 

pouze škály pro aktuální stav 

Rozhovor 
Pracovník TK/ 

po zaškolení 

SCL-90 

30 minut 
 I., II. a III. vlna testování PC verze Klient sám na PC 

Dotazník SOC-29  I., II. a III. vlna testování PC verze Klient sám na PC 

                                                           
12 do studie jsou zahrnuty pouze TK s Certifikací odborné způsobilosti 
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(Antonovsky, 1993) 

15 minut 

Change Questionnaire 

(Miller & Johnson, 2008) 

20 minut 

 I., II. a III. vlna testování PC verze Klient sám na PC 

Dotazník EuropASI 

(McLellan et al., 1980) 

45 minut 

 0. kolo (při vstupu, lze odložit) 

 pro druhé a třetí testování 

pouze škály pro aktuální stav 

Rozhovor Pracovník TK 

Dotazník pro terapeuty 

 
 I., II. a III. vlna testování Dotazník Pracovník TK 

Tabulka 1: Využité nástroje a jejich využití v jednotlivých kolech testování 

 

8.3. Nástroje 

 

Change Questionnaire (Dotazník změny). První verze tohoto dotazníku o 12 položkách 

byla vyvinuta v roce 2005 William R. Millerem, Theresou B. Moyers a Paul Amrheinem. 

Jedná se o krátký screeningový nástroj, sledující míru motivace pro změnu, používajíc 

přirozený jazyk respondentů. Nástroj se snaží o komplexnost – je zde zahrnuto šest 

sub-dimenzí motivace k abstinenci – touha, schopnost, důvody, potřeba, závazek a 

realizace kroků k jejímu naplnění (Miller & Johnson, 2008). Principem je zaznamenání 

míry souhlasu s výrokem týkajícím se abstinence na Likertových škálách o deseti 

hodnotách od „určitě ne“ až po „určitě ano“. Hodnota celkového skóre tak může být 

v intervalu od 12 (silně nesouhlasí se všemi prohlášeními) do 120 (se všemi 

prohlášeními souhlasí silně). 

DIVA 2.0 (Diagnostické interview o ADHD u dospělých). DIVA (Diagnostic 

Interview for Adult ADHD) ve své druhé, poupravené verzi vznikla v roce 2010 jako 

práce J. J. S. Kooijiho a M. H. Frackena. Byla vytvořena jako odpověď na poptávku po 

strukturovaném diagnostickém nástroji, který je snadno dostupný, levný a 

překladatelný, a který bude sloužit jak výzkumným, tak klinickým účelům. DIVA 

zkoumá projevy ADHD v 18 oblastech v dětství i v dospělosti, a také následné 

poškození v pěti oblastech fungování (vzdělání/práce, sociální kontakty, volný 

čas/koníčky, vztahy/rodina, sebedůvěra). Je odvozena od kritérií DSM-IV. K usnadnění 

hodnocení přítomnosti kritérií ADHD jsou v rámci interview uvedeny vždy konkrétní a 

reálné příklady současného chování a chování v dětství. Příklady jsou založeny na 

běžných popisech chování dospělých pacientů s ADHD psychiatrické kliniky PsyQ 

v Haagu (Šťastná, 2015).  

EuropASI (European Addiction Severity Index, „Index závažnosti návykového 

chování“). Je evropskou verzí (úprava Kokkevi a Hartgers, 1995) dotazníku Addiction 

severity index (McLelan et at., 1980). Realizace nástroje EuropASI probíhá jako 

strukturované interwiev, a slouží jako multidimenzionální výzkumný a klinický nástroj. 

Oblastmi, kterými se EuropASI zabývá, jsou: zdravotní stav, práce/zdroj obživy, 

drogy/alkohol, právní postavení, rodinná anamnéza, rodinné a sociální vztahy a 

psychický stav. Respondent odpovídá jak na otevřené, tak uzavřené otázky, či boduje 

jednotlivé položky na stupnici 0-4 podle závažnosti. Pro zvýšení objektivity jsou u 
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každé hodnocené oblasti přiřazeny ještě otázky pro tazatele, jejichž prostřednictvím 

hodnotí věrohodnost klientovy výpovědi a naléhavost řešení jeho problémů. Ve 

vzkumné práci je použitá česká verze nástroje v překladu L. Kubičky a L.Czémyho. 

SCL-90 (Self-Report Symptom Inventory). SCL-90 je relativně jednoduchý 

psychologický inventář či dotazník, vytvořený L. R. Derogatisem, R. S. Lipmanem a L. 

Covim v roce 1977 a dodnes hojně používaným. Je určen pro vyplnění přímo 

testovaným pacientem, jeho administrace je lehká a rychlá. Umožňuje ověřit 

přítomnost existujících patopsychologických a psychopatologických symptomů a tedy 

posoudit možnost obtíží v chování a prožívání, resp. existenci psychické či osobnostní 

závady či poruchy. 90 položek s pěti možnostmi klient hodnotí na likertových škálách 

s hodnotami 0 (vůbec) – 4 (velmi) podle toho, do jaké míry ho v poslední dny 

obtěžovaly. Výsledek lze promítnout v devíti symptomových dimenzích, jimiž jsou: 

somatizace, obsese a kompulze, interpersonální senzitivita, subdeprese a deprese, 

anxiozita, hostilita, fobie, paranoidní myšlení a psychoticismus. Z výsledků se dají 

odečíst i jiné transformovatelné veličiny, jako např. celková závažnost obtíží atd. Byla 

prokázána jeho citlivost na terapeutickou změnu, může být používán i opakovaně. 

SOC-29 (Sense of Coherence, 29 otázek). SOC-29 („Smysl pro koherenci“) je 

dotazník, jehož jádro tvoří tři dimenze: srozumitelnost (comprehensibility, 11 položek), 

zvládnutelnost (manageability, 10 položek) a smysluplnost (meaningfulness, 8 

položek), a to zejména ve vztahu k životu a fungování v lidském společenství. Osoba, 

která dotazník vyplňuje, odpovídá zatržením příslušné číselné hodnoty na 

sedmibodové škále. Minimálně je tedy možno získat 29 bodů, maximum činí skóre 203 

body.  

 Dotazník pro terapeuty. Dotazník pro terapeuty byl vytvořen podle Škály 

Connersové pro učitele (CTQ, Conners Teacher´s Questionnaire). Pro diagnostiku 

ADHD je CTQ, validizovaný a často používaný. Dotazník obsahuje celkem 39 položek; 

je rozdělen na posouzení chování ve třídě, účasti na činnostech  skupiny  a  postoje  

k autoritě.  Lze jím identifikovat  poruchy  chování, nepozornost, tenzi, anxietu a 

hyperaktivitu. Dotazník  pro  terapeuty  vznikl úpravou tohoto nástroje za účelem 

použití v této  studii. Zachoval strukturu a provedené změny se týkají obsahové 

stránky, otázky bylo třeba přizpůsobit prostředí terapeutické komunity. Dotazník pro 

terapeuty byl navíc rozšířen o 24 položek ke zjištění  problémů ve vztahu k léčebnému 

režimu  – terapeuti hodnotili klienty z hlediska dodržování pravidel  a  komplikací v 

léčebném režimu. Škálové hodnocení každé položky bylo od nuly do tří. Dotazník byl 

doplněn  o doplňující údaje, které mapovaly změny v léčbě, farmakoterapii, 

psychiatrickou péči, drop-out a komplikace v léčbě. 
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8.4. Výzkumný plán 

 Respondenti projdou čtyřmi vlnami testování (viz 5.2), přičemž získávání těchto 

dat je realizováno v šesti komunitách přes klíčové pracovníky, kteří komunikují 

s výzkumným týmem. Koordinaci a technickou stránku práce s daty zabezpečuje sám 

výzkumný tým - data jsou fixována a ponechána k dispozici dílčím projektům v rámci 

studie. 

 V této chvíli začíná samotná kreativní práce autorky práce – konceptualizace, 

operacionalizace, systematizace, úprava, analyzování dat a jejich interpretace, to vše 

v souladu s podobou výzkumného cíle, jenž probíhá podle kvantitativního přístupu. 

8.5. Fixace kvalitativních dat 

 Všechna data jsou primárně fixována v papírové, či digitální podobě, v rozsahu 

dostačujícím pro provedení plánované analýzy. Metodou jejich fixace jsou v prvním 

řádu záznamy ze strukturovaných rozhovorů a dotazníky vyplňované respondenty, 

v druhém řádu pak jejich přepis v MS Excel. Všechna sebraná data jsou původní 

součástí výzkumného projektu. 

 Jednotlivé komunity, jednotliví respondenti a jednotlivé vlny testování 

dohromady tvoří unikátní kód, pod kterým se výsledky nadále zpracovávají, a je tak 

zaručena anonymita a systematičnost. 

8.6. Metody analýzy dat 

 Data jsou analyzována deskriptivními statistickými metodami – hodnoty mezi 

oběmi skupinami prochází srovnáváním, testováním pravděpodobností a měřena je 

síla statistické závislosti mezi jednotlivými proměnnými – korelační koeficient.  

9. Personální zabezpečení 

 Získávání dat je realizováno v pěti komunitách přes klíčové pracovníky, kteří 

komunikují s výzkumným týmem. Data management – přepis a koordinace je potom 

společně v rukou výzkumného týmu. Dílčí analýza vybraných dat potřebných 

k dosažení výzkumných cílů je v mé vlastní režii. Zpracování dat pokročilými 

statistickými metodami probíhalo ve spolupráci s externím konzultantem. 

10. Etika výzkumu 

 Výzkumný projekt a studie samotná naplňují všechny aspekty etického výzkumu 

ve zdravotních a sociálních vědách. Etická stránka výzkumu byla ošetřena na úrovni 

přímé práce s respondenty, prostřednictvím jejich obeznámení s účelem sběru 

informací a ztvrzena pomocí institutu informovaného souhlasu. Respondenti byli taktéž 

seznámeni s dobrovolností participace na výzkumu a možném opuštění již započaté 

výzkumné práce. Byly vytvořeny scénáře pro možné nestandardní situace znamenající 

možné ohrožení pro respondenty. Na úrovni práce s daty byla etika ošetřena 
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kódováním respondentů tak, aby byla zachována jejich anonymita a jejich identita 

nebyla dohledatelná ani zpětně. Kódovány byly i názvy terapeutických komunit.  

 

11. Interpretace výsledků 
 

 Výzkumný soubor tvořilo celkem 250 klientů z šesti terapeutických komunit ve 

věku 16 až 49 let, s věkovým průměrem 26,8 let. Testování se zúčastnilo celkem 250 

osob v první vlně, 94 ve druhé vlně, 41 ve třetí vlně a 19 v poslední, čtvrté vlně.  

Tabulka 1: Soubor – základní demografické údaje 

 Muži Ženy 

Počet klientů*  164 68 

Průměrný věk  27,55 24,84 

Rodina 

úplná 66 20 

neúplná (chybí jeden z rodičů) 42 26 

doplněná (nový partner rodiče) 54 17 

Obvyklá forma 
zaměstnání  

(v posledních 3 
letech) 

plný úvazek 94 31 

částečný úvazek (pravidelné hodiny 10 3 

částečný úvazek (nepravidelné hodiny) 9 8 

student 8 13 

vojenská služba 0 0 

důchod/pracovní neschopnost 0 0 

nezaměstnaný/á 30 6 

někde umístěn 3 0 

žena v domácnosti 0 2 

Vzdělání 
(dokončené) 

ZŠ 16 6 

SOU 61 20 

SOU s maturitou 12 6 

SŠ s maturitou 50 21 

VŠ 23 11 

Bydliště 

velké město (>100 tis. Obyvatel) 47 16 

středně velká obec (10 tis. – 100 tis. Obyvatel) 63 28 

malá obec (<10 tis. Obyvatel) 35 17 

Rodinný stav 

poprvé ženatý/vdaná 3 1 

znovu ženatý/vdaná 0 0 

vdova/vdovec 0 0 

žijící v odloučení 0 0 

rozvedený/á 10 2 

svobodný/á 148 59 

ADHD (dospělost) 
pozitivní 63 29 

negativní 97 34 

Tabulka 1: Základní sociodemografické údaje souboru 

*u 18 klientů z celkového počtu není jasné pohlaví, proto je zde rozdíl mezi součtem mužů a žen, a 

celkovým počtem účastníků studie 
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11.1. Motivace ke změně 

 Z celkem 352 vyplněných dotazníků Motivace ke změně (Change Questionaire) 

jich bylo 58 uznáno za neplatné. Průměrná hodnota všech dvanácti položek byla 8,92 

z celkových 10 bodů, což je velmi vysoké skóre. V Grafu 1 lze vidět rozložení 

jednotlivých odpovědí, z nějž vyplývá, že proměnná má výrazně nenormální rozložení.  

Motivace ke změně – získané hodnoty 

 Mean SD Min 25th percentil 50th percentil 75th percentil Max n NA 

MZ* 8,92 1,02 4,17 8,50 9,17 9,75 10,00 352 58 

 

Graf 1: Rozložení hodnot ChQ 

 Byl testován kvantitativní rozdíl v průměrné hodnotě odpovědí mezi muži a 

ženami, ukázalo se, že není statisticky významný (viz Tabulka 2). Při dílčím testování 

jednotlivých sub-škál testovacího nástroje (touha, schopnost, důvody, potřeba, 

závazek a realizace kroků k jejímu naplnění) se objevil mírný rozdíl pouze u škály 

oddanost – zde ženy nabývají nižších hodnot.  

Tabulka 2: MZ podle pohlaví – získané hodnoty 

 Průměr SD Min 25th percentil 50th percentil 75th percentil Max n NA 

Muži 8,93 1,08 4,17 8,33 9,17 9,75 10,00 152 12 

Ženy 8,70 1,13 4,75 8,02 9,08 9,42 10,00 58 8 

 Dále se pracovalo s celkovými hodnotami za obě pohlaví společně, neboť se 

dalo očekávat, že statistický rozdíl mezi nimi nebude významný. 

 Průměry jednotlivých sub-škál (vždy znamenající součet dvou proměnných, lze 

tedy počítat s maximem 20 bodů na jedné) jsou obecně dle očekávání vysoké. 

Nejméně účastníci studie vnímají potřebu změny. Naopak, nejsilnější jsou jejich 

důvody změnu podniknout, konkrétní kroky podniknuté k jejímu dosažení a přání 

změny. 

Tabulka 2: Motivace ke změně, rozdělení hodnot dle pohlaví 
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Tabulka 3: Motivace ke změně – subškály 
 

Průměr SD Min 
25th 

percentil 
50th 

percentil 
75th 

percentil 
Max n NA 

důvody 18,54 2,43 6,00 18,00 20,00 20,00 20,00 228 27 

kroky 18,59 2,45 6,00 18,00 20,00 20,00 20,00 230 25 

možnost 17,36 3,17 4,00 15,00 19,00 20,00 20,00 238 17 

oddanost 17,25 3,12 7,00 15,00 18,00 20,00 20,00 228 27 

potřeba 16,29 4,41 0,00 14,00 18,00 20,00 20,00 228 27 

přání 18,09 2,80 2,00 17,00 19,00 20,00 20,00 243 12 

Tabulka 3: Sub-škály motivace ke změně: výsledky 

 Dále byl testován případný vzájemný vliv věku respondentů a jednotlivých sub-

škál motivace ke změně. Některé vztahy jsou statisticky významné. Jsou jimi věk a 

důvody, věk a kroky, věk a potřeba – korelační koeficienty jsou kladné, tedy čím starší 

byli respondenti, tím důležitější pro ně byly důvody a potřeba, a tím spíše podnikali 

kroky ke změně. Výsledky výpočtu uvádím v Tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Korelace MZ a věku 

 věk P-value 

MZ 0,12 ns 

důvody 0,20 ** 

kroky 0,14 * 

možnost 0,01 ns 

oddanost 0,08 ns 

potřeba 0,15 * 

přání 0,06 ns 

Tabulka 4: Korelační koeficienty (Spearmanovo rho)  

mezi věkem a Motivací ke změně (MZ) 

 Další zaměření bylo na vývoj motivace v rámci jednotlivých vln testování. 

Celkový skór motivace ke změně je ve všech vlnách přibližně stejný, můžeme o něm i 

říci, že v průběhu sledování mírně roste. Hodnoty v průběhu měření udává Tabulka č. 

5.  

Tabulka 5: Motivace ke změně – získané hodnoty v jednotlivých vlnách 

 Průměr SD Min 25th percentil 50th percentil 75th percentil Max n NA 

Vlna 1 8,86 1,08 4,17 8,33 9,08 9,67 10,00 221 29 

Vlna 2 8,93 0,97 6,42 8,42 9,17 9,75 10,00 76 18 

Vlna 3 9,05 0,87 5,00 9,00 9,17 9,46 10,00 35 6 

Vlna 4 9,35 0,79 7,42 9,04 9,58 10,00 10,00 19 0 

Tabulka 5: Hodnoty motivace ke změně v průběhu jednotlivých vln 

 Protože hodnoty mají nenormální rozložení, je třeba počítat reálné proměny 

motivace neparametricky (je použit Wilcoxonův test), a z důvodu velkého úbytku 

respondentů v rámci jednotlivých vln testování je vývoj počítán pouze na prvních dvou 

vlnách (podsoubor N=344, vlny viz Tabulka 6), počítání s tak malými soubory by 

nepřineslo spolehlivé výsledky. 
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Tabulka 6: MZ – první a druhá vlna 

 Vlna 1 Vlna 2 
Rozdíl průměru 

 Mean SD N NA Mean SD N NA 

MZ 8,86 1,08 221 29 8,93 0,97 76 18 -0,061374 

Tabulka 6: Srovnání první a druhé vlny dotazníků Motivace ke změně (MZ) 

 Motivace ke změně se neliší v první vlně a ve druhé vlně (W = 8216, p = 0.78). 

Jedná se však o velmi hrubý, orientační výpočet, ukazující pouze na skutečnost, že 

motivovanost u skupiny respondentů, která neopustila léčbu po první vlně testování, 

se statisticky významně neliší oproti skupinám klientů, kteří léčbu opustii ve druhé vlně, 

či vydrželi ještě dále.  

11.2. Motivace ke změně a vliv ADHD 

 

 Při testování rozdílu v průměrných hodnotách motivace u osob, u kterých byl 

v testu DIVA prokázán signifikantní výskyt symptomů ADHD (ADHD+) a těch, u kterých 

prokázán nebyl (ADHD-), můžeme říct, že přesto, že všichni vykazovali vysoké 

hodnoty motivace, lze zde spatřovat určitý rozdíl – u ADHD+ průměrná hodnota 

dosahovala 8,78 bodu, u ADHD- 9,14 bodu (viz Tabulka 7). 

 Následné testování (neparametrický Wilcoxonův test) potvrdilo jistou 

statistickou významnost, jedinci s přítomnými ADHD symptomy  jsou méně motivovaní 

ke změně (W = 12175.5, p = 0.00615, p<0.01). 

 Při dalším, neparametrickém testování pouze první vlny dotazníků (kvůli 

eliminaci možného zkreslení tím, že někteří jedinci jsou v souboru několikrát – ve více 

vlnách), však nalezený rozdíl nedosahuje statistické významnosti (W = 5121, p = 0.24), 

lze tedy mluvit spíše o nulové hypotéze. Tudíž se podle těchto dat nedá říct, že by 

přítomnost symptomů ADHD významně ovlivňovalo motivaci ke změně. 

Tabulka 8: Motivace ke změně – získané hodnoty dle přítomnosti ADHD symptomů 
(dospělost) 

 Průměr SD Min 
25th 

percentil 
50th 

percentil 
75th 

percentil 
Max n NA 

ADHD +  8,79 1,14 4,17 8,02 9,04 9,75 10,00 130 15 

ADHD - 9,04 0,85 4,92 8,71 9,17 9,63 10,00 87 10 

Tabulka 8: Rozdíl v hodnotách motivace ke změně u respondentů s příznaky ADHD a bez nich 

(součet hodnot první vlny testování) 

 Dále bylo zkoumáno, zda má na motivaci ke změně vliv přítomnosti symptomů 

ADHD v dětství, takový vliv se však neprokázal. 

Tabulka 7: Motivace ke změně – získané hodnoty dle přítomnosti ADHD symptomů 
(dospělost) 

 Mean SD Min 25th percentil 50th percentil 75th percentil Max n NA 

ADHD + 8,78 1,10 4,17 8,15 9,08 9,58 10,00 200 28 

ADHD - 9,14 0,80 4,92 8,83 9,17 9,75 10,00 147 14 

Tabulka 7: Rozdíl v hodnotách motivace ke změně u respondentů s příznaky ADHD a bez nich 
(součet hodnot všech testování)  
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 Testování jednotlivých škál motivace ke změně a ADHD nepřineslo žádné 

významné výsledky (viz Tabulka 9). Pouze u škály možnost je výsledek téměř 

významný (p=0.06). 

Tabulka 9: Škály MZ a vliv přítomnosti symptomů ADHD 

 
Se symptomy ADHD Bez symptomů ADHD Rozdíl 

průměru 
p 

 Průměr SD n NA Průměr SD n NA 

důvody 18,73 2,04 88 8 18,52 2,42 128 10 0,20 ns 

kroky 18,42 2,37 90 6 18,73 2,41 128 10 -0,31 ns 

možnost 16,82 3,51 92 4 17,78 2,75 133 5 -0,97 ns (těsně; p=0.06) 

oddanost 17,45 3,18 88 8 17,18 3,08 128 10 0,27 ns 

potřeba 16,69 4,46 88 8 16,19 4,44 128 10 0,51 ns 

přání 18,16 2,69 94 2 18,04 2,96 136 2 0,13 ns 

Tabulka 9: Vliv ADHD na položky škál Motivace ke změně (MZ)  

   

11.3. SOC-29, motivace a ADHD 

 Položky nástroje SOC-29, zkoumajícího vztah k životu a fungování v lidském 

společenství, vykazují normální rozložení. Průměrný skór činil 3,77 bodu (hodnotící 

stupnice je v hodnotách 1 až 7). V rámci jednotlivých škál nástroje nepozorujeme 

v průměrných hodnotách významné výkyvy, pohybují se na hodnotách od 3,6 

(srozumitelnost), po 4,05 (zvládnutelnost) (viz. Tabulka 10). 

Tabulka 10: SOC-29 – získané hodnoty 

 Průměr SD Min 25th percentil 50th percentil 75th percentil Max n NA 

SOCtotal 3,77 0,39 2,77 3,55 3,73 3,99 5,17 205 50 

SOCC 3,60 0,75 2,00 3,00 3,55 4,09 6,36 223 32 

SOCMA 4,05 0,53 2,40 3,70 4,10 4,40 5,40 227 28 

SOCME 3,67 0,58 2,13 3,25 3,50 4,00 5,63 233 22 

Tabulka 10: Získané hodnoty Sense of Coherence (SOC-29) 

 Při testování vlivu přítomnosti symptomů ADHD na tuto oblast Sense of 

coherence (celkový skór) bylo zjištěn jeho významný vliv na celkový skór dotazníku - 

jedinci s ADHD symptomy (v dospělosti) vykazují nižší skór Sense of Coherence než 

lidé bez ADHD symptomů (t=-3.128, df=173.236, p<0.01). Největší rozdíl se objevuje 

ve škále srozumitelnost – SOCC (t=-4.76, df=209.55, p<0.001), v ostatních škálách 

naopak rozdíly nebyly statisticky významné. Porovnání shrnuje Tabulka 11. 
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Tabulka 11: SOC-29 dle ADHD symptomů (dospělost) 

 ADHD + ADHD - 
Mean difference p 

 Průměr SD n NA Průměr SD n NA 

SOCtotal 3,66 0,37 77 19 3,84 0,41 117 21 -0,18 ** 

SOCC 3,32 0,60 89 7 3,78 0,78 123 15 -0,45 *** 

SOCMA 4,00 0,51 88 8 4,08 0,55 127 11 -0,08 ns 

SOCME 3,65 0,59 86 10 3,69 0,59 135 3 -0,04 ns 

** p<0.01, ***p<0.001 
Tabulka 11: Vliv symptomů ADHD na výsledné hodnoty Sense of coherence 

 

 Dále byl testovaný možný další vliv na Motivaci ke změně. Neparametrický 

korelační test (Spearmanovo Rho) nepoukazuje na statistickou významnost 

vzájemného vlivu jednotlivých škál, ani celkového skóru SOC-29 a motivace ke 

změně (Tabulka 12). 

Tabulka 12: Korelace MZ a SOC-29 

 MZ 

SOCtotal -0,06 

SOCC 0,07 

SOCMA -0,08 

SOCME -0,07 

Tabulka 12: Korelace hodnot dotazníku Motivace ke změně a Sense of coherence (srozumitelnost-
Comprehensibility, zvládnutelnost-MAnageability a smysluplnost-MEaningfulness) 

 

11.4. SCL-90, ADHD a motivace ke změně 

Dotazník SCL-90, který umožňuje ověřit přítomnost existujících 

patopsychologických a psychopatologických symptomů, vyniká nad ostatními kvalitou 

vyplnění, neobjevují se zde neplatné kusy. 

Při hodnocení obtížnosti symptomů na stupnici od nuly do čtyř byla průměrná 

hodnota jedné položky 1,09 bodu, u „nenulových“ položek (přítomnost symptomu je 

v určité míře vyjádřena) potom průměrná hodnota byla 1,88 bodu. Takovýchto položek 

pak bylo průměrně 49 z 90. Normalitu rozložení splňovaly pouze položka 2 – obsese 

a kompulze a PST.  

Nejvyšších skórů bylo dosahováno v dimenzi deprese, obsese-kompulze, a 

dále v dimenzi interpersonální senzitivity a úzkosti. Všechny hodnoty uvádím 

v Tabulce číslo 13. 

Tabulka 13: SCL-90 – získané hodnoty 

 Průměr SD Min 
25th 
perc. 

50th 
perc. 

75th 
perc. 

Max n NA 

GSI** 1,09 0,70 0,00 0,58 0,99 1,49 3,36 255 0 

PST** 49,38 22,50 0,00 37,00 51,00 66,00 90,00 255 0 

PSDI** 1,88 0,56 1,04 1,41 1,81 2,23 4,00 241 14* 

Somatizace 9,28 7,80 0,00 3,00 7,00 14,00 38,00 255 0 

Obsese-kompulze 14,17 7,71 0,00 9,00 14,00 20,00 33,00 255 0 
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Interpersonální 
senzitivita 

12,19 8,69 0,00 5,00 10,00 18,00 35,00 255 0 

Deprese 16,24 11,08 0,00 7,50 15,00 23,00 49,00 255 0 

Úzkost 11,50 8,08 0,00 5,00 11,00 17,00 39,00 255 0 

Vztek-hostilita 6,38 5,25 0,00 2,00 5,00 10,00 21,00 255 0 

Fobie 4,82 4,83 0,00 1,00 4,00 7,00 24,00 255 0 

Paranoidita 7,65 5,36 0,00 4,00 7,00 10,00 23,00 255 0 

Psychoticismus 8,74 7,51 0,00 3,00 7,00 13,00 34,00 255 0 

Tabulka 13: Hodnoty získané ze Symptom Checklist-90 
* jedná se o respondenty s nulovým PST (nebylo tedy možné spočítat PSDI) 
** GSI=celkový skór ze všech 90 položek, PST=počet položek s nenulovými skóry, PSDI=celkový 
skór/PST 
 

 Vliv ADHD na SCL-90 byl měřen neparametrickým t-testem pro nezávislé 

soubory (Wilcoxonův test). Všechny testované vztahy mezi položkami SCL-90 a 

přítomností symptomů ADHD se ukázaly jako významné na vysoké hladině 

významnosti (p<0.001): jedinci s ADHD symptomy (dospělost) mají více symptomů jak 

celkově, tak v jednotlivých dimenzích (více Tabulka 14). 

Tabulka 14: SCL-90 dle ADHD symptomů (dospělost) – získané hodnoty, rozdíl průměrů 

 ADHD + ADHD - Rozdíl  
průměru 

p 
 Průměr SD n NA Průměr SD n NA 

GSI 1,43 0,71 96 0 0,96 0,60 138 0 0,47 *** 

PST 59,19 19,41 96 0 46,79 19,93 138 0 12,40 *** 

PSDI 2,08 0,56 94 2 1,75 0,52 137 1 0,33 *** 

Somatizace 12,09 8,57 96 0 8,20 6,75 138 0 3,89 *** 

Obsese-kompulze 18,04 7,07 96 0 12,83 6,61 138 0 5,21 *** 

Interpers. senzitivita 16,51 8,91 96 0 10,33 7,38 138 0 6,18 *** 

Deprese 20,44 11,17 96 0 14,58 9,95 138 0 5,86 *** 

Úzkost 15,11 8,28 96 0 10,03 6,85 138 0 5,09 *** 

Vztek - hostilita 8,39 5,20 96 0 5,35 4,71 138 0 3,04 *** 

Fobie 6,93 5,43 96 0 3,88 4,02 138 0 3,05 *** 

Paranoidita 10,21 5,96 96 0 6,58 4,17 138 0 3,63 *** 

Psychoticismus 11,64 7,64 96 0 7,60 6,94 138 0 4,03 *** 

Tabulka 14: Rozdíl ve výsledcích Symptom Checklist-90 u osob se symptomy ADHD a bez symptomů 
ADHD (v dospělosti) 

***p<0.001 

 Dále byly zjišťovány vzájemné vztahy mezi jednotlivými škálami (Spearmanovo 

rho) SCL-90 a Motivace ke změně (MZ). Vztahy jsou celkově spíše slabší (korelační 

koeficienty menší než 0.3), ale některé dosáhly hranice statistické významnosti - vztah 

mezi celkovým skórem (GSI) a MZ; mezi počtem pozitivních příznaků (PST) a MZ, a 

některými dimenzemi – zejména dimenze 6 (vztek a hostilita) a 8 (paranoidita). 

Všechny korelační koeficienty jsou záporné, tedy čím vyšší je skór v symptomech, tím 

nižší je motivace ke změně. Všechny vztahy jsou zaznamenány v Tabulce 15. 
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Tabulka 15: Korelační koeficienty (Spearmanovo rho) mezi SCL 
proměnnými a Motivací ke změně (MZ) 

SCL-proměnné MZ p 

GSI -0,14 * 

PST -0,17 * 

PSDI -0,08 ns 

Dimenze 1 - Somatizace -0,11 ns 

Dimenze 2 – Obsese - kompulze -0,02 ns 

Dimenze 3 - Interpersonální senzitivita -0,14 * 

Dimenze 4 - Deprese -0,15 * 

Dimenze 5 - Úzkost -0,10 ns 

Dimenze 6 - Vztek - hostilita -0,20 ** 

Dimenze 7 - Fobie -0,08 ns 

Dimenze 8 - Paranoidita -0,20 ** 

Dimenze 9 - Psychoticismus -0,14 * 

Tabulka 15: Korelace mezi Motivací ke změně a Symptom Checklist-90 
*p<0.05, **p<0.01 

   

11.5. „Komplikovanost“ klienta dle terapeuta 

 Dále byl uvažován jako možný určující faktor způsob, jakým terapeut pohlíží na 

klienta. Terapeuti zde odpovídali na otázku „Jak byste ohodnotil/a klienta z hlediska 

komplikací v léčebném programu ve srovnání s ostatními klienty terapeutické 

komunity?“, přičemž odpověď označovali na škále od 1 do 5 (1=nejvíce komplikovaný, 

5=minimální komplikace). Průměrná celková hodnota byla 2,90. V případě rozdělení 

na skupiny dle přítomnosti symptomů ADHD byla tato hodnota u pozitivních 

respondentů 2,54, a 3,16 u druhé skupiny (viz Tabulka 16). 

Tabulka 16: „Komplikovanost“ klienta dle terapeuta, dle symptomů ADHD 

 Průměr SD N NA 

ADHD+ 2,54 0,95 65 31 

ADHD- 3,16 0,89 93 45 

Tabulka 16: „Komplikovanost“ klienta dle terapeuta dle symptomů ADHD 

 Další testování (Wilcoxonův test) dokazuje statisticky významný rozdíl na 

nejvyšší hladině významnosti (W = 2016, p-value = 0.0001373, p<0.001). Lze tedy 

bezpečně říci, že klienti s ADHD jsou terapeuty vnímáni jako komplikovanější. 

 

 Dále byl zjišťován vzájemný vztah mezi „komplikovaností“ klienta a Motivací ke 

změně (skrze Spearmanovo rho). Vztah se neukázal jako statisticky významný 

(S=497501.9, p=0.6248, rho=0.04080305). 

 

11.6. Závažnost právních problémů klienta 

 Závažnost právních problémů klienta byla uvažována jako teoreticky 

demotivující a proto zařazena k přezkoumání. Kvůli zjednodušení bylo za tímto účelem 

pracováno s otázkou 21 (názor terapeuta na současné právní problémy klienta) 

v nástroji EuropASI, v oddělení Právní postavení klienta. Terapeut odpovídal 

prostřednictvím  škály od 0 do 9, průměrná hodnota byla 2,76. Průměr u osob se 
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symptomy ADHD a bez nich se poměrně lišil (viz Tabulka 17), korelace s Motivací ke 

změně ale statisticky významná nebyla (S=1715891, p=0.4621, rho=-0.0505313).

   

Tabulka 17: Závažnost právních problémů dle terapeuta (EuropASI,PP21) 

 Průměr SD N NA 

ADHD+ 3,33 2,81 95 1 

ADHD- 2,47 2,70 131 7 

Tabulka 17: ADHD a závažnost právních problémů (položka 19, oddíl PRÁVNÍ POSTAVENÍ 
KLIENTA, dotazník EuropASI) - podle terapeuta 

Podle samotných klientů (sebeposuzovací otázka, škála 0-4 dle závažnosti) byla 

průměrná hodnota 0,75. Rozdělení na podskupiny ADHD+ a ADHD- klientů je 

zaznamenáno v Tabulce 18. Bylo zjištěno, že klienti s ADHD mají statisticky významně 

závažnější právní problémy než klienti bez ADHD (p<0.05) 

Tabulka 18: Vliv symptomů ADHD na závažnost právních problémů (dle klienta) 

 Průměr SD N NA 

ADHD+ 0,99 1,25 95 1 

ADHD- 0,61 1,01 136 2 

Tabulka 18: ADHD a závažnost právních problémů (položka 19, oddíl PRÁVNÍ POSTAVENÍ 
KLIENTA, dotazník EuropASI) – podle klienta 

 Vztah klienty hodnocených vlastních právních problémů spolu s Motivací ke 

změně se ukázal být významný (p<0.05), korelují spolu negativně - čím větší motivace, 

tím menší závažnost právních problémů (p=0.04, rho=-0.1384531). 

 

11.7. Závažnost problému s návykovámi látkami 

 

 Další testovanou oblastí byla oblast pohledu na problém s návykovými látkami 

– porovnávaná byla hodnota z vyjádření klienta o závažnosti vlastního problému 

s drogami či alkoholem (položka č. 24, Tabulka 18), a vyjádření jeho terapeuta ohledně 

klientovy potřeby dostat pomoc v této oblasti (položka č. 26, Tabulka 19). Při pohledu 

na výsledek je třeba vzít v úvahu, že hodnotící škála terapeuta má 9 bodů, zatímco 

klientská posuzovací stupnice jen 4.  

 

 Ve středu výzkumného zájmu byla shoda terapeuta a klienta v pohledu na 

klientův problém s alkoholem či drogami, která by se dala orientačně označit jako 

„náhled“. Hodnocení nejevilo normální rozložení, proto bylo testováno 

neparametrickým korelačním testem (Spearmanovo rho). 
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Tab. 19: Problém s alkoholem (A) a drogami (D) z pohledu klienta (24) a terapeuta (26) – hodnoty 

 Mean SD Min 
25th 

percentil 
50th percentil 

75th 
percentil 

Max n NA 

EURDA 24A 0,79 1,23 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 231 24 

EURDA 26A 4,92 2,99 0,00 2,00 5,00 8,00 9,00 228 27 

EURDA 24D 2,10 1,51 0,00 1,00 2,00 4,00 4,00 233 22 

EURDA26D 7,34 1,84 0,00 7,00 8,00 9,00 9,00 229 26 

Tabulka 19: Závažnost uživatelského problému - získané hodnoty (položky 24 a 26, oddíl 
DROGY/ALKOHOL, EuropASI) 

 Obecná shoda mezi hodnocením problémů z hlediska klienta a terapeuta u 

alkoholu vykazuje středně silný vztah, statisticky významný na nejvyšší hladině 

významnosti (p<0.001)13. Pro problém s drogami to platí taktéž, ač je tento vztah o 

něco slabší (blížící se 0.3)14. 

 U klientů s příznaky ADHD byla shledána dobrá shoda s terapeuty v  pohledu 

na problém jak s alkoholem, tak s drogami – ve střední hladině významnosti (okolo 

0,4)15. Obdobná hodnota se objevuje i u osob bez příznaků ADHD a jejich pohledu na 

problém s alkoholem16. Rozdíl však shledáváme v případě drog – zde nacházíme 

nápadně slabší vztah (0,16)17. 

11.8. Problémy v pracovní sféře 

 

 Další hodnocenou otázkou byl pohled terapeuta na obtížnost klientových 

problémů v pracovní sféře, neboť tento typ problémů je u osob s ADHD obvyklý, a na 

druhé straně může být zaměstnání motivujícím prvkem. Pro zaznamenání odpovědi 

byla opět použita škála 1 až 9. Získané hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 20, jejich 

rozdělení dle přítomnosti ADHD příznaků je v Tabulce 21. 

Tabulka 20: Problémy v pracovní oblasti – získané hodnoty 

 Průměr SD Min 25th 50th 75th Max N NA 

EURPZO24 4,56 2,69 0,00 2,00 5,00 7,00 9,00 228 27 

Tabulka 20: Problémy v pracovní oblasti (položka 24, oddíl PRÁCE/ZDROJ OBŽIVY, EuropASI) 

Tabulka 21: Závažnost pracovních problémů dle ADHD 

 Průměr SD N NA 

ADHD-yes 4,89 2,69 92 4 

ADHD-no 4,49 2,65 126 12 

Tabulka 21: Problémy v pracovní oblasti (položka 24, oddíl PRÁCE/ZDROJ OBŽIVY, EuropASI) dle 
ADHD 

 Wilcoxonovým testem zjišťujeme, že rozdíl v závažnosti pracovních problémů 

mezi ADHD-pozitivními a negativními není statisticky významný (W=6321, p= 0.2512). 

                                                           
13 p = 1.385e-10, rho 0.4 
14 p = 8.281e-05, rho 0.26 
15 alkohol p = 4.904e-05, rho=0.4, drogy p=0.0001205, rho=0.4  

16 p = 1.004e-06, Rho=0.42 
17 p = 0.08298, Rho=0.16 
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 Naopak, vztah s motivací ke změně se ukazuje jako statisticky významný 

(p<0.05); vztah je kladný, takže čím větší problémy, tím větší motivovanost18 (počítáno 

korelačním testem - Spearman's rho). 

11.9.  Problémy se vztahy s blízkými osobami 

 Další měřenou položkou byla oblast rodinných, příbuzenských a jiných vztahů, 

opět dle hodnocení terapeuta (škála 1-9). Vztahy jsou u osob s ADHD namáhanou a 

často poškozenou oblastí, na druhou stranu mohou být silným motivačním- či 

demotivačním – činitelem. Získané hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 22. 

Tabulka 22: EURRSV24 – získané hodnoty 

 Průměr SD Min 25th 50th 75th Max N NA 

EURRSV24 6,09 2,46 0,00 4,50 7,00 8,00 9,00 231 24 

Tabulka 22: Problémy v oblasti vztahů (položka 24, oddíl RODINNÉ A SOCIÁLNÍ VZTAHY, EuropASI) 

 

Tabulka 23: Závažnost vztahových problémů – dle ADHD 

 Průměr SD N NA 

ADHD-yes 6,39 2,52 92 4 

ADHD-no 5,99 2,40 129 9 

Tabulka 23: Problémy oblasti vztahů (položka 24, oddíl RODINNÉ A SOCIÁLNÍ VZTAHY, EuropASI) 
dle ADHD 

 Prostřednictvím Wilcoxonova testu zjišťujeme, že rozdíl v závažnosti 

vztahových problémů mezi ADHD-pozitivními a negativními není statisticky 

významný19. 

 Vztah k Motivaci ke změně byl též uznán jako nevýznamný20. 

11.10. Bydlení s uživatelem drog či alkoholu 

 Poslední testovanou položkou byla otázka, zda respondent žije v jedné 

domácnosti s pravidelným uživatelem alkoholu nebo drog. V obou případech velké 

množství respondentů otázku nechalo bez odpovědi – možné je, otázku vynechali, 

pokud žijí sami, či nevěděli jak odpovědět, pokud delší dobu pobývají v instituci. Stav 

jednotlivých odpovědí se nachází v Tabulce 24. 

 Co se týče sdílení domácnosti s problémovým konzumentem alkoholu, více než 

jedna pětina respondentů odpověděla kladně. 

 

 

 

 

                                                           
18 p = 0.02329, Rho=0.16 
19 W = 6689, p = 0.1 
20 p = 0.2, rho = 0.08955853 
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Tabulka 24: Sdílení domácnosti s problémovým uživatelem alkoholu či uživatelem drog  
- získané hodnoty 

Odpověď Alkohol Drogy 

Ano 57 77 

Ne 104 91 

NA 89 82 

Tabulka 24: Sdílení domácnosti s problémovým uživatelem alkoholu či uživatelem drog (položka 6a a 
6b, oddíl RODINNÉ A SOCIÁLNÍ VZTAHY, EuropASI) 

 Pomocí procentuálního rozložení (chí-kvadrát) zjišťujeme, že rozložení není 

nijak významně posunuto (Tab. 25), což naznačuje, že tyto dvě proměnné (ADHD a 

bydlení s problémovým uživatelem alkoholu) spolu nesouvisí (Chi2(1)=1.5556, p= 

0.21). 

Tabulka 25: ADHD a bydlení s problémovým uživatelem alkoholu 

Odpověď ADHD+ ADHD- Dohromady Počet 

Ano 50.9 49.1 100 53 

Ne 40.4 59.6 100 99 

Tabulka 25:  ADHD a bydlení s problémovým uživatelem alkoholu (položka 6a, oddíl RODINNÉ A 
SOCIÁLNÍ VZTAHY, EuropASI) 

 Vztah s Motivací ke změně byl neparametricky testován (Wilcoxonův test), čímž 

bylo zjištěno, že není významný rozdíl v MZ mezi těmi, kdo bydlí s uživatelem alkoholu 

a těmi, kdo ne21. 

 Co se týče sdílení domácnosti s uživatelem drog, frekvence kladných odpovědí 

byla ještě častější než u alkoholu – téměř jedna polovina odpovědí (46%) byla kladná. 

Rozložení odpovědí uvádí Tabulka 26. Test chí-kvadrát proporcí mezi proměnnými 

naznačuje, že mezi proměnnými (bydlení s uživatelem drog a ADHD) není vztah 

(Chi2(1)= 0.2151, p = 0.64). 

Tabulka 26: ADHD a bydlení s uživatelem drog 

Odpověď ADHD+ ADHD- Dohromady Počet 

Ano 46.7 53.3 100 75 

Ne 43.0 57.0 100 86 

Tabulka 26: ADHD a bydlení s problémovým uživatelem alkoholu (položka 6a, oddíl RODINNÉ A 
SOCIÁLNÍ VZTAHY, EuropASI) 

 Vztah s Motivací ke změně podává zajímavější výsledky -  medián celkového 

skóru MZ se u skupin podle žití s uživatelem drog liší. Respondenti, kteří odpověděli 

kladně, mají medián skóru 8.83 bodu, druhá skupina pak 9.17 bodu. Po ověření 

Wilcoxonovým testem zjišťujeme, že ti respondenti, kteří žijí s uživatelem drog, jsou 

statisticky významně méně motivovaní ke změně než ti, kdo ne (p<0.05)22. 

  

                                                           
21 W = 1964, p = 0.18 
22 W = 2119, p = 0.03 
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IV. DISKUZE 

 Výzkumný soubor tvořilo celkem 250 klientů z šesti terapeutických komunit ve 

věku 16 až 49 let, s věkovým průměrem 26,8 let.  Z osob, které platně uvedly pohlaví, 

bylo 164 mužů a 68 žen, žen ve vzorku je tedy 29%. Tento poměr odpovídá obecnému 

průměru zastoupení žen v léčbě závislostí, stejně jako průměrný věk této populace 

(Mravčík et al., 2015).  

 Testování se zúčastnilo celkem 250 osob v nulté vlně, 94 v první vlně, 41 ve 

druhé vlně a 19 v poslední, třetí vlně. Tyto počty značně kontrastují s předpokládaným 

celkovým drop-outem 30-35% a přibližně 163-176 klienty ve třetí fázi testování 

(Miovský et al., 2014). Proč tomu tak je, mi není známo, myslím si však, že se na této 

skutečnosti podílí kromě reálně vyššího drop-outu (oproti očekávání) také 

vznik administrativních chyb na straně testování v TK v průběhu studie. 

 Z celkem 352 vyplněných dotazníků Motivace ke změně (Change Questionaire, 

CQ) jich bylo 58 uznáno za neplatné. To je poměrně velké číslo, a myslím, že na vině 

je zde struktura daného nástroje spolu s nedostatečně pozornou administrací 

pracovníky testujícími klienty. Nástroj je koncipován tak, že prvních osm otázek/výroků 

je na přední straně, čtyři se nacházejí na zadní straně. Z vlastní zkušenosti vím, že 

sami respondenti měli tendenci na vyplnění zadní strany zapomínat. Pokud přijmeme 

za platnou hypotézu o velkém množství incidence ADHD v terapeutických komunitách, 

vysvětlení tohoto jevu by se částečně mohlo nacházet i v nepozornosti jako součásti 

syndromu ADHD. 

 Vrátíme-li se k platným dotazníkům, průměrná hodnota všech dvanácti položek 

byla 8,92 z celkových 10 bodů. To je velmi vysoké skóre, i rozložení jednotlivých 

odpovědí svědčilo o výrazně nenormálním rozložení proměnné. Obávám se, že je to 

jeden z ukazatelů, že tento nástroj, minimálně tak, jak byl použit, vykazuje nízkou 

valaditu. Do ruky se mi část vyplněných dotazníků dostala, a má zkušenost je, že část 

z nich byla například vyplněná tak, že respondent zatrhl u všech položek plný počet 

bodů. Může tomu být kvůli silnému odpověďovému bias (v tomto případě ceiling 

effect). Paulhus definuje nadřazený pojem „tendence k odpovídání“ (response bias) 

jako „systematickou tendenci odpovídat na dotazníkové položky na určitém základě, 

který interferuje s obrazem sebe sama“ (Paulhus, 2002, s. 49). Dále rozlišuje dva 

podřazené pojmy: „odpověďový styl“ – v čase i dotazníku je konzistentní tendence k 

odpovídání – a „odpověďový set“ – krátkodobá tendence k odpovídání ovlivněná 

dočasným rozptýlením či motivací. Dokáži si představit, že „odpověďové nastavení“ 

mohlo v tomto případě vzniknout tak, že terapeut s klientem trávil při vyplňování 

dotaníků určitý čas a věnoval se jen jemu, což je příjemné a motivující. Takový setting 

dopřává člověku pocit důležitosti a ten se může cítit více motivován. Předpokládám, 

že největší „zásluhu“ bude mít na stavu věcí chyba shovívavosti v rámci 

„odpověďového stylu“, projevující se jako nadhodnocování. S odpověďovým stylem 

souvisí pojem sociální desirabilita (sklon odpovídat sociálně žádoucím způsobem), což 
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může být u dotazníkových metod vážně zkreslující faktor (více například Zemore, 

2012). Dovedu si představit, že právě téma motivace je zatíženo tendencí k sociálně 

žádoucímu odpovídání, neboť klienti minimálně podvědomě chápou jeho význam pro 

smysl vlastního pobytu v komunitě, a proto se jim nechce přiznávat přirozená 

ambivalence ohledně motivace.  

 Klienti sice byli při administraci dotazníku sami a dotazník byl anonymní (veden 

pod kódem), ale nebylo jim zaručeno, aby vyplňený zůstal skryt před terapeutem, který 

s ním následně manipuloval (zakládání do složky). Určitý vliv na výsledky dotazníku je 

přinejmenším možný, ne-li pravděpodobný. Jsem přesvědčena, že je zde určitý prostor 

pro lepší odfiltrování sociální desirability, ač si na straně druhé uvědomuji, že by to u 

takto velké studie, díky omezené časové, prostorové a personální kapacitě, znamenalo 

určitou komplikaci. 

 Je možné, že svůj podíl na výsledné podobě výsledků měl i vzhled dotazníku 

(tabulka, hodnoty přehledně seřazeny ve sloupcích a v řádcích) – dovedu si představit, 

že sváděl k aplikaci určitého stereotypního odpověďového stylu, koncentrujícího se 

nejčastěji kolem vysokých hodnot. Stereotypizace odpovědí mohla souviset i se 

způsobem podání hodnocených výroků (viz Příloha 1), které je samo o sobě poněkud 

stereotypní (chci abstinovat, mohu abstinovat, musím abstinovat, snažím se 

abstinovat, atd…). Myslím, že plně si uvědomit nuance mezi těmito jednotlivými výroky 

může být pro dlouholetého uživatele drog, a navíc možná nositele neurologického 

poškození, úkol vyžadující více rozvahy, než vyžaduje administrace tohoto 

jednosuchého nástroje. Nutno říct, že výrazný ceiling effect přiznávají i autoři 

dotazníku – v jejich studii odpovědělo 43% respondentů hodnotou 10 na všech 12 

položek, medián všech položek byl v jejich studii taktéž 10 (Miller &  Johnson, 2008). 

 Průměry jednotlivých sub-škál (vždy znamenající součet dvou proměnných, lze 

tedy počítat s maximem 20 bodů na jedné) jsou obecně dle očekávání vysoké. 

Nejméně účastníci studie vnímají potřebu změny. Naopak, nejsilnější jsou jejich 

důvody změnu podniknout, konkrétní kroky podniknuté k jejímu dosažení a přání 

změny. 

 Další vlastnosti výsledků CQ - rozdíl mezi muži a ženami není statisticky 

významný, při „rozebrání“ na jednotlivé škály ženy skórovaly méně na škále oddanost 

– těžko ale posoudit, zda jsou opravdu méně oddané léčbě, nebo dotazník například 

vyplňovaly pečlivěji. Může za tím též stát skutečnost, že ve škále oddanost se nachází 

výrok č. 11 Nebudu užívat, který jediný je postaven negativně, tudíž klienti často 

pochopili svůj souhlas s ním obráceně (odpovídali ne, namísto ano) a výrok hodnotili 

na druhé straně spektra, tudíž mohlo dojít ke zkreslení. 

            Korelace věku respondentů a jednotlivých sub-škál motivace ke změně 

odhalila některé statistické významné, kladné vztahy - věk a důvody, věk a kroky 

k uskutečnění změny, věk a potřeba – takový výsledek možná nepřekvapí, může se 

jednat o přirozený proces zrání v rámci drogové kariéry, kroky k uskuteřnění změny 

potom spočívají v samotném pobytu v terapeutické komunitě. 
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            Jednou z hypotéz byla ta, že dynamika motivace se kvantitativně vyvíjí 

v jednotlivých vlnách testování. Bohužel, toto nebylo možné otestovat, a to z důvodu 

velkého úbytku respondentů v rámci jednotlivých vln testování, a především protože 

časově moje práce vycházela na fázi studie, ve které dataset ještě nestihl projít fází 

„čištění“, tudíž pro tyto účely jej nebylo možné použít. Proběhl alespoň pokus ověřit 

případný rozdíl mezi prvními dvěma vlnami, leč bez významného výsledku. Jedná se 

však o velmi hrubý, orientační výpočet, ukazující pouze na skutečnost, že 

motivovanost u skupiny respondentů, která neopustila léčbu po první vlně testování, 

se statisticky významně neliší oproti skupinám klientů, kteří léčbu opustii ve druhé vlně, 

či vydrželi ještě dále. Že motivovanost zůstává u klientů stejná, ale také zaručené není. 

 Při testování rozdílu v průměrných hodnotách motivace u osob, u kterých byl 

v testu DIVA prokázán signifikantní výskyt symptomů ADHD (ADHD+) a těch, u kterých 

prokázán nebyl (ADHD-), byl na první pohled určitý rozdíl: u ADHD+ průměrná hodnota 

dosahovala 8,78 bodu, u ADHD- 9,14 bodu. Následně byla testem potvrzena jistá 

statistická významnost, jedinci s přítomnými ADHD symptomy  byli méně motivovaní 

ke změně. Další testování se týkalo pouze první vlny dotazníků (kvůli eliminaci 

možného zkreslení), a nalezený rozdíl nedosahuje statistické významnosti. Lze tedy 

mluvit spíše o nulové hypotéze. Tudíž se podle těchto dat nedá říct, že by přítomnost 

symptomů ADHD (dětství i dospělost) významně ovlivňovala motivaci ke změně. Je 

těžké říci, zda se v tomto případě nejedná o určité zkreslení díky nástroji CQ. Myslím, 

že by bylo zajímavé pro bližší prozkoumání tohoto jevu například udělat sérii rozhovorů 

s klienty. 

 Položky nástroje SOC-29, zkoumajícího vztah k životu a fungování v lidském 

společenství, vykazují oproti CQ normální rozložení. Vliv ADHD na celkový skór 

dotazníku byl shledán jako významný - jedinci s ADHD symptomy vykazují nižší skór 

Sense of Coherence než lidé bez ADHD symptomů. Největší rozdíl se objevuje ve 

škále srozumitelnost, v ostatních škálách naopak rozdíly nebyly statisticky významné. 

Na Motivaci ke změně nemá SOC-29 vliv. 

Dotazník SCL-90, umožňující ověřit přítomnost patopsychologických a 

psychopatologických symptomů, vyniká nad ostatními kvalitou vyplnění, neobjevují se 

zde neplatné kusy. Nejvyšších skórů bylo dosahováno v dimenzi deprese, obsese-

kompulze, a dále v dimenzi interpersonální senzitivity a úzkosti. Všechny testované 

vztahy mezi položkami SCL-90 a přítomností symptomů ADHD se na vysoké hladině 

významnosti ukázaly jako významné - jedinci s ADHD symptomy (dospělost) mají více 

symptomů jak celkově, tak v jednotlivých dimenzích. Vztahy mezi jednotlivými 

dimenzemi SCL-90 a Motivace ke změně jsou celkově spíše slabší, ale například vztah 

mezi celkovým skórem a MZ; mezi počtem pozitivních příznaků a MZ, a některými 

dimenzemi s MZ – zejména dimenze vztek a hostilita a paranoidita dosáhl hranice 

statistické významnosti. Čím vyšší je skór v symptomech, tím nižší je motivace ke 

změně. Proč vyšly tolik významně zrovna tyto dimenze mě nenapadá, ostatně – může 

to být i dílo náhody. Nemyslím si ale, že by byl náhodný vztah výsledku celkového 

skóru+počtu pozitivních příznaků a ADHD, či jeho vztah s motivací. Myslím, že 
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jakákoliv psychopatologie je pro motivaci zátěží, neboť postihuje kognitivní a emoční 

oblasti, čímž může vzdalovat člověka od náhledu na problém, či připravovat jej o 

výhody plynoucí z léčby a života bez drog. 

Způsob, jakým terapeut pohlíží na komplikovanost klienta, vykazoval statisticky 

významný rozdíl mezi skupinou ADHD+ a - na nejvyšší hladině významnosti. Lze tedy 

bezpečně říci, že klienti s ADHD jsou terapeuty vnímáni jako komplikovanější. Vztah s 

Motivací ke změně se neukázal jako statisticky významný.    

Závažnost právních problémů klienta podle terapeuta v korelaci s Motivací ke 

změně statisticky významná nebyla. Vztah klienty hodnocených vlastních právních 

problémů spolu s Motivací ke změně se ukázal být významný, korelují spolu negativně 

- čím větší motivace, tím menší závažnost právních problémů. 

Pohled na problém s návykovými látkami – zahrnoval porovnání vyjádření 

klienta o závažnosti vlastního problému s drogami či alkoholem, a vyjádření jeho 

terapeuta. Ve středu výzkumného zájmu byla shoda terapeuta a klienta v pohledu na 

klientův problém s alkoholem či drogami, která by se dala orientačně označit jako 

„náhled“ – uznání problému s návykovou látkou. Pro osoby, které do léčby vstupují 

s nižším vědomím, že mají problém, je charakteristická menší vnitřní motivace, nižší 

míra zapojení do léčby a horší léčebné výsledky. Rozpoznání takových skutečností 

může dotyčné motivovat ke změně. Výsledky potvrdily obecnou shodu mezi 

hodnocením problémů u alkoholu i u nelegálních drog. Pokud ale rozdělíme vzorek 

podle přítomnosti symptomů ADHD, nenajdeme mezi nimi rozdíl, ale co se týče drog, 

znatelně více se s terapeutem shodují klienti se symptomy ADHD. Toto zjištění 

shledávám zajímavým. 

Další hodnocenou otázkou byl pohled terapeuta na obtížnost klientových 

problémů v pracovní sféře, neboť tento typ problémů je u osob s ADHD obvyklý, a na 

druhé straně může být zaměstnání motivujícím prvkem. Rozdíl v závažnosti 

pracovních problémů mezi ADHD-pozitivními a negativními není statisticky významný. 

Naopak, vztah s motivací ke změně se ukazuje jako významný (p<0.05), a je kladný, 

takže čím větší problémy, tím větší motivovanost. 

Poslední testovanou položkou byla otázka, zda respondent žije v jedné 

domácnosti s pravidelným uživatelem alkoholu nebo drog. V obou případech velké 

množství respondentů otázku nechalo bez odpovědi – možné je, otázku vynechali, 

pokud žijí sami, či nevěděli jak odpovědět, pokud delší dobu pobývají v instituci. Co se 

týče sdílení domácnosti s problémovým konzumentem alkoholu, více než jedna pětina 

respondentů odpověděla kladně. Zjišťujeme, že ADHD a bydlení s problémovým 

uživatelem alkoholu spolu nesouvisí, a bydlení s alkoholikem motivaci také 

neovlivňuje. Co se ale týče sdílení domácnosti s uživatelem drog – téměř jedna 

polovina odpovědí byla kladná. Zjistilo se, že není významný vztah mezi bydlení 

s uživatelem drog a ADHD, ale vztah s Motivací ke změně podává zajímavější 

výsledky -  výsledky celkového skóru MZ se u skupin podle žití s uživatelem drog liší 
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(medián skóru 8.83 bodu vs. 9.17 bodu) a zjišťujeme, že ti respondenti, kteří žijí s 

uživatelem drog, jsou statisticky významně méně motivovaní ke změně než druhá 

skupina. 
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V. ZÁVĚR 

 V zotavování se ze závislostí je za klíčový považován proces změny, jako 

nástroj zprostředkování vnitřního nastavení orientovaného na úspěch. Proces 

motivace ke změně chování a k léčbě je zkoumán u uživatelů návykových látek ve 

všech fázích léčby a zcela jistě je jedním  z ústředních témat výzkumu v oblasti 

adiktologické problematiky.  

 Je známo, že motivace při procesu dosahování cílů nezůstává neměnná, nýbrž 

je dynamicky se vyvíjejícím mentálním procesem – neustále se upevňuje a zase 

vymývá, přičemž výsledný stav dosažení (či nedosažení) cíle záleží na osobě, na 

prostředí a na jejich interakci. Tato práce byla zaměřená zejména na faktor osoby.  

 V dlouhodobém plánu usilování o dosažení cíle jsou za klíčové považovány 

zejména kognitivní oblast, exekutivních funkce a emoce. Kognitivní složka tvoří 

představy o možnostech, očekávání, cíle a plány, zaměřuje se na analýzu situace, v 

níž se člověk nachází, a stanovují cíle v momentu, kdy není možné uspokojit potřebu 

hned. Uplatňují se v procesu rozhodování, řídí systém chování, a také hodnotí jeho 

důsledky. Exekutivní funkce jsou odpovědné zejména za sebekontrolu a sebeovládání 

a eliminaci rušivých podnětů na cestě za cílem. Emoce do procesu dodávají 

hédonistickou komponentu a tím i důvod celé akce. Důležitými funkčními 

komponentami jsou sebevědomí a sebe-účinnost. 

Odborné poznatky dokládají, že dospělí s ADHD mívají více pesimistický pohled 

na svět, nedostatečný pocit kontroly nad svým životem, konstantním selháváním ve 

výzvách každodenního života působí tento hendikep trvalý tlak, vedoucí k dlouhodobé 

frustraci, a promítající se do nízkého sebevědomí a demoralizace. To nakonec ústí ve 

vyhýbání se určitým situacím, v negativní očekávání, nízkou sebedůvěru. Porušená 

inhibice vede k nedostatečné sebe-regulaci (například při dosahování určitých cílů). 

Kognitivní a afektivní složka osobnosti, i exekutivní funkce jsou u ososb s ADHD 

poškozeny, a část teorií shledává právě defekt sebe-regulace jako jádro poruchy. 

Zhoršená kognice souvisí i s efektivitou vyhodnocení potenciálních odměn a 

přizpůsobení vlastního chování. Poškození oblasti emočního prožívání nepůsobí 

adekvátní afektivní odezvu při konfrontaci s odměňujícím podnětem nebo pobídkou, 

její poškození u ADHD působí, že je okamžitým odměnám přisuzována nepoměrně 

větší hodnota. Emoční defekty se také promítají v osobnostním profilu či 

psychopatologii. Navíc, reaktivita na pozitivní podněty byla u osob s ADHD prokázána 

jako snížená. Tato interakce procesů společně může mít vliv na třetí oblast, oblast 

motivace. Oblast motivace je u osob s ADHD poškozena jak nepřímo, skrze výše 

uvedené oblasti, tak přímo, na biologickém podkladě. 

Základní hypotéza této práce byla, že tyto faktory se nějakým způsobem 

promítají také při pobytu v terapeutické komunitě, a motivace skupiny osob s příznaky 

ADHD je labilnější, a tito klienti se snadněji nechají při dosahování dlouhodobého cíle 
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řádného zakončení léčby rozptýlit konkurenčními aktivitami (spojenými například s 

návratem k užívání drog, které přináší okamžité uspokojení). Co víme je, že pacienti s 

touto poruchou mají nižší míru léčebné retence, hůře dosahují léčebných cílů a 

postupu v léčbě, a mají vyšší míru relapsů. Otázkou tedy bylo, zda na to může mít vliv 

jejich motivace ke změně.  

 Mé očekávání od výzkumného šetření se naplnilo částečně. Celkově se 

potvrdily obavy popsané v odborné literatuře o problematičnosti měření motivace. Jako 

jeden z jeho největších přínosů hodnotím sdělení o možnostech, jak zlepšit „měření“ 

motivace. Přeci jen ale výsledky podávají určité zajímavé informace. Zejména byl 

identifikován pozitivní korelační vztah mezi celkovou psychopatologickou zátěží 

(skórem SCL-90) - čím vyšší je skór v symptomech, tím nižší je motivace ke změně. 

Dále se ukázal být významný vztah mezi závažností právních problémů hodnocených 

klienty spolu s Motivací ke změně, korelují spolu negativně - čím menší závažnost 

právních problémů, tím větší motivace. Pozitivně spolu s Motivací ke změně koreluje 

obtížnost klientových problémů v pracovní sféře z pohledu terapeuta - čím větší 

problémy klient má, tím více je motivovaný. Čtvrtým zjištěním je, že negativní vliv na 

Motivaci ke změně vykazuje skutečnost bydlení klienta s jinými uživateli drog. 

Na významu motivace pro léčbu se odborná obec shoduje, a přesto, i tento 

výzkum přispívá k poznání, že motivace je jedním z nejobtížněji měřitelných konceptů 

a že je zde stále prostor pro zdokonalování nástrojů a podmínek měření. 

Měřená motivace bude možná vždy problematickým prediktorem retence  neboť 

verbální záměry a výsledky spolu vždy nekorespondují, a v oblasti závislosti bude mít 

ze své přirozenosti člověk vždy ambivalentní postoj. Navíc, měření motivace u 

uživatelů drog je obtížnější než u kuřáků či uživatelů alkoholu, neboť se u nich hůře 

aplikuje měření, jsou v menších vzorcích a problematické chování je u nich na více 

úrovních, motivace pro změnu mezi uživateli drog je navíc vztahována na jednotlivé 

užívané látky. Možná, že jednoho dne odborná obec dojde k poznání, že spolehlivé 

kvantitativní měření motivace není reálné, ale osobně si myslím, že než by k tomu 

došlo, prostor pro zlepšení je hlavně u měřících nástrojů. Koncept motivace by také 

mě dojít určitému sjednocení, myslím si, že je to v tuto chvíli hlavní podmínka pro další 

progres v této oblasti. 

 I přes nejednoznačný výsledek výzkumu spíše trvám na svém pohledu na 

specifika léčebné motivace u osob s ADHD. Jedná se o téma dosud neotevřené, mající 

však potenciálně značnou klinickou hodnotu, neboť mezi ADHD a závislostními 

poruchami je velký překryv, který má důležité implikace pro klinickou a výzkumnou 

praxi i pro veřejno-zdravotní sektor. Možná by bylo zajímavé a přínosné vyzkoušet 

další techniky a metody pro hlubší prozkoumání této oblasti, neboť dosud získané 

poznatky, týkající se mechanismu, jakým ADHD ovlivňuje léčebné výsledky, nejsou 

dostačující. Vzhledem k rozšířenosti problému je důležité dozvědět se více o 

komplexních vzorcích komorbidit duševních poruch u klientů s ADHD, protože ty 
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mohou být částečně zodpovědné za nižší udržení se v léčbě a horší výsledky u této 

skupiny pacientů v porovnání s těmi bez ADHD.  

 V terapeutických komunitách pro léčbu je komplikovanější klientela sice 

standardem, ale i zde mohou obtíže spojené s přidruženým onemocněním  významně 

ovlivnit dosažení a udržení úzdravy, neboť v mnoha případech vyžadují specifický 

přístup. Pokud byse podařilo potvrdit hypotézu o specifikách léčebné motivace či 

motivace ke změně u osob s ADHD, mohlo by se jim dostat většího pochopení a mohly 

by být vyvinuty intervence „na míru“ tomuto typu klientely. Pokud je méně 

pravděpodobné, že budou osoby s ADHD v léčbě díky kolísající/slabší motivaci 

prospívat a udrží se v ní, takový krok se zdá být pro dosažení co nejlepšího klinického 

výsledku zásadní. 
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VI. SOUHRN 

 Tato  práce  je tématicky zaměřená na problematiku specifik motivace ke změně 

u  klientů  léčených z drogové závislosti v terapeutických  komunitách.  V rámci  

výzkumného šetření je tato oblast zmapována, jsou sledovány odlišnosti v jejích 

vlastnostech mezi skupinou se symptomy ADHD (Attention-deficit/hyperaktivity 

disorder) a bez nich, a jsou  sledovány odlišnosti ve vybraných psychosociálních 

oblastech, a jejich vliv na oblast motivace ke změně u obou skupin klientů. 

 Teoretická část práce je koncipována s ohledem na přiblížení obecných principů 

motivace lidského chování a specifik motivace na poli závislostní  problematiky dle 

současných teorií. Současně je zde za podpory zahraniční literatury popsán obraz 

poruchy ADHD, spolu s jeho teoretickými dopady na tyto dvě oblasti. V kontextu léčby 

závislostí se jedná o téma dosud neotevřené. 

Hypotézy 

Přítomnost symptomů ADHD ovlivňuje motivovanost a skupina klientů s ADHD 

bude oproti kontrolní skupině v motivaci více kolísat během jednotlivých 

testovacích vln (H1) 

Při testování rozdílu v průměrných hodnotách motivace u osob, u kterých byl v testu 

DIVA prokázán signifikantní výskyt symptomů ADHD a těch, u kterých prokázán nebyl, 

byl na první pohled určitý rozdíl - byla potvrzena jistá statistická významnost, jedinci 

s přítomnými ADHD symptomy  byli podle souhrnného testu hodnot ze všech vln méně 

motivovaní ke změně. Další testování obsáhlo pouze první vlnu dotazníků (kvůli 

eliminaci možného zkreslení), a nalezený rozdíl nedosahuje statistické významnosti. 

Lze tedy mluvit spíše o nulové hypotéze. Tudíž se podle těchto dat nedá říct, že by 

přítomnost symptomů ADHD (dětství i dospělost) významně ovlivňovala motivaci ke 

změně.  

Bohužel, druhou část hypotézy nebylo možné otestovat, a to z důvodu velkého úbytku 

respondentů v rámci jednotlivých vln testování, a především protože celá studie byla 

v době psaní této práce ve fázi, ve které dataset ještě nestihl projít fází čištění, tudíž 

pro tyto účely jej nebylo možné použít. Proběhl alespoň pokus ověřit případný rozdíl 

mezi prvními dvěma vlnami, leč bez významného výsledku.  

Míra motivovanosti klientů pozitivně koresponduje s jejich retencí v léčbě (H2) 

Tuto hypotézu se mi nepodařilo testovat ze stejného důvodu jako druhou část první 

hypotézy. Dynamickou složku motivace se díky zmíněným problémům vůbec 

nepodařilo popsat. 

Ve výsledcích testů lze identifikovat teoretické motivační determinanty (H3) 
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Byl identifikován pozitivní korelační vztah mezi celkovým skórem SCL-90 a MZ; mezi 

počtem pozitivních příznaků a MZ, a některými dimenzemi s MZ – zejména 

dimenze vztek a hostilita a paranoidita dosáhl hranice statistické významnosti. Čím 

vyšší je skór v symptomech, tím nižší je motivace ke změně. 

Dále se ukázal být významný vztah mezi závažností právních problémů hodnocených 

klienty spolu s Motivací ke změně, korelují spolu negativně - čím menší závažnost 

právních problémů, tím větší motivace. 

Pozitivně spolu s Motivací ke změně koreluje obtížnost klientových problémů 

v pracovní sféře z pohledu terapeuta - čím větší problémy klient má, tím více je 

motivovaný. 

Čtvrtým zjištěním je, že negativní vliv na Motivaci ke změně vykazuje skutečnost 

bydlení klienta s jinými uživateli drog.  

ADHD  koreluje s danými motivačními determinantami (H4) 

Tuto hypotézu naplnily dvě oblasti, a to oblast právních problémů a míra 

psychopatologie. Klienti s příznaky ADHD mají statisticky významně závažnější právní 

problémy než klienti bez ADHD, a závažnost právních problémů pozititivně ovlivňuje 

motivaci.  

Míra psychopatologie, v tomto případě jako skór v položkách SCL-90, koreluje s ADHD 

pozitivně, jedinci s ADHD symptomy mají více symptomů jak celkově, tak v jednotlivých 

dimenzích. Vyšší skór pak negativně ovlivňuje Motivaci ke změně. 

Motivační determinanty respondentů s přítomností symptomů ADHD se budou 

lišit od determinant u kontrolní skupiny (H5) 

Tuto hypotézu nelze potvrdit ani vyvrátit, u skupiny bez symptomů ADHD se nepodařilo 

identifikovat žádné specifické motivační determinanty. 
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